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Resumo. Este artigo propõe a utilização de práticas de desenvolvimento de software livre 
como técnicas catalisadoras a serem adotadas em processos de Engenharia de Software 
tradicional, abrangendo a comunicação entre os grupos de desenvolvimento, a definição e 
captura de requisitos, as decisões de projeto, a qualidade, o suporte a usuários, o teste e a 
manutenção de software. A adoção de elementos do paradigma de software livre como 
melhores práticas de Engenharia de Software visa criar um ambiente de desenvolvimento 
socializante, comunitário e democrático, tendo as pessoas como base do sucesso 
organizacional, em oposição a modelos formais e hierarquizados.

Abstract. This paper proposes the use of open source development practices as catalyst 
techniques to be adopted on traditional Software Engineering processes, including 
workgroup development, requirements definition and capture, project decisions, quality, 
user support, software test and maintenance. The goal on adopting open source paradigm 
elements as Software Engineering best practices is to create a socializing, communitarian 
and democratic development environment, having peopleware as the basis for
organizational success, thus opposing formal and hierarchical models.

1. Introdução

Um dos maiores enganos que se pode cometer ao advogar a adoção de software livre é associá -lo a 
software gratuito. Deve-se manter a ênfase na defesa da liberdade de expressão e na liberação de 
conhecimento, e não apenas promover software que é livre de custo de aquisição, já que, em projetos 
de software livre, é possível obter o código fonte, utilizar o programa e modificá-lo livremente para 
satisfazer necessidades particulares, sem as restrições dos programas proprietários [Williams 2002].

Em termos de desenvolvimento de software, a premissa básica do modelo de software livre é 
que um grupo fechado de desenvolvedores não pode competir com centenas ou milhares de
programadores motivados [Voightmann e Coleman 2003]. No contexto de desenvolvimento de
software tradicional, onde o código é fechado, empresas contratam programadores que desenvolvem 
utilizando técnicas acadêmicas de Engenharia de Software [Pressman 2000]. Software de código
aberto, outrossim, adota um modelo diferente, não influenciado por liderança corporativa, nem realiza 
repasses de custos de desenvolvimento, ou aplica restrições econômicas e políticas de uso. Ao
contrário, programadores criativos, capazes, experientes e motivados se congregam globalmente via 
rede e desenvolvem uma versão inicial, razoavelmente funcional, cuja disponibilidade é anunciada aos 
usuários finais, que encontram erros e identificam necessidades, reportando aos criadores, que por sua 
vez corrigem e melhoram o programa, distribuindo rapidamente as novas versões a fim de que o ciclo 
se reinicie, em uma espiral de qualidade crescente.

Entretanto, o modelo de desenvolvimento de software livre enfrenta ceticismo dos que
imaginam ser o processo tradicional de Engenharia de Software e seu embasamento científico a única 
solução para os desafios clássicos em qualquer projeto de sistemas de software: os atrasos no
cronograma, a deficiência na qualidade e os custos ascendentes [Massey 2003]. Os chamados
processos “clássicos”, outrossim, são constantemente criticados pela sua impessoalidade, rigidez e 
excesso de formalismo, e as chamadas “melhores práticas” da Engenharia de Software constantemente 
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caem em erro ao serem tragadas pelo paradoxo da solução absoluta, ao se constituírem em pretensas
“receitas” ou “balas de prata” [Brooks 1987].

Uma possibilidade a explorar, portanto, é se utilizar o aprendizado sobre as vantagens do
modelo de software livre para acrescentar novas práticas ao cabedal da Engenharia de Software, 
cobrindo lacunas nos processos tradicionais, principalmente no tocante à humanização do processo de 
desenvolvimento.

2. Melhores Práticas com Software Livre

Não se pode assumir que o modelo de desenvolvimento de software livre veio para suplantar os 
processos tradicionais. Em diversos setores, embora seja estimulável o uso crescente de ferramentas 
desenvolvidas em código aberto, devido ao seu elevado gradiente evolutivo [Pinheiro 2003], sabe-se
que a institucionalização de métodos e procedimentos de software livre é de difícil aplicação, por 
fatores culturais e econômicos ou características organizacionais. 

Assim sendo, uma série de proposições a serem adotadas como melhores práticas no
desenvolvimento de software, advindas do modelo de software livre, são enunciadas a seguir.

