
Software Livre (SL) é um programa de computador produzido sob uma licença livre, isto é,
que garante liberdades quanto ao uso, estudo, modificação e distribuição de seu código fonte.
Um programa de computador possui codigo fonte, que é a etapa escrita pelo desenvolvedor em
linguagem de programação. Porém para utilizarmos o programa necessitamos que ele esteja em
linguagem de máquina. Utilizando o código fonte que na verdade é um arquivo de texto contendo
algoritmos é transformado em binário pelo compilador. Esta forma original binária não pode ser
utilizada sem o acesso ao código que o gerou pelo risco de se tornar uma caixa preta onde ninguém
teria o acesso ao seu funcionamento. 

Em  1983,  Richard  Stallman  se  viu  em  uma  situação  onde  os  sistemas  operacionais  e
programas em geral eram em sua grande maioria software proprietário. O software proprietário se
opõe ao SL no sentido de que ele não garante a transparência e socialização do produto. Existem
outras questões quanto ao uso mas que foge ao escopo deste texto. Surgiu a necessidade de um
sistema operacional que garantisse a liberdade de uso e que fosse fundamentado no UNIX, sistema
operacional  que influenciou a criação de outros  sistemas igualmente confiáveis  e acessíveis.  O
UNIX foi criado nos laboratórios da AT&T em 1969 sendo distribuído sob uma licensa proprietária.
O sistema criado por Richard Stallman que atende as necessidades de um sistema livre se chama
GNU, um acrônimo em inglês para GNU is not UNIX. Em 1992 o sistema estava quase pronto mas
faltava uma peça importante que era o seu núcleo. O núcleo é a parte responsável por acesso ao
equipamento e sincronização de rotinas em uso e multiprocessamento. Com a criação do núcleo
Linux criado por Linus Torvalds somente por diversão o sistema GNU/Linux estava sendo a origem
de um sistema altamente customizável e acessível tanto por desenvolvedores quanto a usuários. Este
sistema é responsável por manter a Internet em funcionamento ao ser o sistema operacional mais
utilizado por servidores no mundo por sua estabilidade e custo. Porém seu uso não é difundido em
sistemas domésticos.

Arquivamento é um termo utilizado para “seqüência de operações intelectuais e físicas que
visam à guarda ordenada de documentos”. Na atualidade existe um grande número de operações de
arquivamento e uso de dados e informações de qualquer espécie sendo acessada e mantida por
organizações e sistemas. Um documento é uma unidade de registro de informações independente do
formato e suporte utilizado. Arquivística e informática andam juntas com o objetivo de gerenciar
organizações com a sua burocracia a fim de atender os requisitos de uso de documentos. 

Podemos  perceber  que  licenças  livres  funcionam muito  bem com a  criação de  sistemas
porém surge a questão quanto ao uso. Não é meu objetivo citar aplicações livres mas simplesmente
atentar a questão de uso de padrões livres no lugar de padrões e aplicativos proprietários. O SL é
construído tendo em mente a liberdade mas como consequência culmina no acesso ao documento.
Este acesso ocorre de maneira satisfatória por ser de ampla disseminação sem depender de políticas
de organizações que buscam somente o lucro sem se importar com o atendimento a comunidade.

Comunidades  são  privadas  de  acessarem  SL pela  imposição  de  mercado  causada  por
sistemas proprietários. O acesso a informação começa pela inclusão digital que deve ser pautada por
motivos educacionais e sociais. A sociabilização obtida pela troca de informações é positiva no
sentido que  garante  as  pessoas  se  comunicarem com o objetivo  de sanar  suas  necessidades  de
acesso a informação de maneira livre. O uso de licenças proprietárias ainda causa custos elevados
de aquisição e dificuldades para ativação de maneira não licenciada.  O acesso a processos que
culminam em conhecimento é para a comunidade a oportunidade de lançar mão desta ferramenta
poderosa de apoio comunitário. Existem espaços como fóruns de discução, listas de e-mail e o IRC
que servem para encontrar pessoas dispostas a ajudar a solucionar problemas. O suporte em SL é
complicado  por  sua  marginalização  inclusive  em  espaços  acadêmicos  onde  a  distribuição  do
conhecimento seria desejável  porém ainda enfrenta uma barreira  que é maior que uma simples
barreira do novo.

