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Introdução

Uma grande dificuldade no ensino das disciplinas de 
qualquer curso de computação é a preparação dos 
laboratórios para uma aula prática com computadores. 
Primeiro é necessário contatar o suporte para que um 
técnico com acesso a direitos administrativos nos 
equipamentos se desloque até o laboratório para 
instalar os programas necessários para a atividade 
prática, depois devemos contar com uma boa dose de 
sorte para que nenhuma eventualidade ocorra durante a 
aula, pois provavelmente o técnico com os direitos 
administrativos não estará disponível para fazer 
qualquer ajuste que seja necessário para que aula 
prossiga normalmente. Para se evitar estes tipos de 
problemas pode-se lançar mão de um recurso bastante 
utilizado atualmente em centros de processamento de 
dados (CPDs): A virtualização. Aplicando recursos de 
virtualização podemos ter um computador 
completamente funcional à disposição do aluno ou 
professor sem a necessidade de conceder a estes 
direitos administrativos, minimizando assim a 
possibilidade de usuários comuns desconfigurarem ou 
danificarem os softwares padrões dos equipamentos da 
instituição de ensino.

Virtualização: Conceitos Básicos

A. Definição

Pode-se definir virtualização como: Virtualização é o 
processo de executar vários sistemas operacionais em 
um único equipamento, sendo que cada sistema 
operacional esta associado a uma máquina virtual. Uma 
máquina virtual é um ambiente operacional completo 
que se comporta como se fosse um computador 
independente. Com a virtualização, um servidor pode 
manter vários sistemas operacionais em uso [1]. E 
como se faz isso? A resposta é: com software 
específico. Existem vários nos mercado: os softwares 
pagos, os gratuitos e os open source [2], que 
disponibilizam o código para eventuais modificações. 
Dos vários softwares que vem sendo utilizado tanto em 
CPDs quanto em salas de aula aquele que apresenta 
maior aceitação é o VirtualBox® da SUN® [3]. O 
VirtualBox®, além de ser open source, encontra-se 
disponível para Windows®, MacOS® e Linux® 
possibilitando o uso da mesma ferramenta para várias 
plataformas, diminuindo o trabalho de administração 

do software e dos discos virtuais gerados pela máquina 
virtual.
B. Como usar nas Salas de Aulas?

O procedimento de instalação de uma máquina 
virtual é muito simples. A máquina virtual da SUN® a 
VirtualBox®, permite que se configure até quatro 
placas de rede em cada máquina virtual montada e estas 
placas de rede podem ser configuradas de diversos 
modos. Por exemplo, podemos ter a placa de rede 
fazendo uma tradução dos endereços lógicos da rede 
(NAT [4]) com os dispositivos físicos da máquina 
hospedeira isolando assim a máquina virtual da rede do 
computador real. Podemos ainda configurar qualquer 
uma das placas de rede virtuais para funcionar em 
modo bridge. Neste modo a placa de rede pode receber 
um endereço internet protocol (IP) do mesmo intervalo 
da interface de rede da máquina real, podemos 
simplesmente montar uma rede apenas para a máquina 
virtual e ainda podemos a qualquer momento mudar o 
endereço físico (MAC [5]) das placas de rede virtual. 
Também é configurável a quantidade de memória 
RAM, podemos reservar da máquina hospedeira para 
ceder à máquina virtual, podemos ainda configurar 
conexões USB, paralelas, seriais, acesso remoto, placa 
de som, enfim tudo que um equipamento real tem pode 
ser simulado/configurado na máquina virtual.
Contudo, a maior vantagem está na montagem do disco 
rígido virtual que pode ser de tamanho dinâmico sob 
demanda, ou seja, à medida que se instalam programas 
e/ou dados na máquina virtual, o disco rígido cresce 
para acomodar os dados até o tamanho máximo 
determinado no momento da instalação. A outra grande 
vantagem é a possibilidade de se criar a máquina 
virtual em um computador e se levar para outro que 
possua o software de virtualização instalado 
possibilitando a utilização da máquina virtual criada em 
outro equipamento sem problema nenhum. Desta 
forma, o professor poderia, por exemplo, preparar uma 
máquina virtual com todos os recursos necessários para 
o seu curso ao longo de um semestre e entregar para o 
suporte, este por sua vez homologaria a máquina virtual 
e guardaria em um servidor de arquivos devidamente 
preparado para armazenar grandes volumes (com a 
queda constante do custo dos discos rígidos é possível 
montar um servidor com alguns terabytes de 
capacidade com um custo aceitável) e no momento que 
o professor fosse ministrar a aula estes discos virtuais 
seriam descarregados nas estações da sala onde a aula 
será realizada, as máquinas virtuais montadas e pronto 



