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 Introdução

Este livro é um projeto antigo.  Passei  quatro meses antes de efetivamente
começar a escrever. Não me olhe assim! Quatro  meses é  muito tempo nos
dias de hoje! Já ouviu falar em Internet Time? É isso.

Espero que o material aqui apresentado, em seu teor filosófico-simplificado,
lhe ajude a entender como funciona e como pensa a comunidade idealista que
se ergue,  com pilares em todos os lugares do mundo,  cada vez com mais
força, cineticamente.

Cinese. Movimento. Dinamismo. Isto é o que importa. Esperar? Raramente. Se
preciso, fazendo alguma outra coisa.

É curioso como, em vários aspectos e várias situações, pessoas cada vez mais
reclamam, mas não passa disso. Só reclamar não resolve. Se não houvessem
protestos,  manifestações violentas e ações pacíficas direcionadas, o mundo
não seria este. O que seria da liberdade sem terem existido os quilombos?

Se historicamente não houvesse ação, só reclamação interna, muito mais da
metade das conquistas que temos não seriam atingidas.  Não tenho provas
disso,  mas  leia  a  História  e  veja  que  conclusão  você  tira.  As  grandes
conquistas sempre vieram da ação, não caíram do céu.

Cada vez mais as pessoas reclamam e menos fazem. Mas não há um escolhido
profetizado. Há apenas nós, mortais. Você e eu.

E o que são “os fontes”?

Utilizei como título um termo bastante utilizado na área de programação, de
desenvolvimento  de  programas  para  computadores.  Fontes são  uma
simplificação  de  Códigos-fonte.  Este  termo,  por  sua  vez,  se  refere  à
representação de um programa de computador de forma facilmente inteligível
por um programador.

Um programa de computador geralmente é feito como um código-fonte escrito
em alguma linguagem de programação pelo programador (ou por um conjunto
de  programadores).  Depois  de  um  processo  de  tradução  automática,  o
programa se  torna  um  código  executável.  Este  sim pode  ser  prontamente
entendido por um computador.

Apesar  da  analogia,  entretanto,  este  livro  fala  de  coisas  cotidianas
comuns a qualquer um, não sendo voltado apenas a programadores.
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Dados Técnicos

Este livro foi escrito inteiramente (em sua versão inicial) no OpenOffice.org1

2.0  Beta (1.9.79). Posteriormente, versão 1.1.3.

O título  Nós Temos os Fontes refere-se a códigos-fonte de programas de
computador. Trata-se de várias linhas com comandos em alguma  linguagem
de programação, que são a forma como programas de computador são feitos.

O código-fonte que aparece na capa é do MediaWiki2, ferramenta para edição
de textos colaborativa utilizado pela Wikipedia e projetos assemelhados, o tipo
de ferramenta que costumamos chamar de wiki. Mais precisamente, o código
da capa se trata do arquivo SearchEngine.php da versão 1.3.8 da ferramenta.
É um código em PHP (a ferramenta em si é escrita em PHP).

A segunda página apresenta uma imagem bem mais leve que pode também
servir de capa. E essa é a dica para quem quiser imprimir esse PDF: imprima a
partir da segunda página! ;-)

Este livro  seria distribuído sob a licença GNU Free Documentation License3,
porém resolvi mudar a estratégia e liberá-lo sob a licença Creative Commons
Atribuição-Compartilhamento pela mesma licença Brasil4.

O que esta licença significa?! Bem, significa que eu estou lhe conferindo o
direito de copiar à vontade este livro, e até mesmo o direito de modificá-lo,
desde que você também passe esses direitos adiante para qualquer um que
receba o livro, modificado ou não. Ah, claro que se você modificar o livro, vai
ter que dizer explicitamente que se trata de uma versão modificada por você.
E no final do livro terá que dizer o que foi que você mudou.