A  Academia  como  instituição  de  produção  de  informação  e  desenvolvimento  do
conhecimento seria  o ideal  para difundir  a ideologia.  Outras ideologias encontram campo fértil
principalmente as relacionadas com estilo de vida e política. O que seria de se esperar é seria um
alinhamento com ideias de liberdade e desobediência civil (ao ignorar leis). Docentes divulgam a



opressão de maneira impensada. Não os culpo por ignorarem evidentes teorias sobre mercado e
produção/administração de conteúdos colaborativos.

Em modelos de produção colaborativos podemos encontrar conteúdo dúbio ou não confiável
que demanda trabalho da equipe de moderação para analisar o conteúdo criado. Com estruturas
menos horizontais como a Wikipedia e utilizando modelos hierarquizados como são as distribuições
GNU/Linux  podemos  adicionar  equipes  responsáveis  pelo  trabalho  de  análise  de  conteúdo  de
maneira mais eficiente do que simples voluntários fazendo esse trabalho. Buscamos a excelência em
conteúdo sendo já visto que uma metodologia acertada garante tais resultados ótimos.

Por  fim podemos utilizar  as  estruturas  já  criadas  em projetos  como forma de  criação de
conteúdo em qualquer âmbito, não só o da criação de software. A criação de programas assemelha-
se com outras produções intelectuais sendo utilizadas como analogia no mundo físico o livro por
conter criação escrita e ser de propriedade intelectual salvo licença em contrário. A utilização por si
só  de  licenças  de  conteúdo  como  a  CC,  Creative  Commons,  é  o  bastante  em  conteúdos
compartilhados inclusive para uso comercial. A criação intelectual é vista como bem comum sendo
de propriedade da sociedade sendo de direito do criador o crédito por seu trabalho. Esta visão é
louvável por disponibilizar informação quiçá de qualidade por custo de aquisição mínimo e de livre
acesso. Mais uma vez observamos que custo não é a questão principal sendo como custo o acesso
ao conteúdo. O usuário da produção gasta com banda de internet e energia elétrica não sendo de
custo zero no fim das contas. O objetivo é fornecer sem limitações legais de distribuição.

O  projeto  da  distribuição  Ubuntu  conta  como  entidade  mantenedora  a  Canonical  sob  a
regulação  do  seu  CEO  Mark.  Mark  é  responsável  vitalíciamente  pelo  projeto  Ubuntu  com  o
objetivo de evitar discordias e discussões sem fim no projeto. Muitas vezes em vez de discução o
projeto necessita de uma solução e somente uma figura como líder do projeto tem este poder de
decisão. Existem outras áreas que norteiam os trabalhos do projeto como o Conselho Comunitário
responsável por manter o decoro das listas e criação de novas equipes de trabalho. O projeto Ubuntu
assemelha-se com seu projeto mãe,  a distribuição Debian criada por Ian Murdock em 1993. O
projeto Debian utliza da democracia na escolha de seus líderes sendo o mandato de apenas um ano.
Soluções a longo prazo podem ser deficitárias por tamanha rotatividade de rumos no projeto. Porém
são exímios ao dispor de uma Constituição que norteia a comunidade, documento de definição de
Software Livre, Código de Conduta e a própria documentação do GNU/Linux. Não é do escopo
analisar pormenoramente os projetos nesta oportunidade. Porém para ter uma ideia geral de como o
conhecimento colaborativo pode ser organizado para servir de produtor de conteúdo de maneira
eficiente e eficaz.
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