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Resumo

A engenharia de sistemas pode ser caracterizada como uma área que define como desenhar,
criar e operar sistemas. Um sistema é um conjunto de componentes inter-relacionados (subsis-
temas), com interação entre eles, seguindo um modelo de organização comum e que trabalham
juntos com o mesmo objetivo. Os sistemas normalmente são caracterizados por sua capacidade
multidisciplinar, ou seja, eles podem ser formados de subsistemas de diversos tipos, tais como
pessoas, organizações, softwares, equipamentos, etc. Na área de tecnologia, fala-se em Engen-
haria de Sistemas para o desenvolvimento de projetos de hardware e software integrados. Neste
contexto, os processos de desenvolvimento destes sistemas apresentam, em geral, problemas
tais como: complexidade, documentação densa, o que aumenta em muito o custo de aplicação,
não sendo assim, recomendável para projetos de pequeno e médio porte; descrição incompleta,
não cobrindo todo o fluxo de desenvolvimento do sistema e não especificando de forma clara
entradas e artefatos a serem produzidos em cada etapa. Sendo assim, este trabalho propõe uma
metodologia ágil para o desenvolvimento de projetos que pode ser caracterizada no contexto
da Engenharia de Sistemas. Esta metodologia tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento
de sistemas de hardware e software, oferecendo aos profissionais envolvidos no projeto uma
descrição detalhada das atividades a serem realizadas em cada etapa do desenvolvimento, bem
como, as entradas e saídas necessárias para as atividades. Esta abordagem foi aplicada com
sucesso no desenvolvimento de um sistema de projeção interativa para uso em ambientes edu-
cacionais. A realização deste experimento, bem como, os resultados positivos e negativos que
foram coletados, serão descritos em detalhe neste trabalho.

Palavras-chave: Engenharia de Sistemas; Processo; Desenvolvimento de Hardware; Desen-
volvimento de Software; Educação.
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Abstract

System Engineering is an approach and means to enable the realization of successful systems.
It can define a set of methods to design, create and operate systems. A system can be broadly
defined as an integrated set of elements (subsystems) that accomplish a defined objective. The
main characteristic in a system is interdisciplinary, in other words, they can have subsystems
about different domains as: people, organizations, software, hardware, etc.

In information technology, System Engineering is an approach to develop projects where
hardware and software are developed integrated. In this context, the development processes
founded on the literature have some problems as: high complexity, dense documentation and
incomplete description.

In this work will be proposed an agile method to be used in system development context.
The proposed approach will offer a fully description about each step necessary to execute a
project. This approach was successfully applied in a real system development. This case study
will be reported here and will be descript the positive and negative results of this experience.

Keywords: System engineering; Process; Hardware development; Software Development;
Education.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Este capítulo introdutório apresenta as principais motivações para realização deste trabalho. As
seções seguintes descrevem os seus objetivos e a abordagem utilizada para desenvolvê-lo, bem
como suas principais contribuições. Por fim é apresentada a estrutura na qual está organizado
o trabalho.

1.1 Motivação

Na área de tecnologia a palavra sistema possui diversos significados, porém comumente é uti-
lizada para descrever estruturas complexas, tais como sistema operacional, sistema de infor-
mação, sistema de telecomunicação, dentre outros.

Cada um dos sistemas mencionados pode ser visto como uma estrutura complexa por en-
volver diversos componentes interagindo para atingir um objetivo comum. Como por exemplo,
no caso de um sistema de telecomunicações, equipamentos, softwares, torres de sinal e pes-
soas, trabalham de forma sincronizada na aquisição, armazenamento, manipulação, gestão,
movimento, controle, exposição, troca, intercâmbio, transmissão, para recepção da voz e/ou
dos dados. Este tipo de sistema é considerado complexo pela multidisciplinaridade em seu
desenvolvimento e execução.

Neste trabalho o significado da palavra sistemas é restrito a estruturas complexas que en-
volvem o desenvolvimento baseado em computador, em outras palavras, serão considerados
apenas sistemas como sendo dispositivos de hardware e software integrados. De acordo com
[1] um sistema baseado em computador é um conjunto de elementos organizados com algumas
regras pré-definidas para processar informação.

A construção de sistemas desta natureza ocorre através de abordagens robustas e com um
rígido controle e acompanhamento das atividades. A engenharia de sistemas é a área que rege
o desenvolvimento baseado em computador. Ela define uma série de métodos e procedimentos
que permitem a identificação de requisitos, design, implementação e validação de sistemas de
hardware e software.

Alguns processos utilizados no desenvolvimento de sistemas foram encontrados na liter-
atura [1, 2, 3]. Foi feita uma análise destes processos e alguns problemas foram identificados,
tais como: (i) especificação deficiente; (ii) falta de interatividade; (iii) alta complexidade (iv)
suporte ao gerenciamento de mudanças. Esta análise foi feita imaginando-se a aplicação destes
processos para projetos de médio e pequeno porte. Define-se, para este trabalho, um projeto de
médio e pequeno porte como sendo projetos com as seguintes características: previsão de con-
clusão entre um e dois anos, e que são compostos por equipes multidisciplinares de no máximo

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

25 pessoas.
Diante destes problemas, este trabalho propõe uma abordagem baseada em métodos ágeis

para o desenvolvimento de sistemas de hardware e software integrados, o agilES. Esta abor-
dagem pode ser considerado uma boa opção para o desenvolvimento de sistemas de médio e
pequeno porte porque suas etapas e atividades foram definidas de modo a mostrar resultados
rápidos a clientes e usuários. As características ágeis desta abordagem permitem rápida adap-
tação a mudanças nos requisitos e no ambiente que envolve o desenvolvimento, possibilitando
a entrega de resultados mais rapidamente e feedback continuo para desenvolvedores, clientes e
usuários, além de uma maior qualidade nos artefatos produzidos.

Esta proposta foi validade no desenvolvimento de um projeto real ocorrido na Universi-
dade Federal de Pernambuco (UFPE). Este projeto ocorreu no contexto de uma parceria entre
a universidade e o Ministério da Educação (MEC). A realização do projeto consistiu no de-
senvolvimento de um protótipo que reúne funcionalidades de "projetor, ou display inteligente",
de baixo custo e uso simplificado, focado na dinâmica e uso de sala de aula. A combinação
de funcionalidades de sistema de projeção e computador permite a conexão com a Internet,
portabilidade, manipulação de conteúdo multimídia, desenvolvimento de tarefas colaborativas,
apresentação de conteúdos educacionais, entre outras funções.

Com este estudo de caso foi possível avaliar o agilES através da análise das variáveis apon-
tadas pelo Standish Group [4] como fatores de sucesso para projetos de software. A próxima
seção apresenta os principais objetivos deste trabalho e a metodologia de desenvolvimento uti-
lizada.

1.2 Objetivos e Abordagem

Este trabalho se propõe a investigar a questão do desenvolvimento de sistemas de hardware e
software integrados num contexto de projetos de médio e pequeno porte. O objetivo principal
deste estudo é propor um modelo de desenvolvimento de projeto que possa ser aplicado em
instituições de Tecnologia.

Na condução deste trabalho, procurou-se definir um planejamento que permitisse a real-
ização do estudo sem interferir na execução do projeto. A metodologia adotada foi composta
pelos seguintes passos:

a) Estudo sobre processos de engenharia de sistemas;
b) Definição do agilES, como uma solução alternativa, baseada em métodos ágeis e nos

projetos de engenharia de sistemas classicos;
c) Seleção do projeto para validação do processo;
d) Estudo sobre tecnologia na educação;
e) Execução do estudo de caso de acordo com as atividades e etapas estabelecidas no agilES;
f) Observação e análise dos resultados obtidos.
Os passos definidos nesta metodologia foram seguidos na realização do trabalho e serão

descritos em detalhes nos próximos capítulos. A seção seguinte apresenta uma breve descrição
da estrutura deste trabalho.
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1.3 Estrutura do Trabalho

1.3.1 Capítulo 2 - Trabalhos Relacionados a Tecnologia na Educação

Este capítulo apresenta uma revisão sobre as tecnologias que vêm sendo utilizados nos ambi-
entes educacionais, bem como uma visão crítica sobre os mesmas e suas contribuições.

1.3.2 Capítulo 3 - Desenvolvimento de Sistemas

Neste capítulo é apresentada uma revisão sobre os processos de Engenharias de Sistemas
disponíveis na literatura com uma análise crítica sobre estes processos.

1.3.3 Capítulo 4 - agilES: Uma Abordagem Ágil para o Desenvolvimento de Projetos de
Hardware e Software Integrados

Este capítulo apresenta uma abordagem ágil para produzir sistemas que envolvem o desen-
volvimento de hardware e software de forma integrada. A abordagem apresentada, denominada
agilES, mostra uma descrição detalhada das atividades a serem realizadas em cada etapa, bem
como os artefatos gerados a cada passo.

1.3.4 Capítulo 5 - Estudo de Caso: Desenvolvimento de um Sistema de Projeção
Interativa para uso em Ambientes Educacionais - Lampejo

Este capítulo apresenta uma aplicação prática da abordagem proposta em um ambiente de de-
senvolvimento real. Serão descritos o contexto do ambiente no qual o experimento ocorreu, a
sua realização e os resultados positivos e negativos que conseguimos coletar.

1.3.5 Capítulo 6 - Conclusões

Este Capítulo relata as conclusões obtidas no desenvolvimento deste trabalho, assim como as
principais contribuições que ele fornece para a Engenharia de Sistemas. São apresentados
também alguns trabalhos relacionados, bem como possíveis trabalhos futuros que podem ser
realizados a partir deste. Por fim, apresentamos nossas considerações finais.



CAPÍTULO 2

Trabalhos Relacionados a Tecnologia na Educação

Neste capítulo é apresentada uma revisão sobre as tecnologias que vem sendo utilizadas nos
ambientes educacionais, bem como uma visão crítica sobre os mesmos e suas contribuições.

2.1 Introdução

Segundo [5] os computadores na educação são vistos em duas modalidades (i) Computadores
como máquina de ensinar, onde os programas de computador incorporam o conhecimento sobre
um assunto e tornam-se ferramentas para apresentar tal assunto ao aprendiz; (ii) Computadores
como ferramentas, onde os programas de computador são utilizados para que o aprendiz con-
strua algo e aprenda com o processo. O autor é cuidadoso ao afirmar que computadores podem
melhorar o processo de aprendizagem, porém, acredita-se que, se bem utilizados, estes podem
facilitar este processo.

Algumas iniciativas na linha de utilização do computador como ferramenta para melhorar
o aprendizado vem sendo feitas, como por exemplo, o projeto do laptop de cem dólares de-
senvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) [6], e a iniciativa do governo
brasileiro de colocar computadores nas escolas públicas, ProInfo [7].

Além desta abordagem tradicional de utilização do computador (que remete predominante-
mente ao equipamento dotado de monitor, CPU, teclado e mouse) como instrumento de ensino,
há uma forte tendência em unir a computação aos elementos educacionais tangíveis. Esta idéia
é um ponto-chave na computação ubíqua, que pretende introduzir a tecnologia no ambiente
de forma transparente, sem que as pessoas precisem preocupar-se com ela, mas de forma que
possam usá-la naturalmente, quase sem perceber [8].

O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão bibliografia sobre o papel do computador
como instrumento para auxiliar o processo de ensino/aprendizagem. Nas seções seguintes serão
apresentados trabalhos que ilustram a utilização do computador para educação nas três modal-
idades descritas anteriormente.

2.2 Computadores como máquinas de ensinar

Quando o computador ensina ao aluno o computador assume o papel de máquina de ensinar
e a abordagem educacional é a instrução auxiliada por computador. Essa abordagem tem suas
raízes nos métodos de instrução programada tradicional porém, ao invés do papel ou do livro,
é usado o computador. Os programas que implementam essa abordagem podem ser divididos
em duas categorias: tutoriais e exercício-e-prática ("drill-and-practice"). Um outro tipo de
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6 CAPÍTULO 2 TRABALHOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

programas que ensinam são os jogos educacionais e as simulações. Nesse caso, a pedagogia
utilizada é a exploração auto-dirigida ao invés da instrução explícita e direta [5].

Tutoriais caracterizam-se por transmitir informações pedagogicamente organizadas, como
se fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico. A informação é
apresentada ao aprendiz seguindo uma seqüência, e o aprendiz pode escolher a informação que
desejar. A informação que está disponível para o aluno é definida e organizada previamente,
assim o computador assume o papel de uma máquina de ensinar. A interação entre o aprendiz
e o computador consiste na leitura da tela ou escuta da informação fornecida, avanço pelo
material, apertando a tecla ENTER ou usando o mouse para escolher a informação [9].

