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A REVISTA
A Revista Científica da Faculdade Laboro tem o objetivo de estimular a produção científica
e acadêmica, em especial de seu corpo docente e discente. Configura-se em uma ferramenta para
a divulgação de artigos qualificados e disponibilizará em sua publicação eletrônica versões
integrais e gratuitas dos trabalhos.
O formato é destinado para a publicação e visualização de artigos relacionados ao universo
acadêmico, notícias da comunidade científica e novidades da literatura, tendo em vista a
constante necessidade em se manter firme o tripé educacional ensino – pesquisa – extensão.
2INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO
2.1- PERIODICIDADE E QUANTIDADE DE TRABALHOS
A Revista Científica da Faculdade Laboro será veiculada anualmente, apenas em formato
eletrônico, e contemplará a publicação de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) artigos
científicos, escolhidos de acordo com os critérios determinados no presente documento.
2.2- FORMATO DOS TRABALHOS
Os artigos poderão ser desenvolvidos em temática livre.
Podem concorrer, trabalhos que se enquadrem em um dos seguintes formatos:
a) Artigos Originais:
Abrangem as pesquisas de campo, os estudos observacionais, experimentais ou quaseexperimentais, avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e
estudos sobre avaliação de desempenho. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses
claras, desenho e métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões.
Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos teóricos
relevantes). Neste caso, o texto deve ser elaborado em tópicos para guiar os leitores
quanto aos elementos essenciais do argumento desenvolvido.
Para a utilização desse grupo de trabalhos, recomenda-se ao autor que antes de submeter
seu artigo utilize o "checklist" em anexo.
b) Comunicações Breves:
São relatos curtos de achados que apresentam interesse para a comunidade acadêmica,
mas que não comportam uma análise mais abrangente e uma discussão de maior fôlego.
c) Artigos de Revisão:
Este formato contempla as duas formas abaixo, ambas podendo ser utilizadas livremente
nos manuscritos.
Revisão sistemática e meta-análise - Por meio da síntese de resultados de estudos
originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta específica e de
relevância para a comunidade acadêmica. Descreve com pormenores o processo de busca
dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que foram incluídos na
revisão e os procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos pelos estudos
revisados (que poderão ou não ser procedimentos de meta-análise).
Revisão narrativa/crítica - A revisão narrativa ou revisão crítica apresenta caráter
descritivo-discursivo, dedicando-se à apresentação compreensiva e à discussão de temas
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d)

e)

f)

g)

de interesse científico. Deve apresentar formulação clara de um objeto científico,
argumentação lógica, crítica teórico-metodológica dos trabalhos consultados e síntese
conclusiva.
Projetos de intervenção:
Projetos fundamentados nos pressupostos da pesquisa-ação, pesquisas que envolvem a
prática do autor, produzindo novos conhecimentos a partir disso, mantendo a visão técnica
e cientifica, em uma perspectiva de mudança da realidade.
Relatos de caso:
Trata-se de uma importante fonte para fornecer subsídios fundamentais para a melhor
compreensão de uma determinada realidade, baseada na literatura especializada.
Projetos estruturais:
Visam divulgar a produção técnica a partir de trabalhos elaborados de forma estruturada
para exposição do funcionamento de projetos físicos.
Comentários:
Visam a estimular a discussão, introduzir o debate e "oxigenar" controvérsias sobre
aspectos relevantes dos estudos científicos. O texto deve ser organizado em tópicos ou
subitens destacando na Introdução o assunto e sua importância. As referências citadas
devem dar sustentação aos principais aspectos abordados no artigo.

Os alunos da graduação terão seus projetos interdisciplinares publicados em cada edição da
Revista, como forma de estímulo à produção científica, em conjunto com professor orientador.
Serão selecionados quatro projetos para publicação sendo utilizado o critério de maior nota – em
caso de empate será procedido sorteio na presença da ouvidoria.
2.3- EXIGÊNCIAS DA SELEÇÃO
No momento da inscrição, o autor deve assinalar o formato do trabalho submetido à
avaliação.
Para cada formato de trabalho, o autor deverá, necessariamente, direcionar o seu
manuscrito de modo a preencher as exigências a seguir.
a) Artigos originais:
Devem conter no máximo 3.500 (três mil e quinhentas) palavras, excluindo resumos,
tabelas, figuras e referências.
As tabelas e figuras, limitadas a 5 (cinco) no conjunto, devem incluir apenas os dados
imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não devem repetir dados já
descritos em tabelas.
As referências bibliográficas, limitadas a 25 (vinte e cinco), devem incluir apenas aquelas
estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. Deve-se evitar a inclusão
de número excessivo de referências numa mesma citação. Citações de documentos não
publicados e não indexados na literatura científica (teses, relatórios e outros) devem ser
evitadas. Caso não possam ser substituídas por outras, não farão parte da lista de
referências bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés das páginas onde estão
citadas.
Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 (trezentas)
palavras, contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. Excetuam-se os
ensaios teóricos, cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, terão limite de
150 (cento e cinquenta) palavras.
A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, Métodos,
Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A Introdução deve
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ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância e destacando as
lacunas do conhecimento que serão abordadas no artigo. As fontes de dados, a população
estudada, amostragem, critérios de seleção, procedimentos analíticos, dentre outros,
devem ser descritos de forma compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de
Resultados deve se limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir
interpretações/comparações. O texto deve complementar e não repetir o que está descrito
em tabelas e figuras. A Discussão deve incluir a apreciação dos autores sobre as limitações
do estudo, a comparação dos achados com a literatura, a interpretação dos autores sobre
os resultados obtidos e sobre suas principais implicações e a eventual indicação de
caminhos para novas pesquisas. Trabalhos de pesquisa qualitativa podem juntar as partes
Resultados e Discussão, ou mesmo ter diferenças na nomeação das partes, mas
respeitando a lógica da estrutura de artigos científicos. Modelo Laboro
b) Comunicações Breves, Comentários, Relatos de Caso ou Projetos de Intervenção:
Devem ter no máximo 1.500 (mil e quinhentas) palavras (excluindo resumos tabelas,
figuras e referências), 1 (uma) tabela ou figura e até 5 (cinco) referências.
O resumo, que deve ser narrativo, e conter, no máximo, 100 (cem) palavras.
Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para artigos originais.
Modelo Laboro
c) Artigos de Revisão:
Utilização máxima de 4.000 (quatro mil) palavras.
O formato dos resumos, a critério dos autores, será narrativo, com até 150 (cento e
cinquenta) palavras. Ou estruturado, com até 300 (trezentas) palavras.
Não há limite de referências. Modelo Laboro.
2.4- DA AUTORIA
Autor é aquele que contribui substancialmente no que tange à concepção do projeto de
pesquisa, análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. A contribuição de cada um
dos autores deve ser explicitada em declaração para esta finalidade (ver modelo). Não se justifica
a inclusão de nome de autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima. A indicação
dos nomes dos autores logo abaixo do título do artigo é limitada a 6 (seis).
Os manuscritos publicados são de propriedade da Revista Científica da Faculdade Laboro,
vedada a veiculação, sem prévia autorização, mesmo que parcial, em outros periódicos. Idem para
o caso de tradução para outro idioma, além de serem fornecidos os respectivos créditos à Revista
Científica da Faculdade Laboro.
2.5- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
Os manuscritos submetidos que preencherem os requisitos constantes nos tópicos
anteriores serem encaminhados para avaliação e julgamento.
Para ser publicado, o manuscrito deve ser aprovado nas três seguintes fases:
a) Pré-análise: a avaliação será realizada pela Comissão de Triagem de Trabalhos Acadêmicos
da Faculdade Laboro, e que analisará, pontuado de 0 (zero) a 10 (dez) os seguintes tópicos:
originalidade, pertinência, qualidade acadêmica e relevância do manuscrito para a
comunidade acadêmica.
b) Avaliação do conteúdo: os manuscritos selecionados na pré-análise são submetidos à
avaliação de 2 (dois) especialistas na temática abordada.
c) Redação/Estilo: A leitura técnica dos textos e a padronização ao estilo da Revista finalizam
o processo de avaliação.
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Visando a lisura do processo avaliativo, o anonimato será garantido durante todo o processo
de julgamento. Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de reformulação, poderão
retornar como novo trabalho, iniciando outro processo de julgamento.
2.6- OUTRAS FORMALIDADES
Todos os trabalhos submetidos à apreciação da Coomissão devem ser digitados em
extensão .doc, com letras arial, corpo 12, página em tamanho A-4, incluindo resumos,
agradecimentos, referências e tabelas.
Todas as páginas devem ser numeradas.
Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, excetuando as já conhecidas.
Os critérios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos devem ser respeitados. Para
tanto os autores devem explicitar em Métodos que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões
exigidos pela Declaração de Helsinque e aprovada pela comissão de ética indicada pela instituição
– cadastro na Plataforma Brasil.
Aceitam-se manuscritos somente no idioma português. Ressalta-se que todos os
manuscritos devem apresentar dois resumos, sendo um em português e outro em inglês.
Todos os manuscritos devem apresentar os seguintes dados de identificação:
a) Título do artigo - deve ser conciso e completo, limitando-se a 93 caracteres, incluindo
espaços. Deve ser apresentada a versão do título em inglês.
b) Nome e sobrenome de cada autor, seguindo formato pelo qual é indexado.
c) Indicação da instituição a que cada autor está afiliado, acompanhado do respectivo
endereço (uma instituição por autor).
d) Nome e endereço do autor responsável para contato.
Agradecimentos - Devem ser mencionados nomes de pessoas que prestaram colaboração
intelectual ao trabalho, desde que não preencham os requisitos para participar da autoria. Deve
haver permissão expressa dos nomeados (ver documento Responsabilidade pelos
Agradecimentos).
Referências - As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas e
normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem ser referidos de
forma abreviada, de acordo com o Index Medicus, e grafados no formato itálico. No caso de
publicações com até 6 autores, citam-se todos; acima de 6, citam-se os seis primeiros, seguidos da
expressão latina "et al".
Comunicação pessoal ou noticia de jornal, não é considerada referência bibliográfica.
Quando essencial, pode ser citada no texto, explicitando em rodapé os dados necessários. Devem
ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura científica mundial e de difícil
acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento; quando
relevantes, devem figurar no rodapé das páginas que as citam. Da mesma forma, informações
citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos não mantidas permanentemente em sites,
não devem fazer parte da lista de referências, mas podem ser citadas no rodapé das páginas que
as citam.
Citação no texto - Deve ser indicado em expoente o número correspondente à referência
listada. Deve ser colocado após a pontuação, nos casos em que se aplique. Não devem ser
utilizados parênteses, colchetes e similares. O número da citação pode ser acompanhado ou não
do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. Se forem citados dois autores, ambos são
ligados pela conjunção "e"; se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão
"et al". A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são de
responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito.
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Tabelas - Devem ser apresentadas separadas do texto, numeradas consecutivamente com
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se atribuir um
título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem
ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título.
Quadros - São identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto.
Figuras - As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.), devem ser citadas como figuras.
Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram
citadas no texto; devem ser identificadas fora do texto, por número e título abreviado do trabalho;
as legendas devem ser apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem ser suficientemente
claras para permitir sua reprodução, com resolução mínima de 300 dpi. Não se permite que
figuras representem os mesmos dados de Tabela. Nas legendas das figuras, os símbolos, flechas,
números, letras e outros sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido.
Documentos - Cada autor deve ler, assinar e anexar os documentos: Declaração de
Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (enviar este somente após a aprovação).
Apenas a Declaração de responsabilidade pelos Agradecimentos deve ser assinada somente pelo
primeiro autor (correspondente).Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar
declaração de responsabilidade.
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CHECKLIST PARA ARTIGOS
Prezado (a) autor (a)
Obrigado pela preferência!
Este checklist auxiliará o preparo e conferência do manuscrito, bem como os documentos
necessários para submetê-lo.
Ao utilizá-lo poderá aperfeiçoar o processo e a qualidade da publicação.
1 – ETAPA PREPARO E CONFERÊNCIA
Formatação
( ) Papel A4 com margens de 2,5 cm de cada lado.
( ) Fonte Arial tamanho 12
( ) Espaçamento duplo entre linhas em todo o artigo, incluindo os resumos e referências. As
tabelas em espaçamento simples.
Página de identificação
( ) Título do artigo
( ) O título é conciso e informativo, e não contém a localização geográfica da pesquisa e
abreviações.
( ) Não reafirma o tipo de artigo. Exemplo: Relato de Caso, Revisão.
( ) Não indica o tipo de análise estatística. Exemplo: Análise Multivariada.
( ) Não inclui o nome da instituição.
( ) Nome completo de cada autor e a afiliação institucional.
( ) Nome, endereço, email do autor responsável e a quem deve ser encaminhados informativos.
( ) Fontes de auxílio à pesquisa.
Resumo
( ) Contém até 300 palavras.
( ) Para artigos originais e de revisão, o resumo está estruturado – objetivos do estudo, métodos,
principais resultados e conclusões.
CITAÇÕES
( ) Todas as referências estão citadas no texto de forma consecutiva.
( ) Todas as referências citadas estão identificadas por números arábicos e sobrescrito.
( ) Não há espaço entre a citação da referência sobrescrita e a palavra anterior.
( ) Caracteres de pontuação como ponto e vírgulas estão colocados após a citação da referência.
( ) As citações no texto não revelam os nomes dos autores que estão sendo citados.
( ) Citações de referências sequências estão separadas por traço.
( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
( ) Citações de referências intercaladas estão separadas por vírgula
( ) Citações diretas, ou seja, “ipsis literes”, estão entre aspas, tamanho 12, e na sequência do
texto.
( ) Sim ( ) Não ( ) não se aplica
NOTAS DE RODAPÉ
O artigo contém notas de rodapé?
( ) Sim
( ) Constam em número mínimo indispensável.
( ) Estão indicadas no texto por asterisco.
( ) Iniciam a cada página, em caso de existir mais de uma nota de rodapé.
( ) Não
TABELAS
O artigo possui tabelas?
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( ) Sim.
( ) Possuem tamanho máximo de uma página.
( ) Não estão fechadas por traços na laterais esquerda e direita.
( ) Não contém traços internos.
( ) Estão citadas no texto e inseridas tão logo, e não no final do artigo.
( ) Possuem títulos acima das mesmas.
( ) Foram elaboradas com a ferramenta apropriada para construção de tabelas no programa
Word ou similar.
( ) Estão em número máximo no conjunto com as figuras,caso existam figuras, conforme as
categorias.
Cinco para artigo original e uma para os demais.
( ) Não.
FIGURAS (GRÁFICOS, DESENHOS, FOTOS)
O artigo possui figuras?
( ) Sim.
( ) Estão legíveis
( ) Estão em alta resolução – 300 DPI.
( ) Possuem título abaixo das mesmas.
( ) Estão citadas no texto e inseridas tão logo, e não no final do artigo.
( ) Gráficos, desenhos e fotos estão identificados como figuras.
( ) Estão em número máximo no conjunto com as tabelas, caso existam tabelas, conforme
categoria do artigo.
Cinco figuras e/ou tabelas para artigo original, te uma para as demais.
( ) Os gráficos foram copiados do Excel ou similar e colados no Word ou similar.
( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica.
( ) Não.
REFERÊNCIAS
( ) Seguem o estilo Vancouver.
( ) Máximo de 25 .
( ) Espaçamento duplo entre linhas.
( ) Todas as referências estão citadas no texto.
2 – ETAPA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
2.1 Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais
( ) Cada autor leu e assinou a declaração.
( ) A declaração lida e assinada, está digitalizada no formato JPG, com tamanho máximo de 1
megabyte.
2.2 ( ) A pesquisa envolveu Seres Humanos, direta ou indiretamente, e foi aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa.
( ) Sim.
( ) A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa está digitalizada no formato JPG, tamanho
máximo de 1 megabyte, ou formato PDF.
( ) Não envolveu sujeitos humanos.
( ) A declaração informando que a pesquisa não envolveu sujeitos humanos direta ou
indiretamente, assinada pelo autor responsável pela submissão está digitalizada no formato JPG
com tamanho máximo 1 megabyte, ou formato PDF.
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MODELO: SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
Prezado autor, neste momento faça a escolha das categorias do seu manuscrito.
O manuscrito segue as exigência do formato:
( ) Artigo Original
( ) Artigo de Revisão
( ) Comunicações Breves
( ) Comentários
( ) Relato de caso
( ) Projeto de Intervenção
Sou ciente de que meu manuscrito será analisado de acordo com o por mim indicado. Caso não se
encaixe na categoria assinalada será automaticamente desclassificado.
Local, data ___________________ Assinatura
MODELO: TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito intitulado (título) nos
seguintes termos:
"Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade
pelo seu conteúdo."
"Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este manuscrito, em parte
ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, foi
publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato
impresso ou no eletrônico."
"Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento de
dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores."
Contribuição: _______________________________________________________________
Local, data ___________________ Assinatura
MODELO: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS AGRADECIMENTOS
Eu, (nome por extenso), autor responsável pelo manuscrito intitulado (título):
Certifico que todas as pessoas que tenham contribuído substancialmente à realização deste
manuscrito, mas não preenchiam os critérios de autoria, estão nomeados com suas contribuições
específicas em Agradecimentos no manuscrito.
Certifico que todas as pessoas mencionadas nos Agradecimentos me forneceram permissão por
escrito para tal.
Certifico que, se não incluí uma sessão de Agradecimentos, nenhuma pessoa fez qualquer
contribuição substancial a este manuscrito.
Local, Data ___________________ Assinatura
MODELO: TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
"Declaro que em caso de aceitação do artigo por parte da Revista Científica da Faculdade Laboro
concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva daquela,
vedado qualquer produção, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação,
impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei
constar o competente agradecimento à Faculdade Laboro e os créditos correspondentes."
Autores: ______________________________________________
Título: ______________________________________________________________
Local, Data ___________________ Assinatura
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6

