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Abstract. Free open source software is increasingly current in actual’s world 

as an interesting economic or social solution. Towards educational bounds, 

free open source software technological resources’ usage has offered 

alternative means over youngsters’ teaching and learning processes, 

supporting highly, dynamic and interactive classes. In this context, free 

software plays key role due to proprietary software prohibitive costs of 

purchase. This paper presents a study case on free open source software usage 

at IFSertão-PE, Campus Floresta. It expects to emphasize relevance of free 

software in education, as well as to exhibit as advantages of its use by this 

institution, students and society. 

Resumo. Os softwares livres estão cada vez mais presentes no mundo atual 

por se apresentarem como soluções interessantes tanto no aspecto econômico 

quanto no aspecto social. No âmbito educacional a utilização de recursos 

tecnológicos têm oferecido meios alternativos no ensino-aprendizagem dos 

jovens, tornando a aula mais dinâmica e interativa. Os softwares livres têm 

exercido um papel fundamental neste processo, dado que é custoso adquirir 

softwares proprietários. O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre 

a utilização de softwares livres no IFSertão-PE, campus Floresta. Espera-se 

enfatizar a relevância do uso dos softwares livres na educação, bem como 

apresentar as vantagens de sua utilização à instituição, alunos e sociedade. 

1. Introdução 

Um software livre é qualquer programa de computador que pode ser utilizado, copiado, 

estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição (Free Software 

Foundation, 2016). Desta forma, a utilização do software livre proporciona uma nova 

cultura tecnológica, seja em ferramentas ou sistemas operacionais, apresentando uma 

solução interessante tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social. Nos dias de 

hoje, há uma imersão tecnológica imensa, onde desde criança os computadores e 

smartphones fazem parte ativamente do cotidiano das pessoas.  

 Os avanços e inovações estão presente também, e cada vez mais forte, no âmbito 

educacional. É comum a exposição de aulas de uma forma mais dinâmica e iterativa 

através do uso de recursos tecnológicos, superando muitas vezes dificuldades no 

aprendizado por parte dos alunos e facilitando a disseminação do conhecimento. 

 O software livre tem exercido um papel fundamental neste processo, 

principalmente nas escolas públicas, dado que muitas vezes é custoso obter softwares 



  

proprietários seja pelo elevado valor comercial ou na demora existente nos processos 

licitatórios. A aprendizagem dos alunos de tais escolas correntemente é objeto de 

estudos e pesquisas a fim de se identificar como está o nível do ensino no Brasil ou até 

de avaliações do papel-escola na formação de futuros cidadãos.  

 Este estudo de caso apresenta um levantamento da utilização de softwares livres 

no âmbito educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano, campus Floresta. Tal levantamento foi realizado: (i) abordando o 

ensino a distância; (ii) realizando uma identificação entre os softwares livres e 

proprietários instalados nos laboratórios da instituição; e por fim, (iii) por meio 

daindicação de softwares livres com propostas escolares que ainda não são utilizados no 

instituto.  O estudo de caso está organizado abordando respectivamente: seção 2, os 

conceitos e fundamentos elementares da pesquisa; seção 3, a metodologia e metas 

aplicadas; seção 4, exposição dos resultados; e seção 5, conclusão e trabalhos futuros.  

 Espera-se enfatizar a relevância dos softwares livres nas instituições de ensino 

bem como sugerir ações de melhoria no ensino-aprendizagem do instituto. 

2. Referencial Teórico 

Nesta seção serão apresentados os conceitos e fundamentos inerentes ao estudo de caso 

em questão. 

2.1. Conceito de Software 

Software é um conjunto de componentes lógicos que controlam o funcionamento de um 

computador . Sem a existência do software a interação do hardware com o usuário seria 

prejudicada ao ponto de o uso da máquina se tornar inviável [Fedeli 2010].  

2.1.1. Tipos de Software 

O software, de acordo com a sua utilização, pode ser dividido em três diferentes tipos: 

básico, utilitário e aplicativos [Meirelles 1994]. 

 Softwares básicos são programas utilizados para o funcionamento do sistema, 

gerando interação entre máquina e usuário. Sistema Operacional, linguagens de 

programação, compiladores e tradutores são alguns exemplos de programas que se 

enquadram nesta categoria.  