Um bom exemplo de tutorial é o Project Management Knowledge Learning Environment
(PMK) [10]. O domínio do PMK é o gerenciamento de projetos, para o qual existe uma grande
demanda de educação e treinamento, tanto no setor público quanto no privado. O PMK dispõe
de recursos pedagógicos como: exercícios, material de estudo, dicas, links relacionados ao
tópico, modelos relevantes para gerência de projetos. Outro exemplo de tutorial é o Learning
Mobile Author (LMA) que é uma aplicação para aprendizagem desenvolvida pela Hot Lava
Software Inc [11]. Esta aplicação é utilizada para disponibilizar conteúdo didático na Web, os
quais podem ser acessados através de dispositivos móveis pelos estudantes. Em [12] foi feito
um experimento com esta ferramenta para verificar a performance de estudantes que utilizaram
o LMA para se prepararem para um exame. O trabalho mostra que o aprendizado auxiliado por
dispositivos móveis teve um resultado significativamente positivo, se comparando estudantes
que utilizaram este método de estudo com estudantes que não utilizaram.

A outra abordagem mencionada para utilização do computador como máquina de ensinar
é a exercício-e-prática que enfatiza a apresentação das lições ou exercícios. A ação do apren-
diz se restringe a virar a página de um livro eletrônico ou realizar exercícios, cujo resultado
pode ser avaliado pelo próprio computador. As atividades exigem apenas o fazer, o memorizar
informação, não importando a compreensão do que se está fazendo [9].

O software TESTMAKER [13] é um exemplo de sistema de exercício-e-prática. Este sis-
tema é uma ferramenta Web que auxilia o professor a gerenciar um banco de questões de
múltipla-escolha para auxiliá-los na montagem de avaliações que podem ser aplicadas nas
modalidades de ensino presencial e a distância. Foram desenvolvidos dois módulos nesta ferra-
menta: (i) professor e (ii) aluno. O módulo (i) permite que os professores gerenciem um banco
de questões de múltipla escolha para que eles possam compor e publicar avaliações que podem
ser direcionadas a tópicos específicos de conhecimento, conforme a necessidade do professor;
além disso os professores podem verificar a performance dos alunos e liberar gabarito de avali-
ações. O módulo (ii) tem como objetivo eliminar a tarefa mecânica de correção das avaliações
por meio da correção automática dos testes. O módulo aluno apresenta os testes ao aluno, in-
dicando ao final do teste a performance obtida e a verificação e correção dos erros cometidos,
após a liberação do gabarito pelo professor.

Dentre as abordagens de ensino mencionadas as simulações constituem o ponto forte do
computador na escola, pois possibilitam a vivência de situações difíceis ou até perigosas de
serem reproduzidas em aula. As simulações permitem desde a realização de experiências
químicas ou de balística, dissecação de cadáveres, até a criação de planetas e viagens na
história. Para que um fenômeno possa ser simulado no computador, basta que um modelo



2.3 COMPUTADORES COMO FERRAMENTAS 7

desse fenômeno seja implementado. Assim, a escolha do fenômeno a ser desenvolvido é feito a
priori e fornecido ao aprendiz. A simulação pode ser fechada ou aberta. A simulação é consid-
erada fechada quando o fenômeno é previamente implementado no computador, não exigindo
que o aprendiz desenvolva suas hipóteses, teste-as, análise os resultados e refine seus conceitos.
Nessa perspectiva a simulação se aproxima muito do tutorial. A simulação é denominada aberta
quando fornece algumas situações previamente definidas e encoraja o aprendiz a elaborar suas
hipóteses que deverão ser validadas por intermédio do processo de simulação no computador.
Neste caso, o computador permite a elaboração do nível de compreensão por meio do ciclo
descrição - execução - reflexão - depuração - descrição, onde o aprendiz define e descreve o
fenômeno em estudo [9].

Os aplicativos denominados Exploratories [14] são bons exemplos de ambiente de simu-
lação aberto. Eles são um conjunto de simuladores desenvolvidos para apresentar conceitos
de computação gráfica, tais como: teoria das cores, processamento de sinais, técnicas de visu-
alização, iluminação e sombra. Estas aplicações simulam o comportamento dos objetos num
ambiente, possibilitando que os usuários possam experimentar diferentes variáveis e parâmet-
ros dispostos no ambiente.

Um outro tipo atraente de ensino pelo computador é o conceito de jogos. O ensino através
de jogos educacionais geralmente ocorre com a finalidade de desafiar e motivar o aprendiz,
envolvendo-o em uma competição com a máquina e os colegas. Os jogos permitem interes-
santes usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades. Os jogos podem
também ser analisados do ponto de vista do ciclo descrição - execução - reflexão - depuração -
descrição, dependendo da ação do aprendiz em descrever suas idéias para o computador [9].

O Portal Redescola [15] disponibiliza gratuitamente diversos jogos educacionais que podem
ser acessados. O site tem foco na educação infantil e traz jogos relacionados a diversos temas,
tais como: ecologia, artes, saúde, cidadania, português, matemática, entre outros. Em [16] é
descrita a análise de 50 jogos ditos educacionais. Esta análise mostrou que 22 dos jogos anal-
isados foram desenvolvidos com base em teorias estabelecidas de aprendizado, os outros jogos
analisados não demonstraram não demosntraram fundamentação pedagógica na forma como o
conteúdo era apresentado, questionando-se assim o poder de ensino deste tipo de abordagem.

2.3 Computadores como ferramentas

O computador pode ser usado também como ferramenta educacional. Segundo esta modalidade
o computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual
o aluno desenvolve algo, e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma
tarefa por intermédio do computador. Estas tarefas podem ser a elaboração de textos, usando os
processadores de texto; pesquisa de banco de dados já existentes ou criação de um novo banco
de dados; resolução de problemas de diversos domínios do conhecimento e representação desta
resolução segundo uma linguagem de programação; controle de processos em tempo real, como
objetos que se movem no espaço ou experimentos de um laboratório de física ou química;
produção de música; comunicação e uso de rede de computadores; e controle administrativo da
classe e dos alunos [5].

O objetivo desta modalidade de uso do computador é propiciar um ambiente de aprendizado
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baseado na resolução de problemas. O aprendizado baseado na resolução de problemas ou na
elaboração de projetos não é nova e já tem sido amplamente explorada através dos meios tradi-
cionais de ensino. Nesta seção serão apresentados e analisados alguns trabalhos que ilustram
esta modalidade.

- O Logo [17, 18], é uma linguagem de programação interpretada onde o ambiente envolve
uma tartaruga gráfica, um robô pronto para responder aos comandos do usuário. Uma vez que
a linguagem é interpretada e interativa, o resultado é mostrado imediatamente após digitar-
se o comando, incentivando o aprendizado. Nela, o aluno aprende com seus erros, aprende
vivenciando e tendo que repassar este conhecimento para o LOGO. Se algo está errado em seu
raciocínio, isto é claramente percebido e demonstrado na tela, fazendo com que o aluno pense
sobre o que poderia estar errado e tente, a partir dos erros vistos, encontrar soluções corretas
para os problemas. A maioria dos comandos, pelo menos nas versões mais antigas, refere-se a
desenhar e pintar.

- Cabri-Geometry [19, 20, 21] é um software que permite a criação de quaisquer construções
com régua e compasso, implementa recursos de animação e lugar geométrico e permite que se
façam medidas e computa relações entre elas. Este sistema também é capaz de associar ele-
mentos de geometria analítica às construções, fazendo atualizações automáticas nos parâmetros
das equações ao modificar-se interativamente os elementos gráficos na tela. É disponível em
seis diferentes línguas para várias plataformas.

2.4 Educação com Computação Embarcada

Uma grande tendência atualmente na área de projetos de sistemas interativos educacionais
infantis tem sido a difusão da computação no ambiente físico, com projetos que seguem o
paradigma da computação ubíqua e embarcada, o que de maneira alguma descarta a validade
das ferramentas para o computador pessoal tradicional, mas aproxima o mundo virtual com to-
dos os seus benefícios e facilidades do nosso mundo real concreto [22]. A chamada abordagem
tangível tem como objetivo remover o computador da mesa de trabalho e acoplar a informação
digital aos objetos físicos.

Esta abordagem, no entanto, preocupa-se em manter a característica de "invisibilidade"de
que são dotadas as ferramentas usadas correntemente pelas pessoas para realizar suas tarefas.
Ou seja, ao utilizar uma régua, um estudante está concentrado na reta que quer traçar, e um
engenheiro está preocupado com a parede que ele quer medir. Nenhum dos dois está con-
centrado na régua em si - ela é um instrumento que expande as suas capacidades cognitivas,
auxiliando-os a atingir seus objetivos. O foco é na tarefa e não no artefato [8]. Neste contexto,
serão apresentadas algumas abordagens que ilustram as tecnologias disponíveis e que integram
tecnologia e educação de forma ubíqua.

A LeapFrogSchoolHouse [23] é uma empresa norte americana que desenvolve tecnologia
educacional projetada especificamente para ser usada em sala de aula, segundo sua própria
definição. Alguns de seus produtos mais divulgados são:

- O LeapPad: dispositivo que propõe trazer livros à vida. Na plataforma multi-sensorial os
alunos tocam páginas de livros especiais com uma caneta interativa para ouvir palavras, sons
e frases. As vozes do LeapPad podem ser usadas para trabalhar entonação, pausa e ênfase na
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leitura (características ausentes em textos escritos). A ferramenta é portátil, podendo ser usada
em qualquer lugar;

- O LeapMat Learning Surface é uma tapete plástico com computação embarcada que usa
toque, visão e som para ensinar nomes e sons de letras e ortografia de palavras de 3 letras. Pode
ser usado individualmente ou em grupo, é portátil (pode ser usado na parede, na mesa, no chão)
e possui 28 lições e atividades.

- O Turbo Twist Handheld é um artefato tangível que pode ser usado para se praticar
Matemática e grafia de palavras, de acordo com os níveis escolares. O feedback é verbal e
visual. O aluno lê e ouve a pergunta e, girando a parte lateral do dispositivo, deve escolher a
letra ou número para ir preenchendo a resposta.

- O Odyssey III Globe é um globo "computacional"que permite ao aluno explorar o mundo
com áudio interativo que conta milhares de fatos mundiais sobre continentes, países, capitais,
música, moeda, fusos horários, cursos de água e outros. O globo reage ao toque da caneta
interativa, possui jogos e adapta-se a diferentes níveis escolares.

Além dos dispositivos produzidos pela LeapFrogSchoolHouse pode-se destacar outras ini-
ciativas como o Programmable bricks [24]. Esta iniciativa consiste na adição de novas peças ao
tradicional jogo de montar Lego, tais como: motores e sensores. Estes podem ser conectados
a um computador adaptado as necessidades do Programmable bricks. Neste computador esta
instalada uma versão do software Logo [17] e os usuários podem escrever programas para con-
trolar os elementos criados com o Lego. Experimentos mostraram que esta abordagem permite
uma interação maior dos usuários com o mundo, desenvolve a criatividade e a capacidade de
raciocínio.

Pode-se observar que estas tecnologias parecem adequadas para estimular a aprendizagem
e estudo do aluno por serem atraentes para os alunos, devido à tecnologia embutida e às fun-
cionalidades permitidas. No entanto, em sua maioria são produtos de uso individual que pare-
cem estar mais ligados a uma prática solitária do aluno do que propriamente a uma situação
em sala de aula. Os produtos parecem ter mais o objetivo de substituir uma atividade inteira
que seria feita pelo professor, do que de integrar-se às atividades de sala de aula auxiliando o
professor e os alunos no processo de ensino-aprendizagem.

2.4.1 Dispositivos educacionais de suporte a Professores em Salas de Aula

Além dos dispositivos mencionados anteriormente, foram observados também algumas tec-
nologias voltadas para professores e alunos em ambientes de sala de aula. Pode-se destacar
outras iniciativas no desenvolvimento de sistemas embarcados para educação, como o Kinkajou
[25], que é um projetor portátil de imagens de micro-filmes idealizado para ser usado em salas
de aula em naçõeses em desenvolvimento. Em alguns países, as condições de infra-estrutura
são tão precárias que sequer há luz para as salas de aula. O Kinkajou apresenta uma solução
para este problema, sendo equipado com baterias recarregáveis por força humana (através de
pedais, por exemplo) e foco de luz para iluminar o ambiente onde ele for usado. O Kinkajou
projeta imagens lidas de fitas VHS e tem custo muito baixo. O projeto está em fase de prototi-
pação. O Kinkajou é uma ferramenta auxiliar desenvolvida para a sala de aula, a qual ilustra
um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para suplantar dificuldades de infraestrutura.