2.1. A multiplicação da comunicação entre equipes de desenvolvimento

O processo utilizado por desenvolvedores de código aberto é definível como uma atividade
essencialmente social e sistêmica. O modelo baseia -se no intercâmbio de informações entre os 
programadores como elemento de sinergia, onde a combinação das fontes de conhecimento múltiplas 
produz uma resultante maior que a das partes, em um sistema aberto, que evolui pela contínua 
comunicação. De fato, software livre leva o conhecimento compartilhado a incrementar
exponencialmente, enquanto o isolacionismo em compartimentos estanques do software tradicional
bloqueia o enriquecimento da equipe, tendo em vista que constitui, em contrapartida, um sistema 
fechado, onde o intercâmbio de experiências extra-microverso do grupo de trabalho é desestimulado 
ou inibido [Raymond 1998].

Dessa maneira, é razoável a suposição de que a qualidade do produto é diretamente
proporcional à equipe que o produziu, e que um grupo cujo talento e motivação são estimulados e, em
conseqüência, desenvolvidos, produz mais e melhor, em um dado período, satisfazendo às
expectativas dos usuários. Assim, software livre altera de forma radical o modo como se estabelece 
comunicação entre grupos de desenvolvimento. A utilização maciça da Internet e das intranets 
corporativas, com desenvolvimento baseado em Web com padrões abertos, seguida de controle de 
versão avançado, são aspectos relevantes neste processo. Finalmente, o estímulo à diversidade cultural 
nos grupos e o cruzamento de experiências deve ser institucionalizado. As equipes de
desenvolvimento devem ser autorizadas a ver livremente e pesquisar todo o código de seu projeto e de 
outros projetos, tendo inclusive tempo dedicado a contribuir com sugestões de soluções de design e de 
implementação, criando conhecimento coletivo e aprendizado comum [Filgueiras 2003]. 

2.2. A libertação da tirania dos requisitos

Um dos maiores desafios que enfrenta qualquer projeto de software é capacidade de adaptar-se às 
mudanças de requisitos dos usuários [Pressman 2000], uma realidade inevitável e irreconciliável com 
modelos documentais tradicionais baseados em normas produzidas nos anos 70 e 80, visando à
adequação a contratos governamentais norte-americanos, como o modelo waterfall (cascata). A grande 
vantagem do software livre, porém,  é que este evolui com os usuários, não estando ligado a ciclos ou 
espirais específicos e herméticos, mas sim a uma definição muito mais flexível de incrementos que, o 
mais cedo possível, estarão operando nas máquinas dos usuários, focados na satisfação das suas 
necessidades reais (o princípio “release early, release often”) [Scacchi 2002].

A movimentação do centro de gravidade dos requisitos formais para as necessidades e
aspirações dos usuários deve ser considerada como elemento de redução do altíssimo custo agregado à 
obtenção de requisitos e a quase constante paralisia que sua captura representa. Repensar o modelo 
tradicional com as vantagens do software livre é uma possibilidade interessante e, embora a intenção 
de capturar o máximo de necessidades dos clientes a priori seja uma tentativa de reduzir incertezas e 
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custos, é fato que os usuários preferem flexibilidade e liberdade de evoluir suas expectativas a uma 
baseline consolidada, porém monolítica.

2.3. A proatividade no gerenciamento de projetos

Devido à própria natureza do desenvolvimento de software livre, onde a motivação do programador 
supera qualquer outra obrigação imposta pelos modelos de desenvolvimento tradicionais, as
responsabilidades de um projeto recaem de forma espontânea e voluntária entre os membros da 
comunidade [Massey 2003]. Essas responsabilidades são guiadas pelo espírito de liderança no grupo 
de desenvolvedores, onde a influência pessoal exercida pelo líder se mostra mais eficaz que a ditadura 
dos tradicionais gerentes de projeto. Em resumo, software livre se baseia naturalmente no poder 
pessoal e na liderança natural (cite-se Linus Torvalds) que em poder de posição e liderança puramente 
hierárquica.

2.4. A liberação dos usos e costumes no processo de desenvolvimento

Embora os processos tradicionais de desenvolvimento de software tenham se mostrado eficientes na 
fase inicial de evolução da indústria do software [Jacobson 1992], a mecanização do desenvolvimento, 
porém, transformou a produção de software de atividade criativa e gratificante para uma manufatura 
similar à produção de televisores em uma fábrica. O modelo tradicional prende o desenvolvedor a uma 
série de ciclos e etapas que perdem o contato com os usuários, superespecializando-o em uma 
pantomima semelhante a Chaplin em “Tempos Modernos”. O paradigma do software livre está sempre 
voltado para a melhor solução de um determinado problema, não se prendendo a usos e costumes que 
burocratizam a produção de software e não garantem a qualidade do mesmo [Ferraz 2002].

