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Resumo

A utilização de tecnologia educacional é um passo importante para a inclusão digital, este artigo é um
relato da pesquisa sobre a utilização de Software Livre, mais especificadamente o Linux Educacional no
Estado de Sergipe, descrevendo os recursos utilizados e os relatados como necessários por parte dos
professores e alunos.

Para tanto foi realizada pesquisa com 360 docentes com o objetivo de avaliar as ferramentas necessária à
educação. A estratégia adotada consistiu em avaliar, com base em questionários, a validação do Linux
Educacional em relação às ferramentas utilizadas e ao conhecimento dos docentes.

Abstract

The use of educational technology is an important step on digital inclusion, this article is a report of
research on the opensource applications usage, in particular the educational Linux Operating Systems used
in the state of Sergipe, describing the resources adopted, as well as the necessary components reported
by teachers and students.

For this initiative it was conducted a survey of 360 people in the teaching staff in order to evaluate the
required tools for education, the strategy was a questionnaire based assessment validating the existing
educational Linux comparing to the other tools and the knowledge of teachers.

Palavras chave: Software Livre, Tecnologia Educacional, Linux

1. INTRODUÇÃO

O progresso tecnológico ocorrido nas últimas décadas provocaram profundas mudanças de cunho
ideológico, cultural, social e profissional. Tornando-se um dos fatores de exclusão social, persistindo e
intensificando as desigualdades de desenvolvimento no mundo.

As tecnologias digitais, segundo Pierre Lévy “Surgiram como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço
de comunicação, sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado da informação
e do conhecimento” (1999). Ainda há de se destacar que Manuel Castells ressalta que a sociedade voltada
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ao uso da informação traz a ideia de que novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em
redes interligadas globalmente. Estas se tornam fonte de formação e orientação da sociedade. Ainda
segundo HOLMBERG apud BELLONI “Os avanços das TIC&39;s poderão revolucionar a pedagogia do seculo
XXI, da mesma forma que a inovação de Guttemberg revolucionou a educação a partir do século
XV”(1999).

Buscando implementar processos que auxiliem na inserção da tecnologia educacional para integrar alunos
de escola pública neste meio globalmente interligado. O governo vem trabalhando em projetos que busca
equipar escolas com computadores, ao mesmo tempo que reduz custos, dentre as iniciativas temos a UCA
como afirma o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), “[...] Produção e disponibilização
de objetivos educacionais na internet dentro do Programa de Tecnologia Educacional (Proinfo)[...]
promove o uso pedagógico da informática”, outro projeto de destaque é o Linux Educacional, uma
distribuição GNU/Linux baseada no UBUNTU. Além do UCA, o governo desenvolveu um sistema
operacional com base em software livre, denominado Linux Educacional (LE). que foi desenvolvido pelo
centro de computação científica e software livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com
apoio de técnicos dos núcleos de tecnologia educacional, que já se encontra na sua 5ª versão é derivada
da distribuição Ubuntu ,versão 12.04 LTS, tendo o ambiente gráfico GNOME modificado. O principal
objetivo do lançamento do UCA e do LE foi ampliar o uso da tecnologia no meio educacional, incluindo os
alunos de escola pública no meio digital.

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Linux Educacional, em comparação com as demandas
levantadas através dos questionários respondido por professores que lecionam em projetos voltados ao
público de baixa renda e ou em escolas públicas, buscando analisar se os recursos oferecidos atendem as
necessidades do mercado, bem como analisar se o público já esta adaptado a utilização do software livre.

Para desenvolver esta pesquisa, foi criado um questionário aplicado a 36 professores do estado de
Sergipe, sendo selecionado apenas professores que lecionaram disciplinas de tecnologia em escolas
públicas ou projetos para atendimento ao público de baixa renda.

2. SOFTWARE LIVRE

Software Livre é um termo criado por Richard Stallman, na década de 80, quando ele criou a Free
Software Foundation - Fundação com o objetivo de criar, divulgar e manter softwares livres, a GPL -
Licença criada para a distribuição de software livre e o projeto GNU que tem por objetivo o
desenvolvimento de ferramentas e um sistema operacional Livre.

