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Serviço

Cidadania

Tudo começou com uma im-
pressoraquenãofuncionavadi-
reito, nos anos 70. Programa-
dordoMassachusetts Institute
of Technology (MIT), Richard
Stallmansabiaquetantoeleco-
moseuscolegasdetrabalhopo-
diam resolver o problema em
minutos. Não conseguiram. O
fabricante fechou o código em
que tinha escrito o driver (pro-
grama que faz a comunicação
entre o periférico e os micros),
proibindoalterações. Inconfor-
mado, Stallman teve a idéia de
criaraplicativosquedessemto-
tal liberdade para os usuários.
Nascia naquele momento o

software livre, uma idéia que
vem conquistando um número
cada vez maior de seguidores
ao redor do planeta – entre eles
ativistas, empresas egovernos.
“Com esse modelo, deixamos
de ser apenas consumidores de
tecnologia”,explicaocoordena-
dor-geral da Associação Soft-
wareLivre,MarlonDutra.Eleé
umdosorganizadoresdo7ºFó-
rum Internacional de Software
Livre,quecomeçanaquarta-fei-
ra (leia reportagem abaixo).
Para entender a afirmação

deDutra, basta lembrar que os
programas de computador
maisusadosemaisvendidosno
mundotêmocódigo fechado–o
Windows e o Microsoft Office,
por exemplo. Apenas os fabri-
cantes conhecem todos os seus
segredos e não estão dispostos
acompartilhá-los,paraquenão
surja um produto com as mes-
mas características – capaz de
conquistar uma fatia do seu
mercado. É como uma receita
de bolo misteriosa que garante
o sucesso de um cozinheiro.
Qual é a saída? Aceitar a si-

tuaçãoecompraressesaplicati-
vos, esperarqueapareçaumsi-
milarmais barato ou pôr amão
namassaedesenvolverumpro-
grama parecido, o que é bem
mais complicado.O software li-
vretornouestaúltimaalternati-

va possível. Como conhecem o
“sabor do bolo”, voluntários de
várias partes do mundo se jun-
tam para elaborar uma receita
semelhante. Com o tempo, o
gosto pode ficar quase
igual ou atémelhor.
Agora imagine que

o cozinheiro use na
sua guloseima um
produto que dei-
xaosaborirresis-
tível, mas enve-
nenaosfregue-
ses aos pou-
cos.Vaiserdi-
fícil desco-
brir isso sem
vera listade
ingredien-
tes. No soft-
ware pro-
prietário, es-
se risco exis-
te. Caso o fa-
bricante in-
cluaemumpro-
grama um me-
canismoparaes-
pionarclientes,di-
ficilmente alguém
vai descobrir. No
software livre, o códi-
goéabertoe todomun-
dosabecomoele funciona.
Grandesempresasprodu-

toras de programas de código
fechado,comoaMicrosoft,con-
testamessas idéias.Paraelas,o
desenvolvimento de softwares
eficientes, confiáveis e seguros
exige tempo, pesados investi-
mentos e dedicação integral de
centenas de profissionais alta-
mente especializados.

ECONOMIA
Adifusão dos aplicativos livres
apóia-se também em questões
financeiras. Se não estiver lu-
crandoosuficientecomumpro-
grama, um fabricante pode de-
cidir encerraraprodução–dei-
xando os usuários desespera-
dos. “Ficarnamãodeumsófor-
necedor é muito perigoso”, ob-
servaDutra. “A indústriaàsve-
zes também retarda avanços
na tecnologia por questões co-
merciais, semodelos atrasados
ainda vendembem.”

