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Resumo: 
 
O presente trabalho tem o objetivo de analisar se o software livre como tecnologia emergente 
conduz a sociedade algum tipo de transformação. Esta ferramenta se apresenta como 
tecnologia de contracultura dedicada às classes menos assistidas. Por isso, talvez consigam 
sem romantismos desempenhar algum papel na transformação social. Para Gomez (2002, p. 
109), tal transformação “se sustenta numa utopia geral, concebida como a antecipação de 

uma sociedade melhor do que a presente, [...]”. Para nós a possibilidade de transformação 
social, mesmo sendo utópica, depende, a princípio, de reconhecermos as amarras que o 
mundo nos impõe, inclusive as tecnológicas.  
PALAVRAS-CHAVE: tecnologias do conhecimento, software livre, transformação social, 
educação. 
 
 
El presente trabajo tiene el objetivo de analizar si el software libre como tecnología emergente 
conduce la sociedad algún tipo de transformación. Esta herramienta se presenta como 
tecnología de contracultura dedicada a las clases menos asistidas. Por eso, tal vez consigan sin 
romanticismos desempeñar algún papel en la transformación social. Para Gomez (2002, p. 
109), tal transformación “si sostiene en una utopía general, concebida como la anticipación 

de una sociedad mejor que la presente, [...]”. Para nosotros la posibilidad de transformación 
social, aún siendo utópica, depende, a principio, de que reconozcamos las amarras que el 
mundo nos impone, inclusive las tecnológicas. 
 
PALABRAS-LLAVE: tecnologías del conocimiento, software libre, transformación social, 
educación. 
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INTRODUZINDO A QUESTÃO      

 
 
       Este trabalho é resultado de pesquisa realizada a respeito do software livre. Será que 

esta tecnologia emergente conduz a sociedade a algum tipo de transformação? O software 

livre trás no seu bojo filosófico uma identidade libertária dedicada às classes menos assistidas 

da sociedade, justamente aquelas que estão fora do acesso das facilidades tecnológicas do 

século XXI trazidas pelo advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (tic). 

Assim que surgiu o interesse de realizar a pesquisa, buscamos saber o que é e o que 

faz o software livre e como ele se organiza através do seu movimento - Movimento do 

Software Livre (MSL). Após procurar referências sobre o MST em livros, teses, dissertações 

e artigos, notamos, infelizmente, que pouco se tem escrito sobre esse movimento. Daí 

resolvemos realizar também buscas web-bibliográficas e, por fim, resolvemos participar das 

comunidades Debian e Br.Office -, o que nos levou a querer conhecer de perto o MSL.  

Desde participamos do Fórum Internacional de software livre – 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11° 

- todos realizados na cidade na cidade de Porto Alegre/RS. O desejo desde a primeira 

participação sempre foi conhecer a cultura e a filosofia libertária do MSL cada vez mais, as 

práticas, os anseios e as estratégias que giram em torno do movimento. Principalmente, ficar 

atualizado a respeito do avanço que ele faz a cada ano a favor da liberdade entenda-se 

liberdade como ter direito de acesso às tecnologias e, que isso, possa traduzir-se em 

democratização e universalização delas. Enfim, as tecnologias a serviço de todos nós.  

 
 
O SOFTWARE LIVRE, O QUE É E O QUE FAZ?  

  
 

O termo software livre se refere à liberdade que o usuário tem de executar, distribuir, 

modificar e repassar as alterações de um programa de computador seja ele um sistema 

operacional (SO) ou um aplicativo sem ter que pedir permissão ao autor que o desenvolveu. 

Para garantir essas premissas, a maioria dos programas carrega em si licenças públicas. Entre 

elas a Licença Pública Geral (GPL), a Lesser Licença Pública Geral (LGPL) embora haja 

outras. Tais licenças possibilitam executar, distribuir, modificar e repassar as alterações de um 

SO ou de um aplicativo. As licenças garantem a certeza dessas liberdades - embora não 

signifique que todo ou qualquer programa desse tipo seja gratuito.  

Por essa razão, há uma discussão que permeia dentro das comunidades do MSL que é 

a questão do software livre ser “livre e gratuito”, “seus maiores adeptos e defensores são os 
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hackers, um grande número de acadêmicos, cientistas e os mais diferentes combatentes pela 

causa da liberdade” (SILVEIRA, 2004, p. 5, grifo nosso).  

Embora admitindo que o futuro do software livre corra riscos por conta do poder de 

apropriação do sistema capitalista e que os sistemas operacionais livres e os aplicativos livres 

estejam a servir muito mais a hegemonia capitalista com a redução dos custos com o trabalho 

intelectual decorrentes da produção desses sistemas, muitos dos seus adeptos e defensores se 

articulam em rede a favor e em benefício do bem-estar social e coletivo de milhares de 

pessoas.  

