
HISTÓRIA DO FISL

O Fórum  Internacional  de  Software  Livre acontece  anualmente 

na cidade de  Porto  Alegre.   O  fórum é  considerado  um dos  maiores 

eventos  do  mundo na  área  por  proporcionar  uma discussão  técnica, 

política  e  social  sobre  software  livre.  Reúne  discussões,  palestras, 

personalidades  e  novidades  nacionais  e  internacionais  do  mundo 

do software livre.

I FISL

A Primeira edição do FISL aconteceu nos dias 4 e 5 de maio do ano 

2000, no Salão de Atos da Reitoria da  UFRGS. As principais atividades 

foram relacionadas a apresentação de estudos de caso de utilização de 

SL e de conceitos de Software Livre. A primeira edição surgiu a partir da 

ideia  de  alguns  ativistas,  que  já  acumulavam  experiência  na 

administração pública, e que buscavam construir alternativas livres na 

Administração  Popular  de  Porto  Alegre.  Entre  os  pioneiros  estão: 

Marcelo D'Elia Branco, Mario Teza e Ronaldo Lages.

II FISL

A segunda edição do FISL foi realizada nos dias 29, 30 e 31 de maio de 

2001.   Alguns  temas  abordados  foram  segurança  corporativa  e 

individual, uso de SL nas forças armadas e computadores populares.

III FISL

A edição de 2002 aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de Maio, na PUCRS. Os 

principais  assuntos  foram  o  uso  do  software  livre  no  setor  público, 

relatos e estudos de caso sobre o uso em empresas, tutoriais técnicos e 

debates sobre a difusão de SL em universidades.



IV FISL

O IV FISL aconteceu na PUCRS nos dias 5, 6, e 7 de Junho de 2003, 

em Porto Alegre. Contando com a presença de mais de 4.000 pessoas e 

de  convidados  ilustres  como  Sérgio  Amadeu  (Presidente  do  ITI  - 

Presidência  da  República)  e  Miguel  de  Icaza  (GNOME Foundation),  o 

evento teve como linha temática principal o uso de Softwares Livres nos 

meios privado e governamental. 

V FISL

O V FISL aconteceu de 02 a 5 de Junho de 2004 na PUCRS. Na edição 

de 2004, o Fórum reuniu representantes de mais de 35 países, todos os 

Estados  brasileiros  e  mais  o  Distrito  Federal.  Foram  mais  de  300 

palestrantes,  1.014  empresas  e  instituições  representadas  e  4.854 

congressistas.

FISL 6.0

A edição de 2005 contou com mais de 4.300 inscritos, de acordo com 

o site oficial.  Nesse mesmo ano a coordenação resolveu abandonar a 

numeração romana para o nome do evento e adotar a nomeação de 

"versões".  Na  programação  foram  apresentadas  palestras  técnicas, 

painéis e casos nas áreas bancária, de saúde, de educação, de gestão 

municipal,  de  hardware,  redes  e  segurança,  demonstrando  a  grande 

evolução na oferta de aplicativos ocorridas nos últimos anos e análises 

das tendências projetadas para os próximos anos.

FISL 7.0

A  edição  de  2006  aconteceu  nos  dias  19,  20,  21  e  22  de  abril  e 

destacou-se  pela  presença  de Richard  Stallman.  Como  destaques  é 

importante citar as discussões sobre inclusão digital, palestras técnicas 



sobre uso de softwares e encontros comunitários sobre comunicação e 

participação  popular.  Ao  todo,  participaram  3.385  pessoas  (83,82% 

homens e 12,67% mulheres), 445 palestrantes, 119 jornalistas e 550 

expositores. Participaram palestrantes de 10 países.

FISL 8.0

A edição de 2007 foi  marcada pela  presença de Jon "maddog"  Hall. 

Foram 5363 participantes inscritos. O evento foi realizado no Centro de 

Eventos FIERGS. Entre os destaques, pode-se citar que a coordenadora 

pedagógica do projeto piloto OLPC (One Laptop Per Child), realizado no 

Laboratório de Estudos Cognitivos da UFGRS, Léa Fagundes, apresentou 

o  protótipo  do  laptop  desenvolvido  para  crianças  da  rede  de ensino 

público. O socioólogo Sérgio Amadeu da Silveira, o jornalista Gustavo 

Gindre, o membro do Intervozes João Brant o diretor executivo da Linux 

Internacional,  Jon  "maddog"  Hal,  debateram as  profundas  mudanças 

que as tecnologias digitais colocam no cenário das comunicações e das 

telecomunicações.

FISL 9.0

A  edição  do  fórum  realizada  em  2008  teve  mais  de  7417  inscritos 

provenientes de 21 países. O evento foi realizado na PUCRS .

