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UEM CONHECE UM POUCO sobre o merca-
do de software sabe da relevância do Software 
Livre (também chamado de open source, ou seja, 
de código aberto) em diversas áreas de aplicação. 

Servidores web, compiladores e interpretadores de linguagens 
populares, bibliotecas, gestores de conteúdo, navegadores e 
muito mais são hoje territórios em que o Software Livre com-
pete confortavelmente, e muitas vezes com ampla vantagem, 
com produtos não livres. É claro hoje na indústria de TI que 
um software livre pode ser tecnicamente excelente e, ao mes-
mo tempo, oferecer os benefícios de acesso ao código-fonte, 
independência de fornecedor, custo e risco reduzido etc. De 
fato, a oferta de um produto sob licença livre está se tornando 
um diferencial positivo no mercado, como se vê no crescente 
número de produtos de empresas que tanto são desenvolvidos 
desde o início como software livre quanto são transformados 
em Software Livre a posteriori.

Essa pujança comercial tem tido frutos positivos também 
no que diz respeito ao empreendedorismo e à inovação tec-
nológica, já que o Software Livre tem sido uma grande mola 
propulsora que tem alavancado milhares de startups em todo 
o mundo. Graças a ele, hoje em dia é possível montar um so-
fisticado ambiente de produção de software e entrega de ser-
viços digitais na Internet por meio da nuvem, a um custo bai-
xíssimo e com grande flexibilidade e agilidade.

No entanto, o ecossistema do Software Livre envolve um 
amplo universo para além do simples “mercado”. 
Como funciona seu processo de desenvolvimento e 
o que podemos aprender com ele? Qual seu papel no 
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governo e sua relevância para a cidadania? Como ele pode 
influenciar o ensino da Computação? Essas são algumas das 
questões que nortearam a produção deste número especial da 
Revista Computação Brasil.

Quanto ao processo e às tecnologias de desenvolvimento, 
Terceiro, Chavez e Meirelles apresentam as técnicas e fer-
ramentas de controle de qualidade comumente usadas em 
projetos livres, enquanto Gerosa, Wiese, Oliva e Aniche dis-

cutem os caminhos abertos 
pela pesquisa com mineração 
de repositórios de software 
e Meirelles, Maia e Terceiro 
introduzem o novo Portal do 
Software Público Brasileiro. 
Mas o Software Livre não 
existiria sem as suas comu-

nidades; seus aspectos sociais são discutidos por Steinmacher 
e Gerosa, com um levantamento sobre a entrada de novos 
participantes em comunidades de desenvolvimento, e por 
Denner, que sublinha a importância das licenças de software 
na inserção de profissionais e empresas nessas comunidades.      
O Software Livre é também um veículo para a cidadania; a re-
lação entre ele e privacidade é enfocada por Speicys, enquanto 
Aranha expõe seu papel no caminho para as soluções envol-
vendo sistemas críticos para o cidadão, especificamente a urna 
eletrônica brasileira. Já a importância social, cultural e eco-
nômica do Software Livre leva Amadeu à dis-
cussão sobre sua presença central nos possíveis 
mecanismos de direcionamento nacional rumo 
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à excelência e independência tecnológica em termos tanto 
econômicos quanto políticos. Finalmente, dado que a expan-
são da computação depende de mais e melhores profissionais 
da área, Barbosa, Arimoto, Isotani e Maldonado trazem ideias 
sobre o Software Livre no ensino da Computação.

O Software Livre inspirou e faz parte de um movimento 
mais amplo pelo compartilhamento aberto do conhecimento. 
Consequentemente, os artigos deste número da Revista Com-
putação Brasil é disponibilizado sob a licença Creative Com-
mons Internacional com atribuição (CC BY 4.0).

Software, cada vez mais, têm se tornado central na nossa 
sociedade. Compreender sua dinâmica e, em especial, o posi-
cionamento do Software Livre dentro dela pode abrir o cami-
nho para programas de melhor qualidade com menor custo e, 
ao mesmo tempo, para uma sociedade melhor. Além disso, no 
Brasil, o comprometimento do governo com o Software Li-
vre e a sua crescente disseminação abrem as portas para uma 
maior independência tecnológica e mesmo política do país.   
É o momento de explorar essas oportunidades. 

Boa leitura! 
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