2.5. A qualidade como resultado natural do processo

O conhecimento associado à propriedade coletiva e responsabilidade sobre o código são elementos 
que aumentam a qualidade de um software. Ter um número maior de pessoas opinando a respeito das 
melhorias do código do software e possuir usuários motivados em implementar essas melhorias são a 
chave da qualidade do software livre, pois todos se sentem envolvidos no processo e se comprometem 
pessoalmente com o seu sucesso [Raymond 1998]. Ademais, as bases de processos formais de 
desenvolvimento orientados a objetos [Jacobson, Booch e Rumbaugh 1999] encontram-se
inerentemente presentes em softwre livre: o direcionamento da especificação para os usos típicos do 
sistema, a centralização em uma arquitetura sólida e o desenvolvimento iterativo e incremental. 

2.6. A co-distribuição das responsabilidades de teste e manutenção

As atividades de teste e manutenção de software livre podem produzir respostas mais rápidas e 
significativas quando comparadas com as de softwares proprietários. Partindo do princípio de que 
muito mais pessoas tem acesso ao código de uma aplicação nas atividades de teste, a probabilidade de 
um erro ser encontrado é muito maior que no software de código fechado [Ferraz 2002]. Além disso,
as atividades de teste tradicionais, que normalmente se mostram repetitivas e muitas vezes ineficazes, 
podem ser voltadas para o real problema: a codificação das necessidades do usuário. Em software livre 
os usuários também podem participar ativamente dos testes, o que motiva os mesmos e contribui com 
o processo de desenvolvimento. 

Ademais, a manutenção do software é uma das atividades mais custosas e de maior duração na 
Engenharia de Software [Pressman 2000], porém quase não recebe enfoque metodológico. Quando se 
trata de desenvolvimento de software livre, a manutenção é altamente voltada para os usuários, o 
verdadeiro público das versões lançadas periodicamente. Adicionalmente, esta é motivada pelo desejo 
de auto-satisfação dos desenvolvedores, que vislumbram as melhorias contínuas do software como 
meta internalizada em seus processos cognitivos. 

2.7. A humanização do suporte aos usuários

Um dos grandes mitos do software livre é a inexistência de suporte técnico por parte de seus criadores 
[Voightmann e Coleman 2003]. Primeiramente, no modelo do software livre o suporte é oferecido 
pelos vários desenvolvedores e usuários que conhecem a fundo o código e as funcionalidades do 
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software, pois não existe “caixa preta” em software livre. Desta forma, é possível oferecer um suporte 
muito mais real e produtivo nas listas de discussão e outros mecanismos da Internet. Tal interação gera 
uma relação cliente-desenvolvedor muito mais satisfatória do que atendentes de “help desk” de 
grandes empresas de software, os quais normalmente nunca obtiveram acesso aos códigos-fonte do 
programa do qual prestam suporte, nem possuem conhecimento profundo sobre a ferramenta em
questão.

3. Conclusão

Os componentes históricos registram a importância dos processos tradicionais resultantes de
excelência científica para o desenvolvimento de software. Porém, é necessário revisar conceitos no 
tocante a modelos de desenvolvimento, inserindo os aprendizados e idéias que refletem a evolução
dos sistemas de computação, adequando processos às realidades tecnológicas, econômicas e sociais 
atuais. O modelo de desenvolvimento de software livre possui diversas características que fogem dos 
formalismos e processos da Engenharia de Software tradicional, porém seus casos de sucesso
demonstram que este pode ser adaptado a processos de desenvolvimento como melhores práticas a 
serem incorporadas ao conhecimento formal. Descartar as possibilidades e aprendizados do modelo de 
software livre seria demonstrar cegueira sem precedentes, já que as lições oriundas do paradigma de 
software de código aberto podem ser aplicadas e incorporadas ativamente em qualquer processo de 
desenvolvimento de software, diminuindo o tempo de desenvolvimento e os custos, porém
aumentando a produtividade e a satisfação dos usuários e programadores, principalmente na captura de 
requisitos, na gerência de projetos, na qualidade, no suporte a usuários, na manutenção de uma base de 
código atualizada e na minimização dos problemas causados por bugs.
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