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS
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27

A NOVA VELHA LEI DO SOFTWARE Osvaldo Romualdo Costa Filho1,
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32

SIMULAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROTCOLO SNMP E CACTI
Osvaldo Romualdo Costa Filho1, Serligia Figueredo1, Marcos André Costa1 ,
Gedson Rios2, Marcos Sá2

34
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Resumo. Devido ao grande crescimento tecnológico provocado pela
globalização, as pessoas estão descobrindo na internet uma maneira rápida e
eficiente de comunicação, o desenvolvimento da informática e das redes sem
fio tem se tornado muito popular na ultimas décadas do século XX, os
benefícios das redes sem fio - Wireless aumentaram significativamente, devido
a comodidade e facilidade de mudança de um lugar para outro que proporciona
à disponibilidade ampliada de frequência de rádio para transmissão e às
melhorias na tecnologia..
1. INTRODUÇÃO
Wireless é uma rede sem fio também chamada de Wifi (Wireless fidelitity) é uma
alternativa as redes convencionais oferece todos os recursos de forma flexível.
Neste trabalho será apresentado o surgimento do Wireless, as principais características e
vantagens, a segurança no uso e como funciona. Para estas informações o pesquisador
buscou arcabouço teórico no trabalho do autor: VASCONCELOS, Geovane, 2008,
(dissertação UFRJ). Segundo ele “Uma rede sem fio é um sistema que interliga vários
equipamentos fixos ou móveis através de uma transmissão sem fio”. (
VASCONCELOS, 2008, p. 28). Da autora: PENNA, Roberta, 2012. Que destaca o
surgimento da internet e das redes sem fio, “ As redes sem fio e a internet surgiram da
necessidade de se criar uma rede que resistisse a ataques nucleares, onde todos os
pontos de comunicação fossem iguais e não houvesse um comando central, garantindo
assim uma comunicação contínua”. ( PENNA, 2012, p. 45). E do Manual do Wireless
do PROINFO, 2012/ 2013- Programa Nacional de Tecnologia Educacional,
desenvolvido pelo MEC, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento educacional
brasileiro.
Na medida que novas tecnologias evoluem, novas formas de comunicação aparecem
com mais eficiência, a internet em uma sociedade proporciona um desenvolvimento
organizacional, social e cultural por proporcionar informações direta e momentânea de
nível mundial para todas pessoas.
2. TECNOLOGIA WIRELESS
*
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2.1 Surgimento das redes sem fio
Sobre o surgimento da comunicação sem fio ou Wireless, PENNA, 2012. Discorre
que:
Surgiu em meados do século XIX, a partir das teorias de dois
físicos ingleses Michael Faraday e James Clerk Maxwell. Em
1888, Heinrich Heartz, aplicou estas teorias para onstruir um
transmissor “centelhador” um dispositivo que gerava ondas de
rádio a partir de uma centelha elétrica, em 1885 o engenheiro
italiano Gugleumo Marconi ampliou esta descoberta ampliou
o alcance da transmissão e adaptou a tecnologia para enviar e
receber sinais telegráficos sem fio, no inicio do século XX, o
avanço desenvolvido pelo professor inglês Jhon Ambrosi
Fleming e pelo inventor norte-americano Lee De Forest,
tornaram possível modular e amplificar sinais sem fio para o
envio de transmissão de voz. (PENNA, 2012, p. 25).

“No Brasil o Wireless surgiu quase na mesma época em que apareceram os primeiros
notebooks, em 1988, através de transmissores e receptores de rádio com ondas curtas
para permitir a comunicação entre eles”. (PENNA,2012. p. 28).
O Wireless é uma tecnologia capaz de unir terminais eletrônicos geralmente
computadores, entre si, devido às ondas de rádio ou infravermelho, sem a necessidade
de usar cabos de comunicação entre eles, o uso desta tecnologia vai desde transceptores
de rádio como Walkie-talkies até satélites artificiais no espaço. Seu uso é comum em
redes de computadores onde os usuários utilizam-se da mesma para navegar pela
internet, em um escritório, em uma lanchonete, em uma praça, em um bar, etc...
Uma rede de computador sem fio são redes que utilizam ondas eletromagnéticas a invés
de cabos, tendo sua classificação baseada na área de abrangência dela, redes pessoais ou
curtas distância WPAN, redes locais WLAN, redes metropolitanas WMAN, redes
geograficamente distribuídas ou de longa distância WWAN.
2.2 Características e vantagens para o usuário do Wireless
A comunicação sem fio permite a sociedade maior comodidade e flexibilidade porque
permite a comunicação entre as pessoas, sem precisarem permanecer fixas como a casa
ou o trabalho, os serviços de informação ficam facilmente disponíveis sem os
tradicionais baseados em fio como os telefones fixos comuns.
As principais características das redes sem fio Wireless é o fato dela proporcionar ao
usuario: independência em relação a cabos/ cabeamento, mobilidade e
liberdade/roaming, topologia da rede permite rastreamento dos dispositivos; facilidade
para atingir os consumidores.
As redes sem fio estão presente no mercado nos seguintes segmentos: Segmento
governamental, departamento de polícia, situações emergenciais, hospitais entre outros.
Segmento educacional: universidades, escolas, laboratórios... Segmento privado:
grandes empresas atualmente já disponibilizam os benefícios da internet sem fio como:
escolas, hospitais, lojas, restaurantes, mineradoras e segmentos de energia e gás, entre
outros. Sobre as características da tecnologia da informação PENNA ,2012 diz que são
caracterizadas por:
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Utilizar a informação como matéria prima para o desenvolvimento tecnológico ao
contrário das revoluções tecnológicas, em que a informação agia sobre a tecnologia
agora é a tecnologia que age sobre a informação para transformar a economia e a
sociedade, […] A informação é composta de dados e componentes do conhecimento,
porém não existe conhecimento sem informação, mesmo que indivíduos expostos ao
mesmo tipo de informação desenvolva conhecimentos diferentes. (PENNA, 2012, p.
54).
Apesar da considerável diferença entre em relação à velocidade, quando comparadas as
redes com fio tradicional, as redes sem fio oferecem vantagens que as torna singulares
em relação a outros sistemas similares, VASCONCELOS, destaca duas dessas
vantagens que merecem destaque:
A flexibilidade, que é reconhecida por não existir estações fixas como acontece com as
redes com fio, já que estações sem fio computadores móveis e de mesa podem ser
facilmente transportados para outros lugares e continuar fazendo parte da rede, desde
que continue dentro da área de abrangência do sinal, a flexibilidade acaba
desenvolvendo outra vantagem a diversidade de topologias que uma rede sem fio pode
assumir. A outra vantagem de destaque é a mobilidade em que estações móveis podem
se mover dentro da área de cobertura sem perder a comunicação, de forma ininterrupta.
A mobilidade também é oferecido pelos sistemas de telefonia celular, GPS, transmissão
de TV, entre outros. (VASCONCELOS, 2008,p.65).
2.3 Segurança no uso das redes fio/ como funciona
A autora PENNA, 2012. Destaca dois métodos de segurança no uso das redes sem fio
que são a autenticação e a criptografia.
“ Na autenticação cada estação terá acesso na rede após autorizada. Na criptografia
denominado WEP ( Wired Equivalent Privacy), ocorre criptografia dos quadros MAC
através de algoritmos RC4PRNG da companhia RSA Data Security. […] As principais
aplicações são em locais que impossibilitam a distribuição por cabos, ampliação interna,
ampliação de redes cabeadas e interligação de prédios na mesma localidade
metropolitana”. (PENNA, 2012, p. 45).
As redes sem fio não foram criadas para substituir as com cabo mas para complementálas, pois ela oferece área onde as conexões são difíceis ou mesmo impossível. No
manual de tecnologia Wireless 2008, na página 5, descreve como funciona a rede sem
fio.
“Essa tecnologia funciona através da utilização portadoras de rádio ou infravermelho, as
WLANs estabelecem a comunicação de dados entre os pontos da rede, os dados são
modulados na portadora de rádio e transmitidas através de ondas eletromagnéticas,
múltiplas portadoras de rádio podem coexistir num mesmo meio sem que uma interfira
na outra, para extrair os dados, o receptor sintoniza numa frequência específica e rejeita
as outras portadoras de frequência diferentes, num ambiente típico, o dispositivo
transceptor( transmissor/ receptore) ou ponto de acesso ( access point) é conectado a
uma rede local Ethernet convencional ( com fio). Os pontos de acesso não apenas
fornecem a comunicação com a rede convencional, como também intermediam o
tráfego com os pontos de acesso vizinhos, num esquema de microcélulas com roaming
semelhante a um sistema de telefonia celular”. (SILVA, 2008, p. 5).
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3 CONCLUSÃO
A utilização de redes sem fio vem em constante expansão no ambiente organizacional
das sociedades contemporâneas, ressaltando a preocupação da informação para este tipo
de tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia de rede sem fio revela o avanço da
microeletrônica, que tem tornado possível a construção de equipamentos para
transmissão sem fio com mais eficiência e a preços cada vez mais acessíveis, as redes
Wireless passaram a ser vista como uma tecnologia promissora surgi então mais
investimentos para melhoria tanto do estado como de empresas privadas, ressalta-se que
esse sistema de redes de computadores sem fio devem estar em continua avaliação,
devido a necessidade de conhecer e melhorar seu funcionamento. Uma rede sem fio
Wireless é tipicamente “ Uma extensão de uma rede local (LAN) convencional com fio,
criando-se o conceito de rede de computadores local sem fio ( Wireless Local Area
Network- WLAN). VASCONCELOS, P. 26.
A infraestrutura de uma rede sem fio pode ser implantada com custo muito barato,
comparadas as estruturas cabeadas, mas a construção de redes sem fio é parcialmente
uma questão de economia financeira, que permiti as pessoas em sua comodidade local,
o acesso fácil e barato a informação, desta maneira a rede passa a ter cada vez mais
valor na medida em que mais pessoas se conectam a ela.
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Resumo. Esta publicação trata-se de uma PESQUISA DE CAMPO onde se
discute-se o Estatuto da Juridicidade do Sistema de Cotas em um momento
histórico que revigora a concepção de igualdade substancial e material em
detrimento da igualdade formal típica do Estado liberal e das constituições
modernas. O direito étnico é analisado na perspectiva do Estado como
prestacionista de direitos fundamentais humanos e sociais tão
negligenciados historicamente. Analisa-se o contexto de implantação das
cotas para negros em uma instituição de ensino superior pública a partir da
análise dos discursos envolvidos direta ou indiretamente nesse processo.
Destaca-se as cotas como política pública compensatória pautada no
paradigma da dignidade, que tem sido voltada para construção de uma
democracia efetiva no Brasil..

1. 1. Introdução
Segundo Libâneo (1995), a educação se configura como um instrumento
estratégico de socialização da diversidade cultural, da mobilidade social devendo,
portanto, ser considerada como setor prioritário e objeto de preocupação constante, sem
se negar, no entanto, seu papel de reprodutora da ideologia dominante.
Assim, o eixo central deste trabalho será a discussão sobre políticas
afirmativas, sistemas de cotas e educação superior pública de São Luís, para tanto, será
discorrido brevemente sobre as categorias de análise sobre as quais respaldaremos este
estudo, bem como se fará uma rápida reconstrução histórica sobre a pesquisa em
questão, buscando situar a problemática da política afirmativa e o sistema de cotas na
história.
Segundo Bern (2000), faz-se necessário destacar que se partiu da premissa
que, no Brasil, não existe democracia racial, muito pelo contrário, percebe-se que, no
Brasil, tem-se inúmeros mecanismos ideológicos e sociais de construção étnica que
escamoteiam a condição racial da sociedade, em que a miscigenação é um critério de 8
diferenciação, hierarquia social e de uma criação de uma realidade simbólica para a
aproximação do modelo étnico tido como superior (o branco).

