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RESUMO

Oliveira, Daniel Lucas de Castro. Desafios da utilização do GNU/Linux: Resende: AMAN, 
2018. Monografia.

O presente trabalho tem por objetivo tomar conhecimento do sistema operacional utilizado

pelos cadetes do 2º ano do curso de Infantaria, identificar as razões pelas quais o referido

sistema operacional é ou não utilizado e descobrir se a escolha desse sistema é feita com base

em fatores como: segurança, desempenho e custo. Inicia-se com a conceituação de sistema

operacional  e  de informações  que  servirão  de  base  para  o entendimento  do trabalho.  No

desenvolvimento, são apresentados os sistemas operacionais GNU/Linux e seu crescimento

nos  dias  de  hoje,  as  distribuições  e  o  sistema  no  Exército  Brasileiro,  além  de  tratar  do

Windows também.  Posteriormente  é  apresentado o  resultado de  uma pesquisa  de  campo,

realizada através de um questionário que foi submetido aos cadetes do 2º ano de Infantaria.

Por fim, a conclusão do trabalho é apresentada com base nas respostas obtidas através da

pesquisa de campo e no referencial teórico. 

Palavras-chave: Sistema operacional, GNU/Linux, Windows, Debian, segurança.



ABSTRACT

Oliveira, Daniel Lucas de Castro. Challenges of using GNU / Linux: Resende: AMAN, 2018. 
Monograph.

The purpose of this work is to know the operating system used by the 2nd year cadets of the 

Infantry course, to identify the reasons why the operating system is not used and to find out if 

the system is chosen based on factors such as: safety, performance, cost and others. It begins 

with the conceptualization of an operating system and some words that will serve as a basis 

for understanding the work. In development, we present the GNU / Linux operating systems 

and their growth in the present day, the distributions and the system in the Brazilian Army, in 

addition to dealing with Windows as well. Subsequently, the results of a field survey were 

presented through a questionnaire with 8 questions that was submitted to the 2nd Infantry year

cadets. Finally, the conclusion of the work is presented based on the answers obtained through

field research and theoretical reference.

Key words: Operating system, GNU / Linux, Windows, Debian, security.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema operacional consiste em um software que possui duas principais funções, o

de gerenciar os recursos do hardware e o de fornecer aos programadores recursos e aplicativos

(TANENBAUM, 2016). O computador possui vários dispositivos, podemos citar o mouse,

teclado,  monitor,  processador,  memória,  disco  rígido,  fonte  de  alimentação  e  isso  deve

trabalhar  em  conjunto  para  fazer  o  computador  funcionar.  Se  não  houvesse  o  sistema

operacional,  os  programadores  teriam  que  desenvolver  seus  aplicativos  conhecendo

detalhadamente cada parte do computador, o que dificultaria muito no desenvolvimento de

aplicativos (TANENBAUM, 2016).

Dentre os principais sistemas operacionais para  desktops e notebooks existentes nos

dias de hoje, pode-se citar o GNU/Linux e o Windows da Microsoft. O primeiro é um sistema

livre, não se precisa pagar pela licença e é um sistema de código fonte aberto. Já o sistema da

Microsoft, o Windows, é de propriedade privada, sua licença possui um valor. Todos aqueles

que desejarem utilizar o sistema devem pagar pela licença, seu código fonte não é aberto e

apenas a empresa o detém. 

No  âmbito  da  Administração  Pública,  o  software  livre  foi  adotado  em 2003  pela

Política de Tecnologia de Informação e Comunicação, passando a ser utilizado em órgãos

federais  do  governo.  De  acordo  com  um  Portal  do  Governo  Federal,  Governo  Digital,

disponível  em  <https://www.governodigital.gov.br/cidadania/software-livre>,  os  principais

motivos que levaram o governo a adotar o Software Livre estão no fato de se reduzir os custos

com renovação de  software,  gerar  o  desenvolvimento  do conhecimento  na área,  além de

ampliar  a  concorrência.  A adoção  do sistema  livre  GNU/Linux  está  ocorrendo  de  forma

gradual no âmbito do Exército Brasileiro. Não existe um prazo determinado para que todos os

computadores do Exército Brasileiro estejam utilizando esse sistema, mas a migração deve

ocorrer, sem que haja prejuízo nas atividades da Força Terrestre. 

Este trabalho tem como temática principal o GNU/Linux e sua utilização por parte

dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Está dividido em capítulos, no qual o

primeiro capítulo é a Introdução, no qual explica como esse trabalho está dividido, explica o

referencial  teórico,  a  justificativa,  a  metodologia  utilizada  para  a  elaboração  do referente

trabalho,  os  objetivos  gerais  e  o  objetivo  específico  desse  estudo,  bem  como  a

problematização e o tema principal. 
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No  segundo  capítulo  está  o  referencial  teórico-metodológico.  Esse  capítulo  está

dividido em dois subcapítulos, revisão da literatura e antecedentes do problema que discorre

sobre o que alguns autores falam sobre o assunto e os antecedentes do problema. O outro

subcapítulo é o Referencial metodológico e procedimentos que versa sobre como o trabalho

foi realizado, quais metodologias e procedimentos utilizados nesse trabalho.

O  capítulo  3  faz  referência  ao  GNU/Linux  com  destaque  para  as  diferentes

distribuições,  o  crescimento  desse  sistema  nos  últimos  tempos  e  a  utilização  dele  pelo

Exército Brasileiro.

O capítulo 4 é sobre o sistema operacional Windows. Nesse capítulo é abordada a

história desse sistema operacional destacando sua trajetória até os dias atuais.

O quinto  capítulo  é  a  Análise  de  Dados.  Nessa  parte  do  trabalho,  abordaremos  a

pesquisa de campo que foi realizada, como ela foi feita, mostraremos os dados obtidos através

de dados estatísticos e será feita uma análise em cima dos dados obtidos.

No sexto e último capítulo será feita uma conclusão do trabalho com base no capítulo

anterior, Análise de dados. E depois desse capítulo serão apresentadas as referências.

Temos por objetivo identificar os sistemas utilizados pelos cadetes do segundo ano do

Curso de Infantaria da Academia Militar  das Agulhas Negras e compreender o motivo da

escolha pelo sistema operacional.

Dessa maneira temos como objeto de estudo, os sistemas operacionais para notebook e

desktop utilizados pelos cadetes, identificar os motivos que levaram a escolha de cada um dos

sistemas, compreender como é feita a escolha de um sistema operacional de uso pessoal para

notebook pelos cadetes do segundo ano de Infantaria e identificar os fatores mais relevantes

nessa escolha.

Levando em consideração a obrigatoriedade do uso de software livre pelo Exército

Brasileiro, a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola Preparatória de Cadetes do

Exército possui a cadeira de Cibernética que visa capacitar o aluno ou o cadete no uso seguro

de aplicativos e de redes computacionais. Ao egressar da AMAN, o futuro oficial poderá vir a

usar tal conhecimento e utilizá-lo nas mais diversas organizações militares do Brasil. Temos o

seguinte  problema: Os cadetes  do Curso de Infantaria  usam o GNU/Linux? Quais fatores

levam o cadete a escolher um sistema em detrimento de outro?
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Nosso tema de  pesquisa  insere-se  na  linha  de  pesquisa bibliográfica  e  na área  de

estudos da ciência e tecnologia.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

Atualmente  muito  se  discute  sobre  softwares livres,  GNU/Linux,  sobre  o  sistema

operacional  da  Microsoft,  o  Windows,  qual  dos  sistemas  é  melhor,  é  mais  seguro,  etc.

Primeiramente, software livre é diferente de free software. O primeiro é aquele cujo código-

fonte é  liberado junto  com o  software e  respeita  4  liberdades:  a  liberdade  de executar  o

programa para qualquer fim, a liberdade de poder adaptar o programa as suas necessidades,

possui também a liberdade de redistribuir quantas cópias quiser, além de ter a liberdade de

modificar o programa liberando seu aperfeiçoamento para quem quiser. O segundo tipo de

software é disponibilizado sem custo, sua redistribuição é autorizada porém seu código-fonte

não é disponibilizado ao público. Existe ainda o  software proprietário, que como o próprio

nome já diz, tem um proprietário, um detentor do código-fonte, portanto não fica disponível

ao público seu código-fonte, sua redistribuição é vedada e não possui as 4 liberdades que um

software livre possui. (FERREIRA, 2009). O código-fonte segundo Linus Torvalds nada mais

é do que as instruções  de programação implícitas  no sistema (2001, p.  261).  Aquele que

possuir acesso ao código-fonte poderá modificá-lo e dessa maneira alterar o modo como o

software se  comporta.  Podemos  citar  como  exemplo  de  software proprietário,  o  sistema

operacional Windows e, como exemplo de software livre, o sistema operacional Linux. 

