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Renomado profissional da filosofia do Software Livre fez palestra na FAC
fonte: Redação
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Ontem, 5ª feira, das 20h às 22 horas ,
Paulino Michelazzo, renomado
profissional internacional e evangelizador
da filosofia do Software Livre esteve na
Faculdade Comunitária de Santa Bárbara
ministrando uma descontraída palestra
sobre como viver de Software Livre.
Estava também
presente Rodrigo Tadeu Claro,
desenvolvedor do Debian-BR-CDD, que é
uma versão personalizada da
distribuição Debian GNU/Linux, voltada
para usuários
brasileiros de sistemas desktop. Rodrigo
(ou rlinux) reside em Santa Bárbara
d'Oeste. Estavam também presentes
amigos de Paulino que vieram de Itatiba
para prestigiá-lo.
Paulino Michelazzo é profissional da área
desde 2000, tendo ministrado nos
últimos 4 anos mais de 140 palestras
relacionadas ao tema. É mantenedor do
site www.michelazzo.com.br no qual
sempre disponibiliza material de estudo
sobre o tema, material de palestras,
bem como ferramentas por ele
desenvolvidas e distribuídas livremente.
Além disso, é diretor mundial da Mambo
Fondation que produz o gerenciador de
conteúdo para Internet mais utilizado no
mundo.
Durante sua explanação procurou
interagir com os participantes e
motivá-los a utilizar software
não-proprietário como uma opção de
qualidade e gratuita.
É notório que muitos ainda utilizam
versões piratas de alguns softwares e a
adoção do software livre pode tirar a
todos dessa condição, ressaltou Paulino.
Segundo Paulino, as grandes empresas
mundiais têm preferido a adoção de
softwares livres por causa da
confiabilidade e do profissionalismo das
pessoas que trabalham com essa
plataforma.
Foram feitas muitas comparações
interessantes sobre a adoção de
software livre e o que é possível fazer
com o dinheiro hoje investido em
software proprietário. Por exemplo, com
uma licença do Windows é possível
comprar 1 tonelada de soja e com uma
licença de Autocad é possível comprar 1
tonelada
de frango. Ressaltou que esse é um
dinheiro que se evade pelas divisas e faz
crescer os paises já desenvolvidos.
Mostrou aos presentes várias opções de
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software livre de qualidade que podem tranqüilamente substituir versões pagas,
tais como Gimp, Scribus, Firefox,
MySQL, NVU, Firebird. Frisou que são todos softwares muito bem projetados e que
suprem as necessidades domésticas e profissionais dos usuários, sendo apenas
uma questão de estar acostumado com outro software.
No auge da palestra mostrou aos presentes como é sua dinâmica de trabalho com
muitos clientes mundiais e que nessa área o profissional necessita ser
muito bem capacitado e dominar muito bem a tecnologia. Não há espaço para
quem está acostumado a seguir telinhas e não sabe o que acontece de verdade.
Segundo o coordenador dos cursos de Ciência da Computação e de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Prof. Adriano D. Pila, a repercussão
da palestra foi ótima, pois os presentes se sentiram estimulados a engajarem na
comunidade de software livre e partilhar da filosofia da ajuda mutua. Realmente foi
o empurrão que os alunos e presentes precisavam para refletir
sobre o assunto e mudar sua postura a respeito do software livre.
Paulino está de partida para o Timor Leste para trabalhar no projeto da ONU para
a reconstrução do país, sendo que lhe caberá o desafio de implantar e gerenciar
nos próximos 2 anos o projeto de e-Gov daquele país.
Maiores informações sobre o Paulino Michelazzo podem ser encontradas no site
www.michelazzo.com.br ou em qualquer site relacionado ao software livre e sua
filosofia.
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