 Softwares utilitários são programas que fornecem ao usuário a opção de executar 

tarefas complementares, podendo assim suprir eventuais deficiências existentes no 

sistema operacional. Como exemplos temos antivírus, compactação de arquivos, 

desfragmentação de unidades de discos e limpeza do disco rígido.   

 Por fim, softwares aplicativos são programas desenvolvidos com o intuito de 

auxiliar o usuário final na resolução de problemas usando, para isso, softwares básicos 

como suporte. Os exemplos desta categoria são editores de textos, planilhas eletrônicas, 

software de apresentações e games [Meirelles 1994]. 

2.1.2. Tipos de Licenças de Software 

 As licenças de software são regras e políticas de uso do programa, que são 

estabelecidas pelo criador do software. Atualmente existem diversos tipos de licença de 

software, onde cada tipo engloba um critério específico para sua usabilidade. Algumas 



  

dessas licenças como a GPL (General Public License) é designada para software livre, 

as demais como freeware, shareware, Adware, software proprietário, trial, são 

classificações de programa de acordo com suas licenças.   

2.2. Software Livre  

O software livre, além de ser uma conquista, é um movimento que luta pelo 

compartilhamento do conhecimento tecnológico, visando, principalmente, a liberdade e 

o benefício de seus usuários. Senso assim, o software livre passa a ser uma questão de 

liberdade e não simplesmente financeira. Existem quatro liberdades principais segundo 

[Silveira 2009 apud Garcia 2010]: 

 Liberdade 0: executar o programa, para qualquer propósito;  

 Liberdade 1: modicar o programa para adaptá-lo às suas necessidades;  

 Liberdade 2: redistribuir cópias gratuitamente ou mediante pagamento; 

 Liberdade 3: distribuir versões modificadas do programa.  

 Essas quatro liberdades essenciais estão voltadas principalmente ao 

compartilhamento do software e de seu código-fonte. Porém, livre não significa 

gratuito, pois algumas versões de software livre são pagas, o que não inviabiliza ou 

restringe qualquer liberdade [Garcia 2010].  

 Um dos benefícios do software livre na educação é o fato do código-fonte ser 

livremente compartilhado (Xavier, 2011). Esse compartilhamento facilita o 

desenvolvimento das aplicações baseando-se em códigos já existentes e, 

consequentemente, não necessitando partir do zero. Essa vantagem possui um grande 

impacto no que se diz respeito aos custos e esforços para o seu desenvolvimento. Outros 

benefícios são: baixo custo, não ser refém da tecnologia proprietária, independência de 

um fornecedor único, investimento quase sempre zero, não obsolescência do hardware, 

robustez e segurança, possibilidade de adequar aplicativos e redistribuir versão alterada, 

suporte abundante e gratuito, etc. 

2.2.1. Questões Legais de Softwares 

As questões legais de softwares passaram a ser pouco discutidas dentre os profissionais 

da área de informática, que por vez, cederam lugar a novos assuntos em maior destaque. 

Porém, com o passar dos anos, o software livre passou a ter uma maior proeminência, 

proporcionando uma nova discussão sobre suas licenças, principalmente sobre a dúvida 

do que pode ou não ser feito [Xavier 2011]. 

 O programa de computador deve ser feito sobre contrato de licença para sua 

utilização. Tais licenças foram criadas para proteger o software contra cópias ilegais e 

modificações, já que é considerado um produto de comercialização e seus direitos estão 

protegidos por lei. O software livre também precisa estar registrado sob uma licença 

como qualquer outra obra, perpetuando o direito do autor, de forma que não impeça o 

acesso ao conhecimento.  

 Richard Stallman, quando deu inicio ao Projeto GNU criou uma licença para 

proteger seus objetivos, pois qualquer indivíduo poderia modificar e registrar o software 

como proprietário. Tal licença ficou conhecida como Copyleft, um trocadilho ao 

Copyright, que é uma licença criada para designar softwares proprietários que defendem 



  

os direitos autorais contra cópias, distribuições e acesso ao código-fonte. A Copyleft 

mostrou-se ser uma alternativa para aqueles que desejam resgatar o conceito de 

conhecimento como um bem público [Xavier 2011]. 