O sistema operacional é o responsável por gerir os recursos do hardware e executar os

aplicativos e os comandos dados pelo usuário, ou seja, nada mais é do que um gestor dos

recursos  computacionais.  É  responsável  por  fazer  a  intermediação  entre  o  usuário  e  o

hardware.

Segundo Carlos E. Marimoto:

O sistema operacional é o responsável por “dar vida” ao PC, fazer a placa de
vídeo mandar imagens para o monitor, a placa de rede enviar e receber dados
e assim por diante. Ele é o responsável por fazer as coisas funcionarem e
rodar os programas da forma mais estável e rápida possível. Existem vários
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sistemas operacionais, que servem às mais diversas aplicações, de servidores
a celulares.

Em  2004,  a  cidade  de  Munique,  na  Alemanha,  decidiu  migrar  todos  os  seus

computadores que utilizavam o sistema Windows para o Linux. Com o intuito de reduzir as

despesas, estimavam que economizariam cerca de 11,6 milhões de euros, porém a migração

para o software livre não foi simples e exigiu do governo investimentos em treinamentos e no

desenvolvimento de softwares que pudessem substituir aqueles utilizados no sistema anterior.

Metade dos  softwares utilizados tiveram que ser desenvolvidos. Com isso, os gastos para a

implantação e manutenção dos softwares open-source ficaram mais altos do que os gastos das

renovações  das  licenças  dos  softwares  proprietário  utilizados  anteriormente.  Em  2017,  a

prefeitura de Munique decidiu que não mais migraria para Software Livre, mas que voltaria a

utilizar o Windows. Acredita-se que, até 2020, o processo de migração já tenha sido concluído

e  todos  os  computadores  utilizados  na  administração  pública  daquela  cidade  rodarão  o

Windows.

A migração de todo o parque computacional para uma plataforma de software livre ou

proprietário por uma empresa, instituição ou órgãos do governo leva tempo. Essa mudança

deve ser feita sem prejuízo das atividades ou com o menor prejuízo possível. O problema

maior não está na mudança em si, e sim na capacitação dos funcionários. Por ser um processo

lento,  muitas  vezes  aqueles  que  iniciaram  o  projeto  de  migração  não  conseguem  vê-lo

concluído, seja por mudança na direção da empresa, troca de governo ou qualquer outro fator.

Dessa forma cabe à nova gerência, ao novo governo, ao responsável por assumir determinada

função  dar  continuidade  ao  processo  de  migração.  Quando  se  trata  de  órgão  público,  a

situação fica mais delicada, pois podem ocorrer intervenções políticas indevidas e mudanças

de  políticas  públicas.  Os  motivos  podem  ser  diversos,  desde  acordos  com  a  empresa

fornecedora até a ação de lobistas.

Em contrapartida,  a cidade de Barcelona anunciou, no início de 2018, que migrará

seus sistemas para software livre. O objetivo, diferente de Munique, é possuir total controle

tecnológico  sobre  os  sistemas.  A  cidade  espanhola  estipulou  que  até  2019,  70% do  seu

orçamento destinado a software será empregado nesse projeto. Hoje a cidade conta com mil
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usuários  fazendo  testes  e  levantando  possíveis  dificuldades  que  o  governo  vai  encontrar

durante a implantação daquele projeto.

No Brasil, em 02 de outubro de 2003, foi aprovado o Plano de Migração para Software

Livre no Exército Brasileiro – PMSL no Exército Brasileiro. Segundo o Plano de Migração

para  Software  Livre  no  Exército  Brasileiro  (2003)  o  intuito  era  de reduzir  despesas  com

aquisições  de licenças,  depender menos de um só fornecedor,  restringir  o crescimento do

legado  baseado  em  tecnologia  proprietária,  possuir  maior  segurança,  estabilidade  e

disponibilidade proporcionada pelo  software livre, desenvolvimento de conhecimento local,

independência  tecnológica,  possibilidade  de  auditabilidade  dos  sistemas  e  eliminação  das

mudanças periódicas que os modelos fechados impõem com a descontinuidade.  Porém, em

2006, o próprio governo abriu um processo de compra para adquirir licenças de  softwares

proprietário,  indo  totalmente  contra  o  que  os  governos  anteriores  se  propuseram a  fazer.

Atualmente  o Exército  Brasileiro segue a  diretriz  e continua  no processo de migração do

parque computacional para o software livre.

Pode-se observar a dificuldade de se eleger um sistema operacional para um órgão

público  ou  para  a  administração  pública.  Ambos  os  sistemas  possuem  pontos  fortes  e

problemas, não existe sistema perfeito. Cabe ao usuário, ou ao governo, escolher aquele que

lhe melhor se adéqua a sua necessidade, mas vale ressaltar que cada cliente terá um foco: uns

precisam de segurança, outros preferem a estabilidade do sistema e existem ainda aqueles que

necessitam que o sistema seja compatível com os mais diversos  hardwares e  softwares. No

caso do nosso Exército e do governo, a segurança é imprescindível. Uma das formas de medir

a segurança de um software é analisar o código fonte com o intuito de descobrir possíveis

falhas e ou backdoors existentes nos softwares. Segundo Jansen Sena, “O código-fonte aberto

pode realmente ser analisado por qualquer programador e este é o ponto forte do ponto de

vista da segurança. Se muitos programadores têm acesso ao mesmo código, a probabilidade

de se ter problemas de segurança deve ser menor.”(2009, p. 336)

Com relação ao  software proprietário,  o interesse prioritário  da empresa é o lucro.

Dessa maneira, pode ocorrer da empresa priorizar as estratégias comerciais de marketing do

que  o  desenvolvimento  do  software  ou  a  correção  de  falhas.  Outro  ponto  que  vale  ser

destacado é o fato da empresa não conseguir manter um número expressivo de programadores

trabalhando em um mesmo projeto por muito tempo, uma vez que ela sempre tem novos
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projetos. As empresas não podem se acomodar,  precisam se inovar e buscar estar sempre

melhorando e com isso acaba dividindo as atenções para o novo e o antigo projeto. Precisa ser

levado em consideração também o fato do programador estar, ou não, motivado, uma vez que

o programador só contribui realmente se ele estiver de fato motivado.(SENA, 2009)

Com relação à segurança do  software proprietário pode-se dizer que o fato da não

disponibilização do código fonte do software, faz com que, o software seja uma caixa preta.

Ou seja, não dá para averiguar se é, ou não, realmente confiável; e se possui, ou não, uma

backdoor nele,  em outras  palavras,  se  é  um “Cavalo  de  Troia”.  Nunca saberemos  o que

realmente tem dentro do software. Uma das premissas da segurança diz que a mesma nunca

deve  ser  baseada  na  obscuridade,  deve-se  sempre  evitar  e  nunca  ser  uma  solução  para

problemas robustos. (SENA, 2009, pag 337)

Por conta disso, o sistema GNU/Linux não sofre desse mal. O fato de possuir código

fonte aberto, permite que programadores do mundo todo olhem e procure por erros ou falhas e

permite corrigi-las em curto espaço de tempo em relação ao sistema operacional Windows,

para desktops e notebook. As chances de apresentar algum erro caem drasticamente, tornando

o sistema mais seguro. Outro fator importante é que por ser responsável por uma pequena

parcela dos sistemas operacionais utilizados pelo usuário, a quantidade de vírus existente é

pequena quando comparado ao Windows, uma vez que os cibercriminosos escolherão fazer

um vírus para um sistema operacional de maior uso pelos usuários domésticos, O GNU/Linux

como  sistema  operacional  para  desktops e  notebooks possui  vírus,  no  entanto,  numa

proporção muito menor do que no Windows.

