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Abstract. Among participants of the international community of Free Software develo-
pers it is a curious fact, even intriguing, the noticeable enthusiasm with which so many
volunteer contributors spontaneously get involved in projects which assign them high
demanding responsibilities in terms of time and mental efforts — in fact, with such a
commitment that not rarely conciliating this activity with other regular duties become
a challenge of difficult solution. The experiment entitled HackAdemia (HackAdemy),
conceived under such motivation, has shown to be an useful instrument for the explora-
tion of this potential in the context of computer sciences teaching. Working as a source
of experiences for researches on both conceptual and methodological issues associated
to free software development model, the project contributes to the training of new talents
disposed to qualify professionally for the new work field opened by its dissemination.

Resumo. Entre os participantes da comunidade internacional de desenvolvedores de
software livreé fato curioso, intrigante até, o not́orio entusiasmo com que tantos cola-
boradores volunt́arios espontaneamente envolvem-se em projetos que lhes atribui com-
promissos de considerável demanda em termos de tempo e esforço intelectual — de fato,
com tal empenho que não raro, conciliar essa atividade com demais obrigações regu-
lares torna-se desafio de difı́cil soluç̃ao. O experimento apelidado HackAdemia, con-
cebido sob tal motivaç̃ao, tem se revelado um instrumentoútil na exploraç̃ao desse po-
tencial no contexto do ensino de computação. Funcionado como fonte de experiências
para a pesquisa em aspectos conceituais e metodológicos associados ao modelo de
desenvolvimento de software livre, o projeto contribui para a capacitação de novos ta-
lentos dispostos a qualificarem-se para atuar profissionalmente no campo de trabalho
que se abre mediante sua disseminação.

1. Introdução

Após duas décadas ofuscado pela preponderância do mercado de software proprietário, o Movi-
mento Software Livre (MSL) re-emerge hoje como um desafiante paradigma dentro dos moldes
tradicionais vigentes na indústria, propondo um modelo de desenvolvimento baseado no compar-
tilhamento irrestrito do conhecimento e acesso não seletivo à tecnologia. O notado sucesso de
empreendimentos realizados sob seus princı́pios de trabalho, a exemplo dos projetos GNU e Li-
nux, chegando ao temário das conferências acadêmicas, suscita, então, o interesse na investigac¸ão
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de metodologias adequadas às suas intrigantes peculiaridades, onde destacam-se abordagens de
auto-coordenac¸ ão descentralizada entre equipes autônomas heterogêneas, processos evolutivos
concorrentes, modelos de negócios que preterem o direito privilegiado à propriedade intelectual
em favor do potencial colaborativo e formas de organizac¸ão de trabalho que substituem a disputa
competitiva pelas práticas de produc¸ão cooperativa [Rodrigues et al., 2001, Monaco et al., 2002].

O experimento apelidadoHackAdemia(“Hacker Academia”) , realizado sob os auspı́cios
do Projeto GNUsp1 na Universidade de São Paulo, e cuja primeira fase foi implantada durante o
ano de 2002, é dedicado à explorac¸ão dessas questões dentro do contexto acadêmico, contribuindo
para a capacitac¸ão de novos talentos dispostos a qualificarem-se para atuar profissionalmente no
campo de trabalho que se abre mediante a disseminac¸ão do Software Livre.

2. Objetivos

Entre os participantes da comunidade internacional de desenvolvedores é fato curioso, intrigante
até, o notório entusiasmo com que tantos colaboradores voluntários espontaneamente envolvem-
se em projetos que lhes atribui compromissos de considerável demanda em termos de tempo e
estudo — de fato, com tal empenho que não raro, conciliar essa atividade com demais obrigac¸ões
regulares torna-se desafio de difı́cil soluc¸ão. Para muitos estudantes, em especial para aqueles mo-
tivados pela área de computac¸ão, em cujo meio a iniciativa desperta-se precocemente em func¸ão
da própria natureza do objeto de trabalho, a interac¸ão com pares de interesses afins, a gratificante
experiência de reconhecer-se como responsável por um esforço bem sucedido e a realizac¸ão de
ser notado pelo seu mérito individual têm proporcionado não apenas estı́mulo para aprimorar co-
nhecimentos, mas também valiosa oportunidade para ganhar auto-confiança e exercitar talentos —
quer habilidades técnicas, quer caracteres de liderança e disposic¸ão para trabalho em equipe.