2.2.2. Software Livre na Educação 

A utilização do software livre na educação não necessariamente implica em baixa 

qualidade, pois se pode obter um software sem custos e ainda com a liberdade de 

distribuir cópias para os alunos para que tenham uma maior dedicação com o conteúdo a 

ser estudado. O emprego do software livre se mostra uma alternativa vantajosa. Apesar 

do preconceito, há muitas pessoas e empresas que procuram esse modelo, seja na 

questão legal, financeira ou na facilidade de adaptação. Esse tipo de software tem 

formado uma combinação grandiosa para o crescimento tecnológico, desenvolvendo 

novas formas de ensino e aprendizagem para alunos e professores. Uma dessas formas é 

a educação à distância [Ribeiro e Mendonça 2007]. 

2.2.3. Educação a Distância (EaD) 

A educação à distância juntamente com a Internet, vem permitindo levar a escola a 

lugares remotos. Esta modalidade de educação é utilizada através do intenso uso da 

tecnologia, podendo ou não apresentar momentos presenciais. Nesse contexto a EaD 

torna-se um instrumento primordial na efetivação de oportunidades para muitos 

indivíduos, servindo para implementar diversos projetos de cursos profissionalizantes, 

tais como: capacitação, divulgação científica e campanhas de alfabetização dos mais 

variados níveis educacionais. 

 Uma das ferramentas mais utilizadas nessa modalidade de educação chama-se 

Moodle. O Moodle é uma plataforma de aprendizagem à distância baseada em software 

livre desenvolvida por centenas de programadores por todo o mundo. Utilizando os 

recursos disponibilizados por este sistema, o professor dispõe de grandes variedades e 

quantidades de ferramentas para publicação, interação e avaliação dos alunos. Fazer uso 

de um ambiente virtual traz ao aluno uma nova cultura de posicionamento em relação às 

atividades [Sabbatini 2007]. 

2.4. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica surgiu em 1909, por 

meio do então Presidente da República, Nilo Peçanha. Foram 19 escolas criadas de 

Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFET). 

 Em 29 de dezembro de 2008, os 31 Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 

escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades passaram a se chamar de 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, hoje conhecido nacionalmente 

como IF’s [Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica 

2016].  Cobrindo todo o território nacional, a Rede Federal presta um serviço à nação, 

ao dar continuidade à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores da 

economia brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e 

serviços em colaboração com o setor produtivo. A Figura 1 ilustra bem o território 

contemplado pelos IF’s.  



  

 

Figura 1. Localização dos IF’s no território nacional. 

2.4. IF-Sertão Pernambucano Campus Floresta  

O campus Floresta do IF Sertão-PE foi implantado há 8 anos e localiza-se na Rua 

Projetada, s/n, Bairro Caetano II, no município de Floresta-PE. Ocupa uma área total de 

34.483,58 m², dos quais 2.849,54 m² são de construções; destes, 714,42 m² são 

destinados à área administrativa e 1.774,81 m² para laboratórios e salas de aula. 

 O campus possui 11 cursos, nas modalidades Médio Integrado (Agropecuária, 

Informática, Agricultura e Zootecnia), Subsequente (Agropecuária e Informática), 

Subsequente EaD (Manutenção e Suporte em Informática), Proeja (Agroindústria), 

Superior (Gestão de Tecnologia da Informação e Licenciatura em Química) e Pós-

Graduação (Educação Básica na Modalidade Proeja), além de uma estrutura física 

adequada para dar suporte a todos os cursos [Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia 2016]. Além de Floresta, outras cidades do sertão pernambucano também 

possuem um campus para atender à comunidade sertaneja, como pode ser visto na 

Figura 2. 

 

Figura 2. IF’s localizados no sertão do estado de Pernambuco 



  

3. Metodologia 

Esta seção apresenta como o estudo de caso foi realizado: os tipos de pesquisas, 

recursos, etapas, e outras informações relevantes. 

3.1. Tipos de Pesquisas Realizadas 

Uma pesquisa pode ser definida como um procedimento formal com método reflexivo, 

constituindo um caminho para descobrir verdades parciais ou a realidade [Lakatos 

2010].  Primeiramente a pesquisa iniciou-se com uma revisão da literatura. Os 

fundamentos e os embasamentos necessários foram levantados, consultados e 

comparados em materiais já publicados anteriormente [Gil 2010, p. 29]. Portanto, 

inicialmente o estudo de caso possui características de uma pesquisa bibliográfica, mas 

não exclusiva. 