FISL 10

Nesta  edição  do  fórum  aconteceu  de  24  a  27  de  junho  de 2009, 

marcada pela presença de Jon "maddog" Hall, Richard Stallman e Peter 

Sunde, criador do The Pirate Bay, famoso portal de compartilhamento 

de arquivos torrent. Com 8232 inscritos, foi o maior FISL de todos os 

tempos.  Neste  ano,  o  nome  do  evento  em  forma  de  versões  foi 

abandonado, dando lugar à numeração normal.



FISL 11

A edição do fórum ocorreu entre os dias 21 a 24 de julho de 2010. Ao 

todo  foram  7.511  participantes que  circularam  entre  a  Mostra  de 

Soluções e Negócios Livres e a Feira do FISL, que se dividiram entre 

palestras, workshops, oficinas, e debates. O FISL11 teve mais de 500 

atividades, superando todos as outras edições. A inovação começou com 

o processo de seleção das palestras,  que envolveu a participação do 

inscritos na construção da programação. Essa foi também a primeira vez 

que FISL  ofereceu  tradução em libras,  visando  ao acesso de  toda  a 

sociedade. As atividades do Festival  de Cultura Livre ganharam mais 

espaço,  uma  iniciativa  de  ampliar  os  debates  sobre  liberdade  e 

compartilhamento em outras áreas do conhecimento. 

FISL 12

A 12ª edição do Fórum Internacional Software Livre aconteceu de 29 de 

junho a 2 de julho de 2011 e o tema central foi a Neutralidade na Rede. 

O evento ainda ofereceu aos inscritos a oportunidade de participarem de 

palestras, oficinas e workshops sobre temas como mobilidade, software 

livre na educação, robótica, redes livres, cultura livre, inclusão digital e 

mulheres na TI.

FISL 13

A 13ª edição do FISL aconteceu de 25 a 28 de julho de 2012, na PUCRS. 

O  principal  tema  abordado  foi  o Cooperativismo,  marcando  o  Ano 

Internacional das Cooperativas.  Em 2013 o FISL também contou com a 

presença do Ônibus Hacker, que contou com uma programação própria, 

com palestras e exibições de vídeos, além de oficinas que mostraram 

alternativas de edição de fotos, vídeos e som com softwares livres.

Em  2012,  o  GT-Educação  apresentou  80  atividades  na  grade  de 

programação  do  Fórum,  entre  elas  oficinas  que  ensinam  a  criar 



videoaulas, cursos à distância com redes sociais livres, lousas interativas 

e  bate-papos  sobre  o  desenvolvimento  de  softwares  educacionais. 

Ganhou uma sala exclusiva bem no meio da feira, que levou o nome do 

mais célebre educador brasileiro, Paulo Freire, com programação voltada 

aos educadores e aos aprendizes. O Espaço Paulo Freire contou com o 

livre acesso dos visitante.

FISL 14

O FISL 14 aconteceu de 3 a 6 de julho de 2013 na PUCRS. O número de 

participantes foi de 7.217. O tema principal foi Segurança e Privacidade: 

o Software Livre na luta contra a Espionagem. Dentre os destaques da 

programação, a zona Aaron Swartz homenageou o jovem militante da 

cultura livre.  Esta edição também foi  marcada pela realização de um 

hackathon,  maratona  de  desenvolvimento  de  projetos  de  software 

utilizando como base dados governamentais  abertos,  organizado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

FISL 15

O FISL 15 aconteceu de 7 a 10 de maio de 2014 na PUCRS. O evento 

teve 6.017 participantes e disponibilizou 557 atividades distribuídas em 

16  salas  durante  os  4  dias  de  evento.  Foram  388  palestras  que 

totalizaram  508  horas.  Uma  das  maiores  autoridades  mundiais  em 

Software Livre, Jon “Maddog” Hall, que palestrou no evento e destacou a 

importância  para  os  jovens  da  implantação  da  política  de  códigos 

abertos na Internet.

FISL 16

O FISL 16 aconteceu de 8 a 11 de Julho de 2015 na PUCRS, em Porto 

Alegre.  Contou  com  5281  participantes,  sendo  25% mulheres,  uma 

marca histórica no evento.



O evento apresentou o que há de mais novo em tecnologias livres. Um 

dos  principais  temas  debatidos  foi  a  privacidade  e  a  segurança  no 

contexto  das  redes  federadas.  Entre  as  grandes  personalidades  que 

prestigiaram  o  Fórum,  destacamos  o  Ministro Miguel  Rossetto,  da 

Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil, que destacou a 

relevância da utilização do software livre, além de lembrar que o Marco 

Civil da Internet surgiu no FISL e hoje é uma realidade no País.

Dados coletados no repositório colaborativo de construção de conteúdo: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/F
%C3%B3rum_Internacional_Software_Livre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_Internacional_Software_Livre
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