Outra tecnologia a destacar são os quadros iterativos. A maioria deles fica localizado na
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parede e têm canetas como dispositivo de entrada e uma conexão com um computador, que
permite editar interativamente desenhos do quadro e salvar anotações feitas no mesmo [8]. De
forma geral, as escolas que adotaram o uso de quadro branco eletrônico dizem-se muito satis-
feitas com os efeitos produzidos em sala de aula: maior motivação dos professores e alunos, e
um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e dinâmico [26, 27, 28, 29].

As duas últimas ferramentas apresentadas, o Kinkajou e os quadros interativos, são tecnolo-
gias voltadas para sala de aula, onde professores e alunos podem interagir em torno da aula. No
caso do Kinkajou, a tecnologia utilizada vem sendo substituída no mercado (VHS), o que torna
o produto um pouco ultrapassado apesar da ótima idéia de acoplar a solução baterias recar-
regáveis através de força humana. Por outro lado, os quadros interativos em sua maioria já vem
acompanhado de softwares com bibliotecas de imagens e recursos de anotação e planejamento
de aulas, entre outras funcionalidades, que permitem mais inovação e entusiasmo as aulas.

2.5 Considerações Finais

Neste capítulo foi feita uma revisão sobre diferentes modalidades de uso da tecnologia na ed-
ucação. É importante lembrar que estas diferentes modalidades de uso do computador vão
continuar co-existindo. Não se trata de uma substituir a outra, o importante é compreender que
cada uma destas modalidades apresenta características próprias, suas vantagens e desvantagens.
Estas características devem ser explicitadas e discutidas de modo que as diferentes modalidades
possam ser usadas nas situações de ensino-aprendizado que mais se adequam.

Pode-se perceber nesta análise, que os artefatos computacionais para educação são em sua
maioria softwares a serem visualizados e manipulados na tela [22]. Foram encontradas poucas
abordagens voltadas para professores em momento de aula. Uma das abordagens identificadas
com esta finalidade (quadros interativos) tem alto custo de implantação e não é portátil.

Assim, pode-se perceber uma real necessidade no desenvolvimento um sistema multimídia
de visualização e interação coletivos para sala de aula permitindo que professor e alunos possam
usufruir de uma interface comum. Um sistema que permita interatividade, colaboração, baixo
custo e simplicidade.



CAPÍTULO 3

Desenvolvimento de Sistemas

Neste capítulo é apresentada uma revisão sobre os processos de Engenharias de Sistemas
disponíveis na literatura com uma análise crítica sobre estes processos.

3.1 Introdução

Um sistema é um conjunto de componentes interrelacionados, com interação entre eles, seguindo
um modelo de organização comum e que trabalham juntos pelos mesmos objetivos. Os sistemas
podem ser compostos de diversos tipos de componentes tais como pessoas, organizações, soft-
wares, equipamentos, etc [30].

A engenharia de sistemas pode ser definida como uma abordagem robusta para desenhar,
criar e operar sistemas. A engenharia de sistemas, envolve uma série de normas e procedimen-
tos que permitem a identificação de requisitos do sistema, design, implementação, integração
de subsistemas e verificação [30].

Esta engenharia pode ser aplicada no desenvolvimento de sistemas de diversas áreas, tais
como: engenharia eletrônica, civil, bussiness, dentre outras [1]. A Engenharia de Sistemas
difere da tradicional Engenharia de Software por ser uma área mais ampla, com capacidade de
tratar aspectos de sistemas mais complexos em computação, envolvendo aspectos relacionados
a estrutura de software e hardware. De acordo com [2] a engenharia de sistemas difere da
engenharia de software em dois pontos principais:

- Na engenharia de sistemas o retrabalho ou mudança de escopo é extremamente difícil e
custoso, pois pode envolver a mudança de componentes ou até grandes modificações na ar-
quitetura, que podem afetar a comunicação ou a estrutura dos subsistemas;

- A engenharia de sistemas geralmente envolve uma equipe multi disciplinar, como por
exemplo no desenvolvimento de um novo satélite onde a NASA necessita de engenheiros de
hardware e software, engenheiros eletrônicos, mecânicos e especialistas em design.

Além da Engenharia de Sistemas, foram encontradas algumas abordagens para a imple-
mentação de sistemas que envolvem apenas software ou apenas hardware. A engenharia de
software é uma área do conhecimento da computação voltada para a especificação, desenvolvi-
mento e manutenção de sistemas de software aplicando tecnologias e práticas de gerência de
projetos e outras disciplinas, objetivando organização, produtividade e qualidade [31]. Diver-
sas abordagens tem sido estudadas pela engenharia de software, algumas das mais utilizadas
pelas empresas de desenvolvimento são [32, 33]. Com base na engenharia de software e nas
especificidades do desenvolvimento de hardware, algumas abordagens para o desenvolvimento
de hardware também foram encontradas, tais como: [34, 35, 36]

11
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Neste trabalho não serão estudadas as abordagens que tratam especificamente o desen-
volvimento de software ou hardware, pois os projetos observados apresentam características
muldisciplinares, onde ocorre simultaneamente o desenvolvimento de software e hardware de
forma integrada.

Os processos de desenvolvimento analisados na engenharia de sistemas, apresentam prob-
lemas, tais como: complexidade, densa documentação, alto custo de aplicação e descrição
incompleta [30, 1]. Estes tópicos serão discutidos na revisão a seguir. Esta fundamentação é
importante para compreender-se os problemas dos processos de engenharia de sistemas, men-
cionados anteriormente, e a necessidade de métodos mais ágeis que suportem o desenvolvi-
mento de sistemas de médio e pequeno porte.

3.2 Processo de Engenharia de Sistemas Clássico

O processo de desenvolvimento de sistemas clássico, consiste em uma série de passos que de-
vem ser seguidos para a identificação das funcionalidades, design da solução, implementação,
integração, validação e implantação do sistema resultante. A Figura 3.1 apresenta o fluxo pro-
posto por [2]. Estas etas do processo são discutidas abaixo:

Figura 3.1 Processo de Engenharia de Sistemas

3.2.1 Definição de Requisitos do Sistema

Nesta etapa inicial do desenvolvimento do sistema ocorre a especificação do que o sistema faz,
a classificação de que requisitos são essenciais para o sistema e a descrição das propriedades
destes requisitos. Esta etapa concentra-se em identificar três tipos de requisitos:

- Requisitos funcionais abstratos, que identificam as funcionalidades básicas que os sistema
deve prover. Estes requisitos são definidos em alto nível;

- Requisitos não funcionais do sistema (potência, temperatura, performance, etc);
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- Requisitos que foram identificados mas que não serão implementados pelo sistema, ou
seja, requisitos desejáveis.

3.2.2 Design do Sistema

A etapa de design do sistema consiste em definir como as funcionalidades identificadas vão ser
providas pelos componentes do sistema. As atividades envolvidas nesta etapa são:

- Refinar os Requisitos, o que consiste na análise dos requisitos e organização destes em
grupos relacionados;

- Identificar os sub-sistemas necessários para o funcionamento do projeto, de acordo com
os requisitos identificados. Cada sub-sistema identificado pode ser influenciado por outros
sub-sistemas ou pelo ambiente do sistema;

- Relacionar sub-sistemas e requisitos. Cada grupo de requisitos estará relacionado a um
sub-sistema;

- Especificar as funcionalidades dos sub-sistemas. Pode-se identificar as funções específicas
providas por cada sub-sistema e apontar a relação existente entre eles;

- Definir a interface dos sub-sistemas. Descrever as interfaces que são providas e requeridas
para cada subsistema, as quais devem ser bem pensadas e planejadas para que os sub-sistemas
possam ser desenvolvidos em paralelo.

3.2.3 Modelagem do Sistema

Nesta etapa do processo ocorre o desenvolvimento da arquitetura do sistema, descrevendo a
forma como os sub-sistemas irão interagir entre eles. O autor sugere que esta descrição seja
feita através de diagramas. Nesta etapa também são identificados os componentes de hardwares
e softwares que devem ser utilizados no desenvolvimento do sistema.

3.2.4 Desenvolvimento dos Sub-sistemas

Os sub-sistemas são em geral implementados em paralelo. Nesta fase, problemas podem ser
identificados e corrigidos tanto em sub-sistemas quanto na sua integração. Nesta etapa, ocorre
o maior esforço em gerenciamento de mudanças.

3.2.5 Integração do Sistema

Nesta etapa faz-se necessário colocar todos os sub-sistemas para trabalharem de forma in-
tegrada. O autor propõe a utilização da técnica "big bang"para integração. Esta técnica consiste
na integração de todos os sub-sistemas simultaneamente. No entanto, o autor alerta que dentre
as técnicas de gerenciamento um processo de integração incremental pode representar menor
risco para o desenvolvimento do projeto.

Após a integração um rigoroso processo de testes deve ser feito. Estes testes devem cobrir
desde a implementação dos requisitos até o comportamento do sistema após cada uma das
integrações de sub-sistemas.
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3.2.6 Evolução do Sistema

Sistemas complexos normalmente tem longo tempo de vida. Durante o tempo de vida deles, er-
ros são corrigidos e novos requisitos podem ser desenvolvidos e integrados. Outro fato comum
aos sistemas de hardware e software é a atualização do hardware que pode tornar-se obsoleto e
precisar ser substituído.

As situações descritas acima precisam ser bem analisadas em relação ao custo e ao impacto
destas evolução para o sistema Estas atividades são as principais coisas a serem observadas na
etapa de evolução do sistema.

3.2.7 Descontinuação do Sistema

A etapa de descontinuação do sistema consiste em remover o sistema de uso após o término
de seu ciclo de vida operacional. No caso de componentes de hardware isso implica em tirar
de funcionamento componentes ou reciclar peças. No caso dos componentes software códigos
podem ser retirados ou reusados em algum outro sistema.

3.2.8 Análise Crítica

Este processo apresenta um modelo geral para o desenvolvimento de sistemas de software
e hardware. O processo explicita de forma bem definida as fases de desenvolvimento, porém,
não define de forma clara os artefatos de entradas e saídas para cada etapa do processo, também
não especifica os passos que devem ser seguidos para a execução de cada etapa do processo.

Outros problemas identificados no processo analisado são: ele propõe um desenvolvimento
em cascata, ou seja, cada etapa tem inicio após a conclusão da outra, isso complica o gerenci-
amento de mudanças já que não se pode voltar a etapa anterior para correção de falhas. O pro-
cesso não menciona também aspectos de desenvolvimento como o gerenciamento do projeto e
o gerenciamento de versões do sistema. Também menciona de forma superficial procedimentos
de teste, que representam alto risco para o desenvolvimento de sistemas de hardware e software
e deveriam ser melhor especificados.

3.3 Processo de Engenharia de Sistemas do International Council on
Systems Engineering

O International Council on Systems Engineering (INCOSE) é uma organização não governa-
mental fundada para desenvolver e disseminar práticas de engenharia de sistemas [1]. Esta
instituição reuniu e compilou diversos relatos de experiências na área de engenharia de sis-
temas o que resultou em um processo interativo baseado nas melhores práticas identificadas no
desenvolvimento de projetos de sistemas.

O processo proposto pelo INCOSE é muito bem definido, apresenta uma descrição detal-
hada das fases, passos, atividades a serem realizadas, métricas, entradas e saídas do processo.
Esta abordagem foi adaptada e utilizada para projetos de engenharia de sistemas do DoD (U.S.
Department of Defense) [1], NASA [30] e IEEE.
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Este processo ocorre em etapas de acordo com o ciclo descrito na Figura 3.2. Este processo
foi mapeado em cinco etapas, são elas: gerenciamento técnico, aquisição e suporte, design
do sistema, desenvolvimento do produto e evolução técnica. Cada uma destas etapas serão
descritas de forma superficial nesta seção.

Figura 3.2 Processo de engenharia de sistemas proposto pelo INCOSE

3.3.1 Gerenciamento técnico

Esta etapa reune uma série de atividades relacionadas ao gerenciamento e harmonia na exe-
cução do processo de desenvolvimento. Os autores demonstram conhecer diversas metodolo-
gias de gerenciamento, mas preferem sugerir para esta etapa uma série de atividades para geren-
ciar este processo.

