Entrevistas com funcionários

Data: 26/01/05
Nome: Nelmeiry Almeida
Setor: Direção
(já tem o linux instalado, mas ainda não usa pois espera orientação) 

S:Nelmeiry, a quanto tempo você trabalha aqui na Faced e em que setor?
N: 11 anos na Faculdade e aqui na direção 6 anos a 7.

S:Você costuma usar computador?
N:Sim

S: Em que local?
N: Só no trabalho

S: Você já experimentou usar o Tabuleiro digital?
N:Ainda não

S: Por que?
N: Não tive curiosidade, acho que pela facilidade de já ter o computador pra trabalhar não me interessei

S: E você sabe que tipo de sistema tem na máquina?
N: No tabuleiro? não

S: E na sua?
N:Sistemas que você fala é o que? programas?

S: Sim
N: Só os mais conhecidos, que eu trabalho: o acess, word, internet, explorer, out look.

S: Você já ouviu falar em software livre?
N: Já ouvi falar

S: E você sabe conceituar? você saberia dizer o que é?
N: Não

S: Você tem interesse em experimentar, em conhecer?
N: É bom conhecer, é bom sim pra saber o que é. de repente a gente é abordada pra saber se conhece  o Software livre, como estou sendo agora, e eu não sei dizer o que é. E é bom saber, conhecer.

S: Atualmente a Faced está adotando o uso de Software livre nas salas dos professores, funcionários, grupos de pesquisa, tabuleiros digitais e laboratório. O que você acha dessa ação?
N: Por não conhecer o que é o programa, eu não sei dizer, mas deve ser uma coisa boa, ser uma coisa para facilitar, vai ser ótimo.



Nome: Rosângela Maria Guimarães
Setor: Secretaria

S: Rosângela a quanto tempo você trabalha aqui na Faced e em que setor?
R: 20 anos na secretaria, o mesmo setor.

S: Você costuma usar computador?
R: Uso

S: No trablho ou fora do trabalho?
R: No trabalho, mais no trabalho

S: E você já experimntou usar o tabuleiro digital
R: Uma vez só 

S: Como foi que você se sentiu?
R: Eu achei que funciona. Foi um dia de sábado que eu estava trabalhando aqui no curso, aí eu entrei na internet, só.

S: Você encontrou dificudades?
R: Não

S: E após você ter utilizado o tabuleiro digital, você teve um interesse maior pelo computador ou pela internet? ou não afetou?
R: Não afetou , eu já estava acostumada

S: Você sabe que tipo de sistema tem no tabuleiro digital?
R: Não

S: E na sua máquina?
R: Aqui tem internet explorer, agora láé um programa diferente que eu não conhecia

S: Você já ouviu falar em software livre?
R: Não

S: São os programas que tem lá ná nos tabuleiros, então você no sabe conceituá-los?
R: Não

S: E você tem interesse em experimentar, aprender, conhecê-los?
R: Não

S: Por que?
R: Por que o tempo que eu passo aqui é trabalhando, é seis horas. Se eu ainda for prá lá eu vou passar  mais tempo aqui dentro, aí por isso é que eu não tenho interesse. Eu já fico aqui o tempo todo

S: Mas você já ouviu falar na possibilidade dos softwares livres serem instalados... 
R: Ah! sim, aqui tudo bem.

S: Aí você teria interesse?
R: Teria interesse, se fosse para instalar aqui

S: Atualmente a Faced está adotando o uso de Software livre nas salas dos professores, funcionários, grupos de     pesquisa, tabuleiros digitais e laboratório. O que você acha dessa ação?
R: Eu acho uma boa idéia

S: Você acha que interferiria, que seria positivo?
R: Eu acho que seria positivo, por que eu acho que daria mais acesso às pessoas usarem. Por que às vezes ali no tabuleiro... é como eu estou  te falando, eu estou aqui trabalhando e não saio daqui para ir lá e no próprio setor não, eu acho que facilita mais. 




Data: 28/01/05
Sérgio Souza Santos
Setor: Limpeza
(Funcionário terceirado da empresa Conservadora Mundial.  Trabalha na Facedhá um ano e seis meses. Falou que o diretor da faculdade incentivou o uso do tabuleiro digital e olha e-mails todos os dias).  Falas de Sérgio:
“Seria bom que todas as faculdades tivessem tabuleiro digital para ajudar os funcionários a aprender” 
“Tenho medo de sentar no tabuleiro digital e os alunos me discriminarem por eu ser da limpeza”

S: Sérgio você tem computador em casa?
Se: Negativo

S: Você costuma usar computador?
Se: A primeira vez que eu usei foi aqui na Faced.