O projeto HackAdemia, concebido sob tal motivac¸ão, tem se revelado um instrumento útil
na explorac¸ão desse potencial no contexto do ensino de computac¸ão. Originalmente dirigido a um
conjunto restrito de participantes diretamente ligados à organizac¸ão da atividade, o experimento,
na sua segunda fase, a iniciar-se no segundo semestre de 2003, objetiva estender sua abrangência à
comunidade extra-universitária e acolher qualquer interessado em iniciar-se na Comunidade Soft-
ware Livre (CSL) internacional como colaborador. O lançamento planejado para este ano se dará
na forma de uma série de chamadas de trabalhos, a serem divulgadas de forma programada em
escopos especı́ficos, como na edic¸ão anterior. Em seu anúncio, os interessados são convidados a
indicarem um software original, uma nova idéia ou um projeto antigo que estão dispostos a por
em prática. Para tal, devem apresentá-lo na forma de uma proposta, materializando objetivos,
vantagens e condic¸ões de viabilizac¸ão, e defendê-la perante a coordenac¸ão e demais participantes
do projeto, a fim de encorajar a formac¸ão de uma equipe de contribuidores voluntários. Como
contrapartida, HackAdemia se propõe a encubar o projeto em sua infra-estrutura de recursos, e
oferecer o apoio ao seu alcance para dar suporte à execuc¸ão do trabalho. Atualmente esse be-
nefı́cio pode incluir a hospedagem dos projetos nos servidores do GNUsp, facilidades on-line
como disponibilizac¸ ão de repositório CVS, ferramentas de depurac¸ão, site Web, lista de discussão
etc., bem como o oferecimento de seminários e mini-cursos sob tópicos especı́ficos, conforme as
necessidades técnicas dos participantes.

Além de investir na capacitac¸ão de novos desenvolvedores e revelar novos “hackers2”, e

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
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.

2Onde o termo refere-se ao especialista de desenvolvidas habilidades técnicas e talento, conforme significado origi-
nalmente consagrado entre praticantes da área.
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de contribuir para o aprimoramento da colec¸ão de software livre, o objetivo essencial do projeto
HackAdemia é didático. Por isso, à cada projeto encubado é indicado um tutor: sua tarefa é
orientar os desenvolvedores aprendizes e proporcionar-lhes suporte em seu aprendizado. Tendo
como referência o Projeto GNU [GPL, 1991], os trabalhos do GNUsp — e portanto o HackAdemia
— identificam-se com suas abordagens filosóficas e metodológicas, incorporando-as no programa
de treinamento. Por isso, dentre as regras vigentes para todos os grupos de trabalhos incluem-se
as de que nenhuma forma de tecnologia proprietária pode ser incluı́da em qualquer projeto e a de
que todo artefato de software produzido é obrigatoriamente distribuı́do sob a licença GNU GPL3

(GNU General Public License). Os projetos são continuamente avaliados pelos coordenadores e
alguns critérios mı́nimos de qualidade e de atividade são cobrados para garantir a continuidade do
suporte.

2.1. Resultados

Na primeira fase do programa-piloto, uma chamada de trabalhos foi divulgada de forma discreta
entre os alunos do campus. Dentre os que atenderam ao chamado, um grupo de voluntários, de
número ainda restrito, foi selecionado para participar do ensaio preliminar. Em virtude do pequeno
número de participantes naquela edic¸ão experimental do programa (cerca de 15 alunos entre gra-
duandos e pós-graduandos), bem como da heterogeneidade de habilidades técnicas entre eles,
apenas dois projetos foram capazes de convergir os interesses e propiciar a formac¸ão de equipes
de trabalho. Dentre ambos, o projeto intituladoCoolcalcrevelou-se particularmente interessante
e, por isso, recebe atenc¸ão especial neste artigo.

2.1.1. Coolcalc

Coolcalcé uma calculadora cientı́fica de notac¸ão polonesa reversa. O software fornece a funcio-
nalidade convencionalmente encontrada em aplicac¸ões similares, incluindo operac¸ões aritméticas
elementares, cálculo vetorial, func¸ões trigonométricas etc. (embora não se tivesse a pretensão
de completar sua implementac¸ão no prazo previsto de um ano). A metodologia adotada na sua
execuc¸ão baseia-se na reproduc¸ão, em pequena escala, das práticas de trabalho tradicionalmente
encontradas na Comunidade SL. Os voluntários receberam treinamento básico em linguagem C,
GNU Autotools (autoconf/automake), sistema CVS, gcc/glibc e tiveram a oportunidade de praticar
seus conhecimentos em exercı́cios preliminares.

