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Linux deixa de ser sistema só de gente grande
Divulgação

Alex Silva/AE

Incentivadas pelos pais,
crianças viram fãs mirins
do sistema de código aberto
e não querem usar Windows
CIBELE GANDOLPHO

T

oda vez o Windows trava no computador do
curso de informática da
escola, Nathanny Christine Claro, de 7 anos, reclama com a
professora dizendo que, se estivesse utilizando o sistema operacional Linux em vez do Windows, isso não aconteceria.
Crianças como Nathanny,
que virou uma verdadeira fã mirim do sistema de código aberBeto Barata/AE - 14/06/2004
to, são cada vez mais comuns.
denadoria do GoGeralmente, seus pais são pesverno Eletrônico
soas que também utilizam o Lie é baseado na disnux ou trabalham com o sistetribuição Debian,
ma. E parece que o ditado “fiuma das mais utililho de peixe, peixinho é” parezadas pelos cerca
ce cair bem nestes casos.
de 30 milhões de
Os pais são fãs incondiciousuários GNU/Linais do Linux e os filhos acanux no mundo.
bam aprendendo com muita faO Sacix reúne
cilidade. É o caso de Leonardo
diversos softwaMaçan, de 7 anos. Desde os 3
res livres, de ediele usa Linux para jogar, protor de texto a placessar texto, acessar a internet
nilha de cálculo e
etc. Atualmente, o pequeno
processador de
Leonardo já tem seu próprio
imagens. Esse pablog feito em Linux.
cote de prograO pai, o engenheiro de commas está presenputação Eduardo Marcel Mate nos 105 telecan, fala com orgulho do rebencentros instalato. “Nós até temos Windows
dos na cidade.
em casa, mas ele prefere o LiAlém dos telecennux por ser mais maleável.
tros, os Centros
Pacote de programas Sacix, baseado em Educacionais UniQuando encontro alguma difiLinux, do Governo Eletrônico do Estado, ficados (CEUs)
culdade nos joguinhos, consiestá presente em 105 telecentros de SP
go fazer modificações para fatambém estão
cilitar para ele.”
preparando uma
Leonardo diz que só sente te uma idéia enganosa de que instalação em massa de Linux
falta do sistema da Microsoft as crianças devem ter na esco- para atendimento à populaquando quer jogar algum game la o que vão encontrar no mer- ção, incluindo crianças.
de revistas de banca que vêm cado de trabalho. É por isso
com CD-ROM. “Eles só rodam que ainda o projeto enfrenta Softwares – Quem não abre
em Windows e às vezes pego al- muitas dificuldades para levar mão do Linux, mas não quer figum jogo emprestado e tenho o Linux para as instituições. car por fora de novos joguide deixar o Linux de lado.” O “Acredito que qualquer criança nhos e novidades, pode acesgaroto também
consiga se adap- sar vários sites na internet que
usa o sistema patar facilmente de oferecem download de prograra rodar softwauma plataforma mas que rodam no sistema.
ROJETO
res de desenhos
para outra”, diz Um deles é o GCompri (hte pesquisas na
Fabiana Iglesias. tp://www.ofset.org/gcompris/)
QUER INCLUIR
web.
e dispõe de uma grande varieTelecentros – dade de títulos.
O eletrotécniLINUX NAS
co Rodrigo TaUm exemplo é o Xlogical,
As unidades de
deu Claro, de
São Paulo têm um jogo de lógica no qual o
ESCOLAS
Santa Bárbara
em seus compu- usuário tem de agrupar pequed’Oeste (SP), pai
tadores softwa- nas esferas coloridas. Há tamde Nathanny e
res livres instala- bém o conhecido 3D Tetris,
Tuanny Claro, de 7 e 15 anos, é dos, como o GNU/Linux, nos em que um cubo deve ser
usuário de Linux desde 1997 e pontos de atendimento à popu- preenchido com as peças que
tem três computadores em ca- lação. Um dos maiores objeti- vão caindo. Outra dica para sasa com o sistema. “A menor sa- vos da Prefeitura é que as crian- ber as últimas novidades infanbe até editar textos já e possui ças tenham acesso ao sistema. tis para o sistema é o site Liseu próprio login e senha. SoziO pacote de aplicativos usa- nux for Kids (http://www.linunha, ela abre o micro e usa a in- do nos telecentros é o Sacix, xforkids.org/Portuguese_internet, fica trocando roupi- que foi desenvolvido pela Coor- dex.html).
nhas das bonecas Dolls, checa
e-mails e joga”, explica o pai.
Já a garota Mariana Iglesias,
de Porto Alegre (RS), vestiu literalmente a camisa do Linux.
Sua mãe, Fabiana Iglesias, é
membro do Projeto Software
Livre (PSL), organizadores do
Fórum Internacional de Software Livre, e convive com o sistema desde pequena. “Ela tem
amigos hackers e mantém contato com eles diariamente”,
conta Fabiana.

P

Vestindo a camisa – Mariana
faz em ambiente Linux páginas
web, navega pelo Orkut, publica galerias de fotos, até já
criou um domínio virtual e usa
comunicadores instantâneos
pelo Linux, como o ICQ e o
IRC. A garota afirma que tem
duas máquinas com Kurumin
Linux e um servidor proxi que
ela mesma instalou. Usa os
computadores para editar desenhos animados, baixar músicas, navegar na internet e chegar seus e-mails.”
Usuários mirins do Linux estão espalhados por todo o Brasil. Técnicos da IBM, que tem alguns centros técnicos dedicados inteiramente ao desenvolvimento da tecnologia Linux, se
surpreenderam como aumentou o número de crianças interessadas no sistema. Nos eventos realizados pela companhia,
muitas crianças participam.
No Ceará, por exemplo, José
Alves Queiroz Neto, de 8 anos, e
Alana Queiroz, de 5, não trocam
o Linux por nada. Seu pai, Eleudson Queiroz, é analista de sistemas e ensinou os filhos a usarem a ferramenta. “Eles conseguem jogar, desenhar no software Tux Paint e produzir textos
em Linux”, destaca.

Escolas – O projeto Linux para as Escolas defende o uso do
sistema para incentivar as
crianças a usar o sistema. Exis-
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