a aula seria dada sem problemas. Ao final da aula ou do 
assunto a ser ministrado, os discos virtuais utilizados 
seriam apagados liberando espaço nas estações da sala 
de aula. No semestre seguinte, quando o professor 
fosse ministrar aquela aula novamente, bastaria baixar 
disco da máquina virtual e montá-la, sem ter o trabalho 
de instalar todos os programas novamente.

C. Vantagens
Com a descrição, no parágrafo anterior, da sugestão de 
procedimento a ser executado com um software de 
virtualização para facilitar a utilização de 
computadores fica evidente a vantagem de se usar este 
recurso, pode-se instalar o programa de virtualização 
nos equipamentos e depois com senhas de usuários 
normais se fazer todo o tipo de configurações com estes 
softwares sem danificar e/ou desconfigurar os 
equipamentos hospedeiros. Com este recurso pode-se
inclusive ensinar ao aluno o processo de instalação de 
sistemas operacionais a partir de mídias de instalação 
ou de suas imagens em formato ISO9660[6] algo que 
seria impossível sem destruir a instalação anterior do 
equipamento.

Estudo de Caso

Experiências foram obtidas em duas escolas técnicas 
de computação da cidade: o IBRATEC (Instituto 
brasileiro de tecnologia) e ASCEFET (associação de 
funcionários da escola técnica). No IBRATEC existia 
um procedimento para o ensino de sistemas 
operacionais onde todo o procedimento de instalação 
dos sistemas operacionais ensinados no curso era feito 
em um software de máquina virtual pelo próprio aluno 
a partir da mídia de instalação sem que os alunos 
precisassem em nenhum momento de direitos 
administrativos. Neste mesmo curso, a parte de ensino 
de hardware de computadores IBM PC incluía o 
acesso, manipulação e configuração do software de 
SETUP da BIOS do computador, como esta é uma 
operação de risco para o equipamento (poderia ser 
acionado uma formatação de disco rígido não 
intencional), todo o procedimento era feito em 
máquinas virtuais. Na ASCEFET as aulas de redes de 
computadores incluíam desenvolver a habilidade no 
aluno de instalar o sistema operacional de rede (no caso 

o Windows 2003 Server®) e todo este procedimento 
era feito em máquina virtual instaladas em 
computadores com sistemas operacionais do tipo 
cliente (no caso Windows XP Professional®) sem a 
necessidade de os alunos acessarem suas estações de 
trabalho com direitos administrativos.

Podemos observar nos exemplos citados que, quando 
não facilitou o ensino o uso da máquina virtual,
possibilitou uma prática que sem máquinas virtuais 
tornaria, no mínimo, a execução da aula muito mais 
difícil e trabalhosa.

Conclusão

Com a apresentação deste tipo de solução e com a 
esperança de sua implantação nos cursos de 
computação espera-se que, nas escolas se use o 
computador como um recurso mais sofisticado do que 
uma tela em que apresentações em PowerPoint® que 
desfilam semestre após semestre sem aproveitar o 
poder e os recursos que estes equipamentos podem 
oferecer para a educação dos alunos.
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Figura 1 VirtualBox® no Ubuntu 9

Figura 2 Painel de Configurações do VirtualBox®

Figura 3 Windows XP Professional® no VirtualBox®