Dificilmente os softwares
proprietários saem mais bara-
tos do que os livres, quase sem-
pre gratuitos ou disponíveis a
preçosbaixos.Avantagemfun-
ciona como um ímã principal-
mente para órgãos da adminis-
tração pública e empresas, que
têm de instalar programas em
milhares demáquinas. NoBra-
sil, tanto o governo federal co-
mo Estados e prefeituras têm
optadoporaplicativoslivrespa-
ra economizar recursos.
Dentro das corporações, a

adoção desse tipo de programa
cresce ano a ano. De acordo
com uma pesquisa da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) so-
breusodatecnologianomerca-

docorporativo,osistemaopera-
cional Linux está presente em
16%dosservidores.Noanopas-
sado, o índice era de 14%.Medi-
ções estatísticas como esta, no
entanto, são raras. “Números
nãoexistemjustamentepelofa-
to de ser livre”, diz Dutra. Fica
difícil quantificaralgoquepode
ser distribuído por qualquer
pessoa nomundo todo.
Do lado das multinacionais,

o software livre faz parte de
umabatalhacomercial.Compa-
nhias como Novell, Sun e IBM
começaramaapoiar seudesen-
volvimento para competir com
“gigantes” na área. Em vez de
comercializar os programas,
vendem serviços associados ao

usodessesaplicativos.“Essemo-
vimento está transformando a
indústriadosoftware”, afirmao
gerente de Novas Tecnologias
daIBMBrasil,CezarTaurion.
“Se a gente não o acompa-
nhar, um dia vai ser sur-
preendido.”

VOLUNTÁRIOS
Foradasdisputas
financeiras,uma
multidão de vo-
luntáriosdedi-
ferentes paí-
ses ajuda a
desenvolver
osoftwareli-
vre.NoBra-
sil, um dos
principais
colaborado-
res é o para-
naenseMar-
celo Tosatti,
de 22 anos,
que vive em
Porto Alegre.
Com apenas 18
anos, ele ganhou
destaque interna-
cionalaoserescolhi-
docomoprincipalres-
ponsávelpelaversão2.4
do núcleo (kernel) do Li-
nux, omais conhecido siste-

ma operacional (software que
gerencia todo o funcionamento
de um computador) livre.
Sua experiência no mundo

da informática começou aos 11
anos, quando brincava de fazer
programas em micros monta-
dospelo irmão.Quandoa inter-
net surgiu, ele descobriu o Li-
nux(alternativalivreaoWindo-
ws) e resolveu experimentá-lo.
“Raleiquaseummêsparainsta-
lar”, lembra. O prazer de ven-
cerodesafiofezTosattiseapro-
fundarnoestudodosistema.Vi-
rou um especialista. “Quando
você tem acesso ao código,
aprenderaprogramarficamui-
tomais fácil.”
Só tempos depois ele se deu

conta da ideologia por trás do
software livre. “Por estar den-
tro disso, paramimera comum
você ter acesso a todo o código,
ter essagarantiade liberdade”,

conta. Hoje o núcleo do Linux
está na versão 2.6 e, embora ele
não sejamais o “chefão”, o pro-
gramadorcontinuaa fazerpar-
te do time de desenvolvedores.
Muitos dos colaboradores

no Brasil vêm das universida-
des. Entre eles está o professor
do Centro Universitário Senac
Carlos Eduardo Dantas deMe-
nezes,quedesenvolveoprimei-
ro corretor gramatical para a
suítedeaplicativosOpenOffice.
O projeto conta com mais dois
participantes e chega bem per-
to do desempenho de aplicati-
vos proprietários. “Hoje emdia
agentetemumacerteza.Osoft-
ware livre veio para ficar”, diz.

PRIMÓRDIOS
Até deslanchar, porém, a idéia
percorreu um longo caminho.
Em 1983, Richard Stallman ini-
ciouoprojetoGNUparadesen-
volver o primeiro sistema ope-
racional que se enquadrasse na
nova ideologia. Dois anos de-
pois, criou a Free Software
Foundation (www.fsf.org). Em
1989, a entidade publicou a pri-
meira versão da licença incor-
porada a programas livres, a
GNUGeneral Public License.
O texto estabelece que um

aplicativo dessa categoria pre-
cisa ter quatro liberdades ga-
rantidas: você tem o direito de
rodar o programa em um com-
putadorparaqualquerfinalida-
de; pode acessar o código-fonte
para estudar como o software
funciona, adaptando-o se dese-
jar; está autorizado a fazer có-
piasedistribuí-las;podemelho-
raroaplicativo, liberandoasal-
terações para a sociedade.
OproblemaéqueoGNUnão

decolou.AsalvaçãoveiodaFin-
lândia. No início da década de
90, o programador Linus Tor-
valds desenvolveu o sistema
operacional Linux, que acabou
incorporando elementos do
GNU.Deucerto.Namesmaépo-
ca, a internet explodiu, favore-
cendo a colaboração entre as
pessoas. A combinação de fato-
resserviudeestopimparaosoft-
warelivresepopularizar.Opró-
ximoativista pode ser você.●

