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Abstract. Either in virtue of technological quality or socioeconomic suitability, the pre-
ferential adoption of free software gains importance in the resource policy of a growing
number of public and private institutions, where it has been established as an alternative
to the monopolies of the proprietary industry and assumes relevance in governmental
strategy for development and national security. It is no exception the increasing interest
in infrastructure updating projects aiming at the adoption of the GNU/Linux platform
in both academic and administrative activities. This paper introduces a case study of a
supporting program for free software adoption in an education and research center and
a summary of its goals, which are presented as suggestion of subsidiary arguments for
related initiatives engaged in the conception of similar proposals.

Resumo. Seja em virtude da qualidade tecnológica ou adequaç̃ao śocio-econ̂omica,
a opç̃ao pela adoç̃ao prioritária de software livre vem ganhando importância na
poĺıtica de recursos de um número cada vez maior de instituições ṕublicas e priva-
das, onde estabelece-se como alternativa aos monopólios da ind́ustria propriet́aria
e assume relevância nas estratégias governamentais de desenvolvimento e seguranc¸a
nacional. Ñao constitui exceç̃ao o crescente interesse em projetos de atualização da
infra-estrutura do parque computacional em instituições de ensino visando a adoção
preponderante da plataforma GNU/Linux em atividades acadêmicas e administrativas.
Este artigo introduz um estudo de caso de um programa de suporteà adoç̃ao de soft-
ware livre em um centro de ensino e pesquisa e uma sı́ntese de seus objetivos, os quais
são apresentados como sugestão para argumentos subsidiários à iniciativas correlatas
empenhadas na concepção de propostas semelhantes.

1. Introdução

O programa-piloto descrito neste artigo, apresentado à Comissão de Informática do Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computac¸ão, Universidade de São Paulo, foi concebido em
atendimento à decisão institucional daquela Unidade em favor de um plano para implantac¸ão
do sistema GNU/Linux de forma predominante na infra-estrutura do seu parque computa-
cional. Subsidiado pela experiência anterior angariada através das iniciativas do projeto
GNUsp1 [Rodrigues et al., 2001, Monaco et al., 2002, Monaco, 2002] no campus universitário, a

1O Projeto GNUsp (www.gnusp.org) é uma iniciativa cientı́fico-educacional liderada por professores, estudantes
e contribuidores voluntários cujo objetivo é promover o conhecimento acerca de fundamentos conceituais e técnicos
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proposta elaborada para a implementac¸ão do projeto ressalta que, não obstante o destacado papel
que a plataforma GNU/Linux tem desempenhado como instrumento viabilizador de ac¸ões nesse
sentido, os benefı́cios almejados mediante sua introduc¸ão são pouco efetivos se estratégia equiva-
lente não conduzir a selec¸ão de aplicac¸ões oferecidas aos usuários, i.e., se estes não dispuserem
também de aplicativos e serviços (editores de texto, bancos de dados, ambientes de desenvolvi-
mento etc.) não proprietários à sua disposic¸ão.

Argumenta-se, por conseguinte, que o propósito da recomendac¸ão para a implantac¸ão
do referido sistema operacional resulta em maior alcance se definido como meta dentro de um
programa mais amplo desuporteà adoç̃ao de software Livre, o qual contemple não somente a
disponibilizaç̃ao do SO nas estac¸ões de trabalho, mas também a disseminac¸ão de aplicac¸ões livres,
incluindo utilitários tradicionais e sistemas servidores, bem como a orientac¸ão para a utilizac¸ão
de padrões não proprietários para armazenamento e transmissão de dados tais como formatos de
arquivos empregados no arquivamento e divulgac¸ão de informac¸ões, incluindo correio eletrônico,
páginas Web e documentos administrativos. Os objetivos e plano de execuc¸ão do referido pro-
grama são o assunto das sec¸ões seguintes.

2. Objetivos

O Programa de Suporte à Adoc¸ão de Software Livre tem como objetivo, além da assistência ao pro-
cesso de implantac¸ão da plataforma GNU/Linux, oferecer apoio técnico à migrac¸ão das aplicac¸ões
em utilizaç̃ao para o novo sistema, proporcionar orientac¸ão para selec¸ão e avaliac¸ão de soluc¸ões
baseadas em SL para aplicac¸ões especı́ficas e estimular a concepc¸ão de iniciativas práticas nesse
terreno. Como metas gerais para a primeira fase do referido programa, o seguinte plano de ac¸ões
é sugerido em prol dos objetivo assinalados.

a) Adoção de soluç̃oes baseadas em SL em sistemas e serviços institucionais.

