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Resumo:
Esta pesquisa visa investigar o atual plano jurídico aplicável aos softwares no cenário brasileiro
diante da perspectiva dos softwares livres, pela análise casuística do sistema operacional
GNU/Linux. Desde a concepção da legislação vigente até a atualidade, a sociedade e o
desenvolvimento dos softwares passaram por processos de ressignificação, o que traz à tona a
necessidade de uma nova abordagem de forma reflexiva. O plano teórico adotado é o da luta
pelo reconhecimento de Axel Honneth e o da proposta de Zenon Bankowski de “viver plenamente
o direito”. A partir de uma metodologia qualitativa de interpretação de dados e destes referenciais,
busca-se uma reinterpretação crítica das estruturas jurídicas que regem o software por meio de
um sistema de inferências descritivas do conteúdo analisado. Reconstrói-se, assim, pela óptica do
Direito, os conceitos dos softwares e os dispositivos legais que definem e moldam os direitos
autorais dos criadores destes programas de computador, bem como o seu uso pela comunidade.
Esta investigação se pauta nas seguintes etapas: primeiramente são elucidados os referenciais
teóricos, bem como as questões que norteiam a busca dos dados nesta pesquisa e a metodologia
adotada para estabelecer a maneira de abordagem do tema escolhido. A segunda etapa é a do
estudo dos softwares de modo geral, suas peculiaridades e seu contexto diante da atual
legislação que os regulam, sempre à luz dos marcos teóricos escolhidos, verificando sua eficácia
no atual meio social e digital. O próximo passo se desenvolve pela investigação técnica dos
softwares livres como alternativas de cunho técnico e pragmático, diante do caso específico do
Programa Operacional GNU/Linux, a partir de relatórios especializados no tema com vistas a
investigar seu processo de construção e de aplicação no plano social informatizado. Esta
investigação se pauta nas questões norteadoras desenvolvidas, no marco teórico e parte do
sistema de inferências dos dados obtidos para compreender o Linux, bem como os softwares
livres diante do sentido da atual legislação vigente.

