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1. Tópicos de interesse relacionados
• Experiências no âmbito do projeto Um Computador por Aluno 

2. Descrição
Na medida em que aprofundamos nosso conhecimento sobre a utilização de computadores em sala de aula, cresce 

nosso interesse no uso de  diferentes programas ou aplicativos que possam servir para o aprendizado de determinado  
conteúdo em nossas disciplinas. Os próprios esforços de criação de softwares de autoria cada vez mais fáceis de usar, faz  
com que um número cada vez maior de professores se interesse pela ideia de criar seus próprios objetos de aprendizagem,  
na forma de programas de computador ou apresentações multimídia. Ainda que o professor não seja autor de seu próprio  
material didático, o compartilhamento de tais conteúdos tem se tornado muito comum, o que possibilita ao professor a  
utilização de softwares criados por outras pessoas e que podem, portanto, serem reaproveitados. Um exemplo é o portal de 
objetos  educacionais  do  Ministério  da  Educação,  disponível  em  http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/.  Cabe  agora 
destacar duas dificuldades certamente encontradas por esses professores ao trilhar este caminho. A primeira delas diz 
respeito à identificação do material didático digital do qual se quer fazer uso. Na internet encontramos tais materiais na 
forma  de  programas  em linguagem Java,  Flash,  BrOffice  Impress,  VB Scripts,  Python,  etc.,  sem contar  pacotes  de  
instalação criados para  plataformas proprietárias,  como os executáveis Windows, ou para  plataformas livres como os 
pacotes Debian Linux (*.deb), Red Hat Linux (*.rpm), e em outros formatos. Muitos sites que disponibilizam conteúdos 
não possuem instruções de como proceder para utilizar de forma satisfatória o recurso, seja pela falta de documentação 
(metadados), ou pela falta de um passo-a-passo que orienta como instalar. Isso soa paradoxal já que o software livre, e 
enquanto  livre  deveria  ser  mais  facilmente  difundido,  mostra-se  mais  difícil  de  ser  compatibilizado  com diferentes 
distribuições ainda que do mesmo sistema operacional Linux. Frente a essa realidade, ao encontrar um programa ou jogo 
na internet para uso didático, muitas vezes perdemos o interesse pois temos receio de não conseguir instalá-lo em nosso 
computador para avaliação e posterior adaptação aos computadores dos alunos, sejam do laboratório de informática da 
escola, sejam os laptops educacionais do programa UCA, também conhecidos como uquinhas. 

A segunda dificuldade, superada a fase de instalação, diz respeito à propagação de tais conteúdos em um grande, 
ou relativamente grande, número de computadores. Por exemplo, se o processo de cópia ou instalação de um determinado  
programa demora 15 minutos para cada computador de aluno, para uma turma de 30 alunos poderíamos demorar quase um 
dia. Isso é bastante significativo para o professor, com todas suas atribuições e compromissos, e também para possíveis  
técnicos de informática da escola que têm um grande número de professores e alunos a atender. Portanto, o conhecimento 
das diferentes formas de como se apresentam os programas educacionais juntamente com o conhecimento de processos  
rápidos de instalação de tais recursos, são importantes aptidões a serem desenvolvidas ou adquiridas por profissionais 
ligados à informática educativa.

3. Objetivos
A proposta do presente painel é apresentar um levantamento de algumas dificuldades, e suas possíveis soluções,  

pelas quais professores e técnicos de informática das escolas passam, incluindo nesse leque de dificuldades os processos de 
instalação de programas educativos nos sistemas operacionais Linux. Em outras palavras, apresentar-se-á o caminho a ser 
seguido para que um programa em linguagem Java, Flash, Impress, bem como arquivos com extensões como .deb e .rpm 
possam funcionar em nosso computador. Estaremos comparando diferentes formas de instalação em termos de facilidade,  
seja através do terminal de comandos (Konsole ou  xTerm) ou pelo gerenciador de pacotes que sempre acompanha as 
distribuições Linux. Finalmente, será mostrada a utilização do shell script, uma linguagem de programação que interpreta 
comandos em lote para agilizar e automatizar tarefas dentro de um sistema operacional Linux, e de que forma podemos  
clonar o dispositivo de memória SD dos netbooks UCA através da criação de uma imagem do mesmo, o que permite deixar 
rapidamente todos os computadores de uma sala de aula com o conteúdo idêntico ao de outro computador pré-configurado.

Para se ter uma ideia, é possível instalarmos, assim, um lote de programas no Linux a partir de um pen drive, com  
apenas um click do mouse, já criando ícones que referenciam os novos programas instalados no menu iniciar do sistema 
operacional, sem que seja necessário abrir determinada pasta para procurar o arquivo que inicia o programa durante a  
execução da atividade em sala de aula. No caso das clonagens dos dispositivos de memória SD, poderia-se instalar um 
grupo de programas em apenas um netbook e através de um shell script, novamente com apenas um click do mouse, copiar 
o conteúdo desse netbook para outro. 

Todos os trabalhos foram realizados tomando por base a implantação do programa UCA no Sistema Municipal de 
Ensino Público da cidade de Erechim(RS) em 2012, que abrange 13 escolas de ensino fundamental com aproximadamente 
1.500 netbooks com Linux Mandriva Mini e 500 notebooks com Linux Educacional.
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