Esta etapa agrupa atividades relacionadas ao planejamento, elaboração de cronograma, re-
visão, e auditoria do processo. O planejamento do projeto inclui a elaboração de um documento
chamdo System Engineering Management Plan (SEMP). Este documento contém informações
de como o projeto será realizado, especificações do processo, objetivos técnicos, treinamentos,
especificações de contrato com cliente, alocação de pessoas e processos, ferramentas de en-
genharia, especificação da gerencia de configuração e especificação da gerencia de riscos, em
resumo, todas as especificações sobre o andamento do projeto. Outro artefato construído nesta
etapa é o System Engineering Master Schedule (SEMS), que documenta as especificações de
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entrega de serviços ou produtos feitas com o contratante. Outro artefato importante gerado
nesta etapa é o cronograma do projeto, que especifica os marcos de entrega do projeto.

3.3.2 Aquisição e suporte

Esta etapa do projeto se baseia numa análise das necessidades dos usuários e geração de alter-
nativas que possam solucionar os problemas identificados. Esta etapa do processo tem inicio
quando se decide realizar o projeto. Ela é considerada a primeira atividade do ciclo de vida de
desenvolvimento do projeto, onde se inicia a tentativa de descobrir as necessidades do usuário
e planejar soluções.

Este processo estabelece uma série de passos para realização desta atividade, são eles:
- Identificar stakeholders e compreender suas necessidades;
- Analisar as necessidades documentadas e estabelecer o ambiente operacional, requisitos,

funcionalidades e arquitetura;
- Documentar as características ou custo de sistemas existentes e que pudessem atender as

necessidades especificadas;
- Documentar o que não pode ser solucionado pelas tecnologias existentes e que caracteri-

zariam novas funcionalidades;
- Documentar os requisitos identificados para serem desenvolvidos na primeira fase do pro-

jeto;
- Se um sistema de aquisição for requisitado, deve-se descrever as informações necessárias

para a libertação de um pedido ou proposta, estabelecer os critérios de seleção e executar a
aquisição.

3.3.3 Design do sistema

A etapa de design ocorre de forma interativa. Nesta etapa são construídas para os usuários
e clientes soluções efetivas que resolvam suas necessidades. Esta etapa é realizada em duas
atividades principais: processo de definição de requisitos e o processo de definição da solução.
A primeira agrupa atividades que permitam uma maior compreensão dos requisitos como re-
uniões com experts nos requisitos, experts do domínio, clientes e usuários.

Durante o processo de definição da solução, onde as soluções para o problema são pro-
postas, é necessário que a equipe técnica seja capaz de compilar o conhecimento sobre os req-
uisitos e aplicar isso de forma a gerar soluções, para isso, pode ser necessário que a equipe tenha
experiência ou treinamento em aplicações que serão utilizadas, especialistas nos domínios que
serão abordados, engenheiros de teste, integração e manutenção. A melhor solução tecnica-
mente viável deve ser escolhida em parceria com usuários e clientes, atendendo aos requisitos
funcionais e não-funcionais.

3.3.4 Desenvolvimento do produto

Nesta etapa o processo especifica todas as atividades que devem ser realizadas no desenvolvi-
mento, como por exemplo: manutenção de baselines, requisitos e loops de design, verificação
e validação das funções, integração do sistema, suportes da engenharia de sistemas para imple-
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mentação, prototipagem e engenharia de manutenção.
A manutenção da baseline tem como objetivo permitir que as mudanças necessárias em

uma baseline sejam sempre refletidas no produto final. Para isso o processo sugere um rígido
controle de mudanças baseado em revisões. Na atividade de requisitos e loops de design, fica
claro que se trata de um processo interativo. Esta atividade propõe que uma arquitetura seja
definida para o sistema de acordo com os requisitos que serão implementados. A cada interação
a arquitetura deve refletir mudanças dos requisitos ou na arquitetura que possam vir a ocorrer.

A verificação e validação das funções reunem atividades relacionadas a aceitação do que
foi implementado. A validação permite que se verifique se as necessidades dos usuários e
clientes foram implementadas no sistema, ou seja, avalia se o produto final contém os requisitos
especificados. A verificação garante que a implementação destes requisitos vai gerar resultados
corretos. Esta fase utiliza métodos como simulações, demonstrações, testes e inspeções.

A integração do sistema tem duas etapas. A primeira tem como objetivo garantir que os
subsistemas sejam integrados e a segunda que o sistema será integrado adequadamente com os
sistemas externos necessários. O suporte da engenharia de sistemas tem como objetivo garan-
tir que o hardware planejado e o design dos requisitos sejam implementados e que quaisquer
mudanças que ocorreram no processo de desenvolvimento sejam incorporadas durante a imple-
mentação do produto.

Esta metodologia propõe a prototipagem como uma forma de reduzir os riscos no desen-
volvimento de um sistema, pois o custo de mudanças em um protótipo é bem menor. Os riscos
de falhas no produto final também diminuem porque a validação e verificação no protótipo
pode identificar possíveis falhas e mudanças mais cedo. Por fim, a engenharia de manutenção
tem como objetivo manter o sistema após ele ser comercializado. Isto consiste na correção de
erros encontrados em produção, performance ou outras deficiências encontradas.

3.3.5 Evolução técnica

Esta etapa propõe um método para selecionar a melhor solução de design para o desenvolvi-
mento do sistema. Existem dois métodos propostos, um formal, que propõe um conjunto de
procedimentos para fazer a seleção do melhor design para solução e um informal, que propõe
que o melhor design seja selecionado com base na opinião de especialistas.

A escolha do método deve estar de acordo com uma análise do projeto em relação a aspec-
tos como complexidade, custo e riscos. Se o projeto for muito complexo somente a opinião de
especialistas na escolha do melhor design não é suficiente para convencer os stakeholders, prin-
cipalmente se a complexidade for proporcional ao custo. A metodologia do INCOSE oferece
um guia de como realizar uma análise formal para seleção do melhor design se for necessário.

3.3.6 Análise Crítica

O processo proposto pelo INCOSE para engenharia de sistemas é bastante completo pois fun-
ciona de forma interativa, fazendo com que stakeholders participem ativamente nas tomadas de
decisão. Há um rígido controle de mudanças compatível com a complexidade e os altos custos
deste tipo de sistemas. Este processo permite descrição detalhada de cada fase de desenvolvi-
mento. O INCOSE foi utilizado por instituições tradicionais na área de engenharia de sistemas
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como o DoD e NASA, o que funciona como bons exemplos de validação deste processo.
Pode-se identificar alguns problemas no processo do INCOSE, são eles: densa documen-

tação, cada uma das etapas apresentadas gera pelomenos cinco artefatos na saída. Considerando-
se cinco etapas do processo tem-se no mínimo 25 documentos para serem mantidos, para cada
subsistema. Este problema gera um alto grau de complexidade na utilização deste processo,
não sendo justificável sua utilizar no desenvolvimento de sistemas de médio ou pequeno porte.

3.4 Rational Unified Process para Engenharia de Sistema

Nesta seção será apresentada uma revisão do Rational Unified Process para Engenharia de
Sistemas (RUP-SE) [3]. O RUP-SE é um processo baseado no RUP [37] uma metodologia de
desenvolvimento de software bastante aceita no mercado de tecnologia da informação. O RUP-
SE suporta o desenvolvimento de sistemas de larga escala que envolvem software, hardware,
componentes de informação e pessoas.

O RUP-SE é um processo de desenvolvimento de sistemas iterativo e incremental, ou seja, a
sua idéia básica é que o sistema vá sendo desenvolvido através de várias etapas que se repetem
(iterações) e em cada uma dessas etapas, requisitos sejam acrescentados ao produto que de-
verá ser entregue ao cliente no final (incrementos). O RUP-SE basicamente é composto por
quatro grandes fases: concepção, elaboração, construção e transição; e 9 disciplinas que se
repetem ao longo das fases: modelagem do negócio, requisitos, análise e projeto, implemen-
tação, teste, implantação, gerência de mudanças e configuração, gerenciamento do projeto e
ambiente. Conforme o projeto progride através destas fases, o esforço requerido em cada uma
dessas disciplinas se dará com uma maior ou menor intensidade. A Figura 3.3 aborda a visão
de desenvolvimento iterativo e incremental do RUP-SE, suas fases e disciplinas. Nesta Figura
podemos ver o esforço empregado em cada uma das disciplinas ao longo das fases. Este grá-
fico também é conhecido como gráfico das baleias e tem sido utilizado como uma representação
gráfica do RUP [37].

Uma proposta interessante do RUP-SE, herdada do RUP, é a utilização de modelos vi-
suais para descrição dos sistemas, através da linguagem UML. Ao abstrair a programação do
seu código e representá-la utilizando blocos de construção gráfica, o RUP-SE consegue uma
maneira efetiva de se ter uma visão geral de uma solução. O uso de modelos visuais também
pode permitir que indivíduos de perfil menos técnico (como clientes e usuários) tenham um
melhor entendimento do problema, e assim se envolvam mais no projeto como um todo.

As características que diferem o RUP do RUP-SE são: a forma como os requisitos são
especificados e a forma como a arquitetura é definida. Nas seções seguintes serão descritas
estas duas disciplinas.

3.4.1 Análise de Requisitos e Design

O RUP-SE identifica dois tipos de requisitos a serem especificados, são elas:
- Requisitos comportamentais: o comportamento do sistema como um todo. Estes requisi-

tos são identificados através da utilização da técnica de análise de casos de uso;
- Requisitos suplementares: estes requisitos também são chamados de requisitos não fun-
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Figura 3.3 Gráfico das baleias.

cionais, ou seja, que não serão diretamente mapeados em funcionalidades ou serviços providos
pelo sistema, tais como: as regras de design, e atributos do sistema como performance e usabil-
idade.

Este processo oferece um conjunto de passos na realizados do processo de especificação
dos requisitos, tais como:

- Determinar requisitos ou especificações para um modelo de elementos no formato caixa
preta;

- Decompor o modelo em elementos, regras e responsabilidades para cada ítem, ou seja,
tentar definir este modelo num formato caixa branca;

- Verificar como os elementos colaboram no modelo caixa preta (diagrama de colaboração);
- Sintetizar a analise de colaboração para determinar os requisitos caixa preta para os ele-

mentos do modelo.

3.4.2 Arquitetura do Sistema

Esta metodologia indica que a melhor forma de definir a arquitetura é quebrando o sistema em
sistemas menores. O sistema deve ser decomposto por dois caminhos:

- Identificação dos sistemas que chamarão o sistema. Em outras palavras, identificar os
sistemas externos ao sistema que solicitam ou fonecem serviços ao sistema a ser desenvolvido;

- Sistemas que compõem o sistema que será desenvolvido (subsistemas).
Esta abordagem sugere a linguagem UML como padrão para detalhes a visão dimensional

do modelo. Esta representação do sistema deve incluir as áreas conceituais dos subsistemas,
níveis de especialização e os relacionamentos existentes entre os módulos. Este modelo deve
ser construído partindo de uma visão geral, e em seguida deve ser refinado até atingir um nível
de detalhes que explicite as decisões de design.
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3.4.3 Análise Crítica

O RUP é uma metodologia largamente utilizada nos ambientes de desenvolvimento de soft-
ware. Pela análise feita o RUP-SE tem poucos elementos que o diferem do RUP. E este é um
dos principais problemas desta abordagem, pois, sabe-se que a engenharia de sistemas e a en-
genharia de software diferem principalmente no gerenciamento de mudanças, gerenciamento
de subsistemas e gerenciamento de equipes multidisciplinares.

O RUP-SE cobre de forma superficial estas diferenças, e modifica de forma mais impactante
para o RUP apenas as disciplinas de requisitos e definição da arquitetura. Mesmo assim, não
descreve detalhes de como estas disciplinas devem ser realizadas. Não foram encontrados
relatos de trabalhos utilizando o RUP-SE de modo a validar a metodologia.

3.5 Trabalhos Relacionados

Além dos frameworks descritos nas seções anteriores. pode-se destacar ainda alguns trabalhos
feitos na área de processos de desenvolvimento de sistemas de hardware e software integra-
dos. O processo de desenvolvimento proposto em [38] envolve a especificação, validação e
síntese de sistemas. Porém, a proposta deste trabalho se registre especificamente para sistemas
embarcados.