1 http://www.openoffice.org.br  
2 http://meta.wikipedia.org  
3 http://www.fsf.org  
4 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/br/  
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 Liberdade

Não sei dizer com precisão o que é liberdade. Talvez seja apenas um estado
de espírito. Talvez seja um conceito muito subjetivo, que varie de pessoa para
pessoa, de situação para situação. Ou talvez, como um elemento platônico,
seja a mais linda deusa, a nos chamar com seus olhos brilhantes, o cabelo
ondulante e seus gestos irresistíveis. Não sei dizer o que é liberdade.

Algo por que tantos lutaram mundo afora... Só sei de uma coisa: cada um é
responsável individualmente pelo que faz. É o que chamamos de livre arbítrio.
E cada um colherá aquilo que plantou, e é nisso que eu acredito. A Liberdade
parece  estar  sempre  vinculada  a  escolhas:  decisões  que  precisam  ser
tomadas. E se você precisa tomar decisões cujas conseqüências sofrerá ou
desfrutará  mais  adiante,  há  algo  fundamentalmente  necessário  para  isso:
conhecimento. Hoje, mais do que nunca,

Conhecimento é Poder

E esta é a verdade: tudo o que fazemos trará conseqüências, boas ou ruins,
para nós e para o ambiente que nos cerca, em menor ou maior grau. É uma lei
natural.

Não quero que você defenda os ideais que defendo. Não quero que você lute
contra o que parecer moral, ética ou socialmente incorreto. Não lhe peço nada
disso.  Meu único desejo é  que você busque conhecimento necessário  para
medir, no grau que for possível, as conseqüências do que faz e deixa de fazer.
Ou seja, quem quiser pode continuar com a filosofia Não tenho nada com isso.
Só quero que conheça seu preço.
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 Uma Gota no Oceano

Alguma vez você já ficou insatisfeito com os serviços prestados por alguma
empresa? Com a forma como algum estabelecimento comercial é conduzido –
sem responsabilidade  e  sem  um pingo  de  respeito  com  o  cliente?  Isso  é
normal nos dias de hoje e só tenho uma pergunta: o que você fez quanto a
isso?

Se houve perdas e danos o mais sensato é procurar proteção em órgãos de
defesa do consumidor. Não houve isso? Várias vezes você vai comprar em um
canto e o dono, sempre de cara feia, sempre humilha os funcionários, que já
são bem menos do que os necessários, e vende produtos sabidamente fora da
validade? Por que ainda compra lá?

Sei, é o local mais cômodo... Mais perto da sua casa ou do trabalho e perderia
mais 20min se fosse comprar em outro canto. Além do mais, um cliente a mais
ou a menos não deve fazer diferença, não é mesmo?

Errado! O estabelecimento, mesmo que o dono e os funcionários não tenham
percebido, precisa de você. Cada item ínfimo que você compra a eles financia
o  estabelecimento  e  coloca  alguma  quantidade  de  dinheiro  no  cash da
empresa. Você é só um? Mas digamos que você deixe de comprar por um ano?
Pense que cada centavo que você gastar lá estará dando suporte a uma loja
cujos métodos você não concorda quando há outra loja a 20min que, sob esse
prisma, merece crescer.

A grande pergunta é:  por que reclamar e reclamar se você pode tomar umapor que reclamar e reclamar se você pode tomar uma
atitude simples contra algo que o incomoda?atitude simples contra algo que o incomoda? Adianta reclamar que a vida é
injusta  e  que  a  padaria  do  outro  bairro  tem um dono mais  responsável  e
funcionários  mais  felizes  se  você  continua  comprando  na  outra,  que  acha
ruim?!

Esta é uma forma de fazer justiça e me parece bastante vantajosa, apesar do
pequeno transtorno que pode ser deixarmos de comprar no estabelecimento
mais próximo, ou mais barato. Você diminui as chances de stress indo a esse
lugar,  e  ao mesmo tempo faz  uma  boa ação  social.  Quanto mais  pessoas
passarem a agir assim, melhor funcionará esta seleção e, em alguns anos,
empresas  irresponsáveis  e  antipáticas  estarão  enfraquecidas  em
favorecimento de empresas socialmente responsáveis.