*
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Assim, entende-se que essas ações afirmativas não se restringem apenas ao
combate à discriminação racial, mas também ao combate de outras formas de
discriminação contra as mulheres, aos portadores de necessidades especiais, como
afirma Cashmore (apud Brandão, 2005, p. 27) ação afirmativa como política (medida ou
programa) visa ir além da tentativa de garantir igualdade de oportunidades individuais
ao tornar crime a discriminação, e tem como beneficiários os membros de grupos que
enfrentam preconceitos.
Os movimentos de combate ao racismo no Brasil entendem que a proteção
legal contra a discriminação racial ainda não é eficiente. Tais movimentos partiram para
a defesa de uma nova estratégia de combate ao racismo (que se soma a todas as formas
de luta historicamente utilizadas): a defesa das políticas públicas de ação afirmativa,
incentivando-se a inserir as minorias sociais e raciais em participar, na sociedade,
defendendo, concomitantemente, a adoção de políticas públicas de caráter
compensatório destinadas às minorias com o objetivo de reduzir as desigualdades
sociais existentes, segundo Piovesan (2005).
Buscando, desta forma, ilustrar a desigualdade racial e sua relação com os
indicadores educacionais, segundo dados do IBGE (2007), em 2006 49,7% da
população brasileira é constituída por brancos, ao passo que 42,6% é constituída por
pessoas pertencentes aos grupos étnicos pardos ou índios e 6,9% população é
constituída por pessoas negras. Ainda conforme dados do IBGE, quando se compara os
percentuais de indicadores educacionais, percebe-se que o analfabetismo cresce com a
pigmentação da pele, ou seja, apenas 6,5% dos brancos não sabem ler, ao passo que
14% dos pardos e negros são analfabetos. Assim, visa também como uma forma de
ascensão social, alguns indicadores educacionais explicitam as diferenças sociais entre
os negros e brancos no Brasil. Outro exemplo é que, para a cada ano de estudo extra, os
brancos elevam sua renda, em média, 1,25 salário-mínimo, enquanto que a renda dos
negros e pardos cresce apenas 0,53 salário-mínimo por cada ano extra de estudo. A
média de anos de estudo é de 6,2 anos entre as pessoas que se declaram negras ou
pardas, passando para 8,1 anos entre as pessoas que declaram brancas.
Além disso, também há diferenças desiguais para o nível de estudo para a
população na faixa 9 etária de 18 a 24 anos. Enquanto 56% dos brancos nesta faixa são
estudantes de nível superior ou terceiro grau, este percentual cai para 22% entre negros
e pardos. Na distribuição da renda, os rendimentos médios dos negros e pardos se
apresentavam menores que os da população branca, em média 40% mais elevado que o
de negros e pardos para uma mesma faixa de anos de estudo. Sendo assim, pode-se
comparar a renda per capita média entre negros e pardos é de R$ 205,00, enquanto que,
entre os brancos, é de mais de o dobro, ou seja, R$ 482,00.
Ao invés de conceber políticas das quais todos seriam beneficiários,
independentemente de sua raça, cor ou sexo, o Estado passa a levar em conta esses
fatores de implementação de suas decisões; não para prejudicar quem quer que seja,
mas para evitar que a discriminação, de inegável fundo histórico e cultural, finde por
perpetuar as iniquitudes sociais (GOMES, 2002, p. 132).
Neste sentido, entende-se que as ações afirmativas consistem em políticas
públicas que buscam concretizar o princípio da igualdade material e à neutralização dos
efeitos perversos da discriminação, promovendo como ideal a indução da transformação
de ordem cultural, social, pedagógica e psicológica, subtraindo do imaginário coletivo a
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idéia de supremacia e de subordinação de uma raça a outra, do homem em relação à
mulher iluminando os efeitos persistentes e perversos da discriminação que tendeu a se
perpetuar.
Desta forma, compreende-se que o sistema de cotas é absolutamente
legítimo, pois entende-se que a educação tem como objetivo maior o pleno
desenvolvimento da personalidade humana, da construção de valores sociais, morais
éticos, pautados na pluralidade e diversidade e, portanto, a adoção de sistemas de cotas
contribuiria para eliminar preconceitos e estereótipos raciais. Além disso, a inserção do
negro no ensino superior e o título universitário garantiria um passaporte para a sua
ascensão social, bem como a democratização das esferas de poder.
Assim, de acordo com Brandão (2005) as medidas compensatórias, como o
sistema de cotas, seriam destinadas a aliviar o peso de um passado discriminatório
significaria uma alternativa para enfrentar a persistência da desigualdade estrutural que
corrói a realidade brasileira e, por fim, permitiriam a concretização da justiça em sua
dupla dimensão: redistribuição (mediante a justiça social) e reconhecimento (mediante o
direito à visibilidade de grupos excluídos). 10
Reis (2002) advoga que as políticas afirmativas promovidas pelo Estado têm
que ter outro elemento norteador, não é a raça e sim, a situação social do indivíduo.
Ainda segundo Reis (2002):
O problema maior são as condições gerais que caracterizam as vastas
camadas destituídas da população brasileira [...] seria claramente odiosa a pretensão de
estabelecer a discriminação entre as raças como critério para a ação de promoção,
especialmente porque é justamente na base da estrutura social onde se encontram os
alvos mais importantes do esforço social do Estado, lócus onde se misturam e se
integram socialmente populações diversas do ponto de vista racial [...] (REIS, 2002, p.
226-227).
Já o filósofo Dworkin apud Brandão (2005) ressalta o caráter transitório
dessas políticas, ao considerar que elas devem fazer uso apenas provisório dos critérios
raciais, com o objetivo de, com isso, possibilitar um grau de cidadania mínima aos
excluídos, de forma que estes atinjam condições de serem efetivamente beneficiados
por políticas públicas mais gerais, as quais, por sua vez, não são racionalmente
orientadas. Ribeiro (1998, p. 77), afirma que o “sistema de cotas ajuda quem já está
perto de passar para outro lado, mas não ajuda quem está lá embaixo, não ajuda o mais
prejudicado entre os descendentes africanos”.
Este estudo pretende fazer esta abordagem com o intuito de contribuir para
situar como está o enfrentamento da desigualdade racial no campo do ensino superior
público em São Luís. Vale ressaltar que a referida investigação social contemplará às
pesquisas bibliográficas, o estatuto de juridicidade das cotas, bem como a entrevista
com os atores sociais envolvidos, pois a implantação dos sistemas de cotas de São Luís
deu-se em 2007.
Assim, objetivou-se com o presente estudo discutir sobre o Sistema de
Cotas para negros, analisando-se a política educacional de reservas de vagas para o
negro em uma instituição de ensino superior pública, no Maranhão.
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2 METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho descritivo de abordagem qualitativa, a realizar-se
com base em uma ampla pesquisa bibliográfica que verse sobre direitos humanos e
sociais, ações afirmativas, cota para negros e outras categorias, além de entrevistas com
os atores sociais envolvidos na implantação do Sistema de Cotas na IES em estudo.
Em relação à quantidade de pessoas a serem entrevistadas variará a partir da
qualidade e abrangência das informações prestadas pelos entrevistados.
Neste sentido, adotou-se os seguintes procedimentos metodológicos:
delimitou-se a pesquisa aos cursos de Pedagogia, Jornalismos, Ciências Sociais, Direito
e Biblioteconomia da IES, além de profissionais que cuidam da problemática social e
Direitos Humanos.
As razões desta escolha foram as seguintes: a facilidade das entrevistas, pois
fui aluna de Jornalismo e mestranda em Ciências Sociais, além disso, participei com
vários alunos, inclusive dentre os entrevistados, de debates ocorridos dentro da IES.
Assim, todos os entrevistados forma devidamente informados da pesquisa e
de sua importância no âmbito social em geral e, em particular, na Universidade,
inclusive como veículo imprescindível para dar voz aos dissidentes do sistema de cotas.
Além disso, o fato de cursar Direito, possibilitou o contato com vários
profissionais do Direito, viabilizando, de forma propícia, as entrevistas, sendo também
encaminhada por esses profissionais para presidentes de sindicatos e militantes do
movimento negro.
A pesquisa foi feita, portanto, com base em uma amostra aleatória, através
de entrevistas e com aplicação de questionários com perguntas abertas.
Em seguida, foram tabulados os dados coletados, bem como as análises e
interpretações dos referidos dados. Neste instante, articulou-se a análise e interpretação
destes dados para delinear os principais argumentos contra o sistema de cotas na IES.
Vale lembrar que todos os estudantes pesquisados (exceto uma) são brancos, de classe
média, oriundos de escolas particulares.
As perguntas que orientaram este estudo dizem respeito à vida dos
pesquisados, suas concepções sobre ações afirmativas e, especificamente, Sistema de
Cotas. Além disso, procurou-se insistentemente observar suas concepções sobre raça e a
utilização deste conceito 15 como categoria a ser erigida para fins de políticas públicas,
tentando perceber como estes encaram e interpretam os conflitos raciais e sociais.
Para contrabalançar, por outro lado, estes discursos contaram com membros
de sindicatos, profissionais de Direito e uma ampla leitura sobre legalidade e
legitimidade das políticas de ações afirmativas, especificamente as cotas para negros
nas Universidades Federais. 16.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As ações afirmativas buscam implementar e preservar a dignidade e
representatividade de grupos minoritários, eliminar barreiras artificiais e invisíveis que
emperram o avanço das minorias e para inaugurar a efetividade da igualdade material.
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Por outro lado, existem outras vozes, ou melhor, discursos proferindo
oposições às ações afirmativas: Os que julgam desnecessária num país que não tem
problemas assim e os que, enxergando alguns problemas dessa natureza entre nós,
preferiram utilizar para enfrentá-los com medidas universalistas, com ênfase em
propostas genéricas para aperfeiçoar a educação pública ou melhorar a imagem do
negro através das campanhas universitárias.
Compartilham com o desprezo as pesquisas numéricas sobre a desigualdade
racial, deixadas de lado como suspeitas, quando não apresentadas como frutos de uma
conspiração orquestrada por interesses alienígenas, preocupados em obstar a
transformação do Brasil em uma grande potência.
Dito isso, através de entrevistas com uma professora-mestre em Direito
concedida no dia 04 de novembro de 2008 pode-se elencar (juntamente com a
bibliografia citada no parágrafo anterior) os principais argumentos contrários à ação
afirmativa: 1) Fere o princípio da igualdade, tal como definido no art. 5º da Constituição
Federal/88, onde “todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza”, na
contramão, além do que se disse (igualdade é apenas formal e não material
efetivamente), a professora, contrariamente, defende que: “ações afirmativas são
políticas de efetivação de direitos fundamentais humanos, justificadas para combater a
violação desses direitos, sendo o Estado protecionista de direitos sociais individuais,
configurando-se mecanismos de amenização e diminuição do próprio problema do
Estado liberal da afetividade histórica de direitos humanos”.
O segundo argumento diz respeito à subversão do princípio do mérito,
segundo a aluna do curso de Comunicação Social: “As ações possibilitam que uma
pessoa se classifique tendo obtido nota menor que outras – e, com isso, pode prejudicar
o próprio desenvolvimento científico e cultural do país”.
“[...] A IES pode com estas facilidades das ações afirmativas [...] prejudicar
a qualidade do Ensino Superior, pois permite que pessoas que sabiam menos entre aqui
[...]” (Roberto, estudante do curso de Jornalismo, em entrevista no dia 21 de novembro
de 2008). 25
“[...] Nem todos tem maturidade para entrar no curso” (Paula, do curso de
Jornalismo vespertino, em entrevista no dia 21 de novembro de 2008).
“[...] Nivela o ensino superior por baixo” (Maria, do curso de Pedagogia, em
entrevista concedida em 21 de novembro de 2008).
Este argumento, de acordo com Medeiros (2005), deixa de lado uma outra
discussão, a respeito da validade do vestibular como instrumento de admissão ao ensino
superior. O vestibular não serve para avaliar as possibilidades de sucesso ao estudante
do ponto de vista acadêmico e está pouco sem futuro de mercado de trabalho e um
método de seleção que poderia ser substituído por outro, já que não guarda uma relação
direta com a performance futura. Há, neste sentido, uma naturalização da seletividade
das pessoas através dos vestibulares, acreditando que as Instituições de Ensino Superior
(IES) agem de maneira neutra, não tomando partido de nenhuma classe social ou grupo.
E as cotas questionam exatamente isto, daí o incômodo.
Além disto, a IES, em particular, ainda mantem um leque de disciplinas que
serve apenas para dificultar o acesso aos candidatos. Esta ótica continua ao estilo da
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ditadura militar, visto não procurar atender às reivindicações dos estudantes (década de
60) em aumentar as vagas nas universidades públicas, procurava criar mecanismos de
contenção do acesso ao ensino superior. E esta contenção materializa-se no vestibular
unificado, onde todos os candidatos teriam que se submeter a um conjunto de
disciplinas, independente do curso escolhido. Desta forma, o militarismo passava a não
reconhecer as aptidões ou inclinações intelectuais inerentes a determinado ramo de
saber e construiu um mito de que todos teriam que se submeter ao vestibular através de
várias disciplinas que passaram a ser compreendidas como vitais para se ter sucesso no
curso escolhido. Isso não passa de um mito, pois acreditar que as disciplinas garantirão
qualidade ou sucesso na carreira profissional, no mínimo, é ver o vestibular como um
fim, não um meio. A sobrecarga de disciplinas nos vestibulares praticamente não define
a qualidade dos acadêmicos, pois as disciplinas ministradas durante o curso as que
darão sustentação teórico-metodológica para a formação profissional do acadêmico.
Neste sentido, não se concorda com a avaliação tradicional do vestibular da
IES. É favorável a realização de uma avaliação que selecione disciplinas já direcionadas
ao curso pretendido em detrimento de uma cultura enciclopedista, que impedem muitos
a ingressarem às Instituições de Ensino Superiores (IES).
Outro argumento diz respeito a impossível identificação dos negros como
beneficiários, já que se vive em um país miscigenado. Discurso falacioso, afinal,
pessoas consideradas negras são vítimas, no Brasil, de uma discriminação negativa em
resultado da 26 qual se vêem inferiorizadas em todas (praticamente) instâncias sociais.
Não há dificuldade em identificá-los.
“[...] O Sistema de Cotas é injusto e garante privilégios só por causa da cor
[...]”
(Eduardo, do curso de Direito matutino, em entrevista concedida em 21 nov.
2008).
“[...] O Sistema de Cotas estão burlando as regras convencionais do ingresso
à universidade [...]” (Mary Angélica, estudante do curso de Direito matutino, em
entrevista no dia 21 nov. 2008).
“Tem muita gente que nem é negro e está dizendo que é para se beneficiar
das cotas étnicas [...]” (Sérgio, do curso de Direito matutino, em entrevista no dia 21,
nov. 2008).
“Posso muito bem auto-classificar negra para ter facilidade para entrar, mas
prefiro passar na universal para provar que eu sei mesmo [...]” (Adriana, estudante do
curso de Direito matutino, em entrevista concedida em 21 nov. 2008).
No caso da IES em estudo adotou-se o critério da auto-classificação,
seguida de entrevistas e colagem de fotos no edital 2008, acabou dando origem a
fraudes, mas dois mecanismos foram criados: além de declarar-se negro e identificar-se
com documento, o registro civil é outra forma comprobatória e a validação de baixos
fatores não econômicos.
Assim, no edital 2009, associa-se a questão da desigualdade social e racial.
Além disso, a ciência dispõe de meios seguros para a definição correta da
ascendência racial do indivíduo. Para o presidente do Conselho de Defesa da Sociedade
11

Maranhense de Direitos Humanos e Militante do Centro de Cultura Negra (em
entrevista concedida em 18 nov. de 2008), o critério de auto-classificação é válido,
devido a condição de discriminação que impossibilitaria o auto-reconhecimento de ser
negro.
Para o representante do Centro de Cultura Negra, cuja entrevista foi
realizada em 09 set. de 2008, o sistema de cotas possibilita uma reformulação de
identidade social, desconstrução do mérito e otimização da identidade negra.
Outro argumento na democratização do ensino superior é que não diz
respeito ao negro, mas à condição sócio-econômica, “não é o fato de ser negro que
bloqueia a entrada do cidadão na universidade, pois o egresso se dá através de prova
que avalia, objetivando o conhecimento do candidato, e não sua cor”. (HERING, 2003).
“[...] Deveria existir cotas para pessoas pobres, pois estas é que precisam de
facilidade para ingressar na IES, devido às péssimas condições de ensino público”
(aluna do curso de Pedagogia, turno vespertino, em entrevista no dia 21 de novembro de
2008).
O fato é que o menor contingente nas universidades, serviços públicos, altos
cargos visivelmente é de negros e, além disto, acompanham-se os menores índices de
inclusão social.
O argumento necessário é que não é só o negro ou o pobre (políticas
afirmativas não são auto-excludentes), mas os dois devem ser contemplados com ações
afirmativas, aliás, todos que sofrem direta ou indiretamente discriminação de acordo
com o art. 5º da Constituição Federal Brasileira.
Não é invalidado o número das desigualdades sociais em cargos e cursos
superiores, como também, não é explicá-los através do fator causal raça. Como, então,
preconizar políticas universalistas advogando que estas resolvem os problemas das
minorias?
A história comprova que a assertiva está incorreta.
Assim, algumas conclusões podem ser apresentadas, ou seja, o Direito
Constitucional, posto em aberto, é mutante e mutável para se fazer permanentemente
adequado às demandas sociais, não podendo compartilhar ou permitir a persistência no
conceito estático de um direito de igualdade, realizado segundo parâmetros históricos já
defasados (liberal-burguês), que não contemplam as perspectivas de um Estado multicultural.
Agir afirmativamente significa ter consciência das situações de
discriminação e tomar decisões, colocando de lado o formalismo jurídico-institucional e
entender que é uma questão de vital importância para legitimar as aspirações de todos.
O Direito Constitucional é perfeitamente compatível com o princípio da ação
afirmativa, pois o princípio constitucional da igualdade comporta várias vertentes.
Outro argumento contradiz a respeito da definição da política como um
paleativo, que não resolverá o problema da má qualidade do Ensino Público
fundamental e médio, como se pode conferir através de entrevistas obtidas no curso de
Biblioteconomia (turno matutino) da IES:
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“É só tentativa de promoção do governo, porque o que ele deveria fazer é
garantir ensino fundamental e médio de qualidade não faz” (aluna entrevistada).
“As cotas são para tapar o sol com a peneira, não resolve nada efetivamente,
dá uma aparência de solução” (aluna, entrevistada).
As ações respondem a uma necessidade, conforme especifica Molina e
Rodriguez (2002):
[...] temporária, obrigatória e legal; não é um fim em si mesmo nem deve
prejudicar terceiros; é um mecanismo para neutralizar os desequilíbrios derivados da
etnia, do gênero ou da condição socioeconômica, entre outras causas de discriminação,
de modo que, adiante de uma oportunidade [...] em uma situação de paridade, seja
escolhida uma pessoas pertencente a uma população discriminada (MOLINA e
RODRIGUEZ, 2002, p. 212-213).
Dito isto, as ações afirmativas, como bem colocadas, são temporárias e
dedicamse a mitigar o sofrimento e discriminação, historicamente alicerçadas pelo
Estado liberal, mas isto não impossibilita as políticas relacionadas a qualificação do
ensino fundamental e médio, pelo contrário, entende-se que as facilita, pois o aluno
negro, pobre e deficiente agora, percebendo uma política que efetivamente o protege
como sujeito de direito em sua possibilidade de ensino superior, passa a exigir, com
mais veemência das autoridades competentes, da sua escola e de seus professores a
realização de um bom ofício para que seja realizado o processo ensino-aprendizagem,
tornando-o apto à competição no Vestibular.
4 CONCLUSÃO
Esta pesquisa evidencia que o mito da democracia racial é suficientemente
forte na mentalidade dos brasileiros e está relacionado, também, à crença do mérito
intelectual. As pessoas concebem que todos possuem realidades similares, apontando
como se todos tivessem a mesma oportunidade de participação na vida social e
possibilidade de ingresso na IES dependendo, unicamente, de sua competência
estudantil. Esta realidade é falaciosa, circunstanciada dentro do ideário liberal a partir
da Revolução Francesa, do qual o Brasil é signatário. Neste sentido, acreditar no mérito
intelectual do indivíduo é desconhecer as contradições existentes nas relações sociais
brasileiras, visto que as condições sócio-materiais da população negra são nitidamente
inferiores em relação aos brancos, bem como as oportunidades, também limitadas.
Assim, as ações afirmativas configuram-se necessárias como políticas
públicas de urgência para garantir os direitos subjetivos e o Estado, neste sentido, é
prestacionista diante de sua omissão histórica da dívida efetiva dos direitos já
vinculados na Constituição de 1988, sobretudo no art. 5º, que tange sobre o crime de
racismo, discriminação que valoriza a isonomia substancial e no art. 206, que registra a
igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas.
Desta forma, assumir as ações afirmativas é expressar a retomada do
processo de afirmação dos direitos humanos, dos diferentes direitos e das
especificidades da pessoa humana. É afirmar que nossa sociedade é plural,
reconhecendo que o Estado possui direitos subjetivos. É tornar relevante a cidadania
ativa que, através dos diversos movimentos sociais, dão visibilidade aos conflitos de
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interesses econômicos, sociais, raciais tão naturalmente essencializados pelo
capitalismo.
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Resumo. Esta publicação trata-se de uma pesquisa com abordagem
quantitativa, de caráter exploratório, com o objetivo de analisar o uso das
tecnologias de informação e comunicação como ferramenta didática por
parte dos professores de uma Faculdade do estado do Maranhão. A pesquisa
foi realizada com os professores dos seguintes cursos: Direito,
Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Pedagogia e Enfermagem,
sendo entrevistados 85 professores. O questionário envolvia questões abertas
e escala de concordância, condizentes ao assunto abordado no período de
agosto a setembro de 2012. Foram respeitadas as normas definidas para
pesquisa envolvendo seres humanos tendo sido apreciado pelo Comite de
Ética via Plataforma Brasil. Os resultados obtidos demonstram que os
professores já utilizam algumas das ferramentas (tais como internet, slides, email), porém muitas das tecnologias ainda ficam de fora da lista das mais
utilizadas.

