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O que é o GNU/Linux?



Richard Stallman
Free Software Foundation

Linus Torvalds
Kernel 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.



O que
é

Software
Livre?



Liberdade 0

Liberdade de 
executar o 
programa, 

para qualquer 
fim, da forma 
que se desejar



Liberdade 1

Liberdade para 
modificar o 
programa e 
adaptá-lo 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.



Linux from Scratch
http://lfs.sourceforge.net



Software Livre
é

Compartilhamento
Amizade

Solidariedade
Um mundo 

Melhor!



Como eu 
vou 

viver se o
software é
gratuito?



http://www.baen.com/library/



Why are we doing this? Well, for two reasons.

The first is what you might call a "matter of principle." 
This all started as a byproduct of an online "virtual 
brawl" I got into with a number of people, some of 
them professional SF authors, over the issue of online 
piracy of copyrighted works and what to do about it.

There was a school of thought, which seemed to be 
picking up steam, that the way to handle the problem 
was with handcuffs and brass knucks. Enforcement! 
Regulation! New regulations! Tighter regulations! All 
out for the campaign against piracy! No quarter! Build 
more prisons! Harsher sentences!

Baen Free Library



(...) Earlier, I mentioned "two reasons" we were doing 
this, and stated that the first was what you might call a 
demonstration of principle. What's the second?

Common sense, applied to the practical reality of 
commercial publishing. Or, if you prefer, the care and 
feeding of authors and publishers. Or, if you insist on a 
single word, profit. 

I will make no bones about it (and Jim, were he writing 
this, would be gleefully sucking out the marrow). We 
expect this Baen Free Library to make us money by 
selling books.

Baen Free Library



Minha 
escola/universida
de não paga nada 

pelas licenças. 
Porque mudar 

para 
GNU/Linux?







I fear the Greeks, 
even when they 
bring presents

Vergil, Aeneid

Presentes (????)



Eu não pago 
nada, compro 

direto  no 
camelô. Porque 

mudar para 
GNU/Linux?









Copie!

Seja Legal
Use Software Livre





Eu não sei 
programar. Para 

mim não é 
importante ter 

acesso ao código 
fonte. Para que 
tanto barulho?









Quem me garante 
que em dez anos 
esta história toda 
de software livre 

não vai 
desaparecer?
Como eu fico?



IBM OS/2
WinNT 4.0

NT para MIPS
.....

TODOS 
PROPRIETÁRIOS



Comunicação 
global

Poder para 
pessoas comuns

A força das idéias
Solidariedade

Invencível



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





Suporte comercial 
oferecido por 

diversas empresas 
no Brasil e no 

mundo: Conectiva, 
IBM, HP e muitas 

mais



Para aqueles que ficam imaginando por 
que o software da Microsoft está 

sempre um pouco aquém do esperado, 
aqui está uma grande parte da razão: 
Há pessoas apenas o suficiente para 
implementar as características que 

absolutamente devem ser incluídas, e 
só há tempo disponível para 

implementar cada característica da 
maneira mais rápida aceitável. E há 

tempo e pessoas somente o necessário 
para testar o produto até o ponto em 

que o mercado o aceitará 
marginalmente; não mais.

Segredos e Estratégias 
de Sucesso da Microsoft

David Thielen







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?





“O que o Muro de 
Berlim significou 
para a política, 

Munique representa 
para a tecnologia. Eu 
creio que agora nós 

estamos 
testemunhando uma 
mudança dramática 

na liberdade de 
escolha.”

SuSE CEO Richard 
Seibt



“Maio 28-30: 
Para 

diversificar 
seus 

investimentos, 
Steve Ballmer 

vendeu 10.6 de 
ações da 

Microsoft por 
U$ 259.5 
milhões.”

USA Today
www.usatoday.com/e-

print/linux.htm





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











As Maravilhas
do

Mundo Digital

(ou MUITO Cuidado 
com a sua liberdade!)



Fonte: Free Culture, Lawrence Lessig

Acrobat eBook Reader



Fonte: Free Culture, Lawrence Lessig

Acrobat eBook Reader



Fonte: Free Culture, Lawrence Lessig

Acrobat eBook Reader



Qual o 
próximo 
passo?







Nada 
é mais

poderoso 
do que
uma 
idéia 
cujo 

tempo
chegou

Victor Hugo
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