S:E como foi essa experiência?
Se: Foi uma experiência muito gratificativa, por que eu nunca tinha usado computador, nem nunca tive oprtunidade, cheguei pra qui achei essa chance e agarrei com todas as forças

S: E como foi? alguém lhe disse que você poderia usar ou você simplesmente sentou e começou a usar, procurou saber?
Se: Eu simplesmente comecei a usar, aí tirava um tempinho do horário, não tinha ninguém olhando aí escondidinho, é claro!, começei a usar. Antes eu tinha medo de bolir e descontrolar às máquinas, depois perdi o medo, pronto!

S: Você sentiu alguma dificuldade logo no início de mexer com a máquina?
Se: Dificuldade quando a gente não sabe usar um aparelho a gente tem, mas como diz o ditado: “quem tem boca, vai em Roma “. Então conheço esse pessoal aqui e aí saí perguntando e eles me indicaram (como a professora Fabrízia, até Bonilla, tinha Rita).  Ah! tem o tal do google você acessa ele e pronto! você faz qualquer tipo de pesquisa e aí comecei a pesquisar.

 S: E que utilidade tem  a máquina pra você?
Se: Bom, curiosidade. É mais coisa que a gente não consegue ver na TV, a gente pode ver pela internet, tem muitas coisas que a TV não mostra como esses acidentes mesmo, que deixa as crianças espantadas então a gente não vê acidentes. Às vezes é uma floresta, assim árvores, animais eu gosto muito de ver.

S: Você chegava a fazer pesquisa, olhar e-mail?
Se: E-mail eu tenho, apesar de ter sid o  pessoal que fez pra mim, pois eu não sabia. Aí fizeram um e-mail para mim e eu comecei  a ver e-mail, mandar e-amil para os outros, aí ficou bom! Agora pesquisa mesmo eu não fiz, porque eu não estou estudando, ainda! mas breve estarei estudando e aí vou começar a pesquisar.

S: Então antes você nao tinha e-mail?
Se: Não tinha e-amil

S:Após você utilizar o tabuleiro digital você acha que o seu interesse pelo computador e pela internet aumentou?
Se: Aumentou, aumentou muito. Por que minha curiosidade ficou cada vez mais 100% em relação a informática. É muito bom a pessoa saber um pouquinho de computação porque em todas as empresas sempre pede alguém com um pouquinho de experiência, issoé bom!

S: E você sabe que tipo de sistema tem na máquina, no tabuleiro digital?
Se: Sistema eu já ouvi falar, diz que tem Windows, word e outros que eu não tenho acesso, que eu ainda não sei completamente. 

S: No caso, esses sistemas são sistemas ditos softwares proprietários. Os que têm aqui são os softwares livres. Você já ouviu falar?
Se: Livres? já ouvi falar, mas ainda não tive oportunidade de usar

S: Você conhece?
Se: Não, não conheço. A gente não tem acesso, mesmo o tabuleiro sendo livre a gente não tem acesso assim. Só tem acesso ou depois do horário, quando a gente largar o serviço, ou na hora do descanso, entendeu? A gente não tem acesso pra ficar horas e horas ali aprendendo cada vez mais

S:Então, a Faced, aqui a faculdade está trabalhando com softwares livres, que são softwares que não precisam pagar licença de uso, diferente do software proprietário. Aqui nessa máquina não tem windows, nem word, tem Linux, tem Mozila que são softwares livres e esão sendo adotados no tabuleiro digotal, nos laboratórios, nas salas dos professores, dos funcionários pra fortalecer o movimento pelo uso do software livre.
Se: Muito bom, muito interessante isso aí, esse serviço livre porque as pessoas têm a oportunidade mais de estudar e se interessar mais pelo computador.

S: E como foi que aconteceu de você trazer seu filho, eu vi seu filho mexendo no comnputador. Ele teve acesso anteriormente ou foi a primeira vez ?
Se: Não, foi a primeira vez igual a mim. Eu aprendi e o pouco que eu aprendi eu passei pra ele e espero que ele aprenda muito mais 

S: Ele comentou alguma coisa com você? 
Se: Ah! todo dia ele me pede pra trazer ele aqui, só pra poder usar o computador, ele está super interessado mas só que quando não sabe fica emburrado...mas aí vai aprendendo, por que a gente tem medo de bolir e aí descontrolar, mais depois que pega a manha pronto! perde totalmente o medo.