Essa postura, que de perto é uma articulação que contraria a lógica do capital, permite-

nos dizer que o software livre, traz no seu corpo filosófico e ideológico dos seus defensores a 

concepção de liberdade. Trata-se da liberdade do conhecimento. Fato que não o descarta da 

possibilidade dele apresentar-se como ferramenta de transformação social.  

Tal potencial tem sido observado a partir da forma como o software livre tem atuado 

junto às classes menos assistidas da sociedade, justamente aquelas que necessitam se inserir 

no mundo tecnológico e excludente da sociedade atual. Nesse sentido, ainda se mantêm as 

esperanças de construção de uma sociedade mais igualitária a partir da mobilização das 

comunidades organizadas no MSL que defende o software livre como solução tecnológica 

para esse fim sem vínculos maiores com o capital.  

Essas comunidades lutam por liberdade. Lutam por uma liberdade não só da 

democratização e universalização das tic. Mas, paralelamente, demonstram lutar por uma 

sociedade auto-sustentável tecnologicamente. Dessa forma, elas contribuem para a criação de 

uma inteligência tecnológica e coletiva voltada para o conhecimento amplo das tecnologias e 

dos seus processos computacionais, capazes de criar uma corrente de solidariedade que viaja 

no tempo-espaço das redes digitais e se materializa em cada gesto de ação-política de luta e 

resistência contra as políticas públicas do governo que não têm atendido as demandas sociais 

de democratização e universalização das tic. Estamos nos referindo às políticas do governo de 

pouco alcance, estas têm servido apenas para aprofundar o fosso social e tecnológico 

existente, por não dá direitos às classes menos assistidas da sociedade de ter direitos. Nesse 

caso, o que vemos, mais e mais, é o aumento da distância entre aqueles que têm e os que não 

têm acesso às tic.  

Como já pontuamos, apesar de admitirmos que o software livre está na ordem do dia 

do sistema capitalista, uma das vertentes que nos faz acreditar no seu potencial filosófico 

(solidário e libertador) é o fato dele se colocar em detrimento a outros modelos de software 

“não-livres” que são oferecidos comercialmente. Nesse sentido, “comprar softwares [não-
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livres] é como comprar cadeado” (RODRIGUES, 2003, p. 54, grifo nosso). Estes são 

registrados com licenças que coíbem o caráter do direito de liberdade e, com isso, tira do 

cidadão dois direitos fundamentais: “o direito a conhecer, a conhecer o que já se conhece, e o 

direito a conhecer o que ainda não se conhece”, (FREIRE, 2002, p. 22). 

Pensando dessa forma, acreditamos que o software livre pelo seu potencial 

emancipador se destaca também como uma ferramenta que dá direitos ao cidadão. 

Justamente, a dualidade do conhecer a que Freire se referiu quando discursava para alguns 

militantes dos movimentos sociais: “uma séria transformação revolucionária da sociedade 

terá, se ela for realmente democrática, se ela for radical, se ela for às raízes, ela terá que 

oferecer ao povo, ela terá que democratizar o saber” (FREIRE, 2002, p. 24).  

Esta é também uma das intenções do MSL, ou seja, democratizar o saber. Quando não, 

eles querem pelo menos oferecer condições aos cidadãos de ter acesso às tic de uma forma 

diferente. Um software oferecido pelo MSL em detrimento aos “não-livres”, utilizado pelos 

brasileiros como solução gratuita para aqueles que desejam fazer serviços de digitação de 

textos, planilhas eletrônicas, apresentações com slides etc. é o Br.Office.  

É preciso acrescentar que este suíte de escritório é distribuído sob a licença LGPL. O 

retrato disso é que seu desenvolvimento permite também a associação de códigos de 

programas que não estejam sob as licenças GPL (permanecer 100% livre; não retribuir à 

comunidade de software livre; priorizar os usuários e o software livre) ou LGPL, 

incluindo software proprietário, ou seja, não-livres. Permissão que é vista por muitos adeptos 

e defensores do software livre como uma prática invasiva e, portanto, perigosa para o futuro 

do software livre enquanto ferramenta que deve libertar e não aprisionar.  

Devemos ressaltar que embora haja diferenças filosóficas, por exemplo, entre o 

Br.Office que permite essas políticas e o Debian que não permite, eles são vistos como 

softwares de comunidades que pertencem a uma “contracultura” a favor de um poder 

emergente sistematizado por um novo processo ou desdobramento de um grande processo de 

luta política e econômica no reino das tic. Então, sem dúvida alguma, temos que considerar o 

poder de liberdade e, portanto, de transformação social que ambas as comunidades 

incorporam entre si, já que são comunidades que vivem a defender práticas solidárias. Nesse 

sentido, o MSL entra para uma perspectiva mais humana e popular da tecnologia.   

