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Resumo
Neste texto procuro expor algumas reflexões sobre o uso do software

livre pela comunidade acadêmica. A área de ensino, principalmente no
contexto do ensino público, talvez tenha que rever suas práticas digitais.
Neste momento de pandemia temos que trabalhar debruçados em novas
tecnologias, o que nos empurra à uma situação polêmica. O objetivo aqui
é apenas chamar atenção para alguns fatos e hábitos que temos diante dos
meios digitais.
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In this text I try to expose some reflections on the use of free software

by the academic community. The teaching area, especially in the context
of public education, may have to review its digital practices. In this
pandemic moment, we have to work on new technologies, which pushes us
to a controversial situation. The goal here is just to call attention to some
facts and habits that we have in the face of digital media.
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Gostaria de promover uma reflexão sobre o uso de Software Livre por todos
nós, e pela comunidade acadêmica como um todo.

Utilizo ferramentas como o GNU/Linux há 15 anos, também sou entusiasta
do Software Livre. Recentemente venho observando alguns aspectos sobre a
neutralidade [1] e descentralização da internet/web [2]. São discussões que
considero importantes e que entrarão efetivamente na área da educação em
breve.

Um ponto importante é sobre o uso de soluções que possibilitem documentos
em formato aberto [3]. Muitas vezes utilizamos ou compartilhamos arquivos de
formato fechado, tipo ".doc". Práticas como esta podem impactar negativamente
na vida acadêmica tanto do professor, quanto dos alunos. O que você acharia
de criar um documento e não conseguir editá-lo ou visualizá-lo em um futuro
próximo? Além disso, no nosso contexto, muitos estudantes não possuem recursos
financeiros disponíveis e recorrem à pirataria. O incentivo no uso de softwares
livres, como o LibreOffice [4], poderiam evitar problemas assim.

Existem soluções "livres"que possibilitam, por exemplo, nuvem de arquivos
[5], compartilhamento de vídeos [6], videoconferência [7], dentre muitas outras
soluções. Não há custos de licença. O custo está na infraestrutura local,
conhecimento e mão de obra. Bastaria que a instituição tivesse um servidor
(computador) conectado na internet, e alguém com conhecimento técnico para
implementar e manter os serviços. Assim, a comunidade acadêmica poderia
usufruir de tais aplicações.

Estamos em trabalho "remoto", o que exige um aumento do uso de tecnologias
digitais. Talvez seja o momento oportuno para irmos também observando
aspectos da nossa "prática digital". Devemos aprender não só a utilizar os
aplicativos, mas também entender sobre os impactos da sua utilização.

Enquanto instituição que, além da educação, abrange as áreas de ciência
e tecnologia, considero importante participarmos desta discussão. O Software
Livre não é a solução de todos os problemas. Talvez seja uma tentativa de termos
um melhor controle sobre o que produzimos, do que é nosso. Não devemos abrir
mão de certos direitos [8], principalmente quando se está no serviço público.
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