Esta é a primeira lição: Quando não há justiça, a justiça pode ser nós mesmos.Quando não há justiça, a justiça pode ser nós mesmos.
Sem precisar de armas. Sem precisar da opinião dos outros.
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Simplesmente os Melhores

Hão de dizer  –  freqüentemente já  dizem – que não devemos usar  critérios
pessoais,  ditos  emotivos,  para  escolher  onde  queremos  comprar  e  quem
apoiamos. Hão de dizer que não devemos decidir essas coisas por nada exceto
pela qualidade do resultado final. Pura balela!

Seja sincero consigo mesmo e me diga se você contrataria o mais competente
vendedor para sua loja se soubesse que ele tem sérias fraquezas de caráter e
uma arrogância sobrenatural! Não, certamente não contrataria. Por mais que o
produto  final,  o  custo/benefício  e  tantos  outros  fatores  práticos  sejam
importantes, não podemos descuidar para outros fatores sociais. Isso já que
podemos utilizar nosso poder capital para ajudar a construir um mundo melhor
ao invés de simplesmente empurrar tudo com a barriga.
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 O Fundo da Caverna

Um dia Platão falou sobre verdades e mentiras. Um dia Platão contou uma
parábola para explicar  seu mundo metafísico.  Esta parábola também serve
para me ajudar a explicar coisas do mundo físico mesmo.

Imagine-se  preso  em  um  ambiente  muito  escuro.  Todos  olham  para  uma
parede de pedras onde vêem sombras dançando. Ali todos recebem mingau na
boca e água. Basta olhar as sombras dançando e comentar com os amigos:
todos vêem as sombras dançando. Todos vêem sombras dançando desde que
nasceram. Sombras dançando são, para eles, a única realidade possível.

Enquanto dentro da caverna pessoas vêem sombras dançando, lá fora há um
céu azul  imenso,  árvores dançando com cores  maravilhosas.  E pássaros,  e
coelhos, e predadores belos e perigosos, e borboletas, e abelhas, e libélulas.
Há  um  mundo  de  cores  e  sons  que  as  pessoas  de  dentro  da  caverna
simplesmente não conhecem. Há um mundo infinito enquanto elas vivem em
um local limitado.

Todos que se soltam e tentam se afastar do fundo da caverna são chamados
pelo pessoal da produção de volta: olha, volte! É legal! Todo mundo faz isso!
Por  que  a  revolta? Todo  aquele  que  conseguir  sair  será  esquecido  ou  se
tornará uma sombra dançante numa peça de piada pelas mãos da produção.
Isso garante que os outros continuarão gostando de viver em uma caverna.

Há muitas pessoas que querem que você viva no fundo dessa caverna, por vis
motivos. E só você tem poder para se erguer e sair para respirar o ar limpo e
viver no mundo natural.

Mas e quando alguém sai? Há um mundo infinitamente belo o esperando, um
mundo de inigualável beleza e de responsabilidades. Não tem mais produção
para dar mingau e água. Cada um tem que se virar. Mas claro que vale a pena.

A grande lição aqui é: Tudo tem um preço que precisa ser pago, e o preço daTudo tem um preço que precisa ser pago, e o preço da
liberdade é a chamada por responsabilidade.liberdade é a chamada por responsabilidade. Cada um de nós foi criado com
perfeita capacidade de  se virar,  porém a  produção nos torna acomodados.
Sim,  meus amigos,  a Liberdade tem seu preço.  Mas  sempre valeu a  pena
pagá-lo.
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 O Efeito Default

Sim, acredito nisso! Mas não tenho tempo para praticar... A vida hoje é muito
corrida. Já parou para pensar se realmente o tempo falta? Sim, porque o tempo
é maleável quando temos organização. Medite sobre o seu tempo. O que tem
feito  com ele?  Já  elegeu  em algum momento  as  prioridades  da  sua  vida?
Apenas acreditar não resolve todos os problemas.