 Numa pesquisa quantitativa, aponta-se numericamente a frequência e a 

intensidade de um determinado grupo, material ou população [DALFOVO, 2008]. Logo 

o estudo de caso pode ser considerado também como uma pesquisa quantitativa já que 

foi realizado um levantamento dos tipos de softwares livres utilizados na instituição, 

assim como a estruturação deste levantamento em gráficos. Após esta etapa, o estudo foi 

submetido a uma análise crítica por parte dos pesquisadores, a fim de se avaliar 

subjetivamente os resultados, ou seja, a pesquisa possui um qualitativo, também. 

 Uma pesquisa exploratória por sua vez [MOREIRA 2008], possui o objetivo 

principal de descrever as características de determinada população ou fenômeno entre 

suas variáveis. O estudo de caso utilizou fórmulas e gráficos durante a análise dos 

softwares do instituto. Deste modo, o presente estudo de caso se caracteriza como uma 

pesquisa bibliográfica, quantitativa, qualitativa e exploratória. 

3.2. Execução das Atividades e Metas 

A pesquisa consistiu na realização de três etapas: (i) a análise da educação à distância 

(EaD), (ii)  uma análise comparativa entre softwares livres e proprietários instalados nos 

laboratórios e (iii) as indicações de softwares referências na literatura mas que ainda não 

são utilizados no instituto.  Na análise da educação à distância, foram avaliados: as 

condições físicas do laboratório EaD, a infraestrutura, os equipamentos e recursos 

utilizados, etc. Algumas informações desta etapa não são relativas ao software livre em 

si, porém contribui positiva ou negativamente para o êxito do ensino, por isso foi 

registrado na pesquisa. O levantamento comparativo dos softwares consistiu na 

avaliação nos outros três laboratórios do intituto. Tais laboratórios são usados no ensino 

presencial em aulas expositivas e práticas assim como na EaD. Os programas foram 

avaliados por laboratório e de acordo com sua classificação: básico, utilitário e 

aplicativo. Por fim, foram indicados softwares livres a serem utilizados no campus. 

Podem ser citadas como metas secundárias da pesquisa: apresentar dificuldades 

existentes na infraestrutura e que impactam na aprendizagem dos alunos, identificar 

benefícios oferecidos pela utilização do software livre aos alunos e motivar os leitores e 

a comunidade sobre a relevância dos softwares livres. 



  

4. O Estudo de Caso 

Nesta seção serão analisados os resultados da pesquisa.  

4.1. A Utilização do Software Livre na EAD 

Impulsionada pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, a 

Educação a Distância (EaD) é uma das modalidades de ensino que mais cresce hoje no 

país. No campus Floresta os seus cursos são disponibilizados há pouco tempo. Essa 

iniciativa começou no ano de 2014, e os seus primeiros cursos técnicos na modalidade 

EaD foram: Manutenção e Suporte em Informática, Logística, Serviços Públicos e 

Segurança do Trabalho. A ferramenta utilizada na EaD é o Moodle, que é o ambiente de 

ensino à distância mais utilizado atualmente nas instituições publicas e privadas. 

 Porém o laboratório da EaD está em uma situação  insatisfatória, tendo em vista 

que seus equipamentos são básicos (computador, antena de transmissão, câmera de 

filmagem), e os softwares instalados (Libre Office, gimp2, audacity) estão 

desatualizados. Tais equipamentos, na realidade, não são exclusivos da EaD, pertencem 

ao Projeto Telecentro, que tem como objetivo oferecer um ambiente para realização da 

inclusão digital da comunidade. O laboratório tem mais a aparência de uma sala de aula 

do que um laboratório de ensino à distância, propriamente dito, conforme a Figura 3. 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. O Laboratório EaD do IFSertão-PE, campus Floresta.  

 Nesta sala é encontrado um percentual de 12% que corresponde a equipamentos 

da EaD, os outros 88% dos equipamentos corresponde ao do Telecentro. Outro fator 

preocupante, além do compartilhamento de equipamentos, é que não há uma maneira de 

se agendar visitas e utilização dos equipamentos, havendo eventuais conflitos de 

horários entre os dois projetos. 

