
Projeto da Pesquisa - Discussão inicial sobre a proposta da pesquisa

Antes do começo do projeto real da pesquisa, uma (ou mais) discussões ou oficinas seriam ser 
realizado com as pessoas, comunidades ou coletivos que têm interesse em relatar, mapear e usar 
informações para o aumento da própria luta. 

Uma discussão/oficina é um pré-requisito necessário por que a tem vários intenções: 

• Conhecer a situação e o contexto local em que as pessoas vivem, para entender os desejos ,  
necessidades e obrigações delas. 

• Introdução ao concepto e as possibilidades de mapeamento com dispositivos moveis 

• Conhecer as restrições que existem na situação da vida das pessoas - restrições financeiras:  
falta  de  dinheiro  de  mandar  SMS  ou  possuir  um  celular;  restrições  educativa  -  
analfabetismo, exclusão digital; restrições sociais - gênero, idade. 

Objetivos:  a  discussão tencionado deve  prover  possibilidades  de  trocar  conhecimento  e  saber 
(técnico, do ambiente urbana, das questões da comunidade) em duas direções e deve ser usado 
para avaliar a viabilidade do projeto. A metodologia do projeto está muito flexível e dá espaço 
para ajustar a para o contexto local. 

Próximos passos: Quando a comunidade avalia que o projeto é viável e faz sentido para ela, o 
projeto poder ser realizado. A próxima proposta é de realizar uma cadeia de oficinas que cobrem 
as questões da organização e implementação do projeto. As oficinas podiam ser basedas nos frutos 
da discussão de viabilidade. 

Apesar disso, vários questões têm que ser endereçado. A discussão não deve dar respostas logo mas 
deve ser certo que esses questões podem ser resolvidos, numa maneira ou outra. No caso que não 
está certo como resolver as, uma discussão mais intenso e focado é necessário ou então, o projeto 
não está viável neste momento, neste contexto, e não pode ser realizado. 

( As questões seguintes não são fixo para sempre e podem mudar se necessário.) 

Questões geral sobra a metodologia 

O uso dos dispositivos moveis faz sentido no contexto local? 

• As pessoas possuem celulares ou câmeras digitais? 

• Quais são as questões locais? 

• O que poderia ser relatado e mapeado? 

• Tem alternativas? 

O uso das mapas digitais auto produzido faz sentido no contexto local?
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Questões de restrições possível 

As pessoas podem gastar dinheiro para mandar SMS? 

• Quais são alternativas para pessoas que não podem? 

• Não manda SMS e só salvar as informações no celular para transferir os dados ao  
computador mais tardo? 

• Organização de festas de solidariedade para ganhar dinheiro que poderia ser distribuído  
para as pessoas? 

As pessoas tem conhecimento para escrever e mandar SMS? 

• Como participam as pessoas analfabetas? 

• Preparação de mídia gráfica como folhetos? 

• Realização de oficinas especial para desenvolver um metodologia que deixa eles/elas a  
participar? 

• Como participam as pessoas mais velha? 

• Tem questões de gênero? 

Questões de infraestrutura 

Onde fica o computador/o celular e como o acesso é aberto? 

• Em qual lugar? 

Como organizar o equipamento necessário? 

• Comprar? 

• Organização de festas de solidariedade para ganhar dinheiro ou equipamento mesmo? 

• Donações de equipamento da segunda mão? 
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