2.1.1 Antecedentes

O GNU/Linux surgiu de um projeto em 1984, de Richard Stallman. Seu projeto era

criar  um sistema operacional  livre,  uma vez que os  sistemas que existiam naquela época

deixaram de ser livres, como é o caso do Unix. Dessa maneira Stallman que trabalhava no

Laboratório de Inteligência Artificial do MIT pediu demissão e iniciou seu projeto, criar um

sistema operacional livre. Para que seu projeto não fosse reivindicado como propriedade do

MIT, foi mais seguro pedir demissão do trabalho do que correr o risco de, no final, ter seu
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projeto vinculado ao MIT. Caso isso ocorresse, Stallman não atingiria com sucesso seu plano,

que era para criar um sistema operacional livre. Em 1985, Richard Stallman criou a  Free

Software Foundation, a fim de contornar o problema de falta de capital e para a manutenção

do seu projeto GNU. (FILHO, 2012).

Para o projeto ficar pronto, eles precisavam de um kernel. Todo sistema operacional

possui um núcleo, que é chamado de kernel. Projeto GNU nada mais era do que um conjunto

de ferramentas que seria usado pelo sistema operacional que estavam criando, só que faltava o

principal, o kernel. Em 1991, Linus Torvalds lá na Finlândia, na cidade de Helsinque, criou

um  kernel. No ano seguinte, Linus decidiu disponibilizar o código fonte do  kernel para o

público.  Dessa  maneira  vários  programadores  puderam  trabalhar  e  melhorar  de  forma

significativa o kernel. Em 1994, Linus Torvalds atualizou a versão do kernel e dois anos mais

tarde, em 1996, saiu a versão 2.0 do  kernel. A partir daquele momento o  kernel passava a

operar com mais de um processador e começava a ser conhecido por todos. A demora no

desenvolvimento  de  um  kernel para  o  projeto  GNU,  fez  com que  inúmeras  pessoas  que

usavam o kernel Linux, unissem com as aplicações do projeto GNU. Então Linus foi quem

criou o  kernel e  o Stallman aquele  que criou  as ferramentas  que um sistema operacional

precisava. A união das ferramentas do projeto GNU com o kernel de Linus veio a se tornar o

que hoje nós chamamos de GNU/Linux. (STALLMAN, 2017)

A primeira versão do Windows foi lançada por volta de 1985, o Windows 1. Esse

primeiro Windows foi todo desenvolvido para que o usuário utilizasse o mouse. Logo depois

foi lançado o Windows 2, a partir daí o sistema permitiu ao usuário sobrepor várias janelas,

minimizar e maximizar. Na terceira versão, lançada na década de 90, o Windows passou a ser

considerado uma ameaça ao Macintosh, da Apple. Dois anos depois, a Microsoft lançou a

atualização, Windows 3.1, que com a versão anterior passou a ser o sistema operacional mais

utilizado no mundo. No ano de 1995, a Microsoft lançou o Windows 95, um sistema que

aparentava ser maduro, porém apresentava problemas de segurança e de  estabilidade. Nessa

versão, a barra iniciar entrou pela primeira vez no sistema e perdura até os dias de hoje. Logo

após veio o Windows 98, no qual os problemas de segurança e de estabilidade persistiram.

Foram lançados ainda o Windows 2000 e o ME, a diferença entre os dois era que o Windows

ME era baseado no MS-DOS enquanto que o Windows 2000 foi baseado em NT. Esse último

foi lançado visando a comemoração da virada do século, porém os erros e a instabilidade do
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sistema  continuaram.  Dessa  forma,  no  ano  seguinte,  foi  lançado  o  Windows XP,  a  mais

popular de todas as versões. O sucesso foi tão grande que rapidamente o Windows XP já

estava  nos  computadores  de  milhares  de  clientes.  Sua  interface  amigável  agradou  e

conquistou os usuários, assim Microsoft encerrou os sistemas Windows baseado no MS-DOS.

Em 2007, veio o Windows Vista. Um sistema operacional cheio de novidades visuais,  porém

todos os recursos adicionais colocados no novo sistema da Microsoft fez com que o  Windows

Vista  precisasse  de  um  hardware  mais  robusto.  Por  conta  disso  o  sistema  não  rodou

perfeitamente nos computadores daquela época e acabou caindo no desgosto do público. Foi

lançado então o Windows 7, que nada mais foi do que uma forma de corrigir todos os erros do

Windows Vista. O Windows 7 foi bem aceito pelo público, apesar de não possuir mudanças

significativas em relação à versão anterior, Windows Vista. Em 2012 surgiu o Windows 8, a

barra  iniciar  foi  retirada  e  deu espaço para  área  de  trabalho  dinâmico   cheias  de  blocos

coloridos,  porém  a  ideia  não  agradou  o  público  e  um  ano  mais  tarde  foi  lançada  sua

atualização  8.1,  fazendo  com que a  barra  de menu inferior  voltasse.  A última  versão  do

sistema veio com o intuito de unificar todas as plataformas Windows, criar uma identidade, e

manter seu público fiel e cativo (TANEMBAUM, 2016).

Segundo a empresa de pesquisa digital Netmarketshare, aproximadamente 86,3% dos

usuários utilizam o Windows como principal sistema operacional para desktops e notebooks.

O que poucos sabem é que por se tratar de software proprietário, seu código fonte não está

disponível e somente um grupo restrito de programadores da Microsoft tem acesso a vários

códigos-fonte. É evidente que desta maneira as chances de possuir algum tipo de falha ou bug

nos sistemas são maiores. 

Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, nos deparamos com algumas

questões – quais fatores levam o futuro oficial do EB a escolher um sistema proprietário ou de

código-fonte aberto? A segurança é levada em consideração?

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

Visando entender o que leva o futuro oficial  do Exército  Brasileiro a escolher um

sistema operacional para desktop, formulamos o seguinte problema de pesquisa: O cadete do

segundo ano de Infantaria da AMAN  após passar dois anos tendo aula de cibernética, tem
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incutido  no seu pensamento  a  importância  da  segurança  da  informação?  Que fatores  são

levados  em  consideração  na  hora  de  escolher  um  sistema  operacional  para  desktop?  A

segurança? O custo? O desempenho? Estabilidade? Facilidade de uso?

Partimos da hipótese de que, após dois anos de instrução de cibernética utilizando o

sistema operacional GNU/Linux, um ano na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e

mais um ano no curso Básico da AMAN; o cadete do segundo ano de Infantaria teria seu

pensamento voltado para a segurança das informações.  E ao chegar na futura organização

militar  poderá  utilizar  tal  conhecimento  para  benefício  da  organização  militar  em que se

encontra.

Adotamos como instrumento de coleta de dados um questionário, aplicado aos cadetes

do 2º ano do curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, no período de 21

de maio  a  28 de  maio.  Nossos  objetivos  foram levantar  dados que  possam nos  ajudar  a

entender os motivos que levam os cadetes a escolher um sistema operacional para desktops e

notebooks em  detrimento  de  outro.  A  preferência  pelos  cadetes  do  2º  ano  do  curso  de

Infantaria como amostra, se deve ao fato do curso de Infantaria do segundo ano possuir um

efetivo de cerca de 120 cadetes e pelo fato de todos eles terem tido contato por, pelo menos,

dois anos  com os  dois principais  sistemas operacionais  existentes  hoje no mercado,  o de

código fonte aberto, GNU/Linux, e o de código fonte proprietário, Windows, nas instruções

de cibernética, ministradas na Escola Preparatória de Cadetes e no primeiro ano da Academia

Militar das Agulhas Negras, enquanto faziam o curso Básico. Um modelo do questionário

utilizado segue em apêndice.

Essa pesquisa é do tipo descritiva, pois foram coletados dados através de questionário

e  a análise dos dados coletados não sofrerá nenhum tipo de interferência. O questionário foi

elaborado e levado junto à cadeira de Estatística da Academia Militar das Agulhas Negras, a

fim  de  se  enquadrar  às  normas  da  ABNT e  ser  validado  do  ponto  de  vista  estatístico-

científico. O questionário aplicado sobre a amostra fornecerá o entendimento sobre o motivo

da escolha do sistema operacional, o fator determinante no momento que se escolhe o sistema

operacional para usar no desktop. Para isso as fontes de pesquisa foram livros, dentre os quais

podemos destacar três livros, “A revolução do software livre”, “Descobrindo o Linux” e “Os

sistemas operacionais modernos”. O primeiro livro foi relevante por tratar da importância do

software livre, bem como as vantagens que esse tipo de software proporciona para o usuário.

