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RESUMO

Este trabalho tem como propósito analisar o software livre: conceito, ações libertárias, “barreiras" e propostas. O
interesse pela discussão surge em meio ao interesse das grandes corporações etc. de evidenciar uma nova ordem
tecnológica. Trata-se do conceito de "tecnologia disruptiva", que no século XXI tem sido considerada como tecnologias
de "inovações transformacionais. Assim, partiu-se para se fazer uma análise crítica das tecnologias computacionais na
perspectiva do software livre, este se apresenta como uma das possíveis soluções tecnológicas para a produção de
conhecimento dedicada às camadas mais populares da sociedade, ademais também oportuniza a promoção da
liberdade de acesso às tecnologias computacionais. Esta comunicação se faz oportuna pelo fato de inserir o software
livre como um elemento que pode superar a discussão das tecnologia disruptivas.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. Educação. Software livre.

Introdução
Este trabalho tem o propósito de analisar o software livre: conceito, ações libertárias, “barreiras" e propostas. Este se
organiza, de maneira filosófica, através do seu movimento, o Movimento do Software Livre (MSL) - A formação do
MSL teve início nos anos 80 e se espalhou pelo planeta levado pelas teias da internet.
Para decorrer sobre o conceito, bem como as ações libertárias e as barreiras políticas que permeiam esta poderosa
ferramenta agregadora de “sonhos”, partiu-se de uma análise crítica das tecnologias computacionais, hoje são
inúmeras pessoas que lutam a favor do software livre, haja vista, que ele se apresenta como uma das possíveis
soluções tecnológicas para a produção de conhecimento dedicada às camadas mais populares da sociedade,
ademais ele também oportuniza a promoção da liberdade de acesso às tecnologias computacionais.
A partir desse prisma, é que esta comunicação se faz oportuna, primeiro face à emergência de haver na academia
diálogos a respeito do MSL, segundo pela importância de se apresentar em um evento acadêmico conceito, ações
libertárias e "barreiras" de um software que pode superar a discussão sobre tecnologia disruptiva, pois o software livre
pode revolucionar o modo como as tecnologias computacionais são distribuídas para a população em prol de um
bem-estar que considere o direito de todos e não somente de "meio dúzia" de privilegiados que podem comprar
software.
Entendendo o software livre
O termo software livre se refere à liberdade que uma pessoa tem de executar/distribuir/modificar e repassar um
software - programa de computador -, para qualquer pessoa. Para garantir tais liberdades, a maioria dos softwares
carrega na sua concepção filosófica licenças, por exemplo: Licença Pública Geral (GPL). E, justamente, são essas
licenças que possibilitam executar/distribuir/modificar e repassar tais liberdades. No entanto, faz-se necessário dizer
que nem sempre todo ou qualquer programa desse tipo seja gratuito.
Por essa razão, nota-se que há uma discussão que permeia as comunidades dos adeptos e defensores do software
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livre. Muitos defendem a gratuidade do software livre, outros não. "Seus maiores adeptos e defensores são os
hackers, um grande número de acadêmicos, cientistas e os mais diferentes combatentes pela causa da liberdade”
(PRETTO; SILVEIRA, 2008, p. 5). Em meio à discussão de tecnologia disruptiva, o software livre não tem sido
apontado como uma solução tecnológica disruptiva, muito embora, os sistemas operacionais livres e os aplicativos de
escritórios livres estejam a servir muito mais o capital com a redução dos custos com o trabalho intelectual.
