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SOFTWARES E 
LICENÇAS LIVRES: 
FAZENDO UM USO 

CONSCIENTE



“Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, e nós trocamos as 
maçãs, então você e eu ainda teremos uma maçã. Mas se você tem 
uma ideia e eu tenho uma ideia, e nós trocamos essas ideias, então 

cada um de nós terá duas ideias”.
George Bernard Shaw



O QUE É SOFTWARE LIVRE?



O QUE É SOFTWARE LIVRE?

É um software que visa a liberdade e o 
desenvolvimento mútuo e pode ser utilizado por 
qualquer pessoa, e ser modificado pelo usuário 
de acordo com as suas necessidades e 
compartilhado livremente de modo colaborativo, 
tornando o cada vez mais seguro e estável.

Assista: Software Livre

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/213


SOFTWARE LIVRE E SOFTWARE 
GRATUITO SÃO A MESMA COISA?

Não! O software livre não visa preço e sim preza pela 
liberdade do usuário, para um software ser 
considerado livre ele deve possuir o código fonte 
aberto, e permitir através de sua licença a liberdade de 
executar o software, estudar o código fonte, modificar 
o software e redistribuir as modificações do software;

O software gratuito por sua vez não possui o código 
fonte aberto, impedindo assim q ele possa ser 
estudado ou modificado pelo usuário de acordo com 
suas necessidades;

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte


COMO SURGIU? E POR QUE ELE FOI 
CRIADO?

O movimento do Software Livre

se inicia no inicio dos anos 80,

quando Richard Stallman 

após ser impedido de corrigir

uma falha no software de uma

impressora, pois a empresa se negou a disponibilizar o

código fonte para que ele pudesse fazer as alterações,

a partir dai Stallman sentiu a necessidade de produzir seus

próprios softwares e distribui-los abertamente;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-Arcy_Norman_-_RMS-Ucalgary_-_10_(by).jpg#/media/File:D-Arcy_Norman_-_RMS-Ucalgary_-_10_(by).jpg


COMO SURGIU? E POR QUE ELE FOI 
CRIADO?

Dando início ao projeto GNU e convidou outros 
desenvolvedores para fazer parte do seu projeto, 
formando um grupo de desenvolvedores que 
trabalhavam de modo colaborativo visando 
garantir a liberdade de escolha dos usuários, 
assim surgiu a Free Software Foundation

https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation


QUAL A IMPORTÂNCIA DO SOFTWARE 
LIVRE

O software livre se mostra muito importante, por se 
opor a um monopólio no mercado de software, no qual 
além de comprar o computador é necessário comprar 
um sistema operacional e outros softwares para utilizá-
lo, dificultando o uso dos meios tecnológicos, com o 
software livre os usuários não necessitam pagar rios de 
dinheiro para realizar simples tarefas do cotidiano, 
ficando cada vez mais independentes das grandes 
empresas de softwares, já que podem desfrutar 
completamente de softwares que antes só seria 
possível pagando ou pirateando (o que é crime).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo


POR QUE USAR SOFTWARE LIVRE?

O software livre se mostra cada vez mais robusto, 
devido a variedade de aplicações onde se pode 
ser utilizados já que pode ser adaptado as 
necessidades do usuário, por ser fruto de um 
trabalho colaborativo ele é mais seguro, rápido e 
estável, já que qualquer falha é rapidamente 
identificada e corrigida por qualquer pessoa que 
utilize e entenda aquele software.



VANTAGENS DO SOFTWARE LIVRE

● Seguro – Pois todo problema é rapidamente identificado e 
resolvido por qualquer pessoa no globo, por isso dispensa a 
utilização de antivírus;

● Versátil – Pois pode ser utilizado do computador mais 
moderno ao mais simples e em diversas situações diferentes;

● Econômico - Por ser gratuito e realizar as mesmas funções 
que o software proprietário;

● Robusto – Devido ao processo de desenvolvimento 
colaborativo o software se mantém atualizado e             
menos suscetível a erros;

https://pixabay.com/p-161418/?no_redirect
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LICENÇAS LIVRES

As licenças livres, são licenças que visam garantir 
o direito do usuário de usar, compartilhar, 
modificar e redistribuir qualquer obra sem 
precisar pedir uma autorização prévia do 
proprietário seja um software, uma música ou 
uma fotografia



QUANDO USAR LICENÇAS LIVRES?