Dirimindo custos de licenciamento de produtos proprietários, a adoc¸ão de uma polı́tica de In-
formática baseada em SL atende não apenas à desonerac¸ão de investimentos em software, mas
a uma maior eqüidade nas condic¸ões de acesso à tecnologia de informac¸ão, proporcionando
efetiva medida mitigadora ao alcance das ac¸ões de combate à exclusão digital.

Ao prescindir de soluc¸ões fechadas de utilidade genérica em favor de sistemas flexı́veis de
funcionalidade extensı́vel e personalizável, a priorizac¸ão do SL como infra-estrutura do parque
computacional, além da gestão mais eficiente dos recursos de informática, representa uma
decisão estratégica para a manutenc¸ão da autonomia institucional.

b) Exploração do SL como recurso did́atico e sua integraç̃ao em atividades acad̂emicas.

Além de ferramentas de utilidade direta, artefatos de SL constituem inerentemente instrumen-
tos didáticos em si, garantindo acesso à toda informac¸ão disponı́vel em seu código-fonte e
documentac¸ão associada. Assim, mais do que treinar-se na sua utilizac¸ão, é possı́vel estudá-lo,
adaptá-lo e aperfeic¸oá-lo, propiciando valioso recurso para o aprendizado.

A integraç̃ao de ferramentas baseadas em SL nas disciplinas regulares de graduac¸ão e pós-
graduac¸ão, ao eliminar custos de licenciamento de alternativas proprietárias, além de eliminar
impedimentos financeiros à adoc¸ão do estado-da-arte em tecnologia de software, permite ao

em Software Livre entre usuários e desenvolvedores profissionais. Desde seu inı́cio, o Projeto tem suportado diversas
atividades no campus universitário, incluindo a organizac¸ão de cursos e seminários e manutenc¸ão de recursos para
suporte à comunidade de usuários. O projeto HackAdemia [Monaco et al., 2003] e a elaborac¸ão do programa instituci-
onal de adoc¸ão de software livre, tema deste trabalho, são dois exemplos de atividades atualmente em desenvolvimento.
Planos para equipar um Laboratório de Software Livre dedicado ao desenvolvimento de pesquisa acadêmica na área
encontram-se na lista de metas para empreendimentos futuros.
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aluno a oportunidade de explorar mais efetivamente seu objeto de estudo, inclusive mediante
a possibilidade de obtê-lo gratuitamente para uso pessoal (p.ex. em seu domicı́lio para tarefas
complementares, ou em programas de ensino a distância) ou profissional. Adicione-se a essas a
vantagem da liberdade para distribuir publicamente artefatos produzidos através de atividades
didáticas ou cientı́ficas (a qual pode não é plena sob o impositivo legal de licenças de desen-
volvimento restritivas) e o alcance de tais produtos a toda sociedade (que deles pode desfrutar
livremente).

c) Est́ımulo ao exerćıcio do aprendizado atrav́es da pŕatica em projetos de SL

O notório entusiasmo com que estudantes dedicam-se a projetos de SL fundamenta-se na ex-
periência de trabalhar em conexão com sua comunidade profissional e o gratificante reconhe-
cimento, por parte daquela, de seu mérito em contribuir com uma empreitada de sucesso. A
exploraç̃ao desse potencial na prática didática propicia não somente estı́mulo para o apren-
dizado, mas também oportunidade para integrar conhecimento, desenvolver auto-confianc¸a e
exercitar talentos, quer habilidades técnicas, quer caracteres de lideranc¸a.

Em adiç̃ao à contribuic¸ão voluntária — seja como iniciativa pessoal, seja no âmbito educa-
cional — o envolvimento na comunidade internacional de desenvolvedores como atividade
profissional ganha crescente relevância no panorama da indústria de software. Realocando re-
cursos da aquisic¸ão de licenças para o desenvolvimento e otimizac¸ão continuada, a demanda
de novos especialistas em computac¸ão capacitados para essa emergente realidade torna-se uma
nova necessidade a ser contemplada pelos cursos de formac¸ão na área.