1. INTRODUÇÃO
A partir dos anos 60, iniciou-se uma vasta produção teórica a respeito da
“revolução tecnológica”. Na tentativa de entender e interpretar o recente fenômeno, os
autores discutiam o caráter positivo ou nocivo das tecnologias e suas consequências. A
ideia de alfabetização tecnológica do professor não pode ser compreendida na sua
plenitude sem antes ser contextualizada e, para isso, nada melhor do que perceber que
neste último século o mundo vem desenvolvendo-se com tamanha rapidez que em
poucos anos transformou-se, em termos de produção material e cultural, mais
radicalmente do que nos séculos já passados.
De um ponto de vista cultural e pedagógico, a existência dos meios
audiovisuais de comunicação de massa cria uma situação totalmente inédita. No
relacionamento pedagógico habitual, o professor sabe, os alunos não sabem, ou não
sabem grande coisa. Com o acesso em massa às mídias como cinema e a televisão,
constata-se uma defasagem entre o que os estudantes sabem e o que os docentes sabem,
*
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mas em sentido contrário: é o educador o ignorante. Os discentes têm um conhecimento
das mensagens visuais e uma familiaridade no que diz respeito a elas que aas gerações
mais antigas não possuem. A nova geração nasceu em um universo invadido pela
imagem: esta sempre fez parte de seu horizonte cultural. Em contrapartida, os
educandos que desejam interessar-se seriamente pelas imagens são obrigados a fazer
uma verdadeira conversão mental e vivem dolorosamente um processo laborioso de
aculturação. Os alunos já pertencem a uma civilização icônica, enquanto os professores
pertencem a uma civilização pré-icônica. Daí essa situação sem precedentes na história
da pedagogia: os professores precisam, senão ultrapassar, pelo menos alcançar seus
estudantes (TARDY, 1976).
Há mais de vinte anos ainda permanece atual ao descrever algumas
consequências das mudanças trazidas pela tecnologia ao dia-a-dia de todas as relações.
O seu avanço tem afetado vários aspectos da vida do ser humano. E a escola, como
parte importante desse mundo, cujas referências de poder e conhecimento têm se
alterado fortemente, não pode ignorar esse processo.
Essa constatação faz com que hoje o professor precise estar preparado para
realizar seu trabalho com competência, consciente de que se vive em um mundo onde
diversos meios podem levar ao raciocínio e ao conhecimento e de que a aprendizagem
pode acontecer de várias maneiras, além da tradicional aula expositiva. O uso crescente
dos meios audiovisuais e da tecnologia em geral na sociedade diversificou as estratégias
de aprendizagem formal. Além disso, há um grande volume de informações que circula
com muita rapidez e através de múltiplos meios (SAMPAIO; LEITE, 2002).
Para Frigotto (1992), a tecnologia deve ser entendida como resultado e
expressão das relações sociais, e as consequências desse processo tecnológico só podem
ser entendidas no contexto dessas relações. Na sociedade, as relações sociais são
relações entre classes sociais com diferentes poderes e direitos. As tecnologias são,
portanto, fruto de conhecimento científico avançado aplicado à produção e à cultura, de
maneira a atender aos interesses das classes dominantes.
Segundo Kawamura (1990), por serem dominantes, esses grupos se
aproximam do saber historicamente acumulado, controlando sua sistematização, difusão
e acesso.
As tecnologias de informação criaram novos espaços de construção de
conhecimentos; sendo que, atualmente, além da escola, as empresas, a residência e o
espaço social tornaram-se educativos, influenciados fortemente pelos meios midiáticos
de transmissão de informação e conhecimento (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR,
2007).
As mudanças tecnológicas são rápidas e plenas de oportunidades, mas
também imprevisíveis e cheias de incertezas (PUNIE; CABRERA, 2006). O uso das
tecnologias traz imensas vantagens para a educação, pois podem favorecer os diferentes
estilos de aprendizagem bem como o desenvolvimento cognitivo dos alunos em geral.
Com as facilidades no acesso às tecnologias, aliado à praticidade no
manuseamento destes equipamentos, surge um grande número de materiais em
multimídia (texto, som, imagem e animação) que podem ser utilizados em contextos
didáticos (BOTTENTUIT JUNIOR; FIRMO, 2004).
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Dentre as tecnologias mais utilizadas pelos professores, destacam-se as
transparências, quadros, apresentação em power point, softwares específicos, vídeo, CD,
DVD, o endereço Web da disciplina, e-mail, chat, vídeo conferência, internet e fórum de
discussão (COSTA; CRUZ 2004). Para Pinto et al. (2003), as tecnologias de informação
e comunicação (TIC’s): articulam várias formas de armazenamento, tratamento de
difusão da informação.
O tema impõe-se pela recorrência das discussões quanto ao uso das TIC’s,
na construção de uma linguagem que motive o estudante do ensino superior ao
desenvolvimento de competências e técnicas específicas enquanto um procedimento
audiovisual e educativo, e pela contribuição que uma pesquisa desta natureza
emprestará à compreensão do real papel das tecnologias para os educadores que atuam
no ensino superior, no sentido de rever a concretização dos seus objetivos educacionais.
Assim, objetivou-se com o presente estudo analisar o uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação como ferramenta didática por parte dos professores de
uma Faculdade no estado do Maranhão, com foco na identificação do conhecimento em
tecnologia educacional que os professores detêm, nas TIC’s que são utilizadas , bem
como na opinião dos professores sobre vantagens e desvantagens da utilização das
TIC’s.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, que teve
por finalidade verificar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como
ferramenta didática por parte dos professores de uma Faculdade localizada no município
de São Luís, Maranhão.
O estudo foi realizado nas dependências da Faculdade em interação direta
com os professores. A Faculdade possui hoje dois campus e oferece seis cursos de
graduação, sendo estes: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Turismo,
Pedagogia e Direito, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Oferece ainda cursos de
pós-graduação (lato sensu) e extensão na modalidade presencial e à distância.
Fizeram parte da pesquisa 85 (oitenta e cinco) professores dos cursos
Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Direito, Enfermagem e Turismo,
referida Faculdade. A amostra é do tipo criterial, no sentido de que a escolha
inquiridos foi feita com base em critério: professores dos cursos de graduação
referida instituição de ensino.