4.2. Análise Comparativa entre Softwares Livres e Softwares Proprietários 

A análise comparativa foi elaborada com base nos softwares livres e proprietários 

instalados nos três laboratórios de ensino e no laboratório Telecentro/EaD do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Floresta. É necessário salientar, 

que os softwares foram analisados de acordo com suas classificações, conforme citado 

na metodologia. 



  

 Nesses laboratórios existem 92 computadores dos quais 17 estão em manutenção 

ou desmontados. Logo, foram analisados apenas 75, um total de 81% dos existentes. 

4.2.1 Softwares Básicos 

A maioria dos softwares básicos são proprietários, havendo predominância do 

Windows. 

 A Figura 4 apresenta um gráfico com a visão geral dos sistemas operacionais 

existentes nos laboratórios 1, 2, 3, no laboratório da EaD e no Telecentro. Nota-se que o 

sistema proprietário Windows 7 é claramente o mais utilizado e que outras versões do 

mesmo também encontram-se instaladas. O Linux está presente apenas em 16 

computadores.  

 

Figura 4. Visão geral do gráfico referente aos softwares básicos instalados nos 

laboratórios do campus.  

 Os gráficos das figuras 5, 6, e 7, a seguir apresentam a visão geral dos sistemas 

operacionais por laboratório. Atualmente existem 30 computadores no laboratório 1 de 

informática do IF-Sertão – PE campus Floresta. Existem 26 computadores com 

Windows 7 instalados e 1 computador com Windows 8, encontram-se 3 computadores 

em manutenção, onde não se sabe ao certo qual o sistema operacional que ali se 

encontra. No Lab 1, a predominância do Windows é absoluta. 



  

 

Figura 5. Visão geral do gráfico dos softwares básicos instalados no Lab. 1.  

  

 

 Figura 6. Visão geral do gráfico dos softwares básicos instalados no Lab. 2. 

 No laboratório 2 existem atualmente 20 computadores de máquinas de portes 

mais antigos. Destes, apenas 9 computadores estão em funcionamento;  há 11 em 

manutenção ou quebrados por razões desconhecidas. Sugere-se um estudo para 

identificar os fatores e para se levantar medidas preventivas dos computadores. Além 

disso, há computadores com o XP instalado. A Microsoft não oferece mais suporte a tal 

sistema operacional. A situação desse laboratório é a mais preocupante já que não 

abrange sequer o quantitativo de computadores por aluno durante as aulas. 
 



  

 

Figura 7. Visão geral do gráfico dos softwares básicos instalados no Lab. 3. 

 No laboratório 3 são encontrados 30 computadores, onde todos os 27 ativos 

estão com o sistema operacional Windows 7 e 3 computadores estão em manutenção. O 

lado negativo deste laboratório se diz respeito à Internet. Os computadores usam rede 

WIFI e por estar localizado um pouco mais afastado dos demais, muitas vezes a 

conexão com a Internet deixa a desejar. 

 Já no laboratório Telecentro existem 12 computadores, sendo 11 do projeto, e 1 

do ensino a distância, todos eles com Linux Educacional.  

4.2.2 Softwares Utilitários 

Softwares utilitários são programas que oferecem aos usuários a opção de executar 

tarefas complementares. A Figura 8 ilustra o gráfico sobre os softwares instalados nos 

laboratórios. Os softwares analisados foram compactadores de arquivos e antivírus. 

 

Figura 8. Visão geral do gráfico dos softwares utilitários instalados nos 

laboratórios do campus. 



  

 Tem-se o total de 82% de softwares livres e 18% de proprietários. Uma das 

recomendações é a troca da utilização do utilitário Winzip por 7-Zip, que é uma versão 

semelhante, porém open-source. 

4.2.3 Softwares Aplicativos 

Por fim, foram analisados os softwares dos tipos aplicativos. Os aplicativos tais como 

editores de texto, planilhas eletrônicas, etc, são ilustrados na Figura 9. Os aplicativos 

referentes à manipulação de som, imagem, entre outras, na Figura 10. Já os softwares 

educacionais são apresentados na Figura 11. 
 