Nesse sentido, o software livre,
permite uma redução de custos brutal para as empresas e outras instituições que, ao adquirir uma cópia de um
programa desse tipo, segundo a licença padrão utilizada, adquire o direito de instalá-lo em quantas máquinas desejar,
sem o pagamento de nenhum adicional, como ocorre no modelo hegemônico, da Microsoft [por exemplo], que vive da
venda de licenças de uso dos seus programas, protegidos por patente. Nada impede inclusive que os softwares livres
sejam distribuídos gratuitamente, como de fato ocorre em muitos casos. Isto significa um deslocamento dos gastos
das empresas do pagamento das licenças para a contratação de empresas de serviços de informática e pessoal para
desenvolvimento e aperfeiçoamento de programas, já que a lógica por trás desse modelo é a da abertura dos códigos
fonte, permitindo que cada usuário realize as modificações que julgar adequadas no programa. Além disso, do ponto
de vista do Estado, isso pode significar também uma economia importante nos gastos com informática, tanto para fins
de aparelhamento do serviço público, quanto de políticas públicas de inclusão digital, ao eliminar o desembolso com o
pagamento de royalties de software proprietário, além de estimular a capacitação nacional na produção de software e,
portanto, o desenvolvimento de tecnologia própria. (BOLAÑO; MATTOS, 2012, p. 12-13).
A possível postura, contrária à lógica do capital pelos adeptos e defensores do software livre, permite dizer que ele, de
certa forma, traz no seu bojo filosófico, a concepção de tecnologia que pode de forma fácil e tranquila propor
intervenção de caráter, social, cultural, mas, também de educação. Isto porque, tal modelo de software possibilita a
liberdade do conhecimento. Fato que não o descarta dele apresentar-se como ferramenta de transformação capaz de
emancipar o cidadão, comunidades e nações.
Esse potencial tem sido observado a partir da forma como ele tem atuado junto às comunidades mais carentes,
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 de acesso às tecnologias digitais para todos,
principalmente, a partir da produção de software livre, decorrente da mobilização das comunidades que o defendem
como solução tecnológica para esse fim.
Tais comunidades de grupos interventores da sociedade lutam por direitos, consequentemente, por liberdade.
Lutam por uma liberdade não só da democratização e universalização de qualquer tipo de tecnologia, sobretudo, as
digitais que têm se convertido a cada dia em tecnologia disruptiva, mas, paralelamente, demonstram lutar por uma
sociedade altamente sustentável. O software livre, contribui para a “criação” de uma inteligência 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 da internet e se materializa em cada gesto de ação-política de luta por
direitos. Tais quais de acesso às tecnologias digitais.
Haja vista, o que se veem são políticas públicas de pouco alcance, estas têm servido apenas para aprofundar o fosso
social existente, por não concederem direitos às camadas mais carentes da população de ter direitos ao acesso das
tecnologias digitais cujo software livre entra na ordem do dia do sistema capitalista contemporâneo, nesse caso, o que
se ver, é o aumento da distância entre aqueles que têm e os que não têm acesso às tecnologias digitais, inclusive, o
software livre. Este modelo de software deve se colocar em detrimento a outros modelos de software "não livres", ou
seja, que são oferecidos comercialmente. Como salienta Rodrigues (2003, p. 54): “comprar software que não seja livre
é como comprar cadeado”.
O software proprietário, como são conhecidos, 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, 2011, p. 22). Nesse sentido, de acordo com o
pensamento freireano, acredita-se que o software livre possa se colocar através do seu caráter solidário como um
software que pode iniciar o processo de democratização e universalização das tecnologias digitais. Certa vez, Freire
discursava para poucas centenas de militantes do MST , Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lhes
dizendo: “eu acho que 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, 2016,
p. 24).
Esta talvez seja, a maior intenção que se pode enxergar de imediato na concepção do uso do software livre, que de
certo modo contraria o disruptivo. Este relaciona-se com "inovações transformacionais", a princípio recheado de
processos e modelos de negócio voltados para o mercado. Tal filosofia difere em concepção da defesa que os
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adeptos e defensores do software livre fazem, eles estão espalhados pelo planeta e formam comunidades, que por
sua vez, formam o chamado movimento do software livre (MSL), democratizar o saber para quem as requisita, este é
o “lema” dos seus membros.
