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Código Aberto e os
movimentos sociais
Software Livre não é filantropia, mas pode ser muito
interessante seu projeto interagir com iniciativas sociais.

P

oucas iniciativas podem se considerar isoladas da
realidade social ao seu redor. Nenhum homem
é uma ilha, e seus empreendimentos e projetos
se entrelaçam e interligam das maneiras mais variadas,
frequentemente harmoniosas e benéficas.
Com o código aberto não poderia ser diferente. Muitas
vezes, o próprio software é, em si, uma contribuição à sociedade, que pode fazer uso dele, estudá-lo plenamente e
redistribuí-lo, com vantagens para todos os envolvidos. Mas
há casos interessantes em que a contribuição vai bem além.

				Estabeleceu-se que

Linus Torvalds e
outros desenvolvedores
aceitariam ser
lançados em uma
tina de água, no estilo
parque de diversões.

Uma situação que recentemente chamou a atenção
da imprensa especializada foi a substituição, por algumas semanas, do mascote oficial do kernel Linux. Sai o
pinguim Tux, entra o simpático diabo-da-tasmânia Tuz,
para divulgar a campanha pela preservação deste simpático e incompreendido animal, ameaçado de extinção.
E a divulgação não é a única ação em prol dele: em um
evento de Linux realizado na Austrália, os desenvolvedores locais promoveram um leilão que arrecadou AU$
40.000 em prol da pesquisa da cura da doença que vem
atacando de forma inclemente esta espécie.
Mas esta ação não é isolada. Pelo contrário, este evento (chamado Linux.conf.au) tem histórico de realizar
leilões de cunho social. Na edição de 2004, por exemplo, foram realizados leilões em prol de uma organiza14

ção para inclusão digital e para outra de saúde, e, para
animar as ofertas, estabeleceu-se que Linus Torvalds e
outros desenvolvedores aceitariam ser lançados em uma
tina de água, no estilo parque de diversões, se o volume
arrecadado crescesse acima do projetado inicialmente. E
a meta foi atingida – as fotos você pode conferir em [1].
Desenvolvedores também agem diretamente, de maneiras variadas, em prol de campanhas de sua própria
preferência. Um caso clássico é o do popular editor de
textos Vim (“vi improved”), um software livre incluído
por padrão em diversas distribuições Linux, e cujo licenciamento encoraja (e explica como) seus usuários
a contribuir com as crianças de Uganda.
Mantenho há 12 anos o site BR-Linux, e posso afirmar
que alguns dos momentos mais prazerosos deste histórico
foram os de organização ou concretização das variadas
campanhas de cunho social que o site promoveu, desde distribuição organizada de hardware das gavetas dos
usuários para escolas até a doação de jogos eletrônicos
para creches, passando por uma série de contribuições
para organizações voltadas para a liberdade do conhecimento e do conteúdo, como a Wikimedia Foundation,
o Creative Commons e a Free Software Foundation.
Participar ou não se envolver em iniciativas sociais é
escolha de cada um, mas é interessante perceber que
podemos fazê-lo até mesmo ao atuar em situações que
aparentemente não teriam relação tão imediata com
estas finalidades. Que tal considerar uma maneira de
acrescentar este viés às suas atividades? n
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