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Prezados leitores da Linux Magazine,

Certa vez, Theo de Raadt, o respeitado criador do seguríssimo OpenBSD,
aﬁrmou que “quem usa Linux o faz porque odeia o Windows, quem
usa BSD o faz porque ama o Unix”. Na época, concordei parcialmente
com a colocação, mas hoje não creio que ela ainda seja válida.
Recentes análises de mercado mostram que nos últimos anos o sistema operacional que mais perdeu espaço, com o pingüim ocupando
sua fatia de mercado, foi o Unix. Entretanto, aﬁrmo que ainda há um
aspecto real nas palavras de Theo. Usuários de Linux têm enorme
facilidade em se colocar à parte uns dos outros, seja por sua escolha
de distribuição ou de licença de software.
A discussão em torno da terceira versão da GPL é saudável. Na
realidade, constitui um dos exemplos de que é possível evitar que
uma decisão obrigatória e essencial para todos os desenvolvedores de
Software Livre se transforme em uma ﬂame war. Todavia, a escolha
por uma licença certamente divide desenvolvedores e usuários.
A GPLv3 provavelmente tocará em outra importante divisão, que
vem se formando em torno da realização de acordos entre fabricantes
de distribuições Linux. Novell, Xandros e Linspire agora fazem parte
de uma corrente que defende acordos com a Microsoft nos campos de
propriedade intelectual e interoperabilidade, enquanto a Canonical, a
Red Hat, a Mandriva e a maioria das distribuições Linux comunitárias
– senão todas –, no outro canto do ringue, aﬁrmam que tais acordos
são prejudiciais ao Linux.
Se a união faz a força, a desunião dos desenvolvedores e usuários
de Software Livre e de Código Aberto (SL/CA) já nos custou tempo e recursos. A Open Invention Network poderia ter sido criada há
mais tempo, cuidando de proteger os interesses da indústria do SL/
CA antes que fossem desferidos ataques a esses softwares. Sistemas
de gerenciamento de pacotes uniﬁcados poderiam ter sido desenvolvidos muito antes, ampliando a penetração do Linux no mercado de
desktops, assim como a padronização dos ambientes desktop realizada
pelo Freedesktop.org.
De volta à gigante de Redmond, uma conseqüência dos já diversos
acordos ﬁrmados com distribuidores Linux seria uma interpretação,
por parte do mercado, de que responsáveis pelo sistema aberto reconhecem que ele viola patentes da Microsoft. Seja esse reconhecimento
falso ou verdadeiro, o fato é que o combate ao pingüim está sendo
direcionado, aparentemente, à dispersão da comunidade.
Ainda que a empresa de Bill Gates e Steve Ballmer não tenha
sido, de fato, a principal concorrente do Linux no passado, sua atual estratégia de mercado pode render reduções na fatia de mercado
ocupada pelo sistema livre.
Portanto, esse é mais um momento em que os interesses conjuntos
de todos os usuários e desenvolvedores de SL/CA devem preponderar
sobre as richas internas, e a união deve prevalecer; na pior das hipóteses, para permitir que, no futuro, ainda tenhamos um sistema livre
em torno do qual possamos nos digladiar.
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