O segundo livro trata especificamente do Linux, de sua trajetória até os dias de hoje e nos
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ensina a usar o sistema. O terceiro livro trata dos conceitos de sistema operacional, conta a

história e discorre sobre o que compõem os sistemas operacionais, tem ainda um capítulo que

trata do Linux e outro que trata sobre o Windows 8, cada um desses capítulos tem subitens

que tratam desde história,  a estrutura do sistema e a  segurança de cada um dos sistemas

abordados. Além dos livros citados, utilizamos artigos científicos, dessa maneira  permitiu-se

conhecer  um  processo  de  migração  de  um  software proprietário  para  o  software livre,

conhecer as dificuldades  e o real  motivo do sucesso, permitiu  também ver a trajetória  do

Windows bem como as lutas com as concorrentes até se tornar a empresa que é hoje, além de

conteúdos na internet e notícias. A relevância dessa leitura está no auxílio para a elaboração

das perguntas do questionário bem como a ampliação da visão sobre software livre, migração

de software proprietário para o software livre e as vantagens e desvantagens dessa migração.

Realizamos uma revisão da literatura por meio de leitura de livros e artigos; foi realizada a

coleta  de dados através  de um questionário aplicado sobre essa população;  analisamos  os

dados através dos gráficos gerados. Através desse gráfico pode-se identificar o fator relevante

que é escolhido pelos cadetes na hora de decidir o sistema operacional que será utilizado no

desktop.  Trabalhamos  esses  dados  de  maneira  a  apresentá-los  através  de  gráficos  e

estatísticas; e, por fim, fizemos uma conclusão com base nos resultados que obtivemos através

da aplicação do questionário.

A coleta de dados foi realizada na Academia Militar das Agulhas Negras. Os dados

foram obtidos através de um questionário aplicado aos cadetes que cursam o segundo ano de

infantaria.  O  questionário  possui  8  perguntas,  realizadas  através  da  ferramenta  sourvey

monkey. Essa é uma ferramenta online que permite ao usuário a elaboração de questionários

com  perguntas  abertas  e  fechadas.  O  sourvey  monkey permite  gerar  gráficos  e  dados

estatísticos  com  os  dados  obtidos  pelo  questionário.  Esses  dados  foram  analisados  e

transformados em gráficos,  dados estatísticos,  conceitos  e ideias,  ou seja,  é  uma pesquisa

qualitativa e quantitativa. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura que nos fornecesse

base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Para isso, utilizamos um livro cujo nome é “A

revolução do software livre”. Buscamos uma base teórica que nos pudesse deixar bem clara as

principais diferenças de um sistema operacional de código aberto em relação ao outro sistema

operacional de código fonte fechado, bem como as vantagens e desvantagens de cada sistema

operacional.
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3 GNU/Linux

Os principais fatores que esse trabalho levará em consideração para avaliar o sistema

será: segurança,  estabilidade,  custo,  interface gráfica,  compatibilidade e desempenho. Será

abordado  um pouco sobre  cada  fator  mencionado  anteriormente,  a  fim de  saber  como o

sistema  se  comporta.  Como  existem  várias  distribuições  do  sistema  GNU/Linux,  nesse

trabalho será utilizado o Debian GNU/Linux como referência pois é uma distribuição madura,

popular e serve de base para outras distribuições GNU/Linux.

Sobre  a  segurança,  por  se  tratar  de  um sistema operacional  livre  para  desktops e

notebooks, podemos considerá-lo menos vulnerável do que o sistema da Microsoft. O Debian

GNU/Linux leva uma enorme vantagem sobre o Windows, uma vez que o Windows possui

grande quantidade de vírus e diariamente surgem novos programas maliciosos. Cabe ressaltar

que, em desktops e notebooks, a quantidade de usuários que utilizam o sistema Windows é

bem superior à quantidade de pessoas que utilizam o sistema Debian GNU/Linux, por isso os

crakers preferem fazer vírus para o Windows. Outro ponto que vale ressaltar  é o fato do

código fonte do Debian estar disponibilizado gratuitamente para quem quiser, dessa maneira

fica praticamente impossível a comunidade inserir alguma backdoor ou software malicioso no

sistema,  porque  inúmeros  programadores  analisarão  o  código  fonte  e  certamente  o

descobrirão,  se  ele  existir.  O  sistema  não  é  uma  caixa-preta,  não  fere  os  princípios  da

segurança e nem faz uso da segurança baseada na obscuridade. No Debian, assim como em

outras  distribuições,  o  usuário  tem  controle  do  sistema.  O  sistema  está  subordinado  ao

usuário, qualquer ação que o sistema executará, seja para instalar algum software ou atualizar

o próprio Debian, o usuário deve conceder uma autorização. Já no Windows isso não ocorre.

Outra vantagem do sistema  software livre é que o usuário por padrão não é “autenticado”

como administrador,  e sim como usuário “normal”.  A consequência  disso é  que antes de

qualquer execução de arquivo ou qualquer alteração no sistema, esse pedirá para o usuário

confirmar aquela ação inserindo a senha do administrador. 

Quanto à estabilidade, o Debian está no mercado há 25 anos, logo nota-se que não é

uma distribuição nova, pode-se dizer que alcançou certo nível de maturidade. Esse sistema

operacional apresenta quatro versões, que são chamados de “releases”. A primeira release se

chama  “Oldstable” que consiste  numa versão estável  do sistema,  porém anterior  à  versão

estável atual, ou seja, existe uma versão “atual”, a Oldstable é a versão anterior desse sistema.
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A segunda release é a  que denominamos de versão “stable” que consiste na versão estável

propriamente dita, podemos dizer que é a versão atual do sistema, a que os usuários utilizam.

A terceira release é a “testing” que consiste na próxima geração do sistema, a versão vai ser

lançada ainda, está na fase de teste. A última release é a “unstable”, é a release que está em

desenvolvimento, não está pronta e são adicionados novos pacotes de atualizações, a fim de

saber  como  o  sistema  se  comporta.  Podemos  observar  dessa  maneira  que  o  Debian  é

realmente uma distribuição sólida, uma vez que tem todo um processo de maturação e de

desenvolvimento de uma nova versão até ser lançada oficialmente (MOTA FILHO, 2012).

Um  aspecto  que  deve  ser  melhorado  no  Debian  GNU/Linux  é  o  fato  de  alguns

softwares  proprietários  não funcionarem no sistema,  fazendo  com que os  novos  usuários

tenham certa resistência para migrar ou trocar de sistema. Porém, existem muitos programas

similares aqueles proprietários, que são livres, que atendem à necessidade do usuário e que

foram desenvolvidos para o Debian GNU/Linux. Outro problema que era muito comum há 15

anos, era o fato de que o usuário tinha que procurar os drivers e instalá-lo manualmente, o

sistema não reconhecia vários  hardwares, era um processo complicado, apenas quem tinha

um  conhecimento  mais  avançado  sabia  instalar  os  drivers  e  ainda  assim  não  era  fácil.

Atualmente não é mais assim, o sistema já reconhece todo o hardware do computador e os

drivers já vem embutidos no sistema, de maneira que o usuário final não precisa se preocupar

com isso, apenas instala o sistema e começa a usar. Com relação aos softwares, existem sim

alguns  programas  que  ainda  não  possuem  uma  versão  alternativa  para  os  usuários  das

distribuições  livres,  nesses  casos  não  tem  muito  que  fazer.  Com  relação  aos  jogos,  o

GNU/Linux não tem uma biblioteca variada como a do sistema Windows, mas possui sim

alguns grandes nomes. Em se tratando de suítes de escritório,  o GNU/Linux conta com o

LibreOffice, uma alternativa frente ao MS Office, da Microsoft. O LibreOffice está em sua

sexta versão e é uma excelente alternativa, compatível com todos os documentos originados

do MS Office e possui todos os recursos que um usuário precisa ter. Quando falamos de editor

de imagens, temos como alternativa o Gimp frente o Adobe Photoshop. O Gimp é um bom

editor de imagens, tem bastante recursos, atende às necessidades de usuário normal, porém

não  é  muito  indicado  para  um  usuário  profissional.  Se  for  analisar  a  parte  multimídia,

reprodução de áudio, vídeo, foto, gravação de disco e outras tarefas, o GNU/Linux faz o que

qualquer outro sistema operacional faria, sem complicação.
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O GNU/Linux é disponibilizado gratuitamente. O usuário não precisa pagar por uma

licença para poder usar o sistema Debian GNU/Linux. A grande diferença desse sistema é que

parte  dos  programadores  que participam do projeto  são voluntários.  Esses  programadores

fazem isso porque gostam, não há uma motivação financeira, não é uma empresa que contrata

funcionários, programadores, para que esses trabalhem em cima de um sistema operacional.