Segundo a Free Software Foundation software livre é qualquer programa de computador que pode ser
usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas restrições. A liberdade de tais diretrizes
é central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é
vendido almejando lucro (software comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a
este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do programa disponível. Existem diversos
softwares e sistemas operacionais livres, mas o GNULinux destaca-se por sua vasta aplicação, sendo
utilizado em diversos ambientes como celular (Android, FirefoxOS, UbuntuMobile etc), urna eletronica
brasileiras dentre outros.

O sistema operacional(SO) GNU/Linux é um software livre (open source), distribuído e compartilhado sob
os termos da licença GNU GPL (General Public License), que possui uma comunidade distribuída por
diversos lugares no mundo buscando sempre aperfeiçoar e somar conhecimento para a correção das
falhas enviadas pelos usuários. Segundo Silveira(2004, p.9) “As quatro liberdades que caraterizam o
software livre são as de uso, cópia, modificações e redistribuição”.

O GNU/Linux por ser um conjunto de ferramentas e núcleo de Sistema Operacional Livre, podem ser
utilizados para criar outros sistemas ou ainda, o que é denominado Distribuição que é o empacotamento
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de kernel e ferramentas para atendimento de um público especifico.

O GNU/Linux atualmente, possui diversas distribuições, sendo que cada uma é desenvolvida com objetivos
e ferramentas específicas e com foco diferenciado, a exemplos temos o RedHat que cria uma distribuição
com foco no ambiente corporativo e a Canonical que distribui o Ubuntu com foco no usuário final.

As distribuições Linux são compostas por um Kernel Linux somada a uma variedade de aplicações e/ou
softwares escolhidos e selecionados de acordo com a público alvo. Algumas distribuições permitem ainda a
utilização através do Live-cd, o que não necessita de instalação.

“Algumas distribuições populares oferecem (como opção ou como seu único
modo de operação) a possibilidade de execução em modo Live CD, que permite
o uso integral do Linux sem instalação ou alteração dos dados armazenados no
disco rígido do computador: o sistema roda integralmente a partir de um
CD-ROM desde o momento em que o computador é ligado. Exemplos de Live
CDs bastante conhecidos são o alemão Knoppix e o brasileiro Kurumin.”(
Augusto Campos, 2006).

Algumas distribuições linux como o Ubuntu 12.04 LTS(Long Term Support), significam que a versão terá
um longo tempo de suporte, fazendo uso das correções disponibilizadas pela distribuição em que foi
baseado, além de customizações desenvolvidas com foco em melhorar a usabilidade e o atendimento ao
foco principal que é a educação, alem de possuir ferramentas específicas do Ministério da Educação (MEC)
afim de facilitar o uso dos aluno e professores utilizando um ambiente gráfico simples e moderno
minimizando assim as dificuldades de sua utilização.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a versão atual do LE possui uma série de funcionalidades, todas
aplicadas de forma amigável anulando a dificuldade dos usuários, tendo como sua principal ferramenta
uma barra de tarefas contendo aplicativos diversos de domínio público e disponibilizados pelo MEC. Ainda
segundo o MEC, pode-se destacar as seguintes funcionalidades disponíveis no LE:

Edubar: Atalho na barra de tarefas que permite ao usuário acessar informações, sites do MEC e conteúdos
educacionais com mais rapidez e eficácia.

Buscar Conteúdos: Atalho na barra de tarefas que permite ao usuário acessar aplicativos e/ou conteúdos
localmente instalado, facilitando a procura.

Instalar Conteúdos: Uma espécie de repositório para facilitar a instalação de programas, atualizações e
ferramentas, todos permitidos e ofertados pelo MEC.

Domínio Público: Uma poderosa ferramenta localizada na barra de tarefas, onde os alunos podem ter
acesso a uma vasta biblioteca digital de domínio público, auxiliando aos alunos nas pesquisas solicitadas
pelos pedagogos.