de
da
de
da

A distribuição dos 85 (trinta) sujeitos deste estudo foi realizada da seguinte
forma: 22 (vinte e dois) professores do Curso de Administração, 8 (oito) do Curso de
Ciências Contábeis, 14 (catorze) de Pedagogia, 16 (dezesseis) do de Direito, 9 (nove) de
Enfermagem e 16 (dezesseis) do Curso de Turismo.
A seleção dos professores se deu de forma aleatória. O número reduzido de
professores nos cursos de Ciências Contábeis e Enfermagem explica-se pelo fato dos
mesmos ainda estarem no início e seu quadro docente ainda possuir poucos professores.
Como técnica para coleta de dados utilizou-se o questionário, previamente
elaborado pelos pesquisadores e que se constitui em um “método de recolha, análise e
interpretação de um cenário ou objeto e reflete a opinião das amostras escolhidas”, além
de “oferecer a possibilidade de abordar um grande número de pessoas economizando
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tempo, controlando a liberdade de resposta e relativa facilidade no tratamento estatístico
de dados” (FOODY, 1996).
O questionário utilizado para o estudo foi baseado no instrumento de Paiva
(2005), levando-se em consideração algumas questões do referido questionário, assim
como outras que tiveram que ser adaptadas.
A coleta de dados foi realizada obedecendo-se às etapas, a saber:
 Levantamento e seleção dos Cursos de Graduação da Faculdade, após
autorização prévia do responsável pela Instituição;
 Realização de palestra de conscientização aos professores dos referidos
cursos sobre os objetivos da pesquisa, bem como a importância de sua participação;
 Aplicação e recolhimento do instrumento de coleta de dados para
proceder com a tabulação e análise dos dados.
Os dados após coletados foram tratados com a utilização do Programa
Excel. Este é um programa matemático de manipulação de dados bastante eficaz e
integra o pacote de produtos Office da Microsoft. Optou-se por apresentar os dados em
forma de Gráficos de barras a cada uma das dimensões abordadas no questionário, uma
vez que este formato facilita a sua visualização.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O corpo docente da Faculdade é composto atualmente de 143 professores,
distribuídos em 6 (seis) cursos de graduação. Participaram do estudo um quantitativo
de 85 indivíduos, sendo 24% de professores do Curso de Direito, 20% do Curso de
Administração, 18% do Curso de Turismo, 13% do Curso de Ciências Contábeis, 11%
do Curso de Enfermagem. O menor quantitativo de indivíduos deu-se nos Cursos de
Enfermagem e Ciências Contábeis, visto que estes cursos ainda não formaram nenhuma
turma e os mesmos encontram-se nos primeiros períodos, ou seja, com corpo docente
ainda pequeno.
Fazendo-se referência aos dados pessoais, dos 85 entrevistados neste estudo,
63% eram do sexo masculino e 36%, do sexo feminino. Com relação à faixa etária, a
maioria dos professores (46%) possui mais de 35 anos, enquanto que 39% estavam na
faixa etária de 26 a 35 e 15% entre 20 a 25 anos.
Com relação ao tempo de ensino dos professores entrevistados, observa-se
que a grande maioria já exerce suas funções entre 3 anos e mais (43% trabalham na
instituição de 3 a 4 anos, 38% com mais de 5 anos, seguidos dos professores com menos
tempo de serviço no estabelecimento de ensino, 14% de 1 a 2 anos e apenas 5% com
menos de ano). Estes resultados demonstram que a instituição prima por manter um
quadro docente de professores fixos.
Em se tratando da relação com as Tecnologias de Informação e
Comunicação, diz-se que a iniciação no mundo da informática é distinta para muitos
indivíduos - uns procuram formação em centros especializados, enquanto outros não
têm tempo de frequentar um curso de formação e acabam realizando uma auto
formação. De acordo com os dados obtidos na pesquisa, a maioria teve início na era da
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informática através da auto-formação, enquanto 33% procuraram um curso
especializado para aprender e apenas 15% buscaram ajuda de um amigo.
A posse de um computador ajuda o professor em muitas atividades diárias;
pois, com essa ferramenta é possível criar uma série de atividades didáticas bem como
gerenciar as rotinas diárias. Quando questionados acerca da posse de computador, a
maioria (93%) disse ter computador em casa e na faculdade, enquanto 7% revelaram
possuir computador apenas em casa e nenhum docente revelou não ter computador
(Gráfico 2). Estes números mostram que os educadores poderão, a partir de casa ou nas
próprias dependências da faculdade, criar atividades e aulas mais motivadoras para seus
alunos. Com relação ao acesso à Internet, 86% disseram ter acesso em casa e na
faculdade, 12% só utilizam em casa, enquanto 2% comentaram não possuir acesso nem
em casa, nem na faculdade.
Almeida (2000) refere-se ao computador como “uma máquina que
possibilita testar ideias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato e
simbólico, ao mesmo tempo em que permite introduzir diferentes formas de atuação e
interação entre as pessoas.” Sendo, por conseguinte, um equipamento que assume cada
vez mais diversas funções. Como ferramenta de trabalho, contribui de forma
significativa para uma elevação da produtividade, diminuição de custos e uma
otimização da qualidade dos produtos e serviços.
Os professores precisam descobrir a importância do computador para o
ensino, como diz Lara e Northfleet Junior (2008): “O computador é uma ferramenta que
permite ao aluno desenvolver algo. Assim, o aprendizado ocorre pelo fato do aluno
executar uma tarefa por intermédio do computador”.
Mas não se pode falar somente sobre a utilização do computador em sala de
aula sem comentar que para isso os professores devem estar capacitados. “Nenhuma
pessoa pode esperar fazer o melhor uso dos recursos se não se der ao trabalho de
descobrir todas as possibilidades de sua utilização” (SENA, 2005).
Na utilização dos recursos tecnológicos na aprendizagem do estudante,
enfatiza-se a questão da informática como uma ferramenta de auxilio ao docente em
suas práticas pedagógicas, do quanto é importante o uso desse recurso na educação. A
esse respeito Cysneros (1997) argumenta que o computador se tornou um excelente
aliado do professor, não apenas no que se refere ao acesso à informação, mas também,
no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da auto-estima
do aluno.
Os conhecimentos básicos em Informática são fundamentais para qualquer
profissional na era da informática, seja professor ou não. Neste sentido, ao serem
questionados sobre o seu nível de conhecimento, 51% dos professores se auto
classificam como possuidores de informações básicas, enquanto 29% possuem
entendimentos intermediários, e apenas 20%, com conhecimentos avançados.
Para Freitas e Vital (2008) a nova geração de alunos sente-se atraída pelas
novas tecnologias de informática e passa grande parte de seu tempo navegando na
Internet, à procura de conhecimentos do seu interesse e interagindo com outras pessoas,
através dos recursos que a rede mundial de computadores oferece. Em geral, os
estudantes possuem uma grande facilidade para realizar atividades com o uso de
computadores, podendo esta ser canalizada para o aprender, ampliando os recursos
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didáticos utilizados, limitados freqüentemente ao uso de livros didáticos, lousa e giz.
Atualmente está tornando-se difícil motivar os educandos para aulas
teóricas. Por isso, conforme observado na revisão de literatura, existe uma série de
ferramentas que podem ser aplicadas nas práticas letivas diárias. A maioria dos
professores desta pesquisa (86%) revelou ter muito interesse no uso de tecnologias na
sala de aula, apenas 12% disseram ter pouco interesse e, contrariando as tendências
atuais, 2% comentaram nenhum interesse. (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Distribuição percentual dos 85 professores dos Cursos de Graduação da
Faculdade de acordo com o interesse pelas TIC’s em sala de aula. São Luís, 2012.
O uso de tecnologias é uma constante nos dias atuais, realidade esta,
constatada em diversos estudos cujos objetivos implicam diagnosticar as
potencialidades dessas ferramentas. Ao questionar sobre o número de utilizações de
TIC´s com os alunos, 41% dos professores revelaram que utilizaram tecnologias mais
de 4 vezes no ano letivo passado, enquanto 24% usaram três vezes, 19% duas vezes, 7%
uma vez e 0% não fizeram uso de nenhum tipo de tecnologia. (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Distribuição percentual dos 85 professores dos Cursos de Graduação da
Faculdade de acordo com o número de vezes que utilizaram tecnologias no ano letivo
passado. São Luís, 2012.
De acordo com o exposto na revisão de literatura uma série de tecnologias
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pode ser utilizada em contexto educativo, ou seja, para além do quadro, é possível
tornar as aulas mais criativas e vivas com o uso de recursos simples como o datashow,
por exemplo.
A interação do professor com o computador através de programas
multimídias transformou o que era difícil para alguns em algo muito simples. Unidades
de CD (compact disk) contendo softwares educativos são outro recurso de aprendizado
muito importante. Tanto alunos como docentes podem utilizar o recurso da multimídia
para aperfeiçoarem seus conhecimentos. Conforme Amazonas (1997), entende-se por
integração de diferentes mídias, som, imagem, texto dentre outros.
Cedro (2001) acredita que Movimento e Som são considerados os principais
atributos para uma comunicação eficaz. Outra tecnologia que se tornou importante para
o aprendizado é a Internet, ou ainda, tecnologia Web. Sua utilização tem contribuído
bastante na educação, aperfeiçoando aulas, palestras, seminários, congressos, etc. Este
recurso disponibiliza aos usuários a oportunidade de conhecer novos mundos - países,
culturas, línguas - bem como estender seu aprendizado.
Além da facilidade de encontrar publicações relacionadas a matérias
educacionais, existem serviços que permitem o aprendizado colaborativo à distância.
Como exemplo, pode-se apontar o Fórum, que é uma forma de interação interessante,
onde há debates e trocas de conhecimentos; e o Email que funciona como correio
eletrônico, envia e recebe mensagens fazendo comunicação entre os integrantes da rede
(aluno-aluno, aluno-professor, etc.).
Com relação às ferramentas mais utilizadas durante as aulas, os educadores
revelam que 94% utilizam o Power Point (somando todas e quase todas), 88% usam o
e-mail (somando todas e quase todas) e 85% a Internet. Porém, tecnologias como as
transparências, chat, vídeo conferência, fórum de discussão e os vídeos educativos são
pouco explorados. (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição percentual dos 85 professores dos Cursos de Graduação da
Faculdade de acordo com as ferramentas utilizadas durante as aulas. São Luís, 2012.
Quase todas
Todas as aulas
Quase nunca
TECNOLOGIAS
as aulas
Transparências
11%
14%
75%
Vídeos
0%
4%
96%
Apresentações em Power Point
14%
80%
6%
Software Específico
4%
6%
91%
E-mail
49%
39%
12%
Chat
5%
0%
95%
Internet
45%
40%
15%
Fórum de discussão
0%
0%
100%
Vídeo conferência
0%
0%
100%
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Os benefícios que as tecnologias podem trazer para a sala de aula são
imensos, pois, podem favorecer diversas vantagens tanto para os alunos como para os
professores.
Ao inquirir os docentes com relação aos benefícios que as TIC’s podem
proporcionar, 27% disseram que com o uso das tecnologias é possível desperdiçar
menos material em sala de aula, uma vez que os alunos podem acessar as aulas dadas
bem como textos adicionais a partir de casa, sem haver a necessidade de o educador
levar os textos para serem xerocopiados. Revelam ainda que todos os discentes podem
ter acesso aos materiais da disciplina (25%), bem como a comunicação se torna mais
fluente (21%), podendo aprofundar mais as perguntas em sala de aula (15%), bem como
acelerar o ritmo das aulas (21%). (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Distribuição percentual dos 85 professores dos Cursos de Graduação da
Faculdade de acordo com os benefícios das TIC’s. São Luís, 2012.
Por fim, foi elaborada uma questão no formato de escala de Likert com oito
itens e cinco graus de concordância (1= Discordo Totalmente, 2= Discordo, 3 = Não
concordo nem discordo, 4= Concordo, 5= Concordo Totalmente). Destes itens, três
foram escritos na negativa e cinco na afirmativa, lembrando que todos os itens estão
relacionados com o potencial de tecnologias e a utilização das mesmas no contexto
educativo.
Neste sentido, os resultados foram promissores, revelando que os mesmos
concordaram que as TIC’s ajudam nos diferentes ritmos de aprendizagem (4,0), que as
mesmas tornam mais fáceis as atividades docentes (4,3), bem como através das TIC’s
os alunos podem descobrir informações adicionais (4,2), as TIC’s podem motivar os
alunos (4,3).
Os itens que se encontravam na negativa precisam ser traduzidos para
melhor compreensão, ou seja, os mesmos revelam que discordam ao serem
questionados se não conhecem as vantagens pedagógicas das TIC’s (2,6), que não se
sentem motivados a utilizar as TIC’S com os alunos (2,1); discordam ainda que não
existem materiais educativos para as suas disciplinas (2,4); que não usam as TIC’s por
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desconhecimento desta tecnologia (2,8). (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Distribuição percentual dos 85 professores dos Cursos de Graduação da
Faculdade de acordo com o grau de atitude em relação às TIC’s. São Luís, 2012.
A possibilidade da utilização das TIC’s na educação está mudando a
maneira de os educadores pensarem o ensino, principalmente no ensino superior.
Conseqüentemente, novas pesquisas surgem a cada momento, visando constatar e
promover mudanças de maneira a colaborar com as TIC’s e com o ensino como um
todo. Conhecer o que os professores pensam, suas necessidades, seus receios e
capacidade é preciso para que se alcance esse objetivo. Essa discussão se faz necessária
à medida que as TIC’s passam a fazer parte do dia-a-dia na escola e na vida do
professor.
A utilização correta de softwares e a navegação na internet, por meio de email, sites de pesquisa, fóruns, slides, datashow etc., tornam-se competências e
conhecimentos importantes para educadores e alunos, em razão da grande necessidade
exigida pela sociedade como um todo. Tal necessidade direciona um investimento na
formação continuada dos professores. É importante ressaltar que as competências e os
conhecimentos exigidos dos docentes estão em como utilizar a ferramenta de maneira a
contribuir com sua disciplina e com os objetivos que se deseja atingir por meio da
utilização das TIC’s.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tecnologia relaciona-se com a inovação do processo educacional através
da viabilização de novas teorias, conceitos, ideias e técnicas. As tecnologias de
informação e comunicação podem ser ferramentas muito úteis ao professor em sala de
aula bem como em qualquer outro ambiente. As tecnologias na educação podem ser
utilizadas para dinamizar as aulas, deixando-as mais vivas, interessantes e participativas
e vinculadas com as realidades atuais das pesquisas e com a aprendizagem.
Os resultados da pesquisa são animadores, pois refletem importante papel
social desenvolvido pelos professores. Segundo Demo (1991), é necessário que o
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processo educacional, além de formar ideologicamente visando à emancipação, seja
também tecnologicamente competente, com o objetivo de recuperar a centralidade da
educação para o desenvolvimento “na condição de lugar estratégico de gestação da
inteligência criativa da sociedade”. Portanto, sendo educador, deve-se estar atento às
características do mundo atual, às novas necessidades e expectativas, a fim de contribuir
significativamente para a concretização desse papel fundamental da educação e da
escola formando cidadãos críticos e atuantes na sociedade.
Sugere-se que os docentes e sua equipe de trabalho fundamentem suas
práticas, a fim de planejar este processo; tenham percepção dos objetivos que elaboram;
saibam o que querem que o discente alcance com esse processo. Assim poderão
escolher as metodologias, métodos e técnicas para as práticas pedagógicas avaliando as
necessidades, desafios, possibilidades e limitações que surgem com o uso das TIC’s.
Ainda, sugere-se que a Faculdade planeje e prepare um curso de atualização
em Informática para os seus docentes, para que os mesmos possam atuar com mais
segurança e qualificação em seu ambiente de trabalho, só assim estará contribuindo para
inclusão desses educadores no mundo das TIC’s, levando a educação a uma nova
dimensão, ao mundo globalizado, no contexto onde a difusão da informação e do
conhecimento se torne maciça, onde o desenvolvimento científico e tecnológico se dá
de forma acelerada e contínua.
Dessa forma, para utilizar as TIC’s na educação, deve-se ter uma boa
formação dos professores, além de equipamentos para uso, o que passa a ser um desafio,
não somente para os educadores, mas para a instituição diante dos fatos aqui
apresentados. Uma mudança significativa de atitude pelo corpo docente é primordial e
necessária diante dos novos desafios da utilização das TIC’s na educação. Mas acreditase que, similar às pesquisas analisadas aqui, deve-se realizar novos e mais profundos
estudos, de maneira não só a colaborar com esclarecimento dos tópicos levantados, mas
também contribuir com o crescimento do ensino.
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Resumo. O estudo objetiva estudar o cenário da educação a distância
considerando sua evolução e uso da Internet bem como as concepções teóricas
que fundamentam a dinâmica de ensino no EAD. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica realizada entre 2004 a 2014 e que aborda aspectos históricos e
evolutivos no Brasil anteriores a internet e as concepções teóricas que
fundamentam o EAD em todos os níveis de ensino e que culminam com sua
utilização em larga escala no Brasil inclusive nos sistemas de fomento a
indústria e comercio.
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho considera a educação à distância como uma metodologia
educacional que possibilita o desenvolvimento da aprendizagem de forma contínua,
atrelada ao domínio das tecnologias e que consiste em aprofundar os conhecimentos do
indivíduo, bem como desenvolver suas capacidades de inovação e criatividade.
Dentre as razões que levam as pessoas a adotarem essa metodologia de ensino
destacam-se a falta de tempo, distância, condição financeira, oportunidade de fazer
cursos dentre outros. O ensino a distância em abre a possibilidade de educação em
escala e soma benefícios antes considerados impossíveis nessa modalidade de ensino:
interatividade e até mesmo sincronicidade” (CHAVES, 1999).
Há de se considerar que a educação on line está fazendo com que os métodos
tradicionais de ensino presencial, assim como os modelos pedagógicos sofram
mudanças para se adaptarem às novas tecnologias.
Esse estudo se desenvolverá considerando o termo “educação a distância”, por
concordar-se com Neves apud Scremim (2001) quando diz que o referido termo se
constitui “numa expressão idiomática muito rica e dinâmica em seu conteúdo, que
preserva sempre a qualidade da educação, independente da modalidade empregada”.
Scremim (2001) esclarece que “há situações e objetivos que se esgotam no ensino, mas
a proposta mais abrangente e fundamental está por certo, na educação”.
Ao concordar com o termo “educação a distância”, ressalta-se Demo (1998)
quando ele define ensino como um “processo de fora para dentro, no qual o aspecto
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manipulativo é bem mais evidente” e educação como um “processo de constituição
histórica do sujeito, através do qual torna-se capaz de projeto próprio de vida e
sociedade, em sentido individual e coletivo”.
Optou-se por estudar a educação a distância pela magnitude de seu crescimento
e consequente importância de seu estudo tanto pelo aspecto quantitativo como pela
abordagem contemporânea de novas tecnologias educacionais.
2 METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica a partir de referenciais
bibliográficos especializados publicados entre 2004 e 2014 e que contextualiza aspectos
históricos, conceituais e atuais de utilização da ead e a internet nos sistemas de ensino.
3 HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O processo de aprendizagem a distância teve início praticamente no Século XIX
na Europa, com os primeiros cursos por correspondência, que ensinavam novas práticas
agrícolas e métodos de trabalho no comércio. Teve sua evolução impulsionada pela
evolução dos meios de comunicação, com o cinema, o rádio, a televisão e o
videocassete que foram sendo incorporados à prática da educação a distância.
Atualmente incorpora-se à EAD as Tecnologias da Comunicação e da Informação
(TCIs) e ao tipo de sociedade em que se vive, tornando-se oportuno esclarecer que:
Torna-se oportuno lembrar que as primeiras experiências em ensino à distância
no Brasil datam da década de 40, com o uso do rádio e por correspondência.
Em 1939, outra experiência surgiu em São Paulo com a fundação do Instituto
Rádio Técnico Monitor, voltado para o ensino da Eletrônica. No ramo da formação
profissional de nível elementar e médio surge, em 1941, o Instituto Universal Brasileiro.
Em 1946, funda-se o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que cria
no Rio de Janeiro e São Paulo, a Universidade do Ar e que em 1950, chegou a atingir
318 (trezentas e dezoito) localidades e 80 (oitenta) alunos. Em 1973, deu início aos
cursos por correspondência seguindo os moldes da Universidade de Wisconsin - USA.
Voltado para a educação pública, surge em 1967, o IBAM – Instituto Brasileiro de
Administração Municipal iniciando suas atividades em ensino por correspondência
(NUNES, 2009).
Entre as décadas de 60 a 80, surgem novos programas/instituições
governamentais e não governamentais com o objetivo de promover o ensino á distância
em diversos níveis e formar profissionais de nível elementar e médio. (ALVES, 1993).
Contudo, considera-se relevante o levantamento feito pelo Ministério da Educação em
fins dos anos 70 que, segundo o autor acima citado “apontava para a existência de 31
estabelecimentos de ensino utilizando-se de EAD, distribuídos em grande parte nos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro”.
Na década de 90 a legislação forneceu as bases legais para a modalidade de
EAD através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.622,
publicado no D.O.U. de 20/12/05 revogando os decretos e portarias anteriores.
As normatizações estabeleceram que a EAD não é uma modalidade de ensino de
qualidade inferior a modalidade presencial. O aspecto legal é um ponto fundamental
28

para derrubar preconceitos com relação a EAD e estabelecer normas de expansão que a
partir de então passou a assumir uma magnitude incomparável no pais.
Em síntese, a história da EaD está dividida historicamente em três momentos:
inicial, intermediário e outro mais moderno. A fase inicial é marcada pelas Escolas
Internacionais (1904) seguida pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (1923); O
Instituto Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941) se enquadram na fase
intermediária; e, na fase moderna, citam-se três organizações que influenciaram a EaD
no Brasil de maneira decisiva: a Associação Brasileira de Teleducação – ABT, o
Instituto de Pesquisas Espaciais Avançadas – IPAE e a Associação Brasileira de
Educação a distância – ABED Nunes (2000)
Nunes (2000) põem em evidência a importância do ensino à distância como um
processo que implica novos enfoques metodológicos para alunos e professores,
justifica-se a necessidade de melhor entendê-la no contexto educacional brasileiro, uma
vez que a tentativa de implantação da educação a distância, tenha até hoje alcançado
pouca representatividade, apesar de ser considerada a forma mais apropriada para
diminuir a exclusão social nas universidades brasileiras.
4 CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
No entendimento de Garcia-Aretio apud Martins; Polak (2001) a educação a
distância é um “sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo
e substituir a interação pessoal entre professor e aluno, como meio preferencial de
ensino”. Isso ocorre pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e
pelo apoio de uma organização e tutoria que proporcionam a aprendizagem
independente e flexível dos alunos. A UNIEAD (2008) também ressalta:
Educação a distância é uma forma dinâmica de ensino, que
possibilita a auto-aprendizagem através de diversos recursos
didático-pedagógicos organizados, estruturados e apresentados
em diferentes suportes de informação, que podem ser utilizados
isoladamente, ou ainda de forma combinada, veiculado pelos
diferentes meios de comunicação.
A aprendizagem independente é também assessorada pela tecnologia, uma vez
que ela encoraja o pensamento criativo, promove a capacidade de empreendimento e
desperta a curiosidade. O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as
emoções e a perfilização do objeto da sua razão de ser.
Para Martins; Polak (2001) “a tecnologia facilita a interação com o conteúdo,
estimulando a percepção, a cognição do aluno, como também prende a atenção por
longos períodos, sendo transparente e amigável, motivando-o a aprender pela
descoberta”.
Com base em Piaget, Gardner; Freire pode-se inferir que a educação e o uso de
diferentes mídias permitem ao indivíduo o desenvolvimento de um conjunto de
habilidades, respeitando seus limites de construção do conhecimento e as diferentes
personalidades, de modo que cada um possa, com a competência construída, ocupar o
seu lugar na sociedade.
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Por sua vez, as mídias a serem utilizadas na educação a distância devem possuir
a estrutura adequada ao contexto, ao perfil do cliente, à necessidade colocada, buscando
o desenvolvimento de um aprender com sentido e significado, o que reporta a Ausubel
apud Martins; Polak (2001) que aponta como imprescindível à construção do
conhecimento significativo, três condições arroladas a seguir:


Os conteúdos que serão aprendidos devem ser potencialmente
significativos, ou seja, suficientemente substanciais, não
arbitrários para poderem ser relacionados com as idéias
relevantes que o aluno já tem.