Outro trabalho a ser destacado é [39], onde o autor apresenta um framework denominado
Documentation-Driven Agile Development (DDAD) com o objetivo de aumentar a confiabili-
dade no desenvolvimento de sistemas embarcados. O DDAD inclui dois serviços principais: (i)
o sistema de gerenciamento de documentação e o (ii) sistema de mediçao. O (i) é responssável
pelo controle de mudanças que ocorrer nos documentos do sistema, avisando que a documen-
tação precisa ser atualizada de acordo c as alterações efetuadas no sistema. O (ii) monitora as
alterações nos requisitos do sistema, o esforço e a possibilidade de sucesso das mesmas com
base em métricas carregadas posteriormente na base de dados. Este sistema trata d euns dos
principais problemas encontrados no desenvolvimento de sistemas, o gerenciamento e cont-
role de mudanças, porém, para ser efetiva uma ferramenta como esta deveria estar diretamente
conectada ao ambiente de desenvolvimento.

3.6 Considerações Finais

Neste capítulo foi feita uma análise das metodologias aplicadas para o desenvolvimento em
engenharia de sistemas. Com esta análise pode-se perceber alguns problemas na aplicação
destas metodologias para sistemas de médio e pequeno porte, tais como:

- Especificação deficiente, não define de forma clara o que ocorre em cada etapa do pro-
cesso, entradas e saídas de cada atividade, mencionar de forma superficial aspectos fundamen-
tais como testes, gerencia de projetos e gerenciamento de mudanças;

- Falta de interatividade, segue um modelo de desenvolvimento Cascata que dificulta o
gerenciamento de mudanças;

- Complexidade, processos com densa documentação, muitos fluxos e atividades, que ao
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serem realizados aumentam o custo de desenvolvimento.
Esta analise confirma a necessidade de uma metodologia ágil para o desenvolvimento de

sistemas de médio e pequeno porte como a que será proposta no capítulo 4 deste trabalho.



CAPÍTULO 4

agilES: Uma Abordagem Ágil para o
Desenvolvimento de Projetos de Hardware e

Software Integrados

Neste capítulo é apresentada uma abordagem ágil para produzir sistemas que envolvem o desen-
volvimento de hardware e software de forma integrada. A abordagem apresentada mostra uma
descrição detalhadas das atividades a serem realizadas em cada etapa, bem como os artefatos
gerados a cada passo.

4.1 Introdução

O desenvolvimento de sistemas envolve a criação de soluções tecnológicas de hardware e soft-
ware de forma integrada. Os processos de desenvolvimento encontrados na literatura para este
tipo de solução [2, 1, 3],são, em geral, voltados para grandes e complexos sistemas de modo que
o custo de utilização destas metodologias é muito alto se aplicados para projetos de pequeno e
médio porte.

Para este trabalho considera-se como projeto de pequeno e médio porte aqueles com as
seguintes características: previsão de conclusão entre um e dois anos, e que são compostos por
equipes multidisciplinares de no máximo 25 pessoas.

A analise feita no Capítulo 3 deste trabalho sobre metodologias de desenvolvimento para
engenharia de sistemas apresentou a necessidade de uma abordagem, bem descrita, interativa e
ágil que possa ser utilizada no desenvolvimento de sistemas de médio e pequeno porte.

Métodos ágeis são um conjunto de abordagens de desenvolvimento que provem uma estru-
tura conceitual para reger projetos de engenharia de software [40, 41]. Estas metodologias têm
ganhado espaço por valorizarem princípios como:

- Garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente produtos
funcionais;

- Entregas freqüentes;
- Até mesmo mudanças tardias de escopo no projeto são bem-vindas;
- Cooperação constante entre clientes e equipe técnica;
- Simplicidade;
- Produto funcional mais do que documentação extensa;
- Colaboração com clientes mais do que negociação de contratos.
Estas abordagens dão ênfase a pessoas no processo de desenvolvimento e ao valor que

cada funcionalidade a ser desenvolvida agrega ao produto do cliente. Assim, com base no

23
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processo clássico de engenharia de sistemas apresentado por [2] e nos princípios defendidos
pelas metodologias ágeis, neste capítulo estaremos propondo uma abordagem para o desen-
volvimento ágil de sistemas de hardware e software integrados, o agilES.

O agilES compreende o fluxo de desenvolvimento em seis etapas, descritas no ciclo de
desenvolvimento da Figura 4.1. Esta Figura representa as etapas do processo com os retângulos,
os relacionamentos entre as etapas são apresentados com setas, os losangos representam os
pontos de tomada de decisão e os grandes retângulos fora do ciclo representam as disciplinas
complementares.

O agilES tem início com a etapa de Levantamento de Requisitos, em seguida o processo irá
definir o Design e Modelagem do sistema, após esta etapa podem ser identificadas mudanças
nos requisitos que devem ser imediatamente revistos. Em paralelo pode ocorrer o desenvolvi-
mento dos requisitos já modelados. Ao final do desenvolvimento pode ocorrer uma nova neces-
sidade de mudanças nos requisitos ou design, que devem ocorrer em paralelo com a etapa de
testes dos requisitos já implementados. Todo o processo de mudanças é gerido pela disciplina
complementar de Gerência de Configuração e Mudanças. O gerenciamento do tempo, custo e
escopo são as principais atividades da disciplina complementar de Gerência de Projetos.

O agilES pode ser considerado uma boa opção para o desenvolvimento de sistemas de mé-
dio e pequeno porte porque suas etapas e atividades foram definidas de modo a mostrar resul-
tados rápidos a clientes e usuários. As características ágeis desta abordagem permitem rápida
adaptação a mudanças, nos requisitos e no ambiente que envolve o desenvolvimento. Com esta
metodologia é possível: (i) produzir resultados práticos em pouco tempo e alcançar feedback
mais rápido; (ii) criar soluções mais simples de modo que se houver mudanças que haja mais
facilidade e menor volume de alterações a serem feitas; (iii) melhorar continuamente a qual-
idade do projeto, fazendo com que a iteração seguinte tenha menor custo de implementação;
(iv) testar constantemente, para detectar defeitos mais cedo e removê-los com menor custo.

Nas seções seguintes serão descritas em detalhes cada etapa do agilES bem como o fluxo
de atividades que devem ser executadas a cada etapa.

4.2 Levantamento de Requisitos

4.2.1 Objetivo

A etapa de levantamento de requisitos consiste na realização de grupos focais e entrevistas com
usuário final para compreender suas necessidades. Esta etapa contempla também entrevistas
com clientes para identificar suas necessidades. O principal objetivo nesta etapa é envolver
usuários e clientes no desenvolvimento do sistema para minimizar os riscos de falha na com-
preensão e especificação dos requisitos.

4.2.2 Papéis e Responsabilidades

Pode-se identificar os seguintes papéis e suas responsabilidades:
- Usuário, é o usuário que irá manusear o sistema em seu dia a dia. Sua responsabilidade

no levantamento de requisitos é responder os questionários e participar ativamente nos grupos
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Figura 4.1 Ciclo de desenvolvimento do processo agilES.

focais relatando as experiências solicitadas pelo engenheiro de requisitos.

- Cliente, contratante do serviço. Sua responsabilidade no levantamento de requisitos é
fornecer ao engenheiro de requisitos as especificações iniciais do sistema e facilitar o acesso
do mesmo aos usuários do sistema. Ele também tem participação significativa no levantamento
dos requisitos não funcionais.

- Engenheiro de Requisitos, técnico que irá identificar e documentar dos requisitos do sis-
tema. Sua responsabilidade no levantamento de requisitos é elaborar os questionários, con-
duzir e organizar os grupos focais para que os requisitos possam ser especificados de forma
abrangente. Este papel também é responsável pela documentação.

- Especialistas, especialistas em áreas técnicas cobertas no desenvolvimento do sistema
(hardware e software).
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Figura 4.2 Fluxo de atividades da etapa de Levantamento dos Requisitos.

4.2.3 Atividades

4.2.3.1 Questionários e Grupos Focais

Entrada: Experiência dos usuários e Clientes.
Elaboração de questionários a serem respondidos de forma rápida e que refletam a rotina

do usuário e clientes, para extração pelos especialistas dos requisitos do sistema.
A formação de grupos focais também é uma abordagem aconselhável pois permite que os

usuários possam discutir entre eles suas rotinas, possibilitando ao especialista a visão de vários
usuários, com diferentes pontos de vista.

Saída: Questionários, anotações, filmes, arquivos de áudio, fotos, etc. Ver exemplo de
questionário no Anexo 1.

4.2.3.2 Análise dos resultados

Entrada: Todo o material coletado dos questionários e grupos focais (questionários, anotações,
filme, arquivos de áudio, fotos, etc).

Todo o material coletado das entrevistas e grupos focais será analisado pelo engenheiro
de requisitos e pelo cliente. Este conteúdo é avaliado e o engenheiro de requisitos monta um
esboço dos requisitos do sistema.

Saída: Esboço dos requisitos do sistema.
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4.2.3.3 Elaboração do Documento de Requisitos do Sistema

Entrada: Esboço dos requisitos do sistema.
O engenheiro de requisitos juntamente com os especialistas técnicos analisam o esboço

dos requisitos verificando a viabilidade técnica de cada um dos requisitos de acordo com suas
especialidades.

Com base nesta análise o engenheiro de requisitos constrói um documento descrevendo
as funcionalidades do sistema em alto nível, para que todos os membros da equipe saibam o
que é o sistema e que serviços ele deve prover. Neste documento estão listados os requisitos
funcionais e não funcionais do sistema.

Saída: Documento de requisitos do sistema.

4.3 Design e Modelagem do sistema

4.3.1 Objetivo

O objetivo desta etapa da abordagem é com base nos requisitos identificados para o sistema
definir os sub-sistemas e os requisitos para cada sub-sistema.

Figura 4.3 Fluxo de atividades da etapa de Design e Modelagem do sistema.
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4.3.2 Papéis e Responsabilidades

Pode-se identificar os seguintes papéis e suas responsabilidades:
- Engenheiro de software, representa o papel técnico que detém o conhecimento sobre as

tecnologias de desenvolvimento dos componentes de software. Este papel é responsável pela
definição da arquitetura e tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do software.

- Engenheiro de hardware, representa o papel técnico que detém o conhecimento sobre as
tecnologias de desenvolvimento dos componentes de hardware. Este papel é responsável pela
definição da arquitetura e tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do hardware.

- Design de software, representa o papel técnico que detém o conhecimento sobre as tec-
nologias de desenvolvimento dos componentes de design. Este papel é responsável pela definição
e prototipagem do design da interface software/usuário.

- Design de produto, representa o papel técnico que detém o conhecimento sobre as tecnolo-
gias de desenvolvimento dos componentes de design. Este papel é responsável pela definição e
prototipagem do design do produto.

- Usuário, elemento ou papel que irá manusear o sistema em seu dia a dia. A participação
deste usuário é fundamental na definição do design da interface e do produto. Ele também pode
influenciar nas decisões técnicas tomadas durante a definição da arquitetura.

- Especialista técnicos, conjunto de especialista nas áreas técnicas que serão cobertas du-
rante o desenvolvimento do sistema (hardware e software). Com sua experiência e conheci-
mento eles ajudam na definição da arquitetura e do design do sistema.

4.3.3 Atividades

4.3.3.1 Refinar os Requisitos

Entrada: Documento de requisitos do sistema.
Esta etapa consiste na análise dos requisitos e organização deles em grupos relacionados.
Saída: Requisitos organizados em grupos relacionados.

4.3.3.2 Identificar os sub-sistemas

Entrada: Requisitos organizados em grupos relacionados.
Nesta etapa, de acordo com os requisitos organizados em grupos relacionados é possível

fazer um levantamento dos subsistemas necessários para o funcionamento do projeto.
Saída: Lista de sub-sistemas.

4.3.3.3 Relacionar sub-sistemas e requisitos

Entrada: Documento de Requisitos e lista de sub-sistemas.
Nesta etapa cada conjunto de requisitos comuns agrupados serão relacionados com os sub-

sistemas onde serão implementados.
Saída:Especificação do sub-sistemas.
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4.3.3.4 Especificar as funcionalidades dos sub-sistemas

Entrada: Especificação do sub-sistemas.
Os requisitos dos sub-sistemas estão até o momento descritos de forma geral em alto nível.

Nesta etapa cada requisito ou serviço será desmembrado e a partir deste desmembramento serão
encontrados outros requisitos para os sub-sistemas relacionados ao requisito. Várias técnicas
podem ser utilizadas para fazer este desmembramento. Neste trabalho propomos a utilização
de Casos de Uso [31] para especificação de requisitos mais simples e a análise de Cenários [42]
para tarefas mais complexas, que podem dar origem a muitos requisitos ou pertencer a mais de
um sub-sistema.

Saída: Especificação do sub-sistemas.