E além disso há o perigoso  efeito default e, sem perceber, você pode estar
agindo contra quem a princípio gostaria de ajudar.

Imagine que um fabricante de tintas pretas (sim, para a analogia ficar mais
abstrata vamos supor que fabricantes de tinta só fabricam tinta de uma cor),
através de atitudes de monopólio e lobby, terminou comprando os fabricantes
de  tinta  vermelha  e  de  tinta  verde,  apenas  para  cancelar  a  produção.  E
acabaram falindo o fabricante de tinta amarela e o de tinta cinza. Terminou
que no mundo há apenas o fabricante de tinta branca, último sobrevivente do
massacre capitalista,  e o de tinta preta,  bolando meios e mais meios para
exterminar o concorrente e ser a única cor para a pintura de prédios.

Digamos  agora  que  o  fabricante  de  tinta  preta  começou  um  projeto  de
descontos de até 30% para os lojistas que vendam exclusivamente tinta preta.
Com isso quase não se encontra mais tinta branca no mercado, pois muitos
lojistas se submeteram e se tornaram cúmplices do monopólio. E agora 90%
de toda a  tinta  vendida no mercado é  preta,  por  mais  que a  tinta  branca
invista em estratégias de marketing.

Digamos que  você  conheça  esse  cenário  tanto  quanto  qualquer  um.  Há  a
ameaça  de  a  tinta  preta  se  tornar  a  única  daqui  há  alguns  anos  e  você
abomina essa idéia. Justamente por isso, quando vai comprar tinta pergunta:
tem tinta branca? O vendedor responde, desconfiado:  Não, não temos. Mas
para não perder a viagem, você compra tinta preta...
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O que aconteceu? Você não escolheu tinta preta, mas aceitou não ter escolha.
E com isso lá vai mais uma venda para a tinta preta e uma a menos para a
tinta branca...

Às  vezes  um posicionamento  exige  um ou  outro  sacrifício  e,  se  você  não
estiver  disposto  a  fazê-lo,  terminará  agindo  contra  as  coisas  em que quer
acreditar. Porque às vezes não fazer nada e agir contra tem o mesmo efeitoàs vezes não fazer nada e agir contra tem o mesmo efeito. E
um dia  seu neto  lhe  perguntará:  Vovô,  por  que nossa casa é  tão escura?
Ninguém nunca fabricou tinta branca? E você terá que engolir seco e dizer:
Fabricou, meu neto, mas alguma coisa não funcionou como deveria...
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 O Poder dos Números

Agora deixe que lhe apresente a minha numerologia.

Suponha um exército de 20.000 homens sob o comando de um rei autoritário.
O que acontece se um dos soldados se revoltar? Pode fugir, que deve ser a
melhor opção para ele. Pode tentar ficar também, mas muito dificilmente terá
força para bater de frente com o rei, não é mesmo?

E se ao invés de um homem, 1.000 soldados tivessem se revoltado? E se o rei
quisesse  empreender  uma  guerra  sem  sentido  e  19.000  soldados  se
revoltassem? Se 19.990 se revoltassem? O que o rei poderia fazer?

Por mais poder que um governante tenha, nunca se deve esquecer o que ele
é:  um governante. Há um número muito maior de pessoas que ele tem que
governar. Ele não é um abençoado pela graça divina que tem o direito de fazer
o que quiser e todos devem obedecer. Não. Ele é um representante. No nosso
caso, um representante popular. E assim sendo, ele é um homem. O que pode
um homem só quando 99,9% das pessoas que ele representa não estão do seu
lado?