Lançada a fase de desenvolvimento, após um perı́odo inicial de exitac¸ão — justificável
pela inexperiência da maioria dos participantes nesse tipo de atividade — seguiu-se um rápido
entrosamento entre a equipe, estimulada a manter interac¸ão freqüente entre os membros e conser-
var o estilo informal e pessoal de conversac¸ão que caracteriza a forma tradicional de comunicac¸ão
da comunidade de desenvolvedores. Em tempo razoável, a equipe foi capaz de reconhecer as
diferentes habilidades de cada um dos seus integrantes e, a partir daı́, auto-gerir-se de forma con-
veniente: os mais adiantados passaram a coordenar as atividades mais crı́ticas, sob a aprovac¸ão
daqueles menos treinados — ao passo que estes voluntariamente passaram a se reunir em times
responsáveis pelas tarefas para as quais se consideravam aptos. Durante toda atividade, no entanto,
todos os participantes foram incentivados a assumir uma atitude de independência em relac¸ão aos
coordenadores e aos colegas, buscando ainda assim manter o espı́rito de equipe e cooperac¸ão. Se-
gundo essa prática, as decisões acerca de detalhes importantes na especificac¸ão e implementac¸ão
de cada uma das partes têm de ser exaustivamente discutidas em aberto até atingir-se um consenso,
cabendo ao lı́der do respectivo módulo a decisão final.

Na prática, Coolcalc foi dividido em um conjunto de módulos compreendendo a inter-
face, as estruturas de dados principais, func¸ões internas e os pacotes de operac¸ões (aritméticas,

3A opção pela GNU LGPL não é atualmente permitida.
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estatı́sticas etc.). Cada um destes foi subdividido em módulos menores, os quais eram requisita-
dos aos lı́deres pelos contribuidores de cada unidade.

Ao final do perı́odo programado, Coolcalc encontrava-se em adiantado estágio de de-
senvolvimento, embora a lista debugspor serem sanados mantinha-se consideravelmente longa.
Os dados fornecidos peloslogs do repositório CVS, todavia, demonstram a efetiva participac¸ão
da equipe e apresenta os tı́picos picos de atividade permeados por interregnos marcados por
modificaç̃oes esporádicas (não surpreendentemente guardando previsı́vel coincidência com os
perı́odos de tranqüilidade e inquietac¸ão do ano letivo acadêmico). O resultado mais importante,
todavia, revelou-se na forma do aprendizado proporcionado aos alunos — dentre os quais, alguns
com aproveitamento excepcional — e nas lic¸ões angariadas para a próxima edic¸ão do projeto. Di-
versos pontos falhos foram identificados, tais como a necessidade de um melhor balanceamento
entre desenvolvedores experientes e iniciantes em uma mesma equipe: grupos formados exclusi-
vamente por neófitos encontraram dificuldades em acompanhar o ritmo do projeto, ao passo que
times compostos apenas porexpertseram sobrecarregados. A intervenc¸ão dos coordenadores na
reorganizac¸ão das equipes mostrou-se oportuna, uma vez que, por afinidade, os participantes ten-
dem a se organizar em “redutos” de novatos e veteranos. Outra dificuldade anotada concerne à
escolha de metodologias de engenharia de software: enquanto modelos, técnicas e ferramentas
sofisticadas são as vezes preferidos pelos desenvolvedores experientes, procedimentos complexos
tendem a intimidar iniciantes e desmotivar sua iniciativa na interac¸ão colaborativa; o compromisso
entre ambos aspectos revelou-se em diversas ocasiões no cerne de vigorosas discussões entre os
participantes.

3. Conclus̃oes

O projeto HackAdemia tem funcionado como fonte de experiências para a pesquisa em aspectos
conceituais e metodológicos associados ao modelo de desenvolvimento de software livre. Espera-
se que o aprendizado ao longo da sua continuidade proporcione subsı́dios para novas conclusões
acerca de suas caracterı́sticas, e continue a estimular a profı́cua discussão acerca dos seus funda-
mentos técnicos e filosóficos.

Além da constatac¸ão do seu potencial no aproveitamento do crescente interesse pelo
software livre entre os alunos e da sua efetividade como catalizador de iniciativas mediante sua
exploraç̃ao como atividade acadêmica, o experimento tem se revelado capaz de fomentar o desen-
volvimento de projetos reais — úteis não somente através da experiência didática proporcionada,
mas também diretamente na forma de aplicac¸ões de funcionalidade prática e com qualidade. Basta
lembrar que os exemplos mais representativos do software que está revolucionando a história da
computac¸ão surgiram através das mãos de estudantes e voluntários.
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