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Motivação

“Os desenvolvedores de 
software na década de 

70 frequentemente 
compartilhavam seus 
programas de uma 
maneira similar aos 

princípios do software 
livre.”



  

O que é GNU?

Projeto GNU, em computação, é 
um projeto iniciado por Richard 

Stallman em 1983, com o objetivo 
de criar um sistema operacional 

totalmente livre, o GNU, como um 
jeito de voltar ao espírito 

cooperativo que prevalecia na 
comunidade computacional dos 

primeiros tempos.



  

Linux

Linux é uma implementação independente de um
sistema operacional baseado na especificação

POSIX, escrito inteiramente do zero e não possui
código proprietário em sua base. Funciona em

dezenas de arquiteturas diferentes e em sistemas
embarcados.



  

Software Livre
"Software Livre" é uma questão de liberdade, não

de preço. Para entender o conceito, você deve
pensar em "liberdade de expressão", não em

"cerveja grátis".
"Software livre" se refere à liberdade dos usuários
executarem, copiarem, distribuírem, estudarem,

modificarem e aperfeiçoarem o software.



  

Software Livre != Open Source
“Open Source é uma metodologia de 

desenvolvimento, enquanto Software Livre é um 
movimento social”.

Portanto um software é livre quando seu uso esta 
assegurado pelas 4 leis da liberdade, e o 

software  é de código aberto(open source), 
quando é permitido o acesso ao  seu código 

fonte.

\\



  

Liberdade 0

Liberdade de executar o 
programa para qualquer 

fim, da forma que se 
desejar.



  

Liberdade 1

Liberdade para modificar 
o programa e adaptá-los 
 às suas necessidades.



  

Liberdade 2

Liberdade para ajudar o 
seu vizinho, distribuindo 

cópias do programa.



  

Liberdade 3

Liberdade para ajudar a 
criar sua comunidade 
publicando versões 

aperfeiçoadas de forma 
a permitir que outros se 

beneficiem de seu 
trabalho.



  

Como vou viver se o Software é 
gratuito? (“de gratis?”)



  

Se todo mundo pode alterar, é 
seguro?



  

Não pago nada, pra que mudar?



  

Por que eu mudei para o firefox?

“Já mudei de mulher...

Já mudei de clube...

Pro firefox foi bem mais 
fácil...”



  

Por que eu mudei para o firefox?

“O Firefox tem abas 
desde a versão 
0.XXX ...

Isso tornou minha vida

muito mais fácil...”

Menina do comercial de absorvente



  

Por que eu mudei para o firefox?

“Eu? Não mudei pra 
Firefox não, mas o 
Shumacher me disse 
que é muito rápido...”



  

Microsoft Windows – Ubuntu GNU/Linux

Photo Shop – GIMP

Corel Draw – InkScape

Microsoft Office – Libre Office

Internet Explorer – Mozilla Firefox



  

Alguma empresa apoia o Software 
Livre?

Oracle, IBM, Motorola, Intel, Nokia, Dell, Google...

A própria Microsoft...



  

Copie ( Ctrl + c & Ctrl +v)

Seja Legal 
Use Software Livre!!!



  

“Eu não sei programar. 
Para mim não é 

importante ter acesso ao 
código fonte. 

PARA QUE TANTO 
BARULHO?



  



  



  

Mas se os
desenvolvedores
estão espalhados

pelo mundo,
quem me garante
que eu não vou
ficar na mão?



  

A Maior
Garantia

O código fonte é
livre e aberto



  

O Linux é muito difícil
de se usar.

Não vou perder muito
tempo?



  



  



  



  



  

O Windows é o
padrão de

mercado. Não é
estúpido nadar

contra a
corrente?



  



  

"Posso explicar 
software gratuito em 

três palavras: 
liberdade, igualdade e 

fraternidade"
Richard Stallman, 

evangelista do software 
livre e presidente da 

Free Software 
Foundation 

comparando o 
movimento ao lema da 
Revolução Francesa. 



  

Não tenho
recursos para
suporte. Onde

encontrar
ajuda?



  

Antes era difícil
...



  

Centenas de
milhares de
websites,

especialistas,
amigos,

livros
gratuitos,

cursos
online, e

muito mais



  



  

Um video para melhor 
compreender!
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