SAIBAMAIS SOBREO FISL
VEJAOSDESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

:MAURÍCIOMORAESESILVA

Pelaprimeiravez,evento
teráfestivaldecultura
Cultura tambémtemaver com
softwarelivre.Comoosprogra-
mas de computador, todas as
obras artísticas se cercam de
uma série de restrições de uso,
os chamados direitos autorais.
Na visão demuitas pessoas, es-
sasobrigaçõesprecisamserre-
vistas, porque não funcionam
na realidade atual. Os ativistas
dessemovimentoparaleloesta-
rãonestasemanaemPortoAle-
grenoCriei,TiveComo!–1ºFes-
tival Multimídia de Cultura Li-
vre doBrasil.
Onomedoevento–queocor-

redentrodoFórumInternacio-
nal de Software Livre (Fisl) – é
uma brincadeira com a licença
Creative Commons. Trata-se
deumamaneirabemmaisflexí-
vel de lidar com os direitos dos
produtores de bens culturais,
idealizada pelo professor da
Universidade Stanford (EUA)
Lawrence Lessig. Em vez de
proibir tudo, o artista define o
que pode ser feito com a sua
obra.Ummúsica, por exemplo,
podeserbaixadapela internete
ouvida por todo mundo, mas
não vendida.
A maior parte do festival

ocorrerá no mesmo espaço do

Fisl, o Centro de Exposições
Fiergs, em Porto Alegre. De
quarta-feira a sábado, cabines
exibirãofilmesevídeosdisponí-
veis em Creative Commons ou
emoutrostiposdelicenciamen-
to alternativo. AMostra do Fil-
meLivreMesmoseráorganiza-
da pelo Cine Falcatrua, projeto
de extensão universitáriamon-
tado por alunos da Universida-
de Federal do Espírito Santo.
Haverá espaço também pa-

ra as artes digitais. Pormeio de
terminais, os visitantes pode-
rão conferir muitos dos traba-
lhos mostrados no Festival In-
ternacional de Linguagem Ele-
trônica (File), que ocorre todos
os anos emSão Paulo.
O espaço reservado para a

música será umshowqueocor-
rerá na sexta-feira, no Teatro
doSesidePortoAlegre.Aapre-
sentação contará com as pre-
senças do Mídia Sana, do ra-
pper BNegão e deTotonho e os
Cabra.Acoberturadofestival–
organizado por Creative Com-
mons Brasil, Overmundo, Tan-
golomango (www.tangoloman-
go.com.br)eFisl – será feitapelo
Overmundo (www.overmundo.
com.br). ● M.M.S.

Movimentovisaa ‘libertar’ softwares

Fórumuneaulastécnicas
adebatessobrerumos

CRIADOR-Stallman,
pioneiro do software
livre, estará no fórum
de Porto Alegre

■■■Ativistas,empresasegovernosunem-separagarantirqueatecnologiasejatransparenteeestejaaoalcancedetodos

ONDE É | Centro de Exposições
Fiergs, emPorto Alegre (Av. As-
sis Brasil, 8787, Sarandi)
WEB | http://fisl.softwarelivre.org
INSCRIÇÕES | R$ 103 (paraparti-
cipar de todos os dias) eR$83
(para os dias 21 e 22); estudan-
tes e caravanas pagamR$53 e
R$43, respectivamente

QUARTA-FEIRA | Dia 19
13h00 | “Software livre no gover-
no federal”, comopresidente do
ITI, RenatoMartini
15h00 | Abertura oficial do Fisl
18h00 | “O software livre no com-
bate à pornografia infantil na in-
ternet”, comThiagoOliveira, da
ONGSafernet, entre outros