Os governantes ganham poderes apenas representativos dos interesses das
classes  que  se  propôs  a  defender.  O  afastamento  voluntário  das  questões
políticas, que pessoas representadas assumem, tem aumentado de maneira
não-natural esses poderes. Há uma idéia de que são assuntos quase divinos.
Uma idéia que precisa ir abaixo.

Não quero, com isso, dizer que cada pessoa deva estar filiada a um partido
político. Quero dizer que cada um deve ter uma  consciência política. Tentar
ver ao menos algumas das coisas que acontecem. Tentar enxergar interesses
onde hoje só se vê boas intenções e desentendimentos. Muita coisa está em
jogo e quem joga contra o bem-estar social, a harmonia e a livre concorrência
não costuma jogar limpo. Precisamos de atenção.

Há quem creia que o que acontece hoje no Brasil é o que sempre aconteceu e
é o destino quem quer. Não acredito em destino. Há quem diga que as coisas
não têm como mudar pois tudo já está muito enraizado. Não acredito nesse
tipo  de  inércia.  Acredito  no  bom-senso.  Este  que  tem sumido  de  algumas
regiões. Quanto mais pessoas tiverem em contato com o Bom-Senso, melhor
será o mundo. Busque seu bom-senso.

Ainda se questiona se o Universo é finito ou não. De um jeito ou de outro,
nossa querida Via Láctea é apenas uma pequena fração disso tudo que há aí
fora. Nosso Sistema Solar é somente um átomo da Via Láctea. Nosso planeta

Nós Temos os Fontes! Cárlisson Galdino 13



amado não passa de um grão de areia do Sistema Solar. Cada um de nós é
apenas uma porção ínfima do planeta. Nem por isso insignificante, nem por
isso desprezível.

Juntos podemos vencer mais obstáculos do que podemos vencer sozinhos. É a
chamada  cinergia.  A  cinergia  que,  inclusive,  aparece  na  Constituição  da
República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 62:

§2° –  A  iniciativa  popular  pode  ser  exercida  pela  apresentação  à
Câmara dos Deputados de projeto de lei  subscrito por, no mínimo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

Não devemos temer a Força. Devemos temer as artimanhas de quem quer queNão devemos temer a Força. Devemos temer as artimanhas de quem quer que
nos tornemos rebanho: alienados tolos a dizer a tudo Amém.nos tornemos rebanho: alienados tolos a dizer a tudo Amém.
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 Teoria da Gangorra

Você já parou para pensar porque existem  radicais no mundo? Por que, em
muitos assuntos, é possível encontrar um grupo pequeno (às vezes até um
tanto maior) que defende ferrenhamente algum ideal? Uma defesa que faz
sentido sempre que olhamos de perto; mas uma defesa que às vezes adota
posturas  que  chegam  a  parecer  preconceituosas  ou  arrogantes,  ou
simplesmente radicais...

O  mundo  é  formado  de  equilíbrio.  De  modo  que  as  coisas  naturalmente
tendem a margear um ponto central,  como uma gangorra. Um meio-termo.
Imagine  que  cada  questão  polêmica  pode  ser  representada  como  uma
gangorra.  E o posicionamento de cada uma das pessoas afetadas por essa
questão é representado por uma pessoa sentada em um ponto da gangorra.
Nesta nossa gangorra, entretanto, cada um pode escolher ficar mais próximo
ou mais afastado do centro o quanto quiser. E até mesmo no centro.

O que acontece se um grupo de metidos a espertos começar a se afastar do
centro  e,  através  de  artimanhas  de  controle,  começar  a  atrair  um grande
grupo  de  pessoas  para  o  seu  lado?  A  maioria  das  pessoas  que  estavam
beirando o centro. Simples: a gangorra começa a virar para um lado. Se tudo
continuar assim não tem jeito: a gangorra cai.