 

Figura 9. Visão geral do gráfico dos softwares aplicativos (tais como: editores 

de textos e planilha) instalados nos laboratórios do campus. 

 A predominância do pacote Libre Office é absoluta. As ferramentas de 

manipulação de som e imagem também é predominantemente livre. 
 

 

Figura 10. Visão geral do gráfico dos softwares aplicativos (tais como: editores 

de som e imagem) instalados nos laboratórios do campus. 



  

 O gráfico apresenta o ambiente de manipulação de som, imagem e vídeo, que 

corresponde a 70% softwares livres e 30% proprietários. Os softwares proprietários 

encontrados são Movie Maker, AutoCAD, dentre outros. Sugere-se a troca desses 

respectivos por softwares livres que contém os mesmos serviços conforme item 4.3, 

pois o referido instituto não compra licenças para eventuais permissões de usabilidade, 

assim sendo mais viável utilizar softwares de base livre. É importante salientar que 

eventualmente os professores usam seus próprios notebooks para auxiliar nas aulas. Tais 

equipamentos não foram analisados na presente pesquisa.  
  

 

Figura 11. Visão geral do gráfico dos softwares instalados nos laboratórios do 

campus. 

 São 94% softwares educacionais livres e 6% são softwares educacionais 

proprietários, softwares estes, que são mostrados na Tabela 1 (item 4.3). Um resultado 

interessante, visto que a grande maioria dos seus sistemas operacionais são 

proprietários.  

4.3. Indicação de Softwares  

No decorrer das análises nos laboratórios de informática, foi constatado que existem 

softwares proprietários, como o AutoCAD, utilizado principalmente para a elaboração 

de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos 

tridimensionais (3D), e o LanSchool.  O LanSchool é uma ferramenta proprietária mas  

gratuita. Sem dúvidas é a ferramenta que mais merece destaque. Ela é especialmente 

dedicada aos professores nos laboratórios e possibilita gerenciar e monitorar tudo o que 

está sendo realizado nos computadores dos alunos. É possível restringir acessos, criar 

listas de exercícios, etc. O professor acompanha visualmente as telas dos alunos em 

tempo real facilitando o acompanhamento das atividades dos alunos.  Outras ferramentas 

instaladas nos laboratórios são apresentadas na Tabela 1. 

 Ressaltando a importância dos softwares livres no processo de ensino, na Figura 

13 são listados softwares que são referência no meio educacional, sendo então, 

indicações para instalação no instituto. 

 
 



  

Tabela 1. Lista dos softwares utilizados nos laboratórios do campus IFSertão-

PE, Campus Floresta 

 

 É notório que a grande maioria é software livre, inclusive alguns estão na relação 

dos mais baixados no mundo. Entretanto, o fato dos referidos programas estarem 

instalados não significa que esses softwares são utilizados pelos alunos.   

 

Figura 13. Relação da sugestão de softwares livres a serem instalados. 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

O presente estudo de caso realizou um levantamento de como o IF-Sertão campus 

Floresta tem utilizado os softwares livres em seus laboratórios. Atualmente há 3 

laboratórios de informática e 1 laboratório do projeto Telecentro e EaD.  

 Com relação ao ensino a distância foi constatada que as condições físicas são 

bastante limitadas. Dos 12 computadores existentes em tal laboratório, apenas 1 é 

dedicado exclusivamente à EaD. Os outros computadores na realidade são emprestados 

do projeto Telecentro. Há um compartilhamento não só das instalações e do espaço 

físico propriamente dito, mas também dos próprios equipamentos utilizados. Além 

disso, foi constatado também, que os softwares instalados possuem versões antigas. 

Conforme foi ilustrado, o ambiente mais parece com uma sala de aula do que um 

laboratório. Atualmente, sequer existe alguém responsável por acompanhar os 

interessados no projeto Telecentro. Logo, o ambiente se caracteriza mais por dar a 



  

oportunidade de acessar um computador do que acompanhar e instruir pessoas. 

