Caminho alternativo à "jaula de ouro"
Fórum Internacional Software Livre (FISL15) debate o movimento software livre como questão
técnica, filosófica, política e social
Em artigo publicado pelo ativista Anahuac de Paula Gil em seu blog no dia 09 de fevereiro de 2014
ele decretou "a morte do movimento Software Livre no Brasil". Com esta ideia, Alexandre Oliva,
evangelizador do software livre, teve a ideia de trazer ao Fórum Internacional do Software Livre
(FISL15) um debate sobre o assunto.
A mesa foi composta pelo próprio Anahuac de Paula Gil e pelos ativistas Frederico Gonçalves
Guimarães, Ricardo Panaggio e Sérgio Durigan Junior, com mediação de Oliva. A ideia foi difundir a
ideia do caminho alternativo aos softwares proprietários e das quatro liberdades definidas por
Richard Stallman em 1983 quando ele criou o software livre - a liberdade para executar o programa,
para qualquer propósito, a liberdade de estudar o software, a liberdade de redistribuir cópias do
programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo e a liberdade de modificar o programa e
distribuir estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie.
- O FIsl é um evento importante para carregar a mensagem do software livre. O debate é importante
para reviver estas liberdades e mostrar para as pessoas que isso continua vivo no movimento afirma Durigan Junior.
Segundo Anahuac, as ferramentas proprietárias são lindas jaulas de ouro, mas ainda assim jaulas.
- O que acontece é um cenário onde a intolerância com o software proprietário e movimentos de
dominação através deles está sendo diluído e a intolerância é de quem aponta essa incoerência. As
pessoas ligadas ao movimento só podem mostrar o caminho alternativo se estiverem no caminho
alternativo. Se tivermos pontos de intersecção em redes privadas ou um ponto de divulgação faz
sentido, mas o ponto de convergência tem de ser fora destas redes - defende.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.
Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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