3. Plano de Execuç̃ao

A experiência angariada mediante empreendimentos de mesma natureza demonstra que uma das
condiç̃oes essenciais para encorajar a participac¸ão da comunidade de usuários no programa de
implantaç̃ao de SL e propiciar que esta transcorra positivamente é o oferecimento de uma infra-
estrutura de suporte adequada. O atendimento de tal necessidade inclui a formac¸ão de umńucleo
de apoiocapaz de orientar e prestar assistência aos usuários, facilitando a migrac¸ão para a nova
plataforma e propiciando que esta se processe tranqüilamente e com segurança. Dentre outras
facilidades a serem proporcionadas dessa forma, algumas são de particular importância:

a) um balcão de orientac¸ão onde usuários possam obter informac¸ões acerca de disponibili-
dade e adequac¸ão de soluc¸ões em software livre para aplicac¸ões especı́ficas, instruc¸ões para
instalaç̃ao, configurac¸ão e utilizac¸ão de programas, inclusive no que concerne à modalidade de
licenciamento e sua compatibilidade com a polı́tica de software livre [Stallman, 1995];

b) uma infra-estrutura de comunicac¸ão que facilite a troca de experiências e auxı́lio mútuo entre
usuários, especialmente dirigido aos membros do Instituto, mas propiciando a interac¸ão com a
comunidade extra-universitária engajada no oferecimento de suporte à iniciativas nesse campo;

c) uma central de recursos para projetos de adoc¸ão de SL, incluindo base telemática de conheci-
mento (na Web), repositório de software, serviços de apoio on-line, ferramentas de migrac¸ão
inter-plataformas etc.;

d) um programa de treinamento para usuários e administradores de sistema através de cursos
regulares e sob demanda, visando promover a capacitac¸ão da comunidade para propor e im-
plementar iniciativas na implantac¸ão de software livre, bem como para geri-las e solucionar
dificuldades.

O caráter do comprometimento voluntário e espı́rito de equipe são inerentes à natureza
do movimento SL, e considerados pelos seus praticantes como essenciais ao seu desenvolvimento
consistente, conforme corroborado pelos casos de sucesso fundados nesse paradigma (cite-se o
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próprio histórico do Projeto GNU como exemplo). Por essa razão, a formac¸ão de uma equipe de
trabalho para organizar o núcleo de suporte ao programa de adoc¸ão de software livre deve acolher
a iniciativa dos seus proponentes, a qual deve ser encorajada através de seu engajamento direto no
projeto. Com referência às resistências que não raro se manifestam contrárias à implementac¸ão
de programas desse porte e natureza, a estratégia de ac¸ão do núcelo de suporte não deve ser a de
exercer-lhes pressão, mas a de respeitá-las e, procurando identificar a origem das objec¸ões (receio
de mudanças, equı́vocos técnicos etc.), buscar dissipá-las mediante a disseminac¸ão da informac¸ão.
A meta é angariar adesões espontâneas ao programa despertando o interesse da comunidade de
usuários — por exemplo, organizando seminários regulares para apresentar soluc¸ões baseadas em
SL, seus recursos e casos de sucesso.

4. Conclus̃oes
O estudo de caso desenvolvido neste artigo descreve a concepc¸ão de programa de suporte à adoc¸ão
de software livre em uma instituic¸ão de ensino e pesquisa, apresentando os argumentos em favor de
sua implantac¸ão, objetivos almejados e estratégia de execuc¸ão. A principal conclusão assinalada
é a de que os benefı́cios esperados mediante tal empreendimento tornam-se mais efetivos se este
desenvolver-se sob um programa amplo que objetive não apenas a disponibilizac¸ ão de um sistema
operacional livre nas estac¸ões de trabalho do parque computacional da instituic¸ão, mas também
promova a disseminac¸ão de SL em aplicac¸ões para usuários, incluindo utilitários tradicionais,
pacotes didáticos e oriente a utilizac¸ão de formatos não proprietários de codificac¸ão de dados.

Para tal, propõe-se a implantac¸ão de umprograma de suportèa adoç̃ao de software li-
vre, mantido por umgrupo de apoioadequadamente capacitado, dedicado à oferecer assistência
à execuc¸ão desse processo, compreendendo orientac¸ão para adequac¸ão de soluc¸ões em software,
instruç̃oes de configurac¸ão e utilizac¸ão, bem como compatibilidade e interoperabilidade com sis-
temas já implantados. Mediante essa facilidade, fundamental para encorajar a participac¸ão da
comunidade de usuários, o programa busca criar condic¸ões não somente para a implantac¸ão da pla-
taforma nos serviços institucionais, mas também sua integrac¸ão nas atividades acadêmicas como
recurso didático, seja através do estı́mulo ao envolvimento dos usuários junto à comunidade de
desenvolvedores, seja através da sua integrac¸ão em disciplinas regulares oferecidas pelo Instituto.
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