TV Escola: Atalho na barra de tarefas que abre o site do governo, onde podem ter acessos a diversos
vídeos de diversos assuntos.

Portal do professor: Um link movendo o usuário para uma página do projeto Portal do professor onde
contém arquivos multimídias e sugestões para os professores utilizarem em seus planos pedagógicos
aplicados em sala.

Banco Internacional de Objetos Educacionais: Uma base de dados do MEC possuindo um acervo com
diversos tipos de materiais para vários níveis de educação.

Além dessas ferramentas acima apresentadas o LE possui ferramentas como editor de texto, planilha
eletrônica, apresentação de slides, ferramenta que auxilia no aprendizado do alfabeto, desenho livre,
exercícios de diversos assuntos de matérias específicas, treinador de vocabulários, Banco de Dados,
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visualizador PDF, calculadora, Linguagem de programação, gerência de projetos, navegador de internet,
leitor de e-mail, visualizador de foto/vídeo, reprodutor de áudio, compactador de arquivos, etc.

As funcionalidades do LE, busca atender as necessidades educacionais brasileiras, aplicando customizações
afim de atender as demandas nacionais, desta forma, é de suma importância analisar se o Sistema possui
as ferramentas necessárias para uso educacional, buscando analisar a adequação do sistema às
necessidades foi realizado uma pesquisa junto a docentes no Estado de Sergipe, com o objetivo de
analisar as ferramentas mais utilizadas na educação.

3. LEVANTAMENTO SOBRE USO DE SOFTWARE LIVRE NA EDUCAÇÃO

Em 2011, aplicou-se um questionário junto a 360 professores do estado de Sergipe que lecionam
disciplinas de tecnologia em projetos envolvendo o público de baixa renda e em escolas públicas, o
questionário possui 15 questões fechadas, disso foi realizado entrevista com 15 professores, selecionados
aleatóriamente, envolvidos no ensino publico, o objetivo foi obter informações sobre a utilização de
software livre no meio educacional no estado. Os resultados apresentados a seguir são os mais relevantes
e referem-se ao número total de respondentes para cada questão.

Quanto a saber o que é um software livre, 81% responderam saber o que é, sendo considerado um
resultado bastante expressivo, mas 19% que desconhecem ou não sabem o que é software livre.

Com relação a utilização de software livre, 59% responderam que o utilizam, dos 41% que responderam
não utilizar software livre, conforme entrevista realizado, não foi considerado por estes sistemas livres
mobile como por exemplo o Android. Quanto ao uso de Linux, 46% utilizam ou já utilizaram, para uso
pessoal ou no ambiente de trabalho, sendo um número favorável , mas 54% não utilizam ou nunca
utilizaram, criando um impacto negativo na implantação de Linux no ensino sem antes de uma qualificação
adequada destes profissionais.

Quando aos perguntados sobre qual o editor de texto utilizavam 68% responderam “MS-OFFICE WORD”,
software proprietário da Microsoft que requer uma licença para a sua utilização, apenas 13% respondeu
que utilizam o LibreOffice, que é um conjunto de ferramentas composto pelo mesmo conjunto de opções
compostas no MS-OFFICE da Microsoft, porém livre e, 19% afirmaram utilizar os dois pacotes para edição
de textos, a vantagem, durante a entrevista, foi relatado a facilidade em utilizar o LibreOffice, não sendo
um ponto negativo na migração. Uma das vantagens citadas é que o LibreOffice é multiplataforma,
funcionando no ambiente Windows e Linux, facilitando a adoção e migração para a ferramenta.

Com relação a qual distribuição Linux os usuários conheciam 91% responderam alguma das 9
apresentadas sendo o Ubuntu com 17% seguido pelo Kurumin com 15% e os menos conhecidos foram o
Knoppix com 4% e o Mandriva com 5%, sendo apenas 9% citados como não conheciam nenhuma
distribuição Linux, com isso podemos perceber que a maioria dos respondentes conhecem as distribuições
focada nos usuários, faltando apenas uma educação sobre os ambientes, quebrando o paradigma de que é
difícil utilizar o Linux e trazendo algumas vantagens desconhecidas pelos usuários tais como a segurança
por exemplo. O Software Livre possui diversas vantagens, que já foi sentido no ambiente mobile,
notadamente, através do Android, um dos sistemas Linux mais utilizados da atualidade.

