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A Comunidade Sol

● A Comunidade Sol Software Livre é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, e duração por tempo 
indeterminado, com sede e foro no município de 
Manaus, estado do Amazonas.

● A Comunidade Sol foi fundada em 09 de janeiro de 
2004 com o objetivo principal, entre outros, de 
difundir o software livre.
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Projeto

● Objetivo:
– Produzir uma publicação sobre os conceitos de software 

livre em diversos aspectos, como tecnológico, legal e de 
negócios, e distribuir, gratuitamente, para diversas 
entidades de ensino e pesquisa no Brasil.

● Justificativa:
– Existe uma demanda na sociedade por publicações sobre 

software livre. Apesar disso, existem poucas publicações 
sobre o tema e menor ainda no nosso idioma. A 
publicação irá contribuir para suprir essa lacuna, servindo 
como uma referência para as dúvidas mais comuns do 
assunto.
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Metodologia

● O livro foi escrito por 10 autores que possuem forte 
ligação com o movimento de software livre e que 
puderam contribuir com a sua experiência e 
conhecimento no assunto.

● Os autores escreveram os artigos de maneira 
independente, conforme a seleção dos temas 
propostos. 

● O projeto teve início em julho de 2008 e o livro foi 
publicado em setembro de 2009.
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Atividades

● Definição dos temas do livro.
● Seleção/confirmação dos autores.
● Elaboração dos artigos.
● Produção gráfica do livro.
● Revisão dos artigos.
● Impressão do livro.
● Divulgação do projeto e seleção das entidades.
● Envio dos livros para os autores e entidades.
● Lançamento do livro.
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Prefácio

● Jon “maddog” Hall
● Diretor-Executivo da Linux Internacional e um dos 

principais divulgadores do movimento de software 
livre no mundo.
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Autores

● Marcelo Ferreira 

“Entendendo o 

software livre”

● Alexandre Oliva 

      “Liberdades, Exclusão 
e Licenciamento de 
Software e Outras 
Obras Culturais”
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Autores

● Pedro Mizukami 

   “Creative Commons, 
software livre e 

cultura livre”

● Rubens Queiroz 

“Software livre e 
inovação”
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Autores

● Pedro Rezende

“Reflexões sobre algumas 
respostas psicológicas a 

forças de mercado”

● Paulino Michelazzo 

“O crescimento 
econômico com software 
livre – Uma visão para 

a micro e pequena 
empresa”
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Autores

● Cézar Taurion 

“Modelos de negócio em 
Software Livre: quem 

disse que não se ganha 
dinheiro com Software 

Livre?”

● Christiano Anderson

“Desenvolvimento 
Colaborativo”
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Autores

● Jansen Sena 

“O lado técnico da 
liberdade: soluções, 

mitos, desafios e 
alternativas”

● Tiago de Melo

“GNU/Linux em seus 
diversos sabores”



12



13

Livro
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Distribuição

● Os livros foram distribuídos para mais de 100 
instituições.
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Primeiros comentários

Valew Tiago, que trabalho bonito o de vc's heim?? Parabéns e valew!
TarcísioSantarém/PA – Projeto Puraquê

Tiago, os livros chegaram aqui no SESC Campinas, são excelentes, 
bonitos, bem editados e conteúdo de primeirissima! 

Antonio CelsoCampinas/SP – SESC SP

Prezado Tiago, gostaria de agradecer pela doação dos exemplares do 
livro "A Revolução do Software Livre" para a nossa biblioteca. 
Recebios hoje e já os encaminhei para os responsáveis. Penso que 
serão muito úteis numa instituição que vem, a duras penas, tentando 
implantar o software livre nos processos internos, mas ainda enfrenta 
muita resistência interna.

Paulo Lima – Curitiba/PR  TECPAR
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Próximos passos?
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Referências

● Site da Comunidade Sol
– www.comunidadesol.org

● Site do palestrante:
– www.tiagodemelo.info

http://www.comunidadesol.org/
http://www.tiagodemelo.info/
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