Mas essa gangorra ideológica não cai  freqüentemente por leis  naturais.  Ao
invés  disso,  algumas  pessoas  percebem  que  a  gangorra  está  para  cair  e
correm para o extremo oposto, na tentativa de balancear a gangorra. Quanto
mais  afastados  do centro  rumo ao extremo oposto,  maior  será  a  força da
alavanca,  melhorando  as  chances  de  manter  o  equilíbrio.  Estes  são  os
chamados radicais; e o ponto central da gangorra é aquele ponto ideal para o
bem  social.  O  extremo  dos  metidos  a  espertos é  o  lado  que  favorece
unicamente  algumas  pessoas.  O  extremo  dos  radicais  é  aquele  que
potencializa o aspecto social chegando a ser, por vezes, um ideal impraticável.
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Essa é a minha visão dos radicais. Eles são absolutamente fundamentais para
que se mantenha o equilíbrio  enquanto a maioria das pessoas não consegue
enxergar os interesses de quem as guia e se afasta do centro da gangorra
para  o  lado  errado.  E  pelas  leis  naturais,  quando  as  pessoas  forem mais
razoáveis e conscientes nessa gangorra ideológica, a tendência é todo mundo
voltar a se aproximar do centro.

Claro, pois ficar afastado do centro e da maioria de pessoas tem seu custo e
interesseiros não estarão dispostos a pagá-lo. Não é confortável ficar afastado
do centro e da massa, nem mesmo para os radicais: eles só o fazem por verem
com clareza a importância social do seu posicionamento.

Quando se deparar com um tema polêmico e notar a presença de radicais,Quando se deparar com um tema polêmico e notar a presença de radicais,
ouça o que eles têm a dizer e veja se você está sendo razoável na forma comoouça o que eles têm a dizer e veja se você está sendo razoável na forma como
vê as coisasvê as coisas. Talvez seja hora de você voltar para o centro e ir em direção aos
radicais pelo menos alguns passos, por uns tempos, para ajudar a restabelecer
o equilíbrio...
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 Navegar é Preciso, Viver não é Preciso

Uma  questão  por  séculos  ocupou  o  tempo  de  diversos  pensadores.  Uma
questão que as pessoas hoje querem evitar. Simplesmente não se faz mais a
pergunta primordial: Para que vivemos?

Muitos vivem em função de prazeres e dinheiro. Prazeres e dinheiro são, sem
dúvida,  boas  coisas  para  se  ter.  Porém não  devemos  fundamentar  nossas
vidas em bases tão pouco sólidas.

Há  uma  antiga  inverdade  entre  os  cristãos  que  prega  que,  se  ao  nos
encontrarmos  à  beira  da  morte  acreditarmos  em  Iaweh,  basta  isso  para
sermos  salvos.  Os  cristãos  pregam  que  Iaweh  é  justo  e,  sem  sombra  de
dúvidas, o “ser justo” não bate com tal comportamento. No mundo em que
vivemos,  muitos  não-cristãos  constroem  coisas  maravilhosas;  para  o  bem
comum, a Igreja muito já matou para pregar seu Evangelho; e sempre houve
gente que simplesmente nem sabe quem é Iaweh. Não é justo salvar alguém
simplesmente porque esse alguém acredita que  Iaweh existe,  e ao mesmo
tempo deixar à morte, por exemplo, alguém que sofreu e muito fez para que
centenas de pessoas não passassem fome.

Claro que o caso apresentado é um caso extremo. Mas, de modo geral, não é
justo.  Se  Iaweh for  justo,  não  desejará  ter  ao  seu  lado  bajuladores e  sim
pessoas que realmente agiram pelo bem comum.

Quem não crê em Iaweh, mas em outras religiões, provavelmente crê já na
existência  de  conseqüências  para  cada  ato  que  praticamos.  Seja  a  Lei  do
karma, seja a Lei do Retorno, não faz sentido dispensar as virtudes em função
de cobiça. A troco de quê?