Vale ressaltar ainda que dentro de uma empresa, o software pode ser a única forma de entrada

de capital,  dessa maneira há uma pressão sobre os programadores.  O  software precisa ser

vendido e para isso nem sempre a segurança desse software é a preocupação principal da

empresa. Há a questão do marketing, se gasta com propagandas a fim de despertar o interesse

do usuário.

O desempenho é muito relativo, uma vez que depende do hardware do computador em

conjunto  com  o  sistema  operacional.  Mas  com  relação  ao  sistema  podemos  dizer  que

apresenta  um  bom  desempenho,  mesmo  em  estações  de  trabalho  com  hardware mais

modesto. O sistema não fica lento com o passar do tempo, tem uma rápida inicialização, bom

tempo de resposta e fluidez. De acordo com o portal Software Livre mantido pelo Governo

Federal  (2012),  a  Procuradoria-Geral  do  Estado  da  Paraíba  migrou  todo  seu  parque

computacional para o software livre. Segundo o gerente Guido Giuseppe, da Sub Gerência de

Tecnologia da Informação, que foi emprestado à Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba,

afirmou  que  “[...]  alguns  usuários  perceberam  que  computadores  antigos acionados  pelo

sistema livre funcionava mais rápido do que os que eram acionados pelo sistema não-livre,

com a mesma configuração de hardware, [...]”. Mais um aspecto positivo desse sistema.

3.1 Distribuições GNU/Linux

O  sistema  operacional  GNU/Linux  para  desktops e  notebooks possui  diversas

distribuições.  A distribuição é “a união do  kernel com vários programas compatíveis com

ele.” (FILHO, 2012, p. 72).

Atualmente existem mais de cem distribuições GNU/Linux no mercado, segundo um

portal  de  distribuições,  disponível  em  <https://distrowatch.com/dwres.php?

resource=popularity>. Dentre as distribuições mais populares podemos citar: Debian, Mint,

Ubuntu, Fedora, OpenSuse, Red Hat e Slackwave. Existem mais distribuições, porém vamos

nos ater a somente essas 7 distribuições citadas anteriormente. Cabe ressaltar que não existe
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uma distribuição  perfeita,  distribuição  melhor  ou pior.  Cada distribuição  têm seus  pontos

fortes e fracos, cabe ao usuário decidir de acordo com suas necessidades qual distribuição

usar. 

Alguns fatores devem ser levados em conta na hora da escolha do seu GNU/Linux,

dentre as quais podemos destacar: “a distribuição é para desktops ou servidores? Se for para

desktops é mais usada pelos usuários iniciantes ou pelos usuários avançados? Tem um bom

suporte na internet em português ou só tem suporte em língua estrangeira?” Esses são um dos

fatores que o usuário deve ter em mente na hora de decidir sobre qual sistema usar, a fim de

ter uma experiência agradável.

No GNU/Linux, diferente do Windows, existe a possibilidade dos usuários escolherem

as interfaces gráficas. No que diz respeito ao significado de interfaces, o dicionário Aurélio

define-o muito bem, como meio que promove a comunicação entre dois ou mais grupos, nesse

caso o usuário e hardware ou o usuário e o sistema GNU/Linux. Define ainda como conjunto

de elementos de hardware e software destinados a possibilitar a interação com o usuário.

Dentre as principais interfaces existentes atualmente, podemos destacar o KDE Plasma

5, GNOME 3, UNITY e a Cinnamon. A interface é a responsável pela interação do usuário

com o sistema operacional e suas aplicações.

O KDE Plasma 5 é um ambiente gráfico desenvolvido pela comunidade KDE, uma

comunidade de desenvolvimento de software livre e tem por objetivo criar ou desenvolver um

ambiente que possa atender às necessidades diárias de um usuário comum bem como oferecer

as ferramentas necessárias para atender às necessidades dos desenvolvedores. KDE Plasma 5

foi  lançado  em  15  de  julho  de  2014  e  teve  significativas  melhoras  em  relação  ao  seu

antecessor, com uma interface moderna e mais limpa de acordo com o portal KDE disponível

em <https://www.kde.org/announcements/plasma5.0/>.

Já o GNOME 3 é um ambiente de trabalho de um projeto de  software livre que se

chama GNOME. Representado pela  Fundação GNOME, o projeto abrange o ambiente de

trabalho  para  os  usuários  e  a  Plataforma  de  Desenvolvimento  GNOME  para  os

desenvolvedores,  tem  como  foco  principal  a  usabilidade,  a  acessibilidade  e  a

internacionalização  do  projeto,  de  acordo  com  o  portal  do  GNOME,  disponível  em

<https://www.gnome.org/gnome-3/> .

O  Unity,  diferente  dos  outros  ambientes  gráficos  citados  anteriormente,  foi

desenvolvido por uma comunidade chamada Ayatana. A Canonical Ltd. precisando de um
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ambiente gráfico para seu sistema operacional adaptou o Unity para o Ubuntu. Atualmente a

Canonical Ltd. já anunciou que deixará de usar esse ambiente de trabalho e passará a usar por

padrão o GNOME.

A interface de usuário Cinnamon foi desenvolvida em 2011, tem por característica ser

totalmente  personalizável  de  modo  que  o  usuário  possa  escolher  temas,  extensões  e

aplicativos  que serão instalados  de acordo com a preferência  do usuário.  É utilizado por

padrão no Linux Mint e se assemelha bastante com a interface do Windows XP, Windows

Vista e Windows 7. Muito indicado para quem acaba de migrar do sistema proprietário para o

sistema software livre. De acordo com uma matéria publicada no Canal Tech, disponível em

<https://canaltech.com.br/linux/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-gnulinux-principais-

ambientes-graficos-110202/>.

O Ubuntu é uma das distribuições  mais conhecidas  e  usadas.  Dentre  os principais

motivos de sua popularidade, destaca-se o fato de ser de fácil utilização e uma vez instalado

no computador, já vem com os principais programas necessários para um computador, como

navegador, tocador de música, programa de escritório entre outros. O foco principal dessa

distribuição é a usabilidade. Ubuntu foi desenvolvido com base no Debian e vem se tornando

uma das distribuições mais usadas. A cada 6 meses uma nova versão é lançada de maneira

que a mais recente atualmente é o Ubuntu 18.04. 

O segundo sistema mais utilizado é o Mint. Seu ambiente gráfico é o Cinnamon 3.8 e

semelhante ao sistema da Microsoft, possui uma barra inferior onde fica localizado o menu do

sistema  e  aplicativos  e  programas  abertos  pelo  usuário.  É  uma  distribuição  de  origem

irlandesa e possui duas versões, uma baseada no Ubuntu e outra baseada no Debian. O Linux

Mint se diferencia das duas versões anteriores por apresentar uma gama de codecs e drivers

além  de  possibilitar  ao  usuário  mudar  algumas  configurações  através  do  modo  gráfico

enquanto que no Ubuntu e no Debian só permitirem no modo texto. O foco do sistema está na

funcionalidade,  depois  de  instalar  o  sistema  no  computador,  o  usuário  não  precisa  se

preocupar  com plugins  para  poder  ver  vídeos  no  YouTube,  drivers  WiFi  e  codecs para

reprodução de mídias, o sistema já vem com tudo isso de maneira terminada a instalação o

usuário não precisa se preocupar, o Mint está pronto para ser usado, de acordo com portal do

Linux Mint, dieponível em <https://linuxmint.com/about.php>.

O Debian GNU/Linux é uma distribuição que surgiu no ano de 1993 e é composta

inteiramente  por  softwares livres.  Esse  sistema  serve  como  base  para  a  maioria  das
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distribuições, podendo ser considerado um sistema maduro. Está disponível nos mais diversos

idiomas e é a distribuição com mais traduções no mundo. O lançamento de uma nova versão

do  sistema  não  tem  uma  data  fixa,  como  ocorre  na  distribuição  do  Ubuntu,  no  qual

anualmente são lançadas duas versões, uma em abril e a outra em outubro. No Debian, isso

não ocorre, a nova versão só é apresentada ao público quando o sistema está realmente pronto,

podendo ser lançada após 8 meses ou até mesmo 18 meses depois da versão atual. Esse é um

ponto forte, pois só sai uma nova versão, quando ela está totalmente acabada (FILHO, 2012).

De acordo com o Plano de Migração para  Software Livre do Exército, a adoção do

software livre em substituição ao  software proprietário deve ser considerada obrigatória em

todas as unidades, desde que não prejudique a operacionalidade daquela organização militar.