O uso das licenças livres se faz necessário 
quando não há a possibilidade de contatar o autor 
de uma obra protegida por direitos autorais, ou 
caso seja um artista que queira compartilhar sua 
obra livremente, permitindo que terceiros 
reutilizem a e compartilhem sua obra.



            LI E ACEITO OS TERMOS DE USO!             
SERÁ MESMO?

Quantos de nós realmente 
lemos os termos de 
contrato?  Será mesmo 
que você aceitaria assinar 
aquele contrato se você 
tivesse lido? Ao clicar em 
aceito, podemos estar 
abrindo mão de uma serie 
de direitos, algumas das 
maiores empresas de 
software do mercado, 
disponibilizam seu 
software “gratuitamente”;

https://www.flickr.com/photos/ngmmemuda/4482259587


            LI E ACEITO OS TERMOS DE USO!             
SERÁ MESMO?

Mas sé é de graça qual o problema?

O problema é que como pagamento o 
usuário cede informações pessoais, e 
essas informações são utilizadas como 
moeda por essas empresas, que vendem 
essas informações para terceiros, 
clicando em concordo sem ler os termos 
de contrato, o usuário pode estar abrindo 
mão da sua localização, da sua imagem, 
das suas pesquisas, da sua 
PRIVACIDADE;

https://pixabay.com/en/contract-hands-bound-handcuffs-1229856/


            LI E ACEITO OS TERMOS DE USO!             
SERÁ MESMO?

É preciso ler e entender que tipo de negócio se 
está fechando, é preciso fazer um uso consciente 
de toda e qualquer obra, para não infringir 
nenhuma clausula do contrato, ou abrir mão de 
sua privacidade para que estranhos possam te 
observar e vender suas informações para quem 
pagar mais. 

https://pixabay.com/en/meeting-relationship-business-1020144/


            COPYLEFT – DEIXE COPIAR

A GNU/GPL (Licença Pública Geral) foi criada pela FSF 
para garantir a liberdade do software para o usuário, 
para que terceiros não pudessem pegar o software fazer 
algumas modificações e torná-lo proprietário, a GPL que 
garante as quatro liberdades de executar, estudar 
modificar e distribuir, também garante que toda 
modificação feita seja mantida sob a mesma licença, 
garantindo assim a liberdade do software.

A GNU/GPL também passou a ser chamada de Copyleft 
por se opor ao Copyright.



            COPYRIGHT E DOMÍNIO PÚBLICO

Copyright – Copyright significa todos os direitos 
reservados ou seja você não pode fazer 
nenhuma cópia ou distribuição desse conteúdo 
sem autorização do autor daquela obra. 

Domínio Público – Uma obra em Domínio 
Público, significa que ela está pronta para uso, 
por qualquer pessoa que deseje utilizar aquela 
obra, uma obra vai para o domínio público 70 
anos após o falecimento do autor ou quando o 
mesmo abre mão dos direitos da obra.



LICENÇAS LIVRES
● Creative Commons - O autor tem maior liberdade 

sobre como sua obra deverá ser utilizada, o autor 
define o que pode ou não ser feito com sua obra 
se baseando nas licenças da creative commons.

●

●

●

●

●

● Assista: Conheça a Licença Creative Commons

http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/3986
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR


FIQUE LIGADO!
● Sempre leia os termos de uso – Para evitar problemas 

futuros;

● Procure entender as licenças – Para saber como e onde 
aplicá-las;

● Sem licença? Não use! - Se a obra não possuir o 
licenciamento visível evite utilizar;

● Ad-sense (monetização) – Se você utiliza propaganda no 
seu blog ou canal, não utilize licenças não comerciais;

● Sempre dê os créditos aos autores – Em toda e qualquer 
hipotése o autor da obra deve ter o seu reconhecimento;

● O autor pode reclamar os direitos – Caso utilize uma 
obra de modo indevido o autor tem todo o direito de 
reclamar e solicitar a retirada do conteúdo;



ONDE ENCONTRAR CONTEÚDOS LIVRES?

ambiente.educacao.ba.gov.br

search.creativecommons.org

alternativeto.net

www.dominiopublico.gov.br



PARA SABER MAIS !

https://br.creativecommons.org/

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm

Assista - Documentário: InPropeitário: O Mundo do Software Livre

*As imagens utilizadas são hyperlinks para suas fontes

https://br.creativecommons.org/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
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Ubuntu!

Contatos:

rede.anisio@educacao.ba.gov.br
3116-1795/9061

ambiente.educacao.ba.gov.br

mailto:rede.anisio@educacao.ba.gov.br
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
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