Eventualmente ocorrem conflitos nas necessidades de utilização deste laboratório entre 

os dois projetos, dado que não há um mecanismo de reserva. Deste modo, a situação do 

referido laboratório é carente e preocupante. Algumas ações minimamente necessárias a 

serem realizadas são listadas a seguir: (i) Se não houver condições de separar os dois 

projetos em dois laboratórios diferentes, é necessário ter uma definição dos horários 

disponíveis e reservados para cada projeto. Para isso, devem ser oferecidos meios dos 

interessados marcar e agendar visitas. Sugere-se que tal procedimento seja realizado 

pelo site do instituto ou pelo menos na recepção e secretaria; (ii) Devem ser criadas 

vagas para bolsistas para que haja o ensino e o acompanhamento das pessoas nos 

primeiros contatos com o computador. Outra alternativa é a criação de Cursos de 

Formação Continuada (FIC) de forma ordenada e sistemática, permitindo aos 

interessados entender desde os elementos básicos até o envio de e-mails, interação com 

redes sociais, etc; (iii) As versões das ferramentas devem ser atualizadas para que 

recursos e novas funcionalidades sejam disponibilizadas. 

 No levantamento sobre a utilização de softwares livres e proprietários 

claramente é identificado a predominância dos proprietários na categoria de sistemas 

operacionais. No laboratório 1 e 3 a predominância chega a ser absoluta, em 100% dos 

computadores. No laboratório do projeto Telecentro e EaD, a predominância é do Linux 

Educacional. Já nas categorias de software utilitário e de softwares aplicativos, os mais 

utilizados são os softwares livres. O setor de TI do instituto se posiciona enfaticamente 

sendo a favor da instalação destes softwares, dado que o processo de adquirir softwares 

proprietários por meio de licitações é custoso, demorado e burocrático. Internamente 

não se autoriza instalações de aplicativos pagos, inclusive há correntemente uma 

varredura dos computadores pelos estagiários visando identificar eventuais incoerências. 

Então qual seria a razão dos sistemas operacionais serem na maioria Windows? Foi 

constatado que na licitação para adquirir os computadores o sistema Windows já vinha 

instalado. Logo, por conta da urgência na demanda foi necessário iniciar a utilização dos 

equipamentos o mais rápido possível (mas já com a recomendação de não se instalar 

softwares não-livres). Contudo, à medida que os computadores apresentam problemas, 

tem-se um dilema: o Windows não pode ser restaurado, dado que não há licenças para o 

instituto, e formatar colocando o Linux ou Ubuntu acarretaria em laboratórios com 

diferentes sistemas operacionais, trazendo dificuldades ao professor. Por exemplo, como 

ministrar aulas de redes de computadores, abordando sempre como configurar nos dois 

sistemas operacionais? Dado a limitação do tempo, sem dúvidas a execução de toda a 

ementa da disciplina seria inviabilizada. A recomendação como uma medida corretiva e 

de ação imediata é da utilização do Oracle VM VirtualBox Base Packages, que tem a 

função de simular demais sistemas operacionais. Como medida posterior, é 

recomendado utilizar o dual-boot, oferecendo ao usuário a liberdade de escolher qual 

sistema operacional utilizar. Porém, no futuro, apenas o Linux ou Ubuntu devem ser 

utilizados. Caso novos computadores sejam adquiridos, eles devem ser formatados antes 

de serem instalados nos laboratórios. É fundamental que seja realizado um estudo para 

entender se existem softwares livres que abrangem todas as necessidades existentes nas 

atividades práticas das aulas para que não haja nenhum ônus no ensino-aprendizagem 

dos alunos e professores. O estudo apresentou, por fim, a indicação de programas open-

source a serem instalados nos laboratórios. 



  

 Ainda como atividade futura, é indicado realizar uma aprofundada análise do 

impacto da utilização softwares livres na aprendizagem das turmas por meio de 

entrevistas de alunos e professores. Desta forma, a pesquisa irá abranger critérios mais 

qualitativos dos usuários, assim como levantar sugestões de melhoria dos próprios 

interessados. Logo, carências, limitações e dificuldades enfrentadas por parte dos alunos 

poderiam ser melhor identificadas, permitindo que ações preventivas sejam realizadas, 

bem como a atribuição de métricas de desempenho e de acompanhamento. Os autores 

do presente trabalho se disponibilizam no apoio à realização dos trabalhos futuros 

sugeridos na pesquisa.  
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