Há quem creia que quando morremos nosso espírito simplesmente se esvai.
Esses podem crer ainda na História. Pois quem age irregularmente e entra na
História  raramente  será  bem-lembrado.  E  se  o  for,  por  mais  que  seus
descendentes tentem esconder,  sempre haverá quem saiba sua real  índole
quando vivo. E as verdades sempre vêm à tona.

O que te motiva? O que te faz se mover? Desperte! Você vai morrer algum dia.O que te motiva? O que te faz se mover? Desperte! Você vai morrer algum dia.
E nesse dia poderá olhar para trás e vislumbrar tudo o que construiu. ParaE nesse dia poderá olhar para trás e vislumbrar tudo o que construiu. Para

exaltação, alívio ou desespero.exaltação, alívio ou desespero.
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 Uma Revolução Digital

Um exemplo interessante e contemporâneo de como uma atitude pode fazer
diferença. Nas últimas décadas temos vivido um monopólio agressivo na área
de  programas  de  computador.  Desde  muito  tempo  que  se  faz  piadas
questionando a qualidade dos produtos de uma empresa que monopolisava o
mercado. Era, para muitos, uma forma de vingança.

Acontece que alguns programadores pararam de reclamar da baixa qualidade
desses programas e começaram a fazer programas que fossem melhores. E
que fossem feitos sobre uma base moral melhor, sem a corrida pela privação
dos direitos dos seus usuários.

O resultado disso pode ser facilmente encontrado hoje em dia: o movimento
do Software Livre.  Um movimento que gerou programas de alta qualidade,
como o Linux10, o OpenOffice.org, o Apache11 e o Mozilla12, para só citar alguns.
Programas que podem ser  copiados,  utilizados sem restrição e até  mesmo
modificados, pois o código-fonte, que é o conjunto de regras que determina as
funcionalidades do programa, está disponível.

Hoje já é possível utilizar um computador só com software livre para a maioria
das atividades. Graças ao trabalho de muitas pessoas mas, em especial, de
alguns poucos que começaram com isso. Uns poucos que investiram nessa
causa simplesmente por questão de valores pessoais,  por acreditarem que,
com isso, poderiam fazer um mundo melhor. Uns poucos que foram chamados
de radicais,  utópicos,  foram ridicularizados por profissionais que hoje estão
tendo que se reciclar às pressas para acompanhar o trem da evolução, que
não pára.

E Uma Nova Cultura

Com um exemplo tão forte de como uma atitude organizada, conduzida por
idealistas  em função  de  uma causa  comum,  pode  ter  êxito,  começou  um
movimento no lado oposto da gangorra da Propriedade Intelectual.

Tem-se  visto  cada  vez  mais  empresas  brigando  para  que  os  governos
coloquem leis cada vez mais severas de repressão à cópia. Leis que facilitem o
controle sobre o conhecimento.

Com o outro lado da gangorra ganhando força, o que temos é um movimento
em prol de uma Cultura Livre, feita por todos e de todos. Há projetos hoje

10http://www.linux.org  
11http://www.apache.org  
12http://www.mozilla.org.br  
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fortes, como o Creative Commons, e até uma enciclopédia feita totalmente
assim. Trata-se da  Wikipedia,  que na versão em inglês já  tem mais de 1
milhão de artigos.

A Moral da História

E a moral da história é: vivemos em uma enorme sala sem móveis, sentados
no  chão.  De  um  lado,  uma  pilha  de  chapas  de  madeira.  Do  outro,  um
amontoado  de  ferramentas.  Ao  alcance  de  nossas  mãos  a  dádiva  do
conhecimento da marcenaria em uma enciclopédia ilustrada, com explicações
das mais completas, passo-a-passo, depoimentos dos maiores nomes nessa
área...

Não temos muito tempo, mas temos mais que o suficiente se começarmos a
fuçar a enciclopédia agora. Centenas reclamam. Podemos fazer mais que isso.