E todos serão responsáveis por essa migração, não existe um departamento responsável ou um

pessoal especializado incumbido dessa missão. Por isso cresce de importância o futuro oficial

conhecer esse tipo de software uma vez que recém egresso da AMAN ele será um difusor do

conhecimento.

3.2 Crescimento

Como já foi dito, o fato de não ter custo para ser implantado ou adquirido está fazendo

com que muitos governos, empresas e usuários migrarem para o GNU/Linux. Em vez de

desembolsar dinheiro com a compra de software proprietário, é mais viável implantar o GNU/

Linux, ter um gasto inicial com capacitação do pessoal do que anualmente renovar ou adquirir

licenças de um software para todos os computadores utilizados numa empresa ou governo, a

médio e a longo prazo o benefício será notório. Podemos citar, como exemplo disso, as Casas

Bahia,  Ministério  Público  Federal,  a  Procuradoria  Geral  do  Estado  da  Paraíba,  a  Caixa

Econômica  Federal,  o Banco do Brasil,  a  Embrapa,  os Ministérios das Comunicações,  da

Educação e do Desenvolvimento Agrário, a Marinha do Brasil, Serpro e Dataprev e muitos

outros  órgãos,  entidades  e  empresas  de  acordo com o portal  do governo,  disponível  em:

<http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2010/08/orgaos-federais-adotam-o-

software-livre-brasileiro>.

A possibilidade de adequar o software para um determinado fim, tirando recursos que

não  serão  utilizados  auxilia  na  segurança,  desempenho  e  eficiência.  Além  de  deixar  o

software  enxuto  eliminando  possíveis  vulnerabilidades. Pegar  um  software pronto,  e
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modificá-lo é mais rápido do que começar a trabalhar do zero, sem modelo nenhum. Graças à

disponibilidade  do  código-fonte  junto  ao  software,  os  programadores  podem  alterar

determinado software e distribuí-lo para empresa inteira.

3.3 Exército Brasileiro

Em meio à Era da Informação, onde tudo acontece simultaneamente e com tamanha

velocidade,  o  Exército  Brasileiro  decidiu  migrar  para  o  software livre  todo  seu  parque

computacional. Desde então essa mudança para o software livre vem acontecendo de forma

lenta e gradual, orientada pelo Plano de Migração para Software Livre no Exército Brasileiro

que se encontra na 3ª edição. 

De  acordo  com  o  Plano  de  Migração  para  Software  Livre  (2007),  os  principais

motivos  para  adoção  do  software  livre  consiste  na  economia  de  custo  de  aquisição  e

manutenção de softwares. Para o Exército Brasileiro e para o governo brasileiro, o parque

computacional  deveria  respeitar  a  questão  da  segurança,  principalmente  levar  em

consideração  os  princípios  básicos  da  segurança,  que  consiste  na  confidencialidade,

integridade e disponibilidade. 

A confidencialidade  consiste  em garantir  que  somente  pessoas  autorizadas  tenham

acesso aqueles documentos ou informações segundo o Diretor de TI da SAEB e fundador do

portal GSTI, Fernando Palma. Isso pode ser feito através de controle de acesso, autenticações

e etc.  Para isso, o sistema operacional  utilizado não pode conter  backdoor.  A integridade

consiste em manter as condições da informação desde a sua origem, sem sofrer quaisquer

modificações, a não ser aquelas feitas por usuários autorizados. A disponibilidade consiste em

garantir que o usuário acesse aquela informação sempre que necessário. E o último princípio é

a autenticidade,  consiste  num registro  que é  feito  cada  vez que o usuário vai  manipular,

alterar,  modificar  um documento,  segundo a Política  Digital  que se encontra  no Arquivo

Nacional Digital do Ministério da Justiça.

O princípio da segurança deve reger sempre as condutas do Exército e do governo em

se tratando dos sistemas informacionais. As informações que circulam dentro do Exército e no

governo são por vezes sigilosas e que se vazadas ameaçam a soberania nacional.

O Exército adotou  o  plano  de  migração  para  software livre  e  dentre  as  inúmeras

recomendações uma delas é a utilização do Ubuntu para os desktops, pois é desenvolvido com
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base  no  Debian,  já  alcançou  certo  grau  de  maturidade  e  é  de  fácil  utilização.  Para  os

servidores o EB adotou o Debian, dentre os principais motivos está a estabilidade do sistema,

o fato de ser o maior projeto de código livre existente atualmente, possuir o idioma português

brasileiro e etc.
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4 WINDOWS

O sistema Windows domina o setor atualmente de sistemas operacionais para desktops

e  notebooks.  Isso  se  deve  ao  fato  de  sua  história  ter  derrotado  grandes  empresas,  se

estabelecendo como a líder nesse segmento por muitos anos

Em  1981,  a  IBM  precisava  de  um  sistema  operacional  para  pôr  em  seu

microcomputador que seria lançado. Bill Gates mesmo não tendo um sistema operacional,

assinou  contrato  com a  IBM dizendo  que  forneceria  um.  Paul  Allen,  parceiro  de  Gates,

comprou um sistema chamado  Q – DOS,  que  era  da  Seatle  Computer  Products.  Com o

sistema em mãos, a Microsoft fez algumas alterações, adaptou o sistema, patenteou e entregou

a IBM. 

Tempos  depois,  com  o  lançamento  dos  computadores  da  Apple,  a  Microsoft  se

interessa  em  desenvolver  softwares para  o  Macintosh.  Para  isso,  a  Apple  fornece  3

computadores  à  empresa  de  Bill  Gates.  Em  vez  de  utilizá-los  para  auxiliar  no

desenvolvimento  de  software,  Gates  aplica  a  engenharia  reversa,  copia  os  códigos  de

programação e baseado no sistema da Apple lança seu sistema operacional Windows.

Em 1987, em parceria com a IBM, a empresa de Gates ajuda a desenvolver o OS/2,

um sistema operacional da IBM que viria junto com a segunda geração de computadores.

Entretanto, Bill Gates dizia a IBM que o Windows estaria morto depois que eles lançassem o

OS/2.  A verdade era que a  próxima versão do Windows estava em desenvolvimento  e a

Microsoft ao invés de ajudar a desenvolver o OS/2 retardou o seu desenvolvimento. As duas

empresas  chegaram  num  acordo  no  qual  o  Windows  seria  utilizado  para  computadores

pessoais e domésticos enquanto que o OS/2 seria utilizado para computadores maiores e mais

potentes. Nesse momento, a IBM descobre que seu sistema operacional tem um monte de

problemas e que não funciona, não podendo ser lançado no mercado e tendo que ser adiado.

Bill Gates lança seu sistema operacional sem nenhum impeditivo referente à IBM e a nova

geração de computadores da IBM acaba morrendo por conta desse atraso em seu lançamento. 

Em 1988, a  Digital Research apresenta um produto melhor do que o MS-DOS da

Microsoft,  o  DR-DOS. Esse era  melhor  para suportar  o Windows. A Microsoft  a fim de

impedir que o DR-DOS fosse um sucesso e o surgimento de novos concorrentes, vinculou o

Windows ao MS-DOS, o fabricante que quisesse o Windows teria que levar o MS-DOS além



 
28

de ter alterado o código de programação para que o DR-DOS não funcionasse corretamente.

Em 4 anos não existia mais DR-DOS.

Observa-se que a Microsoft estaria agindo contra a livre concorrência, buscando deter

o monopólio do setor. Paralelo a isso tudo, o GNU/Linux foi se desenvolvendo até chegar  o

que é hoje.  Um projeto maduro,  longe de morrer  e  conta com diversos colaboradores  do

mundo todo. Diferente das empresas que a Microsoft enfrentou e superou, o GNU/Linux não

é uma empresa, não existe uma empresa responsável ou uma estrutura física. O que existe é

uma comunidade, na qual os conhecimentos são compartilhados para quem quiser.

Atualmente a última versão do Windows se chama Windows 10. A Microsoft, por

padrão, colocou no sistema a obrigatoriedade das atualizações, porém o usuário não tem mais

o poder de decidir quando vai atualizar, qual a melhor hora para atualizar, o sistema por si só

atualiza  e  o  usuário  nem é  consultado.  O  apoderamento  de  suas  informações  é  feito  de

maneira  automática,  sem  ao  menos  consultá-lo.  Após  coletadas,  essas  informações  são

enviadas à Microsoft e ficam armazenadas nos servidores. Observa-se a total falta de controle

do usuário sobre o sistema. Não existe mais privacidade, controle sobre o sistema e segurança

das informações. 

