


avia um dueto estranho no palco. Era a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da In-
formação, um evento da ONU realizado em novembro do ano passado na Tunísia
para discutir políticas tecnológicas. De um lado, o ministro-músico Gilberto Gil e
seu violão. Ele estava acompanhado de um cantor de barbas e cabelos longos que
contava piadas e tentava não desafinar demais. O repertório incluía paródias de
canções infantis e uma composição desse vocalista, Free Software Song. "Junte-se
a nós / E compartilhe seu software / Você será livre / Hacker, você será livre", can-

tava. Na verdade, o cabeludo era a grande estrela do encontro: Richard Stallman, um pro-
gramador que deu o pontapé inicial em um movimento chamado software livre, revolu-
cionou a informática e pode influenciar todo tipo de indústria nas próximas décadas.

Desde 1983, Stallman vem defendendo basicamente duas idéias. Primeiro: acesse o tra-
balho de outras pessoas, melhore, corrija erros e tente colaborar da forma que puder. Se-
gundo: disponibilize de graça o resultado do seu trabalho. Com a internet- e a capacida-
de de se comunicar quase sem custo com qualquer lugar - foi possível montar projetos e
redes de colaboração que envolvessem o mundo inteiro. De pequenas listas de discussão
a empresas multinacionais, milhões de pessoas aderiram ao modelo. E não só na área da
informática. A idéia de compartilhar gratuitamente as idéias se espalhou por outras áreas
e passou a influenciar de pesquisas médicas a noticiários. Algumas pessoas já falam até no
nascimento de uma "cultura livre", onde todos colaboram em todos os setores. "Há um no-
vo método produtivo em funcionamento na sociedade e ele está se disseminando rapida-
mente", diz o cientista da computação Imre Simon, da USP. O novo estilo chega cheio de
promessas - levar a informática a todos, fazer produtos gratuitos de qualidade, ajudar paí-
ses em desenvolvimento - e tem se espalhado pelo Brasil. Vai dar certo? Vamos quebrar a



cara? Ninguém sabe. Mas, antes de falar
do futuro, vamos entender como essa
onda se formou. Nossa história começa
há mais de 20 anos.

Herói da resistência
Em 1983, Richard Stallman, então um
programador no Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, EUA, percebeu que a
indústria de software estava ocultando as
linhas de programação de seus produtos,
ou seja, você podia rodar o programa,
mas não dava para saber como ele foi
feito. Ao trancafiar o código-fonte - o
conjunto de instruções que o software
transmite ao computador - as empresas
garantiam que ninguém bisbilhotasse as
fórmulas, ganhavam exclusividade sobre
elas e transformavam programas em pro-
dutos milionários. Só que a ética de Stall-
man era outra: a da colaboração científi-
ca. Nos ambientes acadêmicos, cada des-
coberta é compartilhada com toda a co-
munidade - até para ser avaliada por ou-
tros e ter problemas corrigidos. Stallman
organizou então a resistência: um siste-
ma operacional de código aberto, que
qualquer um pudesse usar e modificar.
Em uma referência a um dos principais
softwares da época - o Unix - Stallman
chamou seu sistema de GNU, uma sigla
para "GNU não é Unix", estranho assim.

O software livre, apesar do sucesso, es-
tava restrito ao mundo dos hackers. Isso
começou a mudar em agosto de 1991,

quando um estudante de ciências da
computação, de 21 anos, da Universida-
de de Helsinque, na Finlândia, enviou
uma mensagem a um grupo de discus-
são avisando que tinha criado uma espé-
cie de clone do Unix. Seu projeto foi bem
recebido pela comunidade virtual e, ra-
pidamente, formou-se uma rede de mi-
lhares de colaboradores para aperfei-
çoar o sistema, batizado com a mistura
do nome de seu criador - lánus Torvalds
- e do Unix, o software que o inspirou: Li-
nux. Ele disponibilizou o programa pela
GPL, a licença criada por Stallman que
permite que qualquer pessoa faça o que
quiser com o produto, desde que o códi-
go se mantenha aberto (veja no quadro
ao lado). Em menos de 15 anos, o Linux
ganhou o mundo. Até multinacionais co-
mo a IBM investem hoje no modelo e,
apesar de estarem obrigadas a abrir mão
de qualquer idéia que agreguem ao Li-
nux, faturam em cima de produtos e
serviços feitos com base nele.