A partir daí, observa-se que, na maioria das vezes, o software livre tem dado subsídios tecnológicos a indivíduos
desassistidos e/ou as escolas que querem dá acesso às tecnologias digitais aos seus alunos, tecnologias estas que
podem contribuir bastante com a aprendizagem dos alunos. Na área da “educação especial”, por exemplo: o software
livre pode servir para incluir social/educacional alunos com deficiência visual. Algo importante, já que softwares "não
livres" com a 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 das classes pobres.
O importante desse aspecto é a sustentação do caráter de liberdade existente no software livre 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 humana e educativa das tecnologias, na experiência do software livre passa 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, 2016, p. 28).
Essas linhas se aproximam em alguns momentos e se distanciam em outros para construir saberes em que se unem,
evidentemente, “prática e teoria”. A prática vem da solidariedade empregada no modelo do software livre, da vontade
que nasce da prática de cada um dos seus adeptos e defensores a favor do coletivo universal, a teoria vem do
conhecimento teórico, formação científica e tecnológica que cada sujeito pode adquirir com o software livre. Ao falar
de práxis pedagógica a partir do software livre, fica evidente que “não há prática sem teoria e não há teoria que não se
submeta ao ajuizamento da prática” (FREIRE, 2011, p. 28).
Nesse contexto, a possibilidade libertadora ou não dessa poderosa ferramenta de caráter libertário, traduzida 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 maior de uma identidade política e social colocada a
partir do MSL em prol de mudanças e, portanto, de transformação na vida de inúmeros sujeitos, alunos inclusive.
É assim que o software livre fará sentido como software em tempos de tecnologia disruptiva. Dessa forma, o MSL, um
movimento de contracultura, pautado na opção colaborativa dos seus membros, tem como função não só denunciar a
“exclusão” como também a de se colocar na dinâmica das mudanças sociais (também cultural, econômica e
educação) do século XXI via software livre para a construção de uma sociedade pautada no bem-estar coletivo,
amenizando, assim, as fronteiras do grande fosso social existente onde o acesso às tecnologias tem sido muito difícil.
Os obstáculos políticos do software livre
Infelizmente, pelo mundo, principalmente, pelo Brasil, ainda são milhões de cidadãos que não se beneficiam com as
políticas do governo de combate à exclusão digital. Daí, a importância do MSL através do software livre. Urge que ele
possa contribuir com o surgimento de novas formas de acesso às tecnologias digitais e que tal acesso possa chegar a
todos os cidadãos. Nessa conjuntura, a liberdade do conhecimento, inerente ao caráter libertário do software livre ao
se deparar com ausência de políticas publicas efetivas de acesso às tecnologias digitais por parte da população,
traduz-se numa mediação pedagógica entre educação política e conhecimento. Isto porque, acredita-se que somente
pelo viés da educação será possível se alcançarem possibilidades de mudanças na estrutura social estabelecida, que
é hegemônica. Tais mudanças terão de ser capazes de mudar a situação atual de cerceamento, por conta do abuso
de poder, de autoridade ou de força, dos direitos dos cidadãos, por parte do Estado.
Nesse sentido, os processos educacionais concernentes a luta por acesso as tecnologias digitais por parte da
população, têm que ser vistos como possibilidade de “mudança social”, que por sua vez 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 se pode falar de qualquer educação, mas de uma educação
pautada, acima de tudo, no desenvolvimento político do cidadão.
Aqui, destacam-se alguns elementos da educação freireana: cooperação, comunhão, comunicação, informação,
liberdade e consciência humana, elementos que sinalizam a educação como prática de liberdade tão defendida por
Freire, pois,“a liberdade, é uma conquista, e não uma doação”, (FREIRE, 2011, p. 34). Daí, a importância dos adeptos
e defensores do software livre em assumirem cada vez mais uma postura de luta pela liberdade, não só pelo viés das
tecnologias, mas acima de tudo pelo viés de uma educação transformadora e, portanto, pautada pelo propósito de
formar novas consciências, a partir do entendimento político e econômico do que os cercam. Nesse sentido,
destaca-se, “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: seus e suas
circunstâncias” (FREIRE, 2011, p. 30).