Observa-se  que  a  Microsoft,  ao  contrário  do  software  livre,  não  estimula  a  livre

concorrência,  o  desenvolvimento  de  outros  sistemas  etc.  O  software  proprietário  quer  o

monopólio do mercado, não estimula e nem difunde o conhecimento. Em sua a trajetória, a

Microsoft acabou com as empresas que apareceram para competir nesse segmento de sistemas

operacionais.  Em consequência  disso,  muitas  empresas  que  não  conseguiram  enfrentar  o

sistema Windows, hoje apoiam o projeto GNU/Linux. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS

Na busca de uma resposta que norteou a pesquisa, chegamos aos resultados que se

seguem.

5.1 Resultados

O  primeiro  resultado  que  encontramos  foi  que  os  usuários  têm  preferência  pelo

sistema operacional da Microsoft, a minoria utiliza um sistema GNU/Linux. Isso fica evidente

no gráfico 1 abaixo.

  Fonte: O autor

Outro  dado  importante  que  a  pesquisa  revela  é  o  fato  de  49% dos  entrevistados

possuírem  a  licença  do  Windows  paga  com  nota  fiscal  e  com  o  certificado  de  licença.

Lembrando que 8% não possuem notebook e 4%  utilizam um sistema livre, logo cerca de

12% não precisam de licença. Dessa maneira podemos afirmar que 39% dos entrevistados não

possuem a licença paga comprovada com nota fiscal e com o certificado de licença.

88%

4%

8%

Gráfico 1

Windows

Linux

Não possuem computador
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A  pesquisa  nos  mostra  ainda  que  mais  da  metade  dos  usuários  consideram  o

GNU/Linux  um  sistema  operacional  bom.  Dentre  os  aspectos  mais  relevantes  está  a

segurança, como mostra o gráfico 2 abaixo.

    Fonte: O autor

De  acordo  com  gráfico  acima,  nota-se  que  os  cadetes  consideraram  o  sistema

GNU/Linux bom pelo principal fato de o considerar seguro. Cerca de 27% consideraram o

sistema livre bom porque não precisa pagar por sua licença. Pode-se observar ainda que 11%

dos cadetes que disseram que o sistema era bom foi pelo fato de ser fácil a personalização da

área de trabalho e outros 11% alegaram como motivo a interface gráfica ser diferente do

Windows. Apenas 3% afirmaram ser a compatibilidade com jogos e programas o motivo do

GNU/Linux ser bom e 10% afirmaram ser outro motivo. 

Diante disso, pode-se destacar a maturidade dos cadetes ou, pelo menos, a sensatez ao

escolher  a  segurança  e/ou  custo  da  licença  do  sistema  operacional  como  motivo  para

considerar o sistema livre bom. Essa pergunta foi respondida somente pelos 27% dos cadetes

que consideram o GNU/Linux um bom sistema operacional. 
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Cerca de 45% da população não considera o GNU/Linux um sistema operacional bom,

pois é difícil de ser utilizado, interface gráfica não é amigável e não possui compatibilidade

com programas e jogos. 

Cerca de 30% consideram o sistema ruim, pois tem como principal motivo sua difícil

utilização e 23% disseram que o sistema não é bom por causa da sua interface gráfica. Há

ainda 18% que consideraram o sistema ruim pelo fato do sistema não ser compatível com

jogos e programas.

Com relação ao fato do GNU/Linux possuir baixo índice de utilização entre os cadetes

do curso de infantaria, 45% dos cadetes afirmaram que o principal motivo está na sua difícil

utilização, 25% responderam que se deve à baixa compatibilidade com jogos e programas e

24% responderam que o motivo era a interface gráfica ser diferente do Windows..

Quanto ao foco do nosso problema, que consiste em saber se os cadetes utilizam  o

sistema livre, os motivos da utilização, ou da não utilização, e se, com base nas respostas das

perguntas anteriores, a segurança é levada em consideração, pode-se afirmar que os cadetes

não usam o sistema GNU/Linux, porém eles se preocupam com a segurança, uma vez que

55% dos cadetes acreditam que o sistema livre é seguro.

Descobrimos  que  mais  de  60% ao escolher  um notebook para  comprar,  procuram

saber qual o sistema operacional pré-instalado de fábrica. 

Entretanto,  o  resultado  que  mais  chamou  atenção  foi  quando  o  usuário  teve  que

colocar em ordem de importância 5 fatores e as respostas resultaram nos seguintes gráficos:
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 Fonte: O autor

No que  diz  respeito  à  segurança,  muito  surpreendeu  ao  analisar  o  gráfico  acima.

Somando-se os valores das duas colunas da direita, têm-se um valor de 39%, que é o número

de  cadetes  que  colocaram  a  segurança  como  prioridade,  sendo  muito  importante  ou

importante.  Entretanto,  nota-se,  também,  que  40%  julgaram  a  segurança  como  sem

importância ou pouco importante. É notório que a quantidade de cadetes que não considera a

segurança como um fator importante é superior à quantidade de cadetes que se preocupam

com a segurança. 

Surpreende-se  ao  observar  o  gráfico  acima,  uma  vez  que  26%  dos  cadetes  não

priorizaram o fator segurança e 14% afirmaram ser pouco importante. Esperava-se que todos

ou, pelo menos, mais da metade dos cadetes priorizasse a segurança, atribuindo o máximo

grau de importância ou considerando o fator segurança como importante.
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   Fonte: O autor

Pode-se observar a discrepância nos resultados.  O fator desempenho é considerado

como muito importante pela maioria dos cadetes. Podemos afirmar que antes de adquirir um

notebook o fator  que vai  pesar na escolha é o desempenho.  Cerca de 37% consideram o

desempenho  muito  importante,  somado  aos  26%  dos  cadetes  que  consideraram  sendo

importante, têm-se cerca de 62% dos cadetes se preocupam com o desempenho, mais até do

que o fator segurança. Diferente do gráfico anterior, observa-se uma discrepância no gráfico

acima. Enquanto que a diferença da soma das duas colunas da direita com as duas colunas da

esquerda, dá uma diferença de 38%, no gráfico relativo à segurança deu uma diferença de 1%.

Pode-se afirmar diante desses dados que o pensamento dos cadetes não se baseia na

segurança, mas sim no desempenho.
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Fonte: O autor

O gráfico  acima  mostra  que  o  custo  da  licença  de  um sistema  operacional  não  é

considerado como um fator importante. Para os cadetes não importam se no final o usuário

vai  pagar  a  mais  pelo  notebook  para  poder  utilizar  um sistema  operacional  de  software

proprietário.  Esse gráfico  surpreende pela  quantidade  de cadetes  de infantaria  que não se

importa com o custo da licença.

Diferentemente do que foi imaginado, cerca de 32% consideram o custo da licença

sem importância e outros 32% consideram pouco importante. Apenas 6% realmente se atenta

para  a  situação  dos  valores,  pode-se  dizer  que  64%  não  vê  o  preço  como  um  fator

determinante.
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Fonte: O autor

A  interface  gráfica, por  ser  um  fator  subjetivo,  fica  difícil  de  avaliar.  Quando

observamos os gráficos anteriores,  pode-se afirmar que em relação ao gráfico de custo da

licença, os cadetes consideram mais a interface gráfica do que o custo da licença. Nota-se que

as  duas  principais  colunas  ao  meio possui  mais  importância  quando comparamos  com o

gráfico do custo da licença. Porém podemos observar que é nitidamente menos importante do

que o gráfico do desempenho. Para os cadetes a interface  gráfica configura-se sendo como

fator de pouca importância, o que não foi uma surpresa. Diferente do gráfico de segurança e

do custo da licença que surpreendeu ao apresentar elevado número de cadetes que elegeram

os dois fatores como sem importância ou pouco importante.
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Fonte: O autor

No gráfico acima, notamos que a compatibilidade com jogos e programas é um fator

importante para os cadetes. Em comparação com os gráficos anteriores podemos afirmar que

é o segundo fator que mais se destacou, ficando abaixo somente do gráfico de desempenho. 