4.3.3.5 Definir as interfaces dos sub-sistemas

Entrada: Especificação para cada sub-sistemas e Documento de requisitos do sistema.
Nesta etapa será feita uma análise dos requisitos de cada sub-sistema para compreender os

serviços que cada um deles irá implementar e identificar como cada um destes serviços influen-
cia o ambiente e os outros componentes do sistema. Com base nesta análise os engenheiros irão
montar um diagrama que retrata os relacionamentos, entradas e saídas que devem ser providas
para cada sub-sistema. Este diagrama é considerado a arquitetura do sistema.

Saída: Especificação dos sub-sistemas (o documento é incrementado com as interfaces de
entrada e saída para cada subsistema) e Documento de Requisitos do sistema (atualizado com
a arquitetura do sistema).

4.3.3.6 Definição da Arquitetura do Sistema

Entrada: Documento de requisitos do sistema e especificação para cada sub-sistema.
Nesta etapa a equipe técnica se reúne e define a arquitetura de cada sub-sistema. A ar-

quitetura de cada sub-sistema é formada pelas tecnologias de hardware e software necessárias
para que os serviços providos por cada sub-sistema possam ser desenvolvidos. A arquitetura
de hardware consiste numa análise minuciosa de que equipamentos podem ser integrados ao
sistema, se tal equipamento já existe no mercado, custo, impacto no design, etc. A arquite-
tura de software consiste na definição da linguagem que será utilizada, como o sistema vai se
comportar e se relacionar com o hardware para prover os serviços necessários.

Saída: Especificação do sub-sistema (este documento é incrementado com a Arquitetura
dos sub-sistemas).

4.3.3.7 Definição dos critérios de aceitação

Entrada: Especificação dos sub-sistemas.
Nesta etapa serão definidos os critérios de aceitação para implementação de cada um dos

requisitos especificados para os sub-sistemas, ou seja, qual o critério para se considerar um
requisito implementado de uma forma aceitável ou não.

Saída: Especificação dos sub-sistemas (este documento é incrementado com os critérios de
aceitação dos requisitos).
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4.4 Desenvolvimento do Sistema

4.4.1 Objetivo

Nesta etapa há a implementação das funcionalidades de cada sub-sistema de acordo com o que
foi especificado na arquitetura.

Figura 4.4 Fluxo de atividades da etapa de Desenvolvimento do Sistema.

4.4.2 Papéis e Responsabilidades

Pode-se identificar os seguintes papéis e suas responsabilidades:
- Engenheiro de software, possui um papel similar aquele descrito no 4.3.2 e que nesta fase

implementa os requisitos definidos para cada sub-sistema do modo definido na arquitetura.
- Engenheiro de Hardware, possui papel de conhecedor de tecnologia em hardware e que

nesta fase implementa os requisitos de hardware definidos para cada sub-sistema, do modo
definido na arquitetura.

- Design de software, este papel é responsável pela prototipagem do design e os testes de
usabilidade.

- Design de produto, tem papel similar ao descrito em 4.3.2 e nesta fase é responsável pela
prototipagem do design e os testes de usabilidade.
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- Especialista técnicos, têm papéis técnicos de consultores que nesta fase ajudam no desen-
volvimento dos protótipos e na elaboração dos testes.

4.4.3 Atividades

4.4.3.1 Implementação do sub-sistema

Entrada: Especificação do sub-sistemas.
Nesta etapa a equipe técnica deve analisar a especificação do sub-sistema e desenvolver

os requisitos priorizados para o ciclo de desenvolvimento em execução. Há uma priorização
feita periodicamente de acordo com o valor que as funcionalidades agregam a necessidade do
usuário. Isso será descrito de forma mais ampla na disciplina complementar de Gerência de
Projeto.

Saída: Requisito implementado.

4.4.3.2 Testes de requisito

Entrada: Requisito implementado e Especificação do sub-sistemas.
Nesta etapa a equipe técnica deve verificar os critérios de aceitação dos requisitos imple-

mentados e verificar de forma minuciosa se estes critérios foram atendidos de forma satisfatória
ou não na implementação.

Saída: Especificação dos sub-sistemas, atualizado com as informações sobre os testes.

4.4.3.3 Integração

Entrada: Implementação dos subsistemas e documento de requisitos do sistema
Nesta etapa a equipe técnica deve verificar os relacionamentos especificados entre os sub-

sistemas, verificando se foram implementadas as entradas e saídas corretas de modo que a
integração possa ocorrer. Após esta verificação a equipe técnica deve iniciar a integração.
Recomenda-se que a integração seja feita de forma gradual e não com todos os sistemas de
uma vez só.

Saída: Componentes integrados.

4.5 Testes

4.5.1 Objetivo

Esta etapa tem como objetivo realizar diversos tipos de testes para validar e verificar o sistema.

4.5.2 Papéis e Responsabilidades

Pode-se identificar os seguintes papéis e suas responsabilidades:
- Engenheiro de Testes, engenheiro que detém o conhecimento sobre o tipo de testes a ser

realizado. Este papel é responsável pela elaboração, planejamento e execução dos testes do
sistema.
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Figura 4.5 Fluxo de atividades da etapa de Testes do Sistema.

- Design de software, é o papel técnico que detém o conhecimento sobre as tecnologias de
desenvolvimento dos componentes de design. Este papel é responsável por auxiliar o engen-
heiro de testes no desenvolvimento e execuçao dos testes.

- Design de produto, é o papel técnico que detém o conhecimento sobre as tecnologias de
desenvolvimento dos componentes de design. Este papel é responsável pela prototipagem do
design e os testes.

- Usuário, é o usuário que irá manusear o sistema em seu dia a dia. Sua responsabilidade
nesta etapa é participar dos testes propostos pela equipe técnica.

- Cliente, é o contratante do serviço. Sua responsabilidade nesta etapa é facilitar o acesso
da equipe técnica aos usuários do sistema e participar dos testes e avaliações propostas pela
equipe de testes para validação dos requisitos não funcionais.

4.5.3 Atividades

4.5.3.1 Elaboração dos Testes

Entrada: Documento de Requisitos do Sistema.
Nesta atividade o engenheiro de testes deve propor que tipos de teste serão realizados para

verificar se os requisitos descritos no Documento de Requisitos do sistema estão sendo cumpri-
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dos. Nesta etapa são elaborados testes para este tipo de verificação.
Saída: Planejamento dos testes.

4.5.3.2 Execução dos testes

Entrada: Planejamento dos testes
Nesta etapa os testes elaborados pelo engenheiro de testes são executados. Os resultados

destes testes devem ser apresentados para a equipe, usuários e clientes de modo que as falhas
possam ser corrigidas e novos requisitos identificados.

Saída: Planilhas de resultados dos testes.

4.6 Disciplinas Complementares

As disciplinas complementares devem acompanhar a execução de todas as outras disciplinas
do agilES, são fundamentais para o bom andamento do desenvolvimento. O principal papel
destas disciplinas é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de
atividades que levem a atingir os objetivos definidos para o projeto. Nesta seção, serão descritas
as disciplinas complementares do agilES e como estas serão praticadas nesta abordagem.

4.6.1 Gerência de Projeto

O objetivo do gerenciamento de projetos é definir e alcançar metas ao mesmo tempo em que se
otimiza o uso de recursos (tempo, dinheiro, pessoas, espaço, etc). Reduzida à sua forma mais
simples, a gerência de projetos é a disciplina de manter os riscos de fracasso em um nível tão
baixo quanto necessário durante o ciclo de vida do projeto. O risco de fracasso aumenta de
acordo com a presença de incerteza durante todos os estágios do projeto.

O gerenciamento de projetos é uma disciplina muito ampla que envolve aspectos como: in-
tegração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições
de projetos. Na indústria de informática, geralmente há dois tipos de abordagens freqüente-
mente utilizadas no gerenciamento de projetos. As abordagens do tipo tradicional [43] que
identificam uma seqüência de passos a serem completados, como por exemplo o PMBOK [44]
e o RUP [37]. Essas abordagens contrastam com a abordagem conhecida como desenvolvi-
mento ágil, em que o projeto é visto como um conjunto de pequenas tarefas, ao invés de um
processo completo, como por exemplo o SCRUM [45].

O agilES permite que qualquer metodologia de gerenciamento seja utilizada junto com ele,
recomenda-se apenas que a escolha da metodologia de gerenciamento seja condizente com a
cultura da empresa. No estudo de caso que será descrito no Capítulo 5 deste trabalho foi uti-
lizada junto ao agilES o modelo de gerência tradicional. Esta escolha desta metodologia foi
feita de modo a minimizar os riscos de desenvolvimento do projeto, visto que o gerente de pro-
jetos e a equipe tinham mais experiência com o modelo de gerenciamento tradicional. Adotar
um modelo de gerenciamento familiar para equipe foi uma forma de minimizar os riscos já
que a mesma estaria utilizando o agilES, uma metodologia de desenvolvimento completamente
nova para eles.
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O ciclo de vida do gerenciamento de projetos tradicional é definido pelos processos de ini-
ciação, planejamento, execução, controle e fechamento, onde o gerente do projeto é o respon-
sável pela realização dos objetivos do projeto [44]. Estes processos especificam as atividades
ou tarefas que serão executadas, as pessoas que irão realizá-las e os principais produtos a serem
entregues ao cliente durante o desenvolvimento do projeto.

4.6.2 Gerência de Configurações e Mudanças

4.6.3 Objetivo

O objetivo desta disciplina complementar é gerenciar as mudanças que ocorrerão no sistema
ou sub-sistemas no decorrer do desenvolvimento.

4.6.4 Papéis e Responsabilidades

Pode-se identificar os seguintes papéis e suas responsabilidades:
- Gerente de configuração, este papel é responsável pela identificação da mudança, controle

de mudança, verificação de que a mudança foi implementada e um relatório sobre a mudança
para os outros membros da equipe.

4.6.5 Atividades

4.6.5.1 Solicitação e análise de Mudança

Entrada: Solicitação de Mudança
Uma solicitação de mudança pode ocorrer quando um bug é encontrado no sistema e sua

correção é solicitada, ou o Cliente/Usuário solicita a inclusão de um novo requisito, ou ainda,
quando é constatado um erro na implementação de um requisito e o mesmo precisa ser cor-
rigido. Em resumo, uma solicitação de mudança é qualquer mudança solicitada em artefatos
do sistema, sejam eles documentos, software ou hardware.

O gerente de configuração deve receber a solicitação de mudança e analisar o impacto desta
mudança, enumerando todos os artefatos do sistema que serão afetados com esta solicitação.
Em seguida juntamente com a equipe técnicao gerente deve verificar a viabilidade técnica desta
mudança. Por fim, ele deve encaminhar esta informação juntamente com as estimativas de
execução (cronograma, custo, etc) para que a gerencia e clientes possam analisar e aprovar
ou não as mudanças sugeridas. Após a aprovação das mudanças, as mesmas passam a ser
realizadas pela equipe técnica.

Saída: Aprovação ou não da mudança.

4.7 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentado o agilES uma abordagem ágil para o desenvolvimento de proje-
tos de hardware e software integrados. Esta abordagem foi desenvolvida com base no modelo
de engenharia de sistemas clássico apresentados no capítulo 3 deste trabalho e com base nos
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modelos de desenvolvimento ágeis utilizados na engenharia de software.
A abordagem proposta difere de outros processos de engenharia de sistemas por ser mais

simples, de modo que o custo de utilização é mais baixo. Ele pode ser aplicados para projetos
de hardware e software que sejam menores e que possam ser executados num período de tempo
menor. Uma das principais preocupações nesta definição foi descrever de forma completa
as atividades e etapas da abordagem, para que fiquem claros os passos e atividades a serem
realizados.



CAPÍTULO 5

Estudo de Caso: Desenvolvimento de um Sistema
de Projeção Interativa para uso em Ambientes

Educacionais - Lampejo

Este capítulo apresenta uma aplicação prática da abordagem proposta em um ambiente de de-
senvolvimento real. Serão descritos o contexto do ambiente no qual o experimento ocorreu, a
sua realização e os resultados positivos e negativos que foram coletados.

5.1 Contextualização

O Ministério da Educação (MEC) tem iniciado diversos projetos na área de tecnologia na ed-
ucação com o intuito de incentivar a modernização do ensino e das técnicas pedagógicas. O
MEC tem percebido que a instrumentação da sala de aula com métodos e ferramentas mais
modernas é uma necessidade e prioridade para o sistema de ensino brasileiro. Esta moderniza-
ção está sendo pautada em diversas inciativas como os programas de laboratório de informática
nas escolas - ProInfo; o Portal do Professor que possibilita o compartilhamento de conteúdo
digital entre educadores; dentre outras.