Em parte graças ao sucesso do Linux, o
software livre passou a ser um modelo
viável de produção. O motivo do sucesso
não é só o fato de os produtos serem gra-
tuitos, mas também a série de argumen-
tos ideológicos que esse sistema movi-
menta. "No modelo proprietário, o dono
do produto será sempre o dono, mesmo
que você pague por ele", diz o sociólogo
Sérgio Amadeu da Silveira, que até se-
tembro do ano passado era presidente

do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação (IT1), órgão do governo fe-
deral empenhado na difusão do softwa-
re livre no setor público. Além disso, o fa-
to de os programas terem o código aber-
to permite que qualquer um os adapte à
própria necessidade - e até corrija sozi-
nho os defeitos encontrados. "Um con-
junto de empresas e usuários trocando
conhecimentos o tempo todo é superior
a uma empresa que fecha os códigos de
seus programas", diz Sérgio.

A idéia se espalhou por todo tipo de in-
dústria. O exemplo mais conhecido do
grande público é a enciclopédia Wikipe-
dia (www.wikipedia.org). em que os
verbetes podem ser escritos por qualquer
pessoa. Existem também indústrias far-
macêuticas que liberam a receita de seus
remédios e o resultado de suas pesquisas
para que outros cientistas possam ajudá-
la a elaborar novos medicamentos. De
forma parecida, artistas liberam os direi-
tos sobre suas músicas, livros ou pinturas
para que outras pessoas possam se inspi-
rar nelas - ou mesmo usar trechos. Até
noticiários e fábricas de cerveja já aderi-
ram ao modelo (veja quadro napág. 70).

Por um Brasil livre
Não é de estranhar que Stallman tenha
encontrado um aliado em Gilberto Gil -
um músico que, mais de 3 décadas atrás,
já se apropriava de vários ritmos e perso-
nagens para formar o seu tropicalismo. E



não só em Gil, mas em grande parte das
instituições públicas brasileiras. "Uma
nação sob o Linux, com música livre e có-
digo aberto para todos. Bem-vindo ao
Brasil", afirmou a revista americana Wt-
red em novembro de 2004. Uma pesquisa
feita naquele ano constatou que 3% dos
PCs e 15% dos servidores do país já
usavam programas baseados no Linux -
e apostou que esses índices devem tripli-
car até 2008. Desde 2003, o governo fe-
deral incentiva o uso de software livre
em órgãos estatais. Não estamos sozi-
nhos nesse jogo - países como índia, Egi-
to, África do Sul e Argentina também
adotaram o Linux em vários projetos pú-
blicos - mas ocupamos uma posição de li-
derança. "Conseguimos atuar não só na
política interna, mas também defende-
mos nossa posição em organismos inter-
nacionais", diz Marcelo D'Elia Branco,
um dos articuladores do Projeto Softwa-
re livre Brasü. Entre os vários projetos,
está até um portal (www.dominiopubli-
co.gov.brl que disponibiliza vídeos, ima-
gens e sons sem cobrar direitos autorais.

A iniciativa tem seus motivos. Em seu
livro Software Livre, Sérgio Amadeu enu-
mera 5 argumentos que justificam a ado-
ção do software livre pelo governo:

1) Economia: programas abertos con-
somem menos investimentos.

2) Segurança: códigos fechados podem
ocultar vírus ou instruções nocivas.

3) Autonomia: teremos programas nos-

sós - e mão-de-obra para modificá-los.
4) Praticidade: depois que o software é

adquirido, não é preciso depender de
ninguém para fazer alterações. *

5) Democracia: "O software livre é um
símbolo de uma grande batalha pela li-
berdade do conhecimento", diz Sérgio.