A realidade é um programa de computador rodando sobre o supercomputador
Gaia.  Um programa enorme, cheio de detalhes,  com passagens sublimes e
alguns defeitos e coisas por melhorar. Você pode reclamar que o programa é
mal-feito, que tem erros, fazer piadas. Mas nós temos os fontes!nós temos os fontes!
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 Manual do Hacker Social

Este anexo não pretende ensinar como agir, o que você deve fazer. Se você
espera um passo-a-passo do homem livre, esqueça! A verdadeira liberdade só
se alcança caminhando com os próprios pés.  Seja um sucessor do Andarilho:Seja um sucessor do Andarilho:
trace seu próprio caminho.trace seu próprio caminho.

Esta  seção  traz  apenas  alguns  pontos  que  lembrei  agora  e  que  considero
importantes.  Talvez  você  não  considere.  Se  for  esse  o  caso,  respeito  sua
opinião, desde que tenha argumentos sólidos (não precisa ser capaz de me
convencer, basta ser coerente) para pensar assim.

Estude Filosofia

A lógica é algo fundamentalmente importante. Tão importante que dizer que
ela  é  importante pode até soar  infantil.  Estude um mínimo de lógica  para
entender  como se  formam raciocínios  e  como raciocínios  podem ter  bugs.
Estude ao menos para entender  o que é uma falácia e  perceber  que elas
existem. Aprenda a identificá-las.

Se arrumar tempo, leia um pouco de filosofia. Procure resumos e descrições
breves para buscar autores que lhe interessem e mergulhe nos livros desses
autores.

Entenda o que Acontece

Demonstre alguma preocupação com o cenário econômico-político-cultural de
onde  você  vive.  Por  mais  que  esses  assuntos  sejam chatos,  nossas  vidas
dependem diretamente deles. E conhecê-los nos dará mais força social.

Não precisa pesquisar o tempo todo esses assuntos,  mas quando puder se
interesse por entender o que está havendo no Brasil e no mundo, e porquê.

Ouça diversas fontes

Esteja  razoavelmente  informado.  Não  precisa  ler  todos  os  jornais  que
aparecerem na sua frente e acompanhar todos os noticiários. Mas sempre que
quiser se informar das atualidades saiba selecionar bem suas fontes: busque
sempre mais de uma fonte.

Entenda que o jornalismo hoje,  de modo geral,  não expressa notícias,  mas
opiniões sobre as notícias. E essas opiniões podem tanto ser incoerentes por si
sós como serem conscientemente direcionadas.
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Nunca ouça uma só voz. Da mesma forma, principalmente quando for buscar
notícias mais polêmicas e que lhe ajudarão a formar uma opinião, vasculhe em
tipos de fontes diferentes e não apenas nas difusões em massa. Você será um
juiz das notícias, tentando se aproximar das verdades pelo que ouve, embora
ciente de que às vezes os fatos se adulteram na fonte.

Se for ouvir apenas uma fonte, tenha bem claro em mente que de 5 a 85% do
que é dito não aconteceu ou foi escrito de forma a despertar impressões.

Use do Bom-senso

Esta é a principal ferramenta que você deve ter. Intuição, bom-senso, porém
utilizadas para o bem comum.

Se todas as pessoas tivessem um compromisso com o bom-senso e com o bem
comum, não precisaríamos de legislações enormes e nenhum outro tipo de
código de conduta ou comportamento.

Quando  cada  um  joga  em  favor  do  time,  o  jogo  é  mais  promissor.  Sem
conflitos internos. E com sensatez.

Tenha Cuidado com Seus Limites

Por fim, cuidado para não se tornar um intolerante. Cuidado para não se deixar
guiar por meros preconceitos. Tente entender que pontos exatamente o levam
a  pensar  que  algo  não  é  bom.  Analise  se  são  pontos  coerentes  e  está
pensando em função do bem comum.

Boicote  a  empresas  apenas  pelos  donos  ou funcionários  terem preferência
sexual, religião, partido político ou time de futebol diferente não é outra coisa
senão barbárie.
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