A estrutura cognitiva prévia do aluno deve possuir as
necessárias idéias relevantes, para que possam ser relacionadas
com outros novos conhecimentos.



O aluno deve manifestar uma disposição significativa para a
aprendizagem, o que estabelece a exigência de uma atitude
ativa, assim como a importância dos fatores de atenção e
motivação.

Essas condições adquirem representatividade a partir do momento em que se
passa a compreender que a distância física entre professor e aluno começa a ser suprida
pela tecnologia (mídias instrucionais), viabilizando-se a comunicação em duas vias.
De acordo com os esclarecimentos de Litto (2008), as novas tecnologias de
informação proporcionam três vantagens fundamentais: “1) interatividade; 2)
personalização da informação (tudo sob medida) e 3) assincronia (time-shifting)
permitindo ao aluno participar de um curso a qualquer hora, segundo sua conveniência”.
Esse acesso permite que os importantes sistemas SENAI, SENAC e SEBRAE utilizem
em larga escala a EAD com ofertas e modalidades de cursos
5 CONCLUSÕES
O uso do computador insere-se como instrumento que potencializa possibilidades
do aprender, com novas opções de tempo e espaço. É um instrumento de
experimentação e produção intelectual que pode facilitar a comunicação. É um
poderoso instrumento de apoio à gestão de qualquer ramo do conhecimento.
A Internet possui um papel globalizador que possibilita o acesso as fontes
inesgotáveis de informação e comunicação a baixo custo, permitindo a interconexão de
usuários para os mais diversos fins.
Para corroborar o grande sucesso da utilização da Internet como tecnologia para a
promoção da educação a distância em grande parte, pela sua característica de fornecer
ao aluno uma opção de aquisição de novos conhecimentos sem a necessidade de
locomoção, aproveitando momentos livres do tempo, de uma forma ágil e com
possibilidade de uso permanente
Destaca-se o crescente crescimento da EAD No mundo e no Brasil. Instituições de
Ensino bem como os sistemas de Fomento a indústria e comercio utilizam a EAD como
parte de seus processos educacionais.
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Abstract..
Resumo. Esta publicação trata-se de um COMENTÁRIO acerca do
monitoramento de ativos de redes utilizando o software Cacti, explicando-se
sua importância e diferenciais.
Comentário
Como diz um velho ditado “Caiu na rede é peixe!” Mas quando a rede é de
computadores... O que vai cair mesmo são os dados de transmissão, as taxas de
conexão, etc. Esse é um dos grandes desafios na área de Tecnologia da Informação,
pois nenhuma empresa, independente do porte, pode vivenciar a perda de informação ou
ter dificuldades no tráfego da rede corporativa.
Portanto, o analista de rede deve está atento ao monitoramento da rede, pois
pode se antecipar aos problemas, estabelecendo rotinas para corrigir distorções. Para um
adequado monitoramento de redes de computadores, vários softwares tem sido
disponibilizados – aqui comentaremos sobre um deles: o CACTI, um software fácil de
gerenciar e de código aberto, configurando-se em uma excelente opção para
administração de redes. Capta dados da rede monitorada e apresenta as informações
através de gráficos, permitindo diversas análises independente do porte – permite
gerenciar ativos de redes simples ou redes complexas, a partir de centenas de
dispositivos.
Trata-se de uma solução de grande capacidade que gera gráficos de rede com
uma interface fácil de usar tanto em LAN ou mesmo em redes de grande complexidade.
Gerencia o estado de elementos de redes, desempenho dos aplicativos e do hardware da
rede. Permite ao administrador de redes manter a estabilidade do sistema e realizar
precocemente diagnóstico de falhas.
O Cacti tem uma interface e infraestrutura para ¹RRDTool (base de dados) que
armazena os dados recolhidos e por gerar os gráficos em um banco do MySQL; também
tem funções de adicionar usuários e de definir permissão para o funcionamento da
administração do mesmo.
A instalação do Cacti é feita em um máquina (servidor) de S.O Linux que
contenha o MySQL, Net-SNMP, PHP e o Apache.
*

Os registros do RRDtool armazenados nos arquivos “.rrd” mantém o mesmo tamanho e não aumentam.
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No endereço do http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8c.tar.gz você pode
baixar o pacote de instalação do Cacti.
Então, é só configurar um servidor com essas instalações e fazer alguns testes
em sua rede para verificar a facilidade de implantação e de excelente desempenho que
essa ferramenta proporciona.

Imagem do site: http://www.cacti.net/
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Resumo. Esta publicação trata-se de uma REVISÃO em base de dados acerca da
Lei do software, o que define e protege os direitos autorais intelectuais de
programas por tempo determinado.
1. INTRODUÇÃO
Para falar da lei do software, faz-se necessário, incialmente, entender o que
é um software. De acordo com a Lei nº 9.609, de fevereiro de 1998, Software é a
expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou
codificado, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em
máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados. Então, significa dizer que o software é a “
alma” de um aparelho físico eletrônico de qualquer espécie, que só opera na condição
de possuir um conjunto de ordens de modo virtual inserido nele.
No entanto na questão ética se insere o profissional que produz softwares
de variados tipos, para variadas funções e para vários aparelhos eletroeletrônicos. Esses
profissionais que depreendem horas de trabalho e estudo em frente a telas de
computadores, se desgastando fisicamente, intelectualmente e até emocionalmente para
propor novas ideias e lógicas que garantam o funcionamento de forma adequada de
soluções para algum tipo de problema e necessidade dele mesmo ou de outras pessoas,
pois “Todo bom trabalho de software começa colocando o dedo na ferida de um
programador” Eric S. Raymond (A Catedral e o Bazar).
E assim surgem os programas, sempre advindos de uma necessidade.
É quase certo afirmar que a maioria da população e, até mesmo dos
programadores, desconhece a lei federal que define os direitos autorais intelectuais
inseridos no próprio software sem levar em consideração a propriedade moral do autor,
mas sim o conjunto instruções que o programa carrega em si próprio.
Juridicamente falando, não se aplica ao programa de
computador as disposições relativas aos direitos morais do autor,
que é a dimensão imaterial, como a honra, a boa imagem, a
reputação e a preservação da dignidade do seu nome, uma vez
que a lei do software é objetiva e tem como meta resguardar e
*
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garantir a propriedade intelectual do software em
si.http://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/vie
w/149/129 (A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA LEI DO
SOFTWARE, Lúcio Rangel Alves Ortiz) Acessado em 20/11/13.
A lei do software de fato “protege” os direitos autorais da propriedade
intelectual de um programa, mas em muitos aspectos ela é ineficiente e vaga, como por
exemplo, no capítulo II Art. 2° que trata da proteção aos direitos de autor e do registro, e
diz que fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo
prazo de 50 anos, ou seja, a partir do primeiro dia do ano em que foi publicado ou
criado ele fica protegido durante exatamente meio século. Mas levando-se em
consideração que tudo que diz respeito à tecnologia envelhece em questão de meses,
então50 anos são mais do que exagero.
Sabe-se que quando se trata de programas de computador ou aplicativos
usados em vários aparelhos como celulares, tablets, ipods etc... , denominados
hardwares, só funcionam se tiverem a camada de software em cima para gerenciar todos
os componentes do sistema físico do aparelho em si; assim, até mesmo os sistemas
operacionais tanto proprietários como também os opens source ou softwares de códigos
livres distribuídos para fins de conhecimento e etc... são regidos pela Lei. Deve-se
destacar que no caso de domínio público, a lei não se enquadra, pois o autor abriu mão
da propriedade do programa.
O debate que se impõe hoje sobre a Lei de Software refere-se ao tempo –
nessa era digital, quase tudo que é lançado hoje, em alguns meses já terá uma nova
versão:
[...] Cinquenta anos! Oras, gerações inteiras de computadores
nasceram e morreram num período deste. Antes tivessem
mantido o prazo definido na lei anterior – de vinte e cinco anos
– que mesmo assim também considero exagerado. Uma vez mais
acho que faltou um pouco de bom senso, pois após alguns anos
de mercado (cinco? dez?) normalmente um programa acaba
ficando obsoleto.
http://www.legal.adv.br/19990801/alguns-comentarios-a-lei-desoftware/ (Adauto de Andrade) Acessado em 25/11/2013.
Hoje em dia com toda a gama de softwares e facilidades que se dispõe, é
complexo “condenar” alguém por qualquer infração que corresponda à lei do software
como diz no capítulo V, pois o acesso via internet abre a oportunidade para o uso do que
está disposto. Talvez a maior “infratora” seja exatamente a internet – onde se pode
disponibilizar e acessar rapidamente não só filmes, vídeos, musica, mas programas e
sistemas variados, sem a menor restrição. Mas claro que isso não implica em desculpa
para a infração individualizada do sujeito que pratica o ato, a luz da legislação.
Capítulo V Art. 12. § 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer
meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem
autorização expressa do autor ou de quem o represente:
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Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Então, a questão que se sobrepõe ao tempo determinado pela lei refere-se a
proteger programas de computador muitas vezes acessíveis à uma rede inteira de
servidores espalhados pelo mundo – como identificar essas pessoas e coibir uma
multidão de usuários que fazem uma infinidade de downloads ilícitos todos os dias a
qualquer hora em qualquer lugar? A grande maioria faz uso de sistemas piratas em suas
próprias máquinas, simplesmente pelo fato de ser alto o custo dos programas originais
com suas licenças.
O valor da indenização é polêmica. Atualmente temos duas
correntes. A primeira defende que se for possível mensurar
quantos eram os programas ilicitamente utilizados, a
indenização será apenas inerente a somatória dos valores destes
programas ilicitamente copiados ou adquiridos. No entanto, caso
seja impossível a identificação da quantidade dos programas
ilicitamente reproduzidos ou haja violação no dispositivo de
segurança, a indenização será de 3.000 (três mil) vezes o valor
do Software violado. Já a segunda corrente, defende que mesmo
se for possível identificar quantos Softwares foram utilizados
(consumo próprio), a multa poderá ser a mesma aplicada aos
infratores que “pirateiam” programas para venda, ou seja, somar
o valor dos programas instalados ilegalmente e multiplicar o
resultado por 3.000 (três mil) vezes.
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/2075/aspectos_importante
s_da_lei_de_software. (Site Universo Jurídico) Acessado em
10/12/2013.
Os elevados custos de atualizações ou licença, que varia de 80 a 2000 reais
ou mais em um programa como os da Adobe, tem sido determinante do crescimento da
ilicitude. Poder baixar gratuitamente de inúmeros sites todo tipo de conteúdo que por lei
deveria ser pago sem a devida fiscalização faz com que seja necessária a discussão cada
vez mais ampla acerca dos limites impostos pela lei e do que é imposto também pelo
mercado.
Em relação ao prazo de validade técnica, no caso de compra de um
programa como os da Microsoft, o usuário tem hoje um suporte bem melhor do que há
quatorze anos, onde você comprava o Windows 95 e se por acaso desse problema em
relação ao sistema e fosse recorrer à mesma, a empresa simplesmente iria mandar você
ir atrás de quem lhe vendeu o equipamento com o sistema.
No Capítulo III Art. 8, a responsabilidade é de quem detém o direito
de quem o fez ou de quem comercializa, no entanto se percebe que na época a Microsoft
não se interessava muito com o cliente e jogava toda a responsabilidade em cima dos
lojistas ou de quem vendia.
Imagine a seguinte situação (não-hipotética): uma determinada
loja monta computadores com o sistema operacional Windows
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95 pré-instalado, tudo com manual, disco de instalação, etc; o
indivíduo compra esse computador e logo depois a loja fecha de
vez. Se houver problemas com o programa e ele tentar recorrer
à Microsoft, vai receber a bem-educada mensagem de que ele
deve pedir socorro ao vendedor do equipamento. Ou seja: não
funciona. Se é o “prazo de validade técnica” que define a
garantia ao usuário, então (só para falarmos da Microsoft) o
Windows 3.11, Windows 95 e, em breve, o Windows 98, não são
de responsabilidade de ninguém, visto que a cada nova versão,
expira a garantia da velha.
http://www.legal.adv.br/19990801/alguns-comentarios-a-lei-desoftware/ (Adauto de Andrade) Acessado em 25/11/2013.
Observamos que a lei não é clara até nesse aspecto, mas com o tempo
decorrido, as empresas agora estão usando das facilidades oferecidas pela internet para
atender melhor os clientes, pode se dizer que agora o prazo de validade técnica poderá
ser aplicado de forma mais eficiente do que há quase uma década e meia atrás. No
entanto percebe-se que foi preciso que o tempo passa-se para que as coisas evoluíssem
de forma que viesse melhorar ou fazer de fato que a lei fosse nesse ponto servir.
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim pode-se, concluir que a lei precisa ser revista, considerando-se a
dinâmica e a velocidade do mercado observados na área da tecnologia da informação
para se buscar estratégias e pactos que garantam de fato a propriedade intelectual dos
programadores. Hoje, frente a essa imensa nuvem de facilidades – atrelados diretamente
à INTERNET - os impedimentos para a aplicabilidade da lei são inúmeros. A Internet
pode ser a melhor e a pior coisa, onde você pode expor suas ideias livremente sem
qualquer restrição e ao mesmo tempo corre o risco de ser roubado.
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Resumo. Esta publicação trata-se de uma COMUNICAÇÃO BREVE que
apresenta o processo de monitoramento de redes, a partir da simulação do
funcionamento do Protocolo SNMP e o software Cacti.

1.

1. Introdução

As grandes empresas estão cada vez mais dependentes das redes e por conta
disso cresce a necessidade de um gerenciamento adequado, levando em consideração
estrutura de equipamentos, o espaço físico e todos os que utilizam a rede. Essa tarefa
pode se tornar difícil sem a ajuda de algumas ferramentas e programas que facilitam a
vida dos gerenciadores de rede (BLACK, 2008).
A gerência é requisito indispensável para manter uma rede trabalhando de
forma segura e eficaz dentro de uma empresa; os processos de controle de uma rede, as
atividades de monitoramento e controles físicos e lógicos permitem obter parâmetros da
qualidade dos serviços em torno da rede, e devem ser totalmente coordenados pelo
administrador, que monitora recursos materiais e lógicos distribuídos localmente com o
intuito de obter confiabilidade, tempo de respostas rápidas e etc.. (BRANDÃO et al,
2013).
O gerenciamento de uma rede é baseado em monitoramentos, onde tudo pode
ser observado e analisado para se ter uma noção de como a rede e seus processos estão
funcionando, em busca de falhas e erros a fim de corrigi-los antecipando-se a qualquer
problema. Esses monitoramentos podem ser feitos através de ferramentas que podem
mostrar visualmente gráficos e mapas, dando informações sobre a rede e como está seu
consumo e também o uso de componentes de um computador dentre outros
(BRANDÃO et al, 2013).
Através do protocolo SNMP (Protocolo Simples de Gerenciamento de
Redes), pode-se gerenciar redes de forma fácil, em qualquer sistema operacional como
Linux, Windows e, junto com outras ferramentas de monitoramento como Cacti,
RDRToll, Darkstat, MRTG, torna-se uma prática bem mais acessível e fácil para os
gerenciadores de rede (BLACK, 2008).