Este é o desafio que não só o MSL tem, mas todos que estão envolvidos em construir o planeta melhor. Faz-se cada

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/em_tempos_de_tecnologia_disruptiva_o_software_livre_pode_fazer_a_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-5,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



vez mais urgente uma educação que rompa com a alienação e as subordinações presentes, enfim, uma educação
para além do capital (MÉSZÁROS, 2005).
Daí surge a urgência de alinhar a possível liberdade concedida pela educação à consciência humana e, portanto,
política. A consciência, que nasce a partir da filosofia do software livre, ou melhor, que nasce a partir da base
norteadora de sua educação política, 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
forma uma consciência crítica, 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, orientado pelo pensamento freireano, tais sujeitos coletivos precisam partir de
suas possibilidades para serem eles mesmos, (FREIRE, 2016).
Isto porque, não se pode imitar o que não é, tem-se que trilhar os próprios caminhos de possibilidades. Considera-se,
então, que a produção de conhecimento e o acesso as tecnologias computacionais advinda do software livre, não
nasce do vazio, mas, principalmente, das experiências do engajamento político dos seus adeptos e defensores por
transformá-lo num software de ação-política humana e educativa.
As experiências a que me refiro são as acumuladas através das informações que circulam pelas comunidades em
redes digitais que acabam se transformando num processo coletivo de ensino e de aprendizagem, fazendo que o
software livre seja considerado por muitos como sendo uma tecnologia de cunho popular e, portanto, de princípios
humanitários, porque tende a oferecer acesso à tecnologia computacional a quem não tem acesso, nesse sentido,
escolas, professores e alunos podem se beneficiar com a adoção do software livre.
Mesmo diante da supremacia do uso de software "não livres", inclusive em escolas públicas. Pode-se dizer que onde
existir software livre instalado, considera-se que seja um lugar “rico”, rico porque pela filosofia suplantada no software
livre tem-se a solidariedade, a cooperação, a colaboração de muitas inteligências materializadas em cada código que
forma o código fonte do software livre. Dentro dessa lógica, ousa-se dizer que o software livre como ferramenta que
promove o acesso à informação e à produção de conhecimento pode apresentar-se por meio do seu caráter filosófico
e educativo, como uma tecnologia possível de maximizar os saberes libertadores dos indivíduos.
Assim, ele pode se associar aos grupos que urgem por mudanças, para construir com educação política um ideário
político diferenciado de mudança. A educação política acima de tudo desenvolvida dentro do MSL é a grande
responsável pela transformação social promovida pela voz de cada um dos seus militantes. Nesse sentido, o software
livre deve ser visto como um software de engajamento político, no questionar o papel do Estado, de promover a
liberdade de expressão, de informação e de conhecimento e, também, de estabelecer novos limites da
democratização e universalização das tecnologias computacionais.
Considerações finais
Visto como ferramenta de cunho sociocultural, o software livre é capaz de socializar os conteúdos mentais de milhões
de coletividades. Dessa forma, todos aqueles que têm acesso ao software livre podem criar asas e voar para um
universo gerador e transformador do real, pois o software livre rompe com a lógica estabelecida de distribuição e
consumo de software. Com a cultura do software livre estabelecida é possível diminuir, por exemplo, a distância que
há entre os que podem e os que não podem ter acesso aos benefícios das tecnologias computacionais.
Se assim for, todo movimento a favor do software livre é um esforço na luta pela transformação da sociedade. Tal
transformação luta “só adquire plena significação quando comunga com a luta concreta dos homens por libertar-se”
(FREIRE, 2011, p. 17). Esse é o papel de todos: criar uma prática de utilização do software livre que contribua para
uma formação de consciência política e, assim, comungar a ideia de libertar-se. Pois, como reforça Freire (2011, p.
19), "o compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas “águas” os
homens verdadeiramente comprometidos ficam “molhados”, ensopados. Somente assim o compromisso é
verdadeiro".
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