Mas há quem duvide disso tudo, espe-
cialmente as grandes empresas. "Só a co-
laboração e a pesquisa acadêmica não re-
solvem nada sozinhas. Não constróem
aviões, não encontram petróleo no fundo
do mar. As empresas têm um papel im-
portante no processo de produção",» diz
Roberto Prado, gerente de estratégia de
mercado da Microsoft. Segundo essa ló-
gica, projetos livres podem até levar a
grandes produtos, mas por que não ficar
com o modelo já bem testado? "Mante-
mos urn círculo virtuoso: colocamos di-
nheiro em pesquisa e inovação, que ven-
demos em nossos produtos. Temos' um
retorno e reinvestimos uma parte em
pesquisa", diz Roberto. Só por questões
técnicas, a disputa entre softwares livres
e proprietários já poderia continuar in-
finitamente, mas existe uma questão que
toma essa disputa ainda mais acirrada: a
propriedade intelectual.

Para onde vamos?
Os projetos colaborativos precisam de
matéria-prima: idéias que possam ser
usadas e modificadas sem o pagamento
de direitos. Por outro lado, com a fatili-^



dade que a internet oferece para copiar
qualquer música, filme, software ou
idéia, a indústria do software propri-
etário briga por regras cada vez mais res-
tritivas. E daí começa a discussão: "As
leis de copyright são rígidas demais. E
megacorporações, como a Microsoft e os
estúdios de cinema, gastam milhões pa-
ra fazer com que essas mesmas leis fi-
quem ainda piores", diz o guru Stallman.
"As empresas precisam ter a garantia de
que o dinheiro investido vai voltar de al-
guma forma. Essa garantia é o direito de
propriedade", diz Roberto Prado, da Mi-
crosoft. Essa questão está longe de ser re-
solvida - até Gilberto Gil esbarrou em
proibições de sua gravadora quando ten-
tou quebrar as licenças de suas próprias
músicas. O fato é que quase ninguém
acredita que a propriedade intelectual
deixará de existir. "Os únicos modelos
sustentáveis para a nossa sociedade são
baseados nos direitos individuais, in-
cluindo o direito à propriedade", diz
Jimmy Wales, fundador e diretor da Wí-
kipedia. Mas os ativistas do software li-
vre acreditam que as leis deveriam ser
mais flexíveis. Muito controle, segundo
eles, significa criar barreiras para a inova-
ção e a criatividade. Afinal, em um mun-
do onde qualquer coisa cobra direitos au-
torais, em que você poderá se inspirar?

Ninguém sabe direito onde tudo isso
vai dar, mas todos concordam em um
ponto: o mundo já começou a mudar. "O

software livre é apenas um capítulo de
uma revolução que está transformando o
nosso conceito de valor", diz Renato Mar-
tíni, atual presidente do ITI. Mas o que
acontecerá então com as leis de proprie-
dade intelectual e com a tal "cultura li-
vre"? Ninguém sabe dizer - nem a dupla
de músicos Gil e Stallman tem os mesmos
palpites. Em 2004, o ministro Gilberto Gil
disse à revista americana Wired: "Um
mundo desobstruído pelas comunica-
ções não pode permanecer fechado em
uma visão feudal de propriedade. Ne-
nhum país, nem os EUA, nem as nações
européias, pode ficar no caminho desse
processo", afirmou. Já Richard Stallman
não é tão otimista: "Eu gostaria muito de
ter essa mesma confiança de que a liber-
dade vai ganhar a batalha. Mas nós preci-
samos de um movimento público muito
forte para superar as restrições atuais e
defender a liberdade universal de com-
partilhar o conhecimento", diz. Nessa dis-
puta, ativistas, intelectuais e empresas es-
tão cada um cantando uma música dife-
rente. Quem será que grita mais alto?0