QUINTA-FEIRA | Dia 20
13h00 | “Google e código aberto”,
comZahedaBhorat, gerente pa-
ra código aberto doGoogle
14h00 | “Superandodesafios no
uso do software livre”, comClari-
ceCopetti, vice-presidente deTI
daCaixa Econômica Federal
17h00 | “O futuro das redes de
colaboração”, como sociólogo
SérgioAmadeu e a vereadora de
SPSoninha, entre outros
18h00 | “O projetoOne Laptop per
Child”, comJamesGettys (OLPC)

SEXTA-FEIRA | Dia 21
12h00 | “Os novos desenvolvi-
mentos das plataformasGnome
eMono”, como vice-presidente
daNovellMiguel de Icaza
13h00 | “Debate: tornando as
distribuições Linux 100% livres”,
comRichardStallman, da Free
Software Foundation (FSF)
15h00 | “Inclusão digital: o que
os estudantes têma ver com is-
so?”, comPaulo Santana, da Exe-
cutivaNacional dos Estudantes
deComputação
16h00 | “A terceira versão da li-
cençaGPL”, comRichard Stall-
man (FSF)
17h00 | “Via Digital: software li-
vre para prefeituras”, com José
EduardoDeLucca, daUniversida-
de Federal de Santa Catarina

SÁBADO | Dia 22
11h00 | “Conhecimento livre e
cidadania digital”, como cientis-
ta político ThiagoNovaes
13h00 | “Patentes de softwares e
DRM”, comDavid Turner (FSF),
EnriqueChaparro (Fundación
Via Libre), entre outros
14h00 | “Compatibilidade daGPL
comoutras licenças”, comSi-
monPhipps (Sun), entre outros
19h00 | Encerramento do Fisl

Na7ªediçãodoFórumInterna-
cional de Software Livre (Fisl),
que começa na quarta-feira em
Porto Alegre, ativistas de todo
o mundo terão uma grande
chance de discutir o movimen-
to e os seus desafios. O criador
dosoftwarelivre,onorte-ameri-
cano Richard Stallman, virá ao
Brasilparaparticipardoencon-
tro. Além disso, estão progra-
madas mais de 250 atividades
duranteosquatrodiasdedura-
ção do Fisl, incluindo palestras
e debates sobre quase todos os
aspectos dos programas livres.
Algumas apresentações são

voltadas para quem quer apro-
fundar seus conhecimentos em
questõesmais técnicas, como a
programação de aplicativos.
Outrasfocamassuntosmaisge-
rais–aadoçãodosoftwarelivre
pelogovernofederaléumexem-
plo.Deacordocomumdosorga-
nizadores do Fisl, Marlon Du-
tra, a expectativa é de receber
cerca de 4,5 mil pessoas. No
meio da multidão estarão fun-
cionários do Google, que vão a
PortoAlegrepararecrutarpro-
fissionais da área.
Stallmanvaiparticiparda2ª

Conferência Internacional so-

bre a terceira versão da
GNUGeneralPublicLicense
(GPL) – a licença que define
ascaracterísticasdo softwa-
re livre –, programada para
ocorrer dentro do fórum.
Aolongodetodooano,ati-

vistasaoredordomundodis-
cutirãomudançasnaGPLpa-
ra adaptá-la à realidade
atual.Anovaversãodalicen-
çadeverá,porexemplo,esta-
belecer parâmetros para a
relação entre softwares li-
vres e dispositivos criados
para proteger direitos auto-
rais, os DRMs.
Outras personalidades

confirmaram presença no
Fisl, como o vice-presidente
de desenvolvimento da No-
vell e fundador do projeto
Gnome–queprocuradarum
ambiente de janelas amigá-
vel para o sistema operacio-
nal Linux –,Miguel de Icaza.
Também estarão lá o presi-
dente do Instituto Nacional
de Tecnologia da Informa-
ção(ITI),RenatoMartini,eo
ex-presidente do órgão, Sér-
gioAmadeu. O ITI coordena
projetos de software livre do
governo federal. ● M.M.S.
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