Neste contexto, partindo de testes já iniciados pelo Centro de Experimentação em Tecnolo-
gia Educacional - CETE, da Secretaria de Educação a Distância - SEED do MEC, foi desen-
volvida uma prova de conceito, um protótipo tecnológico de uma solução portátil multimídia
que agrega funcionalidades de "projetor, ou display inteligente", de baixo custo e uso simplifi-
cado, focado na dinâmica e uso de sala de aula. A combinação de funcionalidades de sistema
de projeção e computador permite a conexão com a Internet, portabilidade, manipulação de
conteúdo multimídia, desenvolvimento de tarefas colaborativas, apresentação de conteúdos ed-
ucacionais, entre outras funções.

Assim, o MEC convidou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através do SEAD
(Secretaria de Ensino a Distância da UFPE), que conjuntamente com o Centro de Informática
da UFPE, aceitaram o desafio de propor e desenvolver um protótipo que atendesse aos anseios
do MEC. Dentro deste contexto, representantes do MEC apresentaram para a coordenação do
projeto na UFPE um protótipo inicial que serviu como referência para o desenvolvimento de
tal tecnologia. O protótipo final deveria ser validado pelo MEC e industrializado.

O estudo de caso deste trabalho ocorreu no contexto desta parceria entre o MEC e a UFPE.
Para realização do projeto seria necessário desenvolver um protótipo de um equipamento que
reunisse as características especificadas pelo MEC e um software robusto que pudesse suportar
estas características, o que configura o desenvolvimento de um sistema de hardware e software,

37



38CAPÍTULO 5 ESTUDO DE CASO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PROJEÇÃO INTERATIVA PARA USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS - LAMPEJO

ambiente perfeito para aplicação da abordagem proposta no Capítulo 4 deste trabalho.
Durante um ano uma equipe técnica formada por 20 pessoas trabalhou dedicada ao projeto,

que foi denominado Lampejo. O grupo era totalmente heterogêneo e multidisciplinar e foi
organizado de acordo com suas especialidades nos diversos subsistemas do projeto, como será
descrito nas seções posteriores.

5.2 Objetivos do estudo de Caso

O Standish Group [4] fez uma pesquisa para ter um panorama de como estavam os resultados
de projetos na área Tecnologia da Informação (TI), tentando analisar porque tantos projetos
na área de TI têm falhado.O resultado demonstrou que setenta e cinco porcento dos projetos
apresentavam problemas em termos de prazo ou cancelamento e apenas vinte e oito porcento
dos projetos analisados conseguiram terminar dentro do prazo, escopo planejado e no custo
esperado.

Esta pesquisa apontou alguns dos principais fatores de sucesso para este tipo de projeto, são
eles: envolvimento do usuário, apoio do gerenciamento executivo, clara declaração dos requi-
sitos, recursos suficientes para realização do projeto (custo), tempo suficiente para realização
do projeto e requisitos especificados implementados (escopo). Com base nestes critérios foram
formulados alguns objetivos a serem acompanhados no decorrer do experimento, são eles:

- Desenvolvimento de um projeto de um sistema eletrônico que envolve componentes de
hardware e software e que permita haver envolvimento dos usuários;

- Tempo suficiente para realização do projeto;
- Requisitos claramente especificados e implementados;
- Clientes e usuários satisfeitos com os resultados.
Neste estudo de caso não foram considerados aspectos financeiros (custo) do projeto, por

serem informações confidenciais. No decorrer deste capítulo serão discutidos os aspectos de
desenvolvimento do projeto utilizando a metodologia agilES e se neste contexto foram atingi-
dos os objetivos identificados acima.

5.3 Estudo de Caso

5.3.1 Preparação

Partindo do protótipo apresentado pelo MEC foi possível compreender a idéia inicial do sis-
tema que se desejava implementar. A equipe técnica preparou-se para o projeto fazendo um
estudo sobre tecnologias utilizadas atualmente para educação, com o objetivo de identificar
competidores ou idéias que pudessem ser agregadas a solução. Esta análise inicial pode ser
encontrada no Capítulo 2 deste trabalho.

Esta preparação inicial permitiu um nivelamento da equipe a respeito do domínio do projeto
e um olhar mais crítico sobre os ambientes pedagógicos. Percebeu-se que um equipamento
como o que estava sendo proposto deveria estar preparado para ser utilizado em diversos tipos
de ambientes pedagógicos e se possível poder levar alguns dos ambientes pedagógicos mais
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utilizados para dentro das salas de aula. Imaginou-se a possibilidade de levar a sala de vídeo
para a sala de aula, ou seja, poder passar para os alunos dentro da sala de aula um vídeo que
ilustrasse a aula sem precisar se deslocar até a sala de vídeo, ou ainda, poder consultar um livro
da biblioteca dentro da sala sem precisar estar na biblioteca.

Os indivíduos que participaram deste estudo de caso foram: a equipe técnica formada por
12 pessoas, a equipe de suporte educacional formada por 8 pessoas, professores e estudantes
de três escolas da rede de ensino municipal.

5.3.2 Execução

Após este estudo, a equipe iniciou o desenvolvimento do projeto executando cada passo do
agilES proposto no capítulo 4.

5.3.2.1 Levantamento de Requisitos

Foi feita uma reunião inicial de planejamento com a participação de toda a equipe técnica e toda
a equipe de apoio educacional. Esta reunião teve como objetivo escolher as escolas públicas
municipais que estariam participando de todo o processo de desenvolvimento do projeto.

Foram selecionadas três escolas: a Escola Municipal Júlio de Oliveira e Colégio Municipal
Pedro Augusto, para participar da etapa de levantamento de requisitos; e a Escola Municipal
Rodolfo Aureliano para participar dos testes de conceito, após o protótipo inicial do equipa-
mento ser desenvolvido. Nas seções seguintes será descrito todo o processo de levantamento
de requisitos.

a) Questionários e Grupos Focais
A metodologia adotada para a especificação das necessidades dos usuários foi definida com

base na teoria de cenários [8]. Esta metodologia prega a identificação das necessidades do
usuário com base na definição de cenários de uso. Para mapear os cenários de uso possíveis,
foi elaborado um questionário que deveria ser respondido de forma escrita pelos professores, e
um conjunto de perguntas que deveriam ser discutidas nos grupos focais, Anexo 1.

Assim, foi feita uma visita a cada uma das escolas com o objetivo de aplicar os questionários
e realizar os grupos focais. As escolas selecionadas para participar do processo de concepção
da ferramenta são escolas da rede pública de ensino do município de Recife, a Escola Municipal
Júlio de Oliveira e Colégio Municipal Pedro Augusto. A primeira visita foi a Escola Municipal
Júlio de Oliveira. Desta etapa participaram 13 professores que ministravam todas as disciplinas
para estudante até a 4º série do ensino fundamental. Esta escola também fornece assistência à
crianças deficientes. Uma das professoras dedicadas ao ensino de crianças especiais participou
da reunião, o que nos permitiu ter uma visão real das necessidades específicas para aulas com
crianças portadoras de necessidades especiais.

No início da reunião foi feita uma discussão envolvendo todos os professores em torno do
roteiro de perguntas do questionário. Nesta ocasião eles puderam expressar seus desejos e difi-
culdades no processo pedagógico. Após a apresentação e discussão preliminar do questionário,
o mesmo foi respondido por toda a equipe de professores.

A segunda visita ocorreu no Colégio Municipal Pedro Augusto. Esta etapa teve a partici-
pação de 12 professores de ensino médio, das diversas disciplinas (história, geografia, matemática,
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português, biologia, dentre outras). O processo de aplicação da metodologia foi o mesmo da
escola anterior. Inicialmente foi feita uma prévia discussão envolvendo todos os professores
em torno do roteiro de perguntas desenvolvido anteriormente, e por fim, lhes foi solicitado que
respondessem o questionário. Todo o processo de coleta de dados foi filmado e gravado para
uma análise mais detalhada nas etapas posteriores de identificação das necessidades do usuário.

b) Análise dos resultados
Com base no material coletado nas visitas (questionários, filme da discussão, entrevistas

com professores e fotos dos ambientes pedagógicos) nós pudemos mapear alguns aspectos
principais que nortearam a identificação dos requisitos não funcionais:

- O nível de conhecimento e contato dos professores com tecnologias: o nível de conheci-
mento dos professores em tecnologia, ou o contato dos professores com tecnologia, é bastante
variável. Há professores com amplos conhecimentos que utilizam de forma rotineira tecnolo-
gias mais avançadas como celulares com Bluetooth e laptops. Porém, encontramos professores
com dificuldades para operar tecnologias rotineiras como um aparelho de DVD e a internet;

- O tipo de atividades que os professores desenvolvem em sala de aula: os professores
costumam aplicar dinâmicas para contextualizar o conteúdo apresentado em aula. Uma relação
das dinâmicas mencionada pode ser encontrada no Anexo 1;

- Os tipos de tecnologias que os professores utilizam em sala de aula para dar suporte as
aulas: foram apontadas as tecnologias mais utilizadas em sala de aula e solicitamos aos profes-
sores que ordenassem estas tecnologias em ordem de importância. O resultado é apresentado
no Anexo 1.

Após a identificação das necessidades dos usuários nós pudemos perceber que a solução
proposta deve ser fácil de usar, ou seja, um equipamento que possa ser utilizada sem problemas
por usuários com pouca familiaridade em informática. A solução deve prover uma série de
recursos de multimídia para dar suporte às atividades desenvolvidas em sala de aula, como por
exemplo, permitir a exibição de filmes, a reprodução de músicas, a gravação de som, dentre
outras.

c) Elaboração do Documento de Requisitos do Sistema
Com base no material coletado nas visitas (questionários, filme da discussão, entrevistas

com professores e fotos dos ambientes pedagógicos) e na análise descrita na seção anterior foi
possível elaborar o documento de requisitos do sistema, Anexo 2, onde estão documentadas as
funcionalidades gerais do sistema e os requisitos não funcionais.

5.3.2.2 Design e Modelagem do sistema

Com o Documento de Requisitos do sistema definido, foi possível identificar os sub-sistemas e
os requisitos para cada sub-sistema.

a) Refinamento dos Requisitos
Os requisitos identificados foram agrupados em grupos relacionados como pode ser visto

no Anexo 3.
b)Identificar os sub-sistemas
Com base no agrupamento dos requisitos e nas discussões técnicas o sistema foi dividido

em cinco subsistemas, que deveriam ser desenvolvidos em paralelo, são eles: Base, Software,
Interface homem/máquina, Design de produto e Controle remoto.
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c) Relacionar sub-sistemas e requisitos
Para cada subsistema foi criado um documento chamado Especificação do subsistemas.

Este documento agrupa os requisitos de cada subsistema, bem como sua descrição, Anexo 3.
d) Especificar as funcionalidades dos sub-sistemas
Nesta etapa a Especificação do subsistema é incrementada com os requisitos específicos de

cada subsistema (Anexo 3).
e) Definir a interface dos sub-sistemas
Nesta etapa o Documento de Requisitos do sistema é incrementado com a arquitetura do

sistema, um modelo onde é apresentada uma visão do sistema em termos de seus subsistemas
e uma especificação dos relacionamentos entre estes subsistemas em termos de entradas e saí-
das (Anexo 2). O documento de Especificação do Subsistema também é incrementado com a
descrição das entradas e saídas para cada subsistema (Anexo 3).

f) Definição da Arquitetura do Sistema
f.1) Arquitetura de software
Com base no conhecimento gerado pelas visitas e entrevistas realizadas nas escolas, pude-

mos definir os principais critérios os quais tomaríamos como base para definição da arquitetura
de software da solução. Os principais critérios observados foram:

- O sistema deve ser simples e intuitivo;
- O sistema deve seguir o padrão de tecnologias consagradas e já utilizadas pelos usuários

como Windows, o sistema de caixa de banco, dentre outros pesquisados pelo projeto.
O sistema operacional utilizado foi o Linux. Uma versão deste sistema será adaptado para

as necessidades específicas do projeto descritas no documento de requisitos.
As aplicações que executarão as funcionalidades descritas no documento de requisitos serão

desenvolvidas utilizando a linguagem Python2, amplamente utilizada em ambiente Linux.
f.2) Arquitetura da Interface homem/máquina
A camada de interface com o usuário será desenvolvida utilizando a linguagem Flash1.