Quando discutido sobre a experiência de uso, o resultado se mostrou bastante positivo, foram citados por
49% dos ouvintes que gostaram da experiência com o sistema operacional livre, se mostrando um número
muito positivo entusiasmando ainda mais as frentes responsáveis pela sua disseminação na população,
alavancando assim as estatísticas. Os outros 51% que responderam “não” gostar da experiência, deve ser
feito um segundo levantamento a fim de colher informações imprescindíveis para melhoria do sistema
operacional.

O Crescimento do uso do software livre pode ser demonstrado conforme os resultados da pesquisa,
quando perguntado a quanto tempo utiliza algum tipo de software livre, 51% responderam que faz uso a
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pelo menos 6 messes, 41% afirmam que utilizam 1 ano ou mais e 8% demonstrou que utiliza entre 6
messes 1 ano. Uma das causas desse crescimento nos últimos 6 messes foram o uso do Android, s.o
mobile, responsável por parte dos sistemas operacionais mais utilizados no smartphones.

Apesar das muitas vantagens e funcionalidades a que o Linux se aplica, confirmados através de dados
coletados em pesquisa que 50% das pessoas apenas utilizam no trabalho, onde o Linux está fortemente
inserido em sua maioria em empresas de médio e grande visando a segurança, e uma baixa requisição do
hardware, como afirma Marcelo Andrade “ Cada vez mais as empresas e os desenvolvedores estão dando
um maior crédito a esse sistema e a filosofia proposta pela GNU, na qual o Linux está inserido.”(Marcelo
Andrade, 2005 apud Hostnet, 2005), outros 25% faz uso no meio escolar, mostrando assim a importância
da inserção do sistema no plano pedagógico. Outros 16% afirmaram que utilizam na universidade,
mostrando assim a importância do software livre em diversos níveis de aprendizado, como abordado por
uma revista no segmento de software livre.

“ Quando uma universidade apóia o uso do GNU/Linux, ensina para o aluno sobre
a filosofia do software livre e o incentiva a participar de comunidades de
desenvolvimento (ou até de fóruns onde são discutidos problemas com o próprio
S.O),ela está abrindo os horizontes para este futuro profissional.” (Espírito Livre,
2011).

Quanto aos recursos mais utilizados, independente do sistema operacional utilizado. O navegador internet
atingiu 20% das afirmações seguido por editor de texto com 13% e Visualizador PDF também com 13%,
os demais resultador foram Apresentador de slides com 11%, reprodutor de vídeo com 8%, reprodutor de
áudio com 8%, planilha com 10%, Microsoft Visio com 3%, banco de dados com 2%, visualizador de
e-mails com 12%.

Os ouvintes foram perguntados ainda em qual local possuíam acesso à internet, os dados obtidos foram de
que 49% das pessoas tem acesso em seu domicílio podendo obter as informações necessárias a qualquer
momento, 37% afirmaram que só possuíam acesso a internet na empresa e 14% em escolas e demais
instituições de ensino.

A pesquisa resultou que as ferramentas de acessibilidade se faz muito importante, onde 31% dos
entrevistados afirmam que deve ter ferramentas de acessibilidade no ambiente de trabalho, 33% afirmam
que deve ser implantado mais jogos educacionais, 4% a implementação da lupa, 16% afirmam ser
necessário o reconhecimento por voz e 16% afirmam de além dos atuais devem ser inseridas mais
ferramentas nos sistemas operacionais.

Desta forma, deve-se analisar se o Linux Educacional atende os requisitos acima explanados.

4. LINUX EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO

O Linux Educacional desenvolvido pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e utilizado como parte do
projeto do governo federal em levar laboratórios as escolas públicas, tem como vantagem a redução de
custo de licenciamento e de atualização de hardware, Paiva corrobora “ [...] Um computador reciclado com
linux, é vendido por cerca de R$ 650 [...] com o windows o mesmo computador sairia por R$ 1.000,00
[...] pelo pagamento da licença”. (2004).

O desenvolvimento do Linux eduacional deve ser tratado pelos professores como ferramentas tecnológicas
auxiliadora no processo ensino-aprendizagem de forma a incentivar os alunos em busca do saber,
mantendo sua atenção na aula favorecendo um melhor rendimento anual e a melhoria na qualidade do
ensino.

O educador deve permitir e incentivar que seu aluno busque o saber, muitas vezes aprendendo juntos, já
que na sua formação pedagógica não foi usada a tecnologia disponível, superando as dificuldades que
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possam surgir e permitindo aprender com o aluno, evidenciando a importância do aluno no processo de
ensino-aprendizagem.

“Em primeiro lugar devemos destacar que, ao incentivar o uso de sofware livre,
o País reduz os gastos com o pagamento de licenças e consequentemente o
envio de divisas para o exterior, recursos esses que poderiam ser mais bem
empregados para fomento da indústria nacional.”(Brasil, 2004, p.7).

O Linux educacional possui recursos como Pacote office, navegador de Internet, leitor de PDF, visualizador
de vídeo, ferramentas de acessibilidade, atendendo as necessidades segundo o questionário. Outro fato é
que o LE foi desenvolvido com foco na educação, possuindo jogos e ferramentas com o objetivo de ensino
e aprendizado.

A tecnologia educacional é um dos pontos de debate crescente no Brasil e no mundo, recursos que buscam
melhorar o processo educacional, de forma a torná-lo mais criativo, além disso, no Brasil, busca-se
também que os alunos, tenham melhores condições de aprendizado, desta forma, a inclusão digital faz
parte deste processo, em que os alunos, não só aprendem as disciplinas cotidianas, mas são induzidos a
utilizar recursos tecnológicos nos trabalhos, assim, é necessário que as escolas estejam equipadas com
laboratórios com o objetivo de proporcionar esta integração tecnologia/educação.

Destaca-se ainda que no estado de Sergipe, atualmente, há 371 escolas públicas, com 219 laboratórios
com Linux Educacional, sendo que 130 laboratórios já foram atualizados para ultima versão do LE (5.0)

5. CONCLUSÃO

Com base no questionário é possível notar que o LE vai ao encontro das necessidades apresentadas pelos
docentes, sendo ainda utilizado em escolas públicas do estado de Sergipe e em projetos governamentais
de educação e inclusão digital, como ponto falho, não em relação ao sistema, mas relacionado a falta de
conhecimento sobre este, sendo necessário que os docentes sejam capacitados, não apenas em relação ao
Sistema Linux Educacional, mas em relação ao software livre 19% dos respondentes desconhecem o
termo, sendo importante a qualificação e entendimento deste.

Ainda como ponto positivo, esta o reaproveitamento de equipamento legados, podendo ser utilizado
equipamentos de baixo custo para montar laboratórios não apenas em escolas públicas, mas também em
ambientes que funcionem projetos educacionais. Os principais dados levantados demonstram que o
sistema atende 100% as demandas educacionais do Estado de Sergipe, já sendo utilizado nos 219
laboratórios disponíveis na rede pública.

Como próximas ações, pretende-se dar antamento às pesquisas apresentando soluções de melhorias ao
LE, para que sejam atendida as necessidades do estado de Sergipe.
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Notas de final

1. Técnico em Informática Senai/SE, Graduando em Ciências da Computação UNIT.
2. Tecnologia em Programação Web, Especialista em Engenharia de Sistemas, professor do SENAI

Sergipe, Professor da Universidade Tiradentes
3. Tecnologia em Gestão da Informação, Graduando em Engenharia da Computação UFS, Professor do

Senai Sergipe e Administrador de Redes no BANESE - Foco em Segurança.
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