*
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O objetivo desse estudo é analisar o funcionamento da ferramenta de
gerenciamento de rede Cacti e o protocolo SNMP trabalhando em dois sistemas
diferentes, com vistas a observar e relatar o comportamento das máquinas e de outros
ativos que compõe uma determinada rede. O Cacti permitirá armazenar dados e analisar
a partir de gráficos e do banco de dados do MySQL, juntamente com o suporte do
SNMP.
Será descrita a instalação e configuração abordando o protocolo SNMP no
Windows até a configuração do Cacti no Linux. Será utilizada máquina virtual rodando
um servidor Linux (Debian eUbuntuserver), usando o modo texto em linha de comando
para baixar os pacotes e programas necessários para o perfeito funcionamento das
aplicações até chegar na sua interface gráfica. Após a configuração nos dois sistemas,
serão adicionados todos os hosts que estão rede e capturadas as informações.
Será feita uma breve abordagem teórica sobre o protocolo SNMP e seus
dispositivos que atuam como cliente e servidor e os modos de funcionamento do Cacti
operando em uma rede com o auxilio do SNMP. Um cenário será mostrado como uma
simulação feita no Windows sete, atuando como o Agente, a ser monitorada por uma
máquina Linux atuando com o Gerente, com o Cacti rondando junto com o suporte
SNMP.
2 DESENVOLVIMENTO
O Cacti funciona da seguinte forma: coleta as informações, armazena os
dados no RDD e, em seguida, expõe esses dados de forma gráfica. As coletas são feitas
de forma padrão que são suficientes para gerar os gráficos necessários; com ele é
possível monitorar servidores e ativos de rede e também o uso da banda de um switch
ou de um roteador com o auxilio do SNMP. O Protocolo SNMP (Simple Network
MangementProtocol), ou protocolo simples de gerenciamento, funciona no nível de
aplicação e é utilizado para obter informações de servidores SNMP que são os agentes
espalhados em uma rede baseada nos protocolos TCP/IP (COMER, 2006).
O funcionamento do SNMP é baseado em dispositivos que são o Agente e o
Gerente – uma máquina gerenciada pode ser como um conjunto de variáveis que
formam as informações referentes ao seu estado atual; essas informações ficam
disponíveis ao Gerente - este faz consultas que podem ser alteradas, se necessário, por
ele. O Agente refere-se ao processo que é executado na máquina gerenciada e o Gerente
ao programa que é executado em servidor para obter o envio e o recebimento de
informações.
a) Configurando o SNMP no Windows
A simulação pode ser feita usando uma máquina Windows 7 e uma máquina
virtual rondando Linux com o Debian ou Ubuntuserver – inicia-se pelo Windows
configurando o protocolo SNMP, desabilitando o firewall para não haver problemas de
comunicação entre os dois sistemas e, em seguida, no menu iniciar clicando em
programas padrão, abre-se uma página que no canto inferior esquerdo permitirá a
visualização dos programas e recursos (Figura 1).
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Ao clicar no ícone Programas e Recursos abre-se outra aba – clicar em Ativar e
Desativar recursos do Windows (Figura 2).

Ao abrir então os recursos do Windows , selecione a opção Protocolo SNMP.

O protocolo estará assim habilitado no Windows, permitindo configuração.
Siga ao Menu Iniciar na barra de pesquisa e digite Serviços - abra a aba de Serviços do
Windows e em seguida Serviços SNMP.
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Selecione a opção Segurança e depois Adicionar, nomeie a Comunidade,
click em adicionar e então marque a opção Aceitar Pacotes SNMP de qualquer host,
finalizando assim a primeira parte de configuração no Windows com SNMP..

b) Instalando o SNMP no servidor Linux em uma máquina virtual
Nessa etapa usa-se o Debian para melhores resultados – inicie abrindo o
terminal Root.
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Digite a sequencia descrita a seguir, para baixar o repositório de arquivos:
$ sudo apt-get update. Para baixar o SNMP e SNMPD: $ sudo apt-get install snmp
snmpd.
Destaca-se que é necessário verificar a configuração do SNMP no endereço
de Loopback para retirar o IP – isso irá variar a distribuição.
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null
/var/run/snmpd.pid 127.0.0.1',

-u

snmp

-g

snmp

-I

-smux

-p

Este é a linha - para chegar até ela digite:
$ su
$ sudo–s
# cat /var/lib/snmp/snmpd.conf>> /etc/snmp/snmpd.conf
# nano /etc/default/snmpd
E apague o endereço IP caso esteja presente
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p
/var/run/snmpd.pid127.0.0.1',
Depois use: ctrl + o para salvar e ctrl + x para sair da tela, e em seguida
reinicie o protocolo usando o comando: # /etc/init.d/snmpd restart
Para verificar se o serviço SNMP está rodando normalmente nos dois
sistemas digite: # snmpwalk –v 1 –c nome da comunidade e o IP do agente
EX: # snmpwalk –v 1 –c cacti 192.168.1.16
Comunidade cacti que foi cadastrada no Windows no início e o IP do
Windows E este será o resultado visualizado:
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Depois reinicie o serviço SNMP com: # /etc/init.d/snmpd restart
Caso não aparecer isso, refaça tudo de novo desde o inicio!!!!
Esta foi a segunda parte, agora falta instalar e configurar o Cacti.
c) Instalando e configurando o Cacti no Debian Server
Use o comando: # sudo apt-get install cacti
Isso irá baixar o Cacti e todos os pacotes que são necessários para que a
aplicação funcione corretamente:

Então digite S de sim para começar o download, bem como a instalação e
configuração, isso tudo automaticamente. Durante a instalação irá aparecer a tela
abaixo:
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Isso permitirá criar uma senha para o MySql- confirme na próxima tela.

Essa tela indica que o caminho do php foi alterado, click em ok para
confirmar. A próxima tela permitirá escolher o servidor web – selecione então o
servidor apache 2:

Aguarde instalação e configuração. Na tela seguinte, irá aparecer a configuração
da base de dados do cacti - click em SIM!!!
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Então digite novamente a senha que foi cadastrada do MySql inicialmente:

E, em seguida, crie uma nova senha para a aplicação do cacti:

Confirme a senha na próxima tela! Aguarde configuração, e finalize assim a
terceira etapa.
d) Abrindo o navegador no Servidor Debian
Digite na barra de endereços do navegador: http://ipdoservidor/cacti/
Este cenário ficará assim: http://192.168.1.14/cacti/ configurado no momento da instalação do Debian na máquina virtual!
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IP previamente

Logo após abrir o navegador irá aparecer essa página:

Click em Next!

Depois em New install!

E pra finalizar em Finish!
No primeiro Login, o usuário e a senha será admin e admin.
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Logo após troque a senha e confirme!
Agora é só adicionar os hosts da rede, clicando em devices e ADD:

Para adicionar um host siga os seguintes passos:

Coloque o nome do sistema em Description (Windows)
Coloque o Ip em Hostname (192........)
Escolha o tipo de sistema em Host Template (Windows 2000/XP Host).
E click em CREATE!
Feito isso é só começar a captura dos gráficos dessa máquina, clicando em
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CreateGraphs for this Host:

Click em (Select a graphtypetocreate) e escolha qual o serviço pode ser
mostrado nos gráficos:
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa descrição apresenta uma ferramenta muito útil e eficaz, indispensável
para gerenciadores de rede, monitorar e analisar de forma simples e prática através de
gráficos o desempenho de uma rede de computadores e seus ativos, utilizando uma
ferramenta acessível que é o Cacti com o protocolo SNMP.
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Resumo
A computação na nuvem ganha espaço com sua forma de prover recursos sob
demanda e escalável. Com esse novo paradigma surge à ideia de que não há
necessidade de instalar no seu computador nenhum aplicativo, pois a nuvem irá
fornecer todos os serviços necessários para seu trabalho. A forma como estão
disponibilizados tais recursos computacionais (processador, memoria,
aplicativos, etc.) também gera grande bloqueio na hora da adoção desse
paradigma. Tendo em vista, que a segurança dos dados na nuvem tornou-se uma
das maiores preocupações dos usuários, este artigo foi proposto para relatar e
analisar algumas técnicas de segurança nesse ambiente, apresentando uma
visão geral sobre alguns dos principais trabalhos que se basearam na utilização
de tolerância a falhas para proteção do ambiente de computação na nuvem.
1- Introdução
A utilização dos serviços de computação em nuvens vem despertando grande
interesse nos últimos anos, pois esse novo paradigma prover os recursos computacionais
sob demanda e escalável, ou seja, faz a liberação dos recursos de TI à medida que os
usuários necessitam. Essa nova forma de obter os recursos computacionais, permite que
a entrega dos serviços seja de forma rápida, flexível e de baixo custo, essas
característica ocorrem graças à virtualização, com isso surge também à preocupação
com a segurança destes ambientes.
Em [9] a segurança dos dados e serviços é vista como um grande desafio. As
grandes preocupações da computação em nuvem são a detecção e a recuperação, ou
seja, o poder da tolerância à falha. Contudo, há uma grande preocupação em tornar os
serviços da nuvem confiáveis e disponíveis. Tendo em vista, a sua característica de
prover os recursos computacionais é que o ambiente de computação na nuvem precisa
de técnicas de monitoramento e correção adequados que atendam a realidade desse
ambiente escalável. Neste artigo, discutimos as soluções de tolerância a falhas para
computação na nuvem, analisando possíveis pontos fortes e limitações.
O artigo está estruturado da seguinte forma. Seção 2 aborda de forma rápida e
concisa os conceitos de computação na nuvem, virtualização, tolerância a falhas e
tolerância a falhas para computação na nuvem. A Seção 3 apresenta alguns trabalhos
relacionados com tolerância a falhas em ambientes de computação na nuvem. Seção 4
faz uma análise sobre as obras. Seção 5 apresenta as considerações finais e as futuras
direções de pesquisa.
2 - Fundamentações teóricas
A - Computação nas nuvens
A computação na nuvem é definida pela National Institute of Standards and
Technology - NIST, como um modelo que possibilita acesso, de modo conveniente e
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sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais configuráveis (por exemplo:
redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente
adquiridos e liberados com mínimo de esforço gerencial ou interação com o provedor de
serviços [15].
As facilidades relatadas sobre esse novo paradigma em [20], relata o ponto forte
da computação em nuvem, pagamento pelo uso e abstração da infraestrutura. Esse novo
paradigma da computação utiliza a virtualização. Essa virtualização elimina os serviços
e o tempo gasta com as infraestrutura dos recursos físicos (Hardware, rede), essa
abstração deixa toda localização real dos recursos na camada mais baixa da computação
em nuvem IaaS, sendo transparente aos usuários das demais camadas. Um usuário só
precisa de um navegador e uma conexão à internet para consumir os recursos da nuvem
[19].
Em uma pesquisa feita por [5] e [15] destacam-se alguns aspectos que são
características da computação na nuvem, em relação aos modelos anteriores: a ilusão da
disponibilidade de recursos infinitos e ilimitados, a eliminação de um comprometimento
com antecedência por parte dos usuários e a facilidade de pagar pelo uso dos recursos à
medida que eles são utilizados.
O NIST fornece definições que por vários pesquisadores são as mais aceitas.
Segundo uma pesquisa feita em [15], os recursos da nuvem são disponibilizados
baseados em três modelos de serviços que são:
 SaaS – nesse tipo de serviço o usuário por meio da rede utiliza recursos
fornecido pelo provedor a qualquer momento e de qualquer lugar, pagando
simplesmente pelo que usar.
 PaaS - plataformas de desenvolvimento de software e componentes são
disponibilizados, juntamente com todas as licenças.
 IaaS - neste modelo temos que os recursos computacionais são fornecidos aos
usuários, como a infraestrutura de hardware (servidores, armazenamento,
capacidade de processamento) e os software associados(Sistema operacionais,
tecnologias de virtualização).
A implantação de qualquer modelo depende da necessidade da aplicação e do
tipo de contrato de prestação de serviços solicitado, onde poderá ser: nuvem privada é
criada para uso exclusivo de uma única organização, nuvem publica os serviços são
prestados para o publico em geral, podendo ser gratuito ou pago, nuvem comunidade é
provisionada para uso exclusivo de uma comunidade específica de consumidores de
organizações que têm preocupações comuns e nuvem híbrida é um modelo de
implantação onde contém características tanto da nuvem publica quanto da nuvem
privada.
A computação na nuvem tornou-se um atrativo forte no meio tecnológico devido
as suas características fundamentais, ou seja, a escalabilidade, disponibilidade e o
provimento de recursos.
B- Virtualização
A virtualização [6] é define como um conjunto de técnicas físicas e/ou software
que permitem executar em uma máquina única, vários sistemas operacionais (chamados
máquinas virtuais (VM), ou ainda OS convidado).
A implementação de um sistema de virtualização é baseada em uma aplicação
que se executa (funciona) entre o hardware e as máquinas virtuais: é a “Virtual Machine
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Monitor (VMM)”. É ela que implementa os mecanismos de isolamento e de partilha de
recursos físicas. A VMM é capaz de iniciar simultaneamente várias máquinas virtuais de
diferentes tipos (Windows, Mac ou ainda Linux) em um hardware.
Além de fornecer um sistema de isolamento dos sistemas operacional, um dos
primeiros objetivos da virtualização é o de oferecer os desempenhos próximos daqueles
das máquinas reais. Seus objetivos são apresentados na próxima seção.
Segundo [16] uma iplementação de um sistema de virtualização deve atender a
três objetivos: equivalência onde toda execução de aplicação em um sistema
virtualizado deve ser idêntico a um sistema em uma máquina real, eficácia que a
maioria de instruções da VM deve diretamente ser executada pelo processador sem
intervenção de software de virtualização, e controle de recursos em que o conjunto de
recursos é gerenciado de forma exclusiva pelo software de virtualização. Isto permite
garantir o isolamento, o desempenho e a segurança.
Diante da dificuldade de implementar o modelo de virtualização proposto
originalmente, devido a não compatibilidade de driver de hardware, muitas técnicas de
virtualização foram desenvolvidas. Os tipos de virtualização mais utilizados são:
virtualização total prover copias fieis do hardware subjacente, de tal modo que sistema
operacional e as aplicações serão executados como se tivessem diretamente sobre o
hardware original, não percebendo a virtualização [3] e para-virtualização facilita a
implementação do software se necessário [13]. Na para-virtualização as máquinas
virtuais utilizam os seus próprios drivers, com isso poupa a capacidade total do
dispositivo subjacente.
C- Tolerância a Falhas
Para um sistema ser considerado tolerante a falhas ele deve fornecer seus
serviços mesmo diante de falhas. A tolerância a falhas é o conjunto de técnicas
utilizadas para detectar, mascarar e tolerar falhas em um sistema. A confiabilidade de
funcionamento de um sistema é dada pela sua capacidade de oferecer seus serviços de
forma que se possa ter uma confiança justificada.
Em [1] a confiabilidade de funcionamento é definida em três conceitos:
Atributos, barreiras e meios. Os atributos que são responsáveis pela avaliação do
serviço fornecido pelo sistema. Este por sua vez subdivide-se em: disponibilidade é está
pronto a quando requisitado; confiabilidade a continuidade dos serviços diante de
qualquer situação; segurança ausência da consequência de erros causados por falhas;
confidencialidade a não divulgação de informações restritas; integridade a autenticidade
da informação e manutenibilidade são reparações e evolução ao logo de vida do
sistema.
As barreiras à segurança de funcionamento são de três tipos: falhas, erros e
defeitos. Em [22] um defeito é um desvio da especificação, onde não pode ser tolerado,
mas deve ser evitado. O estado de erro dar-se quando o processamento posterior a partir
desse estado pode levar a defeito. Por fim, a falha podendo ser física ou algorítmica do
erro.
Os recursos utilizados para garantir a segurança de funcionalidade podem ser: a
prevenção de falhas que previne a ocorrência de falhas/erros no sistema, a eliminação de
falhas que irá reduz o numero de falhas o máximo que puder, a previsão de falhas faz
uma estimativa de ocorrências e das consequências de falhas tanto quantitativa como
qualitativa, e por fim, a tolerância a falhas que tenta mascarar a ocorrência de falhas e
permanecer com seu funcionamento, mesmo diante do erro.
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Conforme visto em [22] e [18] o principal objetivo da tolerância à falha em um
sistema é alcançar a dependabilidade que é a qualidade do serviço fornecido por um
dado sistema e a confiança depositada no serviço fornecido, onde o funcionamento não
será interrompido mesmo na presença de falhas.
D- Tolerância a falhas para sistemas de Computação na Nuvem
Tendo em vista todas as características do ambiente de computação na nuvem
torna-se nítido a necessidade de sistemas de detecção de intrusão que acompanhe o seu
crescimento e possa agir de forma eficiente, com isso o ambiente poderá alcançar a
robustez e confiabilidade. Mas diante da detecção de falhas/erros o sistema tem que
tomar medidas de recuperação. Para conseguir essa recuperação, os mecanismos de
tolerância a falhas devem ser trabalhados e implementados nesse ambiente.
Segundo [21] os principais benefícios da implementação de tolerância a falhas
em computação em nuvem são: recuperação de falhas, menor custo e melhor
desempenho, etc. Um sistema para ser considerado tolerante a falhas precisa evidenciar
as falhas e tomar as medidas que possam solucionar possíveis erros.
Existem varias falhas que podem ocorrer em computação na nuvem, mas as
consequências dessas falhas podem ser evitadas com o uso adequado de mecanismo de
tolerância a falhas. Muitas técnicas são desenvolvidas para combater as falhas podendo
ser proativas e reativas [2]. A base da política de tolerância a falhas Proativa é evitar a
recuperação de falhas, erros e defeitos, prevendo-os e proativamente substituir os
componentes suspeitos por outro componente. Já a base políticas de tolerância a falhas
reativas reduzir o efeito de falhas quando a falha ocorre de forma eficaz.
Em [2] a tolerância a falhas é realizada por processamento de erros que tem
duas fases constituintes. As fases são "processamento de erros eficaz", que visa trazer o
erro efetivo de volta a um estado latente, se possível, antes de ocorrência de uma falha e
"processamento de erro latente" que visa garantir que o erro não se torna eficaz
novamente.
Na literatura existem muitas pesquisas que fornecem varias técnicas de
tolerância a falhas predominantes na nuvem como: [12] [23] [7] [4] [10]. Em um estudo
feito por [17] existe uma descrição de algumas técnicas de tolerância: Check Pointing,
job migration, replication, Self-Healing, Safety-bag checks, Retry, Rescue workflow,
Reconfigutation, Task Resubmission, Timing check, Software Rejuvenation, Preemptive
Migration e Masking.
Na próxima seção serão descritos alguns modelos e depois uma tabela que irá
resumir os procedimentos aplicados para tolerar as falhas, contra que tipo de falhas será
aplicado à proteção e posteriormente uma avaliação de métricas.
3- Trabalhos
Modelos de Tolerância a Falhas para Computação em Nuvem
O ambiente de computação em nuvem por ser virtualizado e escalável ainda é
um grande desafio fornecer tolerância a falhas, embora muitos trabalhos tenham sido
feitos nessa área, há uma necessidade de técnicas de tolerância a falhas eficazes para a
Computação em nuvem. Na literatura existem muitas pesquisas que fornecem várias
técnicas de tolerância a falhas como [12] [23] [7] [4] [10], no corpo desse artigo passam
a serem chamados de M1, M2, M3, M4 e M5 respectivamente na ordem mostrada.
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AFTRC- Adaptive Fault Tolerance in Real Time Cloud Computing
O trabalho proposto por [12] aplica a tolerância a falhas para a computação em
nuvem em tempo real. Este trabalho teve um aproveitamento tanto da capacidade
computacional como do ambiente virtualizado escalável de computação em nuvem.
Neste modelo, o sistema proposto tolera a falha de forma proativa, ou seja, evita a
recuperação de falhas, erros e defeitos, prevendo-os e os componentes suspeitos são
trocados por outros componentes de trabalho e faz a dicção com base na confiabilidade
dos nos de processamento.
LLFT- Fault tolerance middleware for cloud computing
O modelo proposto por [23] é um middleware de tolerância a falha de baixa
latência para fornecer a tolerância a falhas para aplicações distribuídas implantadas no
ambiente de Computação em Nuvem como um serviço oferecido pelos proprietários da
Nuvem. Este modelo baseia-se em um dos principais desafios da Computação em
Nuvem, o de assegurar aplicações que estejam executando na Nuvem sem interrupção
no serviço fornecido para o usuário. Este middleware replica aplicação pelo uso de
replicação semiativa ou processo de replicação semi-passiva para proteger a aplicação
contra vários tipos de falhas, podendo ser citadas: Crash fault – o processo ou o
processador não produz quaisquer resultados, Timing fault - um processo ou
processador não produz um resultado de restrição dentro de um determinado tempo. O
middleware LLFT não lida com falhas bizantinas e que foi implementado na linguagem
C++ para o LINUX.
O ambiente proposto consiste em grupos de serviço que são conjuntos de grupos
de processos que interagem através de conexão virtuais dentro de uma nuvem,
fornecendo coletivamente um serviço para o utilizador e grupos de processos que é um
conjunto de réplicas de um processo. Cada membro de um grupo de processos deve
saber o básico de seu grupo. Essa interação é feita por uma conexão virtual ponta-aponta de TCP. O middleware LLFT é transparente para o aplicativo, e não requer
recopilação ou religamento do programa de aplicação.
FTWF- Fault Tolerant workflow scheduling based on replication and resubmission
of tasks in Cloud Computing
Foi proposto por [7] um algoritmo de tolerante a falhas de agendamento de fluxo
de trabalho para fornecer tolerância a falhas usando a replicação e a resubmissão de
tarefas com base na prioridade das tarefas em uma heurística matricial.
O FTWS permite aos usuários executar seus fluxos de trabalho por prazos
satisfatórios apesar de diferentes falhas que ocorrem no meio ambiente. A replicação de
tarefas depende de uma métrica heurística que é calculado encontrando o equilíbrio
entre o fator de replicação e fator de reenvio. A métrica heurística é considerada porque
a replicação por si só pode levar ao desperdício de recursos e reapresentação sozinha
pode aumentar o makespan (diferença de tempo entre o início e o fim de uma sequência
de trabalhos ou tarefas). As tarefas são priorizadas com base na importância da tarefa
que é calculado usando parâmetros como o grau, mais cedo prazo e de alto impacto
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reapresentação. A prioridade ajuda a cumprir o prazo de uma tarefa e reduzindo, assim,
o desperdício de recursos.
O ambiente de nuvem é simulada usando máquinas virtuais VMware. A
comunicação entre eles ocorre por meio de programação de SSH. Diferentes tipos de
falhas podem ocorrer em um ambiente de nuvem também são simulados. Os servidores
de nuvem podem ser de dois tipos: servidor de armazenamento e servidor
computacional. O FTWS foi projetado com quatro módulos que são: Preprocessor
Module (PM), Replication based Scheduler Module (RSM), Executor Module (ResEM)
e Rescheduling if required and Data Scheduler (DS) [7].
VFT: A virtualization and fault tolerance approach for cloud computing
É apresentado por [4] uma técnica de virtualização e Tolerância a Falhas o VFT:
A virtualization and fault tolerance approach for cloud computing, para reduzir o
tempo de serviço e aumentar a disponibilidade do sistema. Para gerenciar a
virtualização, balanceamento de carga e para lidar com as falhas é utilizado os seguintes
componentes nessa proposta: CM -Cloud Manager e um DM – Decision Maker.
O processo desse trabalho se dá:
 A virtualização e o balanceamento de cargas;
 A tolerância a falhas que é alcançada por redundância, checkpointing e
manipulador de falhas.
O VFT foi projetado principalmente para fornecer tolerância a falhas reativa. E
possui um manipulador de falhas, que se encontra tanto no hypervisor [27] como na
parte virtualizada do sistema. A função do manipulador é bloquear nodes com falhas
irrecuperáveis junto com seus nós virtuais para futuras solicitações e remover as falhas
de software temporários dos nodes com falhas recuperáveis e os tornar disponíveis para
futuras solicitações. Hypervisor também mantém registro quando o Load Balancer
(balanceamento de cargas) atribui uma tarefa a um nó virtual de um servidor em
particular, a fim de medir a taxa de sucesso do servidor físico.
Neste trabalho também é calculado o desempenho do servidor físico usando a
taxa de sucesso. Além de tolerar falhas, reduzi as chances de futuras falhas por não
atribuir tarefas aos nós virtuais de servidores físicos cujas taxas de sucesso são muito
baixas. Foi concluído com a ajuda de métrica de desempenho de comparação e analise
da taxa de sucesso.
HA-CIDS- A Hierarchical and Autonomous IDS for Cloud Systems
Kholidy et al. [10] é apresentado um sistema de detecção de intrusão hierárquica e
autônoma baseado em nuvem. O HA-CIDS monitora continuamente e analisa os
eventos do sistema e calcula os parâmetros de segurança e de risco.
HA-CIDS tolerância às falhas de forma reativa. Um controlador autônomo recebe
parâmetros de segurança computados pelo quadro e seleciona a resposta mais adequada
para proteger a nuvem contra ataques detectados, bem como recuperar os dados
corrompidos ou serviços afetados. Ao lado de resposta autônoma de ataques detectados,
HA-CIDS tem várias capacidades autônomas de proporcionar auto resistência e
tolerância a falhas.
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O HÁ-CIDS desenvolveu um testbed1 que avalia o desempenho e precisão do
framework. Os principais componentes do HA-CIDS são: o Eventos Colecionadores
(Events Collectors), o Eventos Correlator (Events Correlator), o Analisador de Eventos
(Events Analyzer) e o Controlador (Controller). O analisador de eventos por sua vez
tem os seguintes componentes HIDS Analyzer é um analisador baseado em assinatura.
A metodologia utilizada pelo AH-CIDS para a fase de detecção tem-se 1Processo de coleta, 2 – Processo de integração, 3 – Processo de correlação e 4 –
Processo de avaliação de risco.
As características autônomas HA-CIDS, ou seja, a tolerância a falhas, incluindo o
recurso de Self-Resiliência e as ações de resposta automática. Para a realização da
tolerância a falha e a auto- Resiliência utilizou-se dos seguintes mecanismos:
 Replicação dos componentes;
 Algoritmo mensagem assinada Signed Message Algorithm – SMA;
 Self-Resiliência.
Para a auto-resposta o controlador recebe aletas de segurança e parâmetros de
risco a partir do componente Estimador de Impacto Ataque e seleciona o método de
resposta mais adequada para proteger os anfitriões e a rede contra ataques detectados e
potenciais, bem como recuperar os dados corrompidos ou serviços afetados para
restabelecer o estado de funcionamento de atacado recursos. O trabalho mostra as
técnicas de auto-resposta utilizada, bem como os mecanismos de Self- resiliência
implantados para aumentar a disponibilidade do sistema e a sua tolerância a falhas,
reduzindo significativamente o esforço humano e os conhecimentos necessários.
4- Análises de Tolerância a falhas para computação na nuvem
Vários mecanismos foram propostos para definir tolerância à falha no ambiente de
computação na nuvem, nessa pesquisa foram utilizados os: [12] [23] [7] [4] [10]. Em
[8] as técnicas mais utilizadas para prover a tolerância a falhas são:
(1) A replicação de agentes de software.
(2) Utilizando a redundância em elementos de processamento.
(3) A verificação de integridade de auto-cura.
(4) Usando hardware reconfigurável e arquiteturas de reestruturação.
(5) A detecção de falhas usando mensagens de pulsação em sistemas multiagentes.
Em [8] é visto que um sistema ao utilizar as técnicas citadas pelo próprio autor
passará a dispor das principais características almejadas pelos sistemas computacionais
na nuvem, ou seja, tornar-se-ão disponíveis e confiáveis.
Com base nos dados da tabela feita por [8], [17] e nos trabalhos relacionados
utilizados nessa pesquisa, a tabela 1 foi elaborada.

1

É uma plataforma para a experimentação de um grande desenvolvimento de projetos.
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Tabela 1. Avaliação quanto ao tipo de tolerância e técnicas aplicadas (S-sim; Nnão; Deadline w. - Deadline of workflow)
T
FP
TFV
TFC
TFA
M1

Exclui o nó

M2

Replicação

M3

Replicação

M4

Replicação,
balanceamento de
carga
Replicação

M5

Confiabil
idade
Crashcost

N

N

N

S

N

N

Deadline
W.
Overflow

S

N

N

S

N

N

Crashcost

S

N

N

Na tabela 1, é fornecida uma comparação entre os procedimentos aplicados para
tolerar a falhas (T), tipos de falhas precista (FP), tolerância a falhas por VMs (FTV),
tolerância a falhas por componente (FTC) e tolerância para a propagação de ataque
(FTA) na nuvem de cada modelo estudado na seção 3. Com essa comparação concluiuse que há uma grande necessidade do aumento de tomada de decisão, proteção dos
componentes que controlam e monitoram o ambiente, e a possível propagação de
intrusão no ambiente.
Em [17] deixa claro que as técnicas de tolerância a falhas existentes na
computação em nuvem consideram diversos parâmetros, dois quais foram utilizados
somente os: Proativo/ Reativo, Performance, Response time, Scalability, Reliability,
Usability, Throuhghput, Cost effectiveness, Degree of Autonomy, Failure avoidance
(Robustness). Esses parametros irão definir o nivel de tolerância a falhas do sistema.
Uma relação com os trabalhos relacionados desse artigo e as informações de [17]
[14] [11] deram base para a criação da tabela 2, vista a seguir.
Tabela 2. Métricas obtidas pelos trabalhos analisados (P-Proativo; R- Reativo; AAlto; B-Baixo; M-médio; S-sim e N - Não)
M1
M2
M3
M4
M5
Proativo/ Reativo
P
R
R
R
P
Performance
A
A
M
A
A
Response time
M
M
M
A
A
Scalability
A
A
B
A
A
Reliability
A
A
M
A
A
Availability
A
A
M
A
A
Usability
A
M
M
A
A
Throuhghput
A
M
B
A
A
Cost effectiveness
M
B
A
A
A
Degree of Autonomy
B
B
B
M
A
Failure avoidance
Não
Não
Sim
Sim
Não
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A tabela 2 apresenta os trabalhos relacionados M1, M2, M3, M4 e M5 sobre
tolerância a falha para Nuvem, e uma relação baseada nas métricas utilizadas por cada
trabalho desses trabalhos foi discutidas e analisadas a fim de obter os conhecimentos
fornecidos pela tabela. Os modelos AFTRC (M1), LLFT (M2), FTWF (M3), VFT (M4)
e HÁ-CIDS (M5) tem uma maior performance. Já os modelos VFT e HA-CIDS
possuem um melhor tempo de resposta. No entanto, ao implementar um mecanismo de
tolerância a falhas deve ser analisado as metricas desejadas e fazer uma combinação
para se ter uma ambiente com resultados sartisfatorios. Como exemplo, deseja montar
um mecanismo que tenha maior performance, availability e throughput, neste caso os
trabalho AFTRC, VFT e HA-CIDS serviriam como base para o levantamento, só
precisaria acrescentar as características Degree of Autonomy e Failure avoidance
(Robustness).
5- Conclusão
O presente trabalho apresentou a taxonomia de falhas, as falhas na nuvem e as
técnicas de tolerância a falhas para nuvem. Diante da análise concluímos que, os
mecanismos necessitam ser tolerante por se só e as técnicas empregadas no ambiente
também, além de seguir as mudanças que ocorrem.
Apesar de muitas técnicas e sistemas propostos para essa nova abordagem, ainda
há uma necessidade de melhorar cada vez mais a segurança da nuvem e todo o quadro
de mecanismos inseridos a ela, uma vez que o mesmo possui dado e informações de
terceiros que devem ser guardadas com privacidade e confiabilidade.
Com o que foi exposto fica claro que existem diversos modelos de tolerância a
falhas para Nuvem, mas ainda exitem alguns desafios para serem alcançados em relação
aos modelos vistos. Os modelos analisados não possuem todos os aspectos para prover
uma melhor tolerância a falhas em um único trabalho, mas encontra-se divididas entre
eles essas caracteristicas. Portanto, há uma Necessidade de superar as desvantagens de
todos os modelos trabalhos nesse artigo e tentar fazer um modelo que atenda todos os
requisitos citados na tabela III que irá cobrir aspecto máxima de tolerância a falhas.
Uma possível extensão para as obras utilizadas para embasar essa pesquisa é
considerar a questão da elasticidade e a possivel propagação de ataques. Para atingir
este objectivo , um componente que monitore constantemente os recursos da nuvem,
tanto a nível de hipervisor como de máquinas virtuais devem prover técnicas para
tolerar possíveis iniciativas de ataques e falhas dentro do ambiente. Além disso,
medidas que possam reforçar as tecnicas existente contra a diversidade de ataques e a
propagação de intrusão.
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