Diante do que foi exposto, o fator desempenho é considerado o mais importante para

os  cadetes.  Cerca  de  37%  elegeu  esse  fator  como  sendo  “muito  importante”  e  26%  o

considerou importante. O segundo fator relevante para a escolha do sistema operacional é a

compatibilidade com jogos e programas. De acordo com dados coletados cerca de 50% dos

cadetes  do  2º  ano  do  Curso  de  Infantaria  consideram  esse  fator  muito  importante  ou

importante na hora de escolher um sistema operacional para uso pessoal em um notebook ou

computador. Com 49% de votos está o fator segurança. Com exato 1% de diferença para a

compatibilidade do sistema operacional com os jogos e programas, os cadetes consideram

esse fator  mais  importante  que a  segurança.  A interface gráfica amigável  foi  considerado

indiferente ou pouco importante pela pela população com cerca de 54% e o custo da licença é

considerado sem importância ou pouco importante por 64% dos cadetes do 2º ano do Curso

de Infantaria.
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6 CONCLUSÃO

Esse  trabalho  teve  por  objetivo  verificar  qual  sistema  operacional  os  cadetes  do

segundo ano do Curso de Infantaria utilizam, entender o motivo da escolha e se a escolha é

determinada por algum fator específico, como: segurança, desempenho, custo da licença entre

outros.

O resultado encontrado foi que há um alto índice de utilização do sistema operacional

proprietário. Apesar de terem usado o sistema GNU/Linux durante as aulas de cibernética, as

aulas não foram fator suficiente para despertar o interesse nesse sistema operacional. Dentre

os  principais  motivos  para  a  não  utilização  do  sistema  operacional  livre,  destaca-se  a

dificuldade de utilização desse sistema. A escolha do sistema pelos cadetes é feita com base

no desempenho e compatibilidade que o referido sistema operacional tem com programas e

jogos. Ter elevado desempenho mas não possuir compatibilidade com os diversos jogos e

softwares, perde a importância ou até mesmo a utilidade, sob a ótica do cadete.

Há  de  ressaltar  que,  metade  dos  cadetes  que  utilizam  o  Windows como  sistema

operacional,  reconhecem que estão mais suscetíveis a ter  seus sistemas infectados por um

vírus do que se usassem um sistema operacional livre nos notebooks ou ao menos reconhece

que, no sistema operacional livre, as chances de possuir o sistema infectado são menores do

que no Windows. 

Os motivos que mais chamam atenção no sistema operacional livre se deve ao fato de

ser um sistema seguro, já que seu código fonte é aberto, o que permite realizar auditorias e o

fato de não precisar pagar por uma licença. Nas empresas e órgãos federais esses aspectos são

os principais responsáveis pela migração para o sistema operacional livre, e, entre os cadetes,

acontece  o  mesmo.  Grande  parte  deles  enxerga  esses  aspectos  como  motivadores  para

realização  da  troca  de  sistema  operacional,  porém,  o  problema  está  na  complexidade  do

sistema.  Se  uma  empresa  não  tiver  um  plano  bem  elaborado  ou  uma  estratégia  para  a

realização da troca dos sistemas operacionais, a probabilidade de fracasso é grande. Com os

cadetes ocorre a mesma coisa. Eles reconhecem que o sistema é seguro e não tem custo de

licença para sua utilização, porém não se sentem capacitados e não sabem usar o GNU/Linux,

e por isso afirmam que o sistema é de difícil utilização. 

Quase a metade dos cadetes de infantaria afirmam que o GNU/Linux não é bom por

causa da dificuldade que eles sentem em utilizá-lo ou então por causa da interface gráfica
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diferente do Windows. Com base nisso, pode-se dizer que a questão está na adaptação ao novo

sistema, e com o tempo e o uso frequente dele se poderia sanar esse “problema”. O que se

pode  fazer  é  escolher  uma  distribuição  que  se  pareça  ao  máximo  com  Windows ou

personalizar a sua interface gráfica para ficar semelhante ao Windows.

Diante  dessas  respostas,  obteve-se  também  que  este  problema,  a  dificuldade  para

utilizar o sistema, somado à interface gráfica diferente do Windows, são os principais motivos

que fazem com que os cadetes não utilizem o GNU/Linux, seguido da falta de compatibilidade

com  os  programas  e  jogos.  Esses  problemas  não  acontecem  somente  com  os  cadetes.

Qualquer órgão do governo, empresa, municípios e outras entidades que optem por implantar

o  GNU/Linux em todo  o  parque  computacional,  vai  se  deparar  com essas  questões.  Por

conseguinte, é nesse momento em que o planejamento adequado e a capacitação do usuário

têm que ser considerados.

Dentro dessa perspectiva, podemos destacar que os cadetes levam em consideração o

sistema instalado em um notebook,  procurando encontrar um equilíbrio entre desempenho e

compatibilidade com jogos e programas.

Os  resultados  alcançados  nesta  pesquisa  não  podem ser  generalizados  a  todos  os

cadetes da Academia Militar  das Agulhas Negras,  uma vez que a amostra da pesquisa se

limitou aos cadetes  do 2º ano do Curso de Infantaria.  Logo, a população utilizada para a

realização do presente trabalho visa somente analisar a utilização do sistema operacional livre

pelos cadetes de Infantaria do 2º ano. Portanto nossa hipótese de que o cadete se baseia na

segurança  no  momento  da  escolha  de  um  sistema  operacional  não  procede.  Apesar  de

possuírem  o  conhecimento  sobre  cada  um  dos  fatores  levantados  em  pauta,  os  cadetes

priorizam o desempenho e a compatibilidade com jogos e programas.

Conclui-se  então  que,  apesar  do  contato  com o  sistema  GNU/Linux nas  aulas  de

cibernética, ministradas na Escola Preparatória de Cadetes e na Academia Militar das Agulhas

Negras e  a  adoção desse sistema pelo Exército  Brasileiro,  os cadetes  preferem o sistema

Windows. Essa escolha é feita com base no desempenho do sistema aliado à compatibilidade

que o Windows tem com programas e jogos. Contudo, pode-se afirmar que a maior parte dos

cadetes utilizam o sistema Android em seus respectivos  smartfones, apesar de ser Linux. O

problema está na familiaridade com a interface gráfica

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com um tema de grande interesse, mas que

fugiu ao recorte adotado nesta pesquisa. Sugere-se uma pesquisa mais aprofundada, podendo
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até ser abordado numa posterior continuação da presente monografia o nível de conhecimento

relacionado a segurança da informação que os cadetes de Infantaria possuem e o grau de

importância que os cadetes atribuem para esse assunto. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO CAD CASTRO 4º ANO COMUNICAÇÕES

Esse questionário é instrumento da pesquisa de campo – A dificuldade da utilização do 

sistema operacional GNU/Linux pelos cadetes – elaborada pelo Cad Castro do 4º ano do 

curso de Comunicações, sob orientação do TC Nívio. A sua participação é fundamental 

para o sucesso desta pesquisa, você não será identificado.

 01. Qual sistema operacional você utiliza em seu computador pessoal?

(     )Windows (     )GNU/Linux (     )Outros (     )Não tenho notebook

02. Se você usa Windows em seu notebook, você tem uma licença paga com nota fiscal e 

comprovada com nota fiscal e com certificado de licença?

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não uso Windows em meu notebook

03. Você considera o GNU/Linux um bom sistema operacional? 

(   )Sim      (   )Não

04. Se sim, por quais fatores?

(   )Segurança

(   )Compatibilidade com jogos

(   )Interface gráfica diferente do Windows

(   )Custo da licença de software

(   )Facilidade de personalização da área de trabalho

(   )outro fator __________

05. Se não, por quais fatores?

(   )Segurança

(   )Compatibilidade jogos

(   )Interface gŕafica diferente do Windows

(   )Custo da licença de software

(   )Difícil utilização
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(   )outro fator ________

06. Qual fator você considera como dificultador da utilização do GNU/Linux?

(   )Segurança

(   )Compatibilidade com jogos e programas

(   )Interface gráfica diferente do Windows

(   )Difícil utilização 

(   )Custo da licença do software

(   )outro fator

07. Na hora de comprar seu notebook, você levou em consideração o sistema operacional pré-

instalado ?

(   ) sim (   ) não

08. Usando uma numeração de 1 a 5, com o 1 sendo o fator de menos importância e o 5 de 

máxima importância, que número você atribuiria para os fatores abaixo na hora de escolher 

um sistema operacional? Lembrando que os números ó podem ser usados uma única vez.

(   ) segurança

(   ) custo da licença

(   ) interface gráfica amigável (fácil de usar)

(   ) compatibilidade com jogos e programas

(   ) desempenho
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