A partir daí, observamos que na maioria das vezes o software livre tem dado subsídios 

tecnológicos a indivíduos desassistidos. Na área da “educação especial”, por exemplo: ele está 

servindo como ferramenta de inclusão social e educacional de alunos com deficiência visual. 

Uma dádiva, que a sua filosofia libertária pode oferecer, já que os softwares não-livres com a 
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mesma finalidade são muitos caros e, portanto, de pouco acesso, tanto para as escolas quanto 

para os alunos carentes e, mais ainda, para alunos especiais.  

O importante desse aspecto é a sustentação do caráter de liberdade e de transformação 

de histórias de vidas existente nele que pode possibilitar o direito ao cidadão de construção de 

novos saberes, mesmo para aqueles que são excluídos naturalmente do processo educativo. 

Assim, a perspectiva das tecnologias do conhecimento posto na experiência do software livre 

na vida de alunos excluídos e, conseqüentemente, na vida de todos nós, perpassam por 

algumas linhas: “as linhas dos sonhos, de ilusões, de desilusões, de esperanças e 

desesperanças, de dúvidas, de anseios, de medos também, de dor, de gostos, de cores, de 

alegrias” (FREIRE, 2002, p. 28).  

Nesse contexto, a possibilidade de transformação social ou não dessa poderosa 

ferramenta de caráter libertário, traduzidas no caráter humano e educativo das tecnologias, 

pode estar condicionada aos saberes que se formam e se somam às práticas e às teorias para a 

formação e consolidação cada vez mais da identidade política e social do MSL. É assim que o 

software livre fará sentido como possível ferramenta de transformação social.  

Não obstante, o MSL, que se trata de um movimento de “contracultura”, já discutido 

aqui, pautado na opção colaborativa dos seus membros a favor da disseminação da cultura 

libertária do software livre, tem como função não só denunciar a “exclusão” como também à 

de se colocar na dinâmica das mudanças sociais para a transformação social.  

Dessa maneira, o movimento pode amenizar as fronteiras do grande fosso social 

existente onde cada vez mais o acesso às tecnologias tem se tornado muito difícil. O software 

livre através do seu movimento, coloca-se como uma entidade representativa de um grande 

desejo que foi gerado pela ideologia pertinente aos seus milhares de adeptos e defensores 

espalhados pelo mundo, pelo Brasil e por Sergipe também.  

  
 

OS OBSTÁCULOS POLÍTICOS DO SOFTWARE LIVRE 

 
 
Infelizmente, pelo mundo, principalmente, pelo Brasil e por Sergipe, ainda são 

milhões de cidadãos que não se beneficiam com as políticas públicas do governo no combate 

à exclusão digital. Inclusive no combate à exclusão digital com a utilização de software livre. 

Tais políticas para minimizar a exclusão digital no Brasil e em Sergipe são de pouco alcance. 

Daí, a importância do MSL utilizando o software livre contribuir para o surgimento de 

uma nova ordem social que garanta os direitos de todos os cidadãos de acesso às tic.   
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É importante dizermos que todos os movimentos sociais historicamente têm lutado por 

conquistas de direitos e, por conta disso, levantam as bandeiras da cidadania e da democracia, 

categorias centrais para se alcançar um bom nível de participação perante o Estado, ou seja, 

participarem das decisões em conjunto com o Estado. 

Nessa conjuntura política, a transformação social inerente ao caráter libertário do 

software livre ao se deparar com a luta em particular do MSL, traduz-se a nosso ver, numa 

mediação entre educação e conhecimento. Isto porque, acreditamos que somente pela 

educação será possível alcançar possibilidades de transformação social capazes de mudar a 

situação atual de cerceamento, por conta do abuso de poder, de autoridade ou de força, de 

perda de direitos, por conta do poder do Estado a favor de outrem.  

A educação a que nos referimos, é uma educação que possibilite o processo de 

transformação social, conseqüentemente, de mudança social. Tal idéia se sustenta numa 

“utopia geral, concebida como a antecipação de uma sociedade melhor do que a presente, de 

respeito mútuo, autonomia e solidariedade”, (GOMEZ, 2002, p. 109). Por isso, que não 

falamos de qualquer educação, mas de uma educação pautada no desenvolvimento político 

dos cidadãos.  