Esta linguagem tem sido amplamente utilizada no desenvolvimento de sistemas educacionais e
possibilita o desenvolvimento de um layout amistoso e a fácil integração com diversos tipos de
mídia.

f.4) Definição do Design
Com base no conhecimento gerado pelas visitas e entrevistas realizadas nas escolas, pude-

mos definir os principais critérios os quais tomaríamos como base para definição do design da
solução. Os principais critérios observados foram:

- O sistema deve ser parecido com as tecnologias que os usuários estão habituados a utilizar,
como controles remotos, caixa de banco, microsystem, etc;

- O design deve ser simples e intuitivo;
- O equipamento deve ter um design que facilite o transporte e locomoção.
Com base nestes critérios foram desenvolvidos dois cenários básicos de design. O cenário 1

(Figura 5.1), também chamado de cenário fixo, assim denominado, porque todos os periféricos
que dão suporte às necessidades especificadas no documento de requisitos estariam ligados ao
equipamento de forma física (por fios) por meio das entradas que o sistema disponibilizaria.

O sistema seria composto por uma unidade de processamento, que conteria toda a parte de
processamento e projeção, além de uma serie de periféricos independentes que dariam suporte



42CAPÍTULO 5 ESTUDO DE CASO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PROJEÇÃO INTERATIVA PARA USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS - LAMPEJO

Figura 5.1 Cenário Fixo.

as funções de multimídia, tais como uma câmera digital. A partir de uma câmera como esta,
conectada ao equipamento através de um cabo USB, o professor poderia gravar imagens, vídeos
e sons e reproduzi-los posteriormente. Para esta opção estava previsto também acoplamento de
teclados especiais, webcam para amostragem de figuras, tele conferência, TV com entradas
analógica ou digital, etc.

O cenário 2, também conhecido como cenário móvel, assim denominado por apresentar
características de mobilidade, seria composto por duas partes principais uma unidade de pro-
cessamento fixa e uma unidade de multimídia e controle móvel. A unidade de processamento
contém toda a parte de processamento e projeção, enquanto a unidade móvel disponibilizaria
todas as funcionalidades de multimídia, ou seja, em um único equipamento poderíamos reunir
funcionalidades como gravação de som, imagem e vídeo e controle remoto para a unidade de
processamento. Com isso daríamos mobilidade ao professor em sala de aula. Um esboço do
cenário 2 pode ser visto na Figura 5.2. Devido as restrições de tempo e custo somente o cenário
2 foi implementado.

f.3) Arquitetura da base (fixo)
Com base no conhecimento gerado pelas visitas e entrevistas realizadas nas escolas, pude-

mos definir também os principais critérios que tomamos como base para definição da prototi-
pagem do hardware da solução, tais como:

- Tecnologias que pudessem implementar as funcionalidades identificadas;
- Custo das tecnologias;
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Figura 5.2 Cenário Móvel.

- Durabilidade e manutenabilidade;
- O sistema deveria ser relativamente leve. f.5) Arquitetura do controle remoto (móvel)
O controle remoto apresentou-se como um diferencial para este sistema e um desafio tec-

nológico. O controle microprocessado pode se comunicar com a base e controlar as aplicações
do sistema, possibilitando também a captura de imagens e vídeos.

g) Definição dos critérios de aceitação
Para cada requisito do subsistema foi definido um critério de aceitação. Essa informação é

adicionada em uma seção do documento de Especificação dos Subsistemas (Anexo 3).

5.3.2.3 Desenvolvimento do Sistema

A implementação do sistema ocorreu em duas fazes, a primeira logo após a especificação de
requisitos, foi construído um protótipo inicial do sistema. A segunda, caracterizada por uma
série de modificações e melhorias no protótipo inicial, baseadas em testes e observações refer-
entes a tecnologias.

Parte 1
a) Implementação do sub-sistema Base
Foram desenvolvidos dois modelos de protótipo da base, o modelo em acrílico, Figura 5.3,

chamado de Lampejo 0.1, que serviu para os testes e experimentos iniciais, e um segundo
modelo chamado de Lampejo 1.0, Figura ??, simulando a forma final onde foram resolvidos
os problemas identificados no modelo inicial.
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Figura 5.3 Protótipo de testes da Base.

Os dois modelos continham o mesmo conjunto de equipamentos, uma placa mãe com 4G
de HD, 2G de memória RAM e 600MHz de processamento. Foram utilizados também um
gravador de DVD, caixas de som, hub USB, um projetor baseado na tecnologia de LEDs,
teclado e mouse.

Figura 5.4 Protótipo da base, Lampejo 0.1.

Muitos problemas referentes a ventilação foram encontrados na primeira etapa da prototi-
pagem, porém, na versão Lampejo 0.1 encontramos algumas soluções técnicas que pudesse
minimizar a alta temperatura gerada pelo projetor dentro do case do protótipo e a falta de ven-
tilação nas salas de aula sem ar-condicionado e com muitos alunos.
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Outro problema identificado nesta etapa foi a qualidade da projeção, o projetor de LEDs
utilizado tem uma tecnologia que suporta 20.000hs de projeção, porém este tem apenas 200
lumens, o que é muito pouco diante das salas de aula muito iluminadas. Estudos mostram que
a luminosidade mínima para se ter uma projeção de boa qualidade em sala de aula é de 1.500 a
2.000 lumens, a tecnologia de LEDs esta longe de atingir estes níveis de luminosidade.

Os requisitos implementados nesta versão estao listados na Figura 5.5.

Figura 5.5 Requisitos implementados no Lampejo 1.0.

b) Implementação do sub-sistema Software
O desenvolvimento do software para o sistema se deu em dois momentos principais, config-

urações do sistema operacional e implementação do seu core. O desenvolvimento do Sistema
operacional (SO) consistiu na adaptação do Linux para as necessidades do Lampejo. Estas ne-
cessidades estão todas documentadas no documento de Especificação desde subsistema, porém,
é interessante citar aqui algumas das mais importantes, são elas:

- Encapsulamento, ou seja, o SO deve ser encapsulado de modo que o usuário não tenha
acesso a ele, sendo assim, o mesmo não pode desconfigurar o sistema ou gerar situações que
ele não saiba resolver;

- Configurações automáticas, o sistema deve detectar a internet automaticamente sem ne-
cessidade de configurações especificas por parte do usuário ou de técnicos.

- Reconhecimento automático de dispositivos de entrada, o sistema deve reconhecer pen-
drives, CDs e DVDs automaticamente sem necessidade de configurações adicionais.

- Suporta diversos tipos de mídia. O sistema deve suportar diversos tipos de mídia (áudio,
figuras, vídeos, animações) nas extensões mais comuns no mercado atual.

- O sistema deve suportar arquivos criados em diferentes SOs.
Por sua vez, o core é uma camada intermediária de software que encapsula o SO e admin-

istra as solicitações feitas pela interface com o usuário. Esta aplicação identifica os comandos
enviados pelo controle e transformá-os em ações que podem ser visualizadas pelo usuário. Esta
aplicação foi desenvolvida utilizando a tecnologia Python, como mencionado anteriormente.

c) Implementação do sub-sistema Interface homem/máquina
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A interface homem/máquina do sistema foi desenvolvida em Flash. Esta linguagem tem
sido amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações educacionais por ser uma lin-
guagem visual e permitir a construção de efeitos que podem ajudar na implementação de car-
acterísticas de usabilidade, que são características que tornam mais fácil para o usuário utilizar
uma interface.

Figura 5.6 Exemplos de interfaces sugeridas para o Lampejo 1.0.

Esta interface teve uma curva de evolução interessante, pois, foram geradas diversas ver-
sões antes de se chegar a versão disponibilizada no Lampejo 1.0. Cada uma das versões era
melhorada com a participação ativa dos usuários finais, os professores. A Figura 5.6 apresenta
algumas destas versões de prototipagem.

d) Implementação do sub-sistema Design
O design do produto foi uma das principais preocupações do projeto desde o seu inicio,

devido a resistência a tecnologia ocorrida por parte de alguns professores. Assim, houve na
equipe de design uma grande preocupação em não deixar o modelo do protótipo muito próximo
de um computador. Após definir o design externo do protótipo, que pode ser visto na Figura
5.4, e com base no conhecimento acumulado no Lampejo 0.1, foi possível definir o design
interno do protótipo, dispondo adequadamente todos os ítens do hardware e minimizando os
problemas de alimentação e temperatura enfrentados na versão 0.1 do protótipo.

Assim o design interno do protótipo foi definido como pode ser visto na Figura 5.7.
e) Implementação do sub-sistema Controle
O desenvolvimento do controle ocorreu em duas etapas. A primeira etapa ocorreu com

a construção de uma placa, onde os componentes (bluetooth, display, processador, bateria,
dentre outros) foram integrados. Na segunda etapa houve o desenvolvimento de aplicações
que permitiam o funcionamento desta placa de modo a prover os serviços especificados para
o controle. Na Figura 5.8 pode-se ver o protótipo inicial do controle e na Figura 5.9 a versão
final do controle.

f) Testes de requisito
A participação da escola Municipal Rodolfo Aureliano foi fundamental no desenvolvimento

deste projeto. A escola iniciou sua participação na etapa de testes do protótipo. Logo após a
construção do Lampejo 0.1, o equipamento foi disponibilizado para utilização dos professores.
Duas professoras treinadas para observação do funcionamento do protótipo acompanhavam
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Figura 5.7 Design interno do Lampejo 1.0.

cada aula que utilizou o Lampejo. Nesta etapa pode-se observar os problemas de calor, lu-
minosidade e alimentação que o protótipo estava apresentando, de modo que a equipe técnica
pudesse gerar alternativas para estes problemas. Eram identificadas também falhas do soft-
ware, ou seja, tipos de arquivos que o equipamento não conseguia abrir, problemas na leitura
de DVD, etc. Alguns dos relatórios de testes realizados por elas estão disponíveis no Anexo 4.

g) Integração
A integração destes subsistemas ocorreu de forma interativa e incremental para as equipes

de software e interface. Semanalmente, estas equipes implementavam um conjunto de fun-
cionalidades que eram integradas e testadas. As integrações com outros módulos foram ocor-
rendo gradativamente. Primeiro integrou-se a parte de software e interface com a base, e em
seguida com o controle. Por fim, houve a integração com o design. Foi construído um pro-
tótipo do design do produto com estereolitografia, Figura 5.5, e assim foi finalizada a versão do
Lampejo 1.0.

Parte 2
h) Implementação do sub-sistema Base
O subsistema base (fixo) do Lampejo precisou ser modificado devido a problemas de or-

dem técnica com a placa mãe original: não resistência ao calor e baixo desempenho para as
implementações sugeridas ao sistema. Assim, uma nova placa mãe, mais robusta, resistente, de
melhor desempenho e voltada para aplicações industriais foi sugerida e integrada ao projeto.
Outra vantagem desta placa é que ela é desenvolvida no mercado nacional e com um custo
bastante menor que o da placa anterior. A adoção desta nova placa implicou no entanto em
uma mudança radical no design do produto, que será apresentada nas subseções seguintes.

Outra alteração de impacto para o projeto foi a mudança de projetor. Inicialmente o projeto
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Figura 5.8 Protótipo inicial do controle do Lampejo 1.0.

optou pela utilização de um projetor de LEDs (Light Effect Diode), porém esta tecnologia
tem avançado a passos lentos. O projetor encontrado com maior luminosidade tinha apenas
200 lumens. A maior vantagem desta tecnologia é a sua durabilidade, quando comparada a
modelos convencionais. Seu tempo de vida chega a duas ou mais vezes o tempo de vida de
lâmpadas de projetores convencionais. Contudo, pesquisas apontam que em uma sala de aula
a quantidade de lumens mínima para se ter uma projeção de boa qualidade é de 1500 a 2000
lumens. Menos que isso pode comprometer a compreensão da mensagem que se esta passando
com a projeção. Assim, visando a qualidade e o conforto para sala de aula, decidimos optar pelo
projetor de lâmpada convencional. Estas duas alterações motivaram várias outras modificações
de hardware que tiveram impacto direto no custo e no design do sistema e que não serão listadas
aqui por configurarem aspectos extremamente técnicos.

Após estas alterações, foi gerado um protótipo inicial com o novo hardware, o qual ficou
disponível na escola municipal Rodolfo Aureliano para que os professores pudessem utilizá-lo
e a equipe técnica pudesse identificar problemas e fazer possíveis correções.

i) Implementação do sub-sistema Software
No subsistema de Software não houve grandes modificações. Basicamente precisamos ade-

quar o Sistema Operacional Linux as necessidades da nova placa e corrigir as falhas que foram
encontradas durante os testes ocorridos na escola.

j) Implementação do sub-sistema Interface homem/máquina
No subsistema de Interface ocorreram poucas modificações solicitadas pelos usuários. A

implementação da busca por palavra chave na navegação pelo pendrive; mensