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Em uma madrugada (insone) dessas, estava assistindo novamente ao
filme Forrest Gump: O Contador de Histórias (título nacional do filme de
Robert Zemeckis, com Tom Hanks no papel-título). Por obra e graça de
alguma conjunção universal, também estava lendo no livro A Cabeça de
Steve Jobs um trecho no qual o fundador da Apple comenta que, mais do
que ser bem-sucedido em suas empreitadas comerciais, ele está preocupado
em deixar uma marca no universo. Forrest Gump acabou por deixar uma
marca no universo, pois, mais do que contar suas histórias, ele as viveu. Isso
requer obstinação, algo que também não falta a Steve Jobs, além de uma
visão que beira a profecia e que leva o visionário a uma quase certeza de suas
aspirações e de seus planos estarem fadados ao sucesso. A história é pródiga
de exemplos desse tipo, e a maioria esmagadora deles comungava de um
traço comum, que ia além da própria obstinação: o acesso à informação –
ou a uma infraestrutura qualquer que garantia esse acesso. Esse ambiente
de troca aberta de ideias, com mentes brilhantes concentradas em resolver
tarefas similares, em um regime de saudável coopetição, foi decisivo para
dar cabo de problemas embricados e introduzir a revolução que culminou
na criação da Teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica.
O ato de criação é profundamente marcante e impele a cultura e o avanço humanos desde que “descemos das árvores”. Entretanto, essa atividade é
fortemente influenciada pelas condições de contorno da sociedade em que
ela acontece. Não fosse Charles Darwin um homem de princípios, e um respeitado membro da nobreza britânica quando da época da criação da Teoria
da Evolução, Alfred Russel Wallace, o biólogo de origem humilde que vinha
trabalhando por mais de uma década na mesma teoria, jamais teria recebido
crédito algum na co-autoria da importante revelação da referida teoria. Assim,
na vasta maioria das vezes, não basta pioneirismo ou brilhantismo para que as
ideias e conceitos floresçam. Há todo um entorno que, senão imprescindível,
é fundamentalmente determinante para dar vazão à genialidade humana.
Afinal, atores só podem brilhar quando há plateia para aplaudir.
No segmento da TI, a situação desse ambiente de criação era precária,
até que Richard Stallman definiu o conceito de Software Livre em meados
da década de 1980. Isso levou a IDC a afirmar em 2006 que “o software de
código aberto é a iniciativa mais importante e abrangente em tecnologia da
informação desde os anos 1980”. Essa iniciativa permitiu o assentamento
das bases de um ecossistema aberto de desenvolvimento de software que
culminou na criação do Linux na década seguinte, abriu as portas para a
ascensão do Google e do Facebook uma década mais tarde, levou à criação
da Wikipédia e conduziu à materialização do conceito de computação em
nuvem como o conhecemos hoje, bem como disseminou o uso da computação móvel. Tudo isso – inclusive o kernel dos produtos da Apple, que ironicamente foi batizado com o codinome Darwin e é baseado no kernel do
FreeBSD – tem como base o Software Livre. Esse ecossistema democratiza
a atividade de criação de software em todas as plataformas e nos transforma
de partícipes em potenciais artífices da história da tecnologia. Agora, cabe
a cada um escolher se deseja ser ator ou permanecer um telespectador da
história contada por esse filme.
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