Nesse sentido, destacamos alguns elementos da educação freireana: cooperação, 

comunhão, comunicação, interação, informação, liberdade etc. Estas categorias sinalizam a 

educação como prática de liberdade tão defendida por Freire e, portanto, de antecipação de 

uma sociedade melhor do que a presente. Porém “a liberdade, é uma conquista, e não uma 

doação”, (FREIRE, 2001, p. 34). Daí, a importância do MSL e de todos, assumirem cada vez 

mais uma postura de luta e resistência pela liberdade, pela transformação social através de 

uma educação de ruptura. Esta deve ser pautada no propósito de formar cidadãos conscientes 

das “coisas” que os cercam. Pois, “quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e 

com seu trabalho pode criar um mundo próprio, [...]” (FREIRE, 2005, p. 30). 

Este é o desafio que não pertence somente ao MSL, como já falamos anteriormente, 

mas que pertence a todos os seres humanos. É pela educação que se desenvolve uma 

consciência crítica permitindo ao homem reconhecer a realidade que o cerca e, assim, 

transformá-la. Com isso, libertar-se das amarras a ele impostas. Portanto, faz-se cada vez mais 

urgente uma educação que rompa com a alienação e as subordinações presentes na educação 

vigente. Como diz (MÉSZÁROS, 2005) uma educação para além do capital.  

Daí surge à urgência de alinhar a possível liberdade concedida pela educação à 

consciência humana e, portanto, política acima de tudo. Desse modo, a consciência, que nasce 
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a partir do software livre, ou melhor, que nasce a partir da base filosófico-ideológica e 

norteadora de sua educação, a nosso ver, é o conhecimento das coisas em si e o conhecimento 

para refletir sobre ele mesmo através do processo de mudança social.  

A ideologia que nasce a partir desses sujeitos coletivos organizados pelo movimento 

do MSL forma uma consciência, mediante a qual advêm certas razões que explicam a maneira 

como “estão sendo” os homens no mundo. Todavia, esses sujeitos coletivos, homem e sujeito-

cidadão são os frutos da consciência política: o indivíduo situado nas relações sociais com 

seus direitos e deveres, relacionando-se com a esfera pública do poder e das leis para 

transformar sua realidade. A partir daí, tais sujeitos coletivos precisam partir de suas 

possibilidades para serem eles mesmos, (FREIRE, 2005).  

Isto porque, não podemos imitar o que não somos, temos que trilhar os nossos próprios 

caminhos de possibilidades. Daí a possibilidade de transformação social advinda do software 

livre, não nasce do vazio, mas, principalmente, das experiências do engajamento político do 

seu movimento por transformá-lo numa ferramenta de ação-política humana e educativa.  

As experiências a que nos referimos são as acumuladas através das informações que 

circulam pelas comunidades em redes digitais que acabam se transformando num processo de 

criação de um saber coletivo. Isso faz que o software livre seja considerado uma tecnologia 

popular de princípios humanitários pelos seus principais sujeitos (adeptos e defensores, os 

que lutam pela causa do software livre). Tais sujeitos são os indivíduos tomados em suas 

relações reais com os grupos, as classes e o conjunto da sociedade. (MARX, 1975). 

Essas relações sociais dotadas de experiências na prática são os atos que se 

transformam em ações desenvolvidas pelo MST na luta pela liberdade e pela transformação 

social a favor de uma sociedade mais justa e igualitária. Face à realidade que permeia tanto as 

tic quanto especificamente a tecnologia do software livre associado à luta e resistência pela 

transformação social leva-nos a reflexões que incluem pensarmos o papel do Estado, o papel 

da educação e o papel da sociedade na construção desses caminhos de possibilidades.  

Com referência a esses caminhos, poder-se-ia dizer que a transformação social 

perpassa em algumas linhas pela produção de saberes libertadores. Nesse sentido, as tic 

exerceriam um papel fundamental nesse processo. É, dentro dessa perspectiva, que ousamos 

dizer: o software livre que hoje é utilizado por uma pequena parcela da sociedade, poderá se 

colocar no seio das subjetividades humanas como uma forma possível de maximizar os 

saberes libertadores dos indivíduos cada vez mais. Assim, o software livre deve está presente 

nas sociedades menos assistidas para construir uma educação de ideário diferenciado, para 

formar homens e ao mesmo tempo formar cidadãos conscientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Entendidas como ferramentas de cunho sócio-cultural, as tic quando democratizadas e 

universalizadas são capazes de socializar os conteúdos mentais de milhões de coletividades 

“gerando novas expressões culturais, novos valores, novas imagens”, (LIMA, 2002, p. 16).  

A presença delas na vida de todos nós via software livre pode abrir novos espaços-

mundo para a transformação social de nossas realidades. Esses espaços-mundo condicionados 

pela presença das tic são novos palcos de enfrentamentos que, por exemplo, as classes menos 

assistidas precisam apropriar-se para dominá-las e com isso utilizá-las como uma das formas 

de diminuir a distância que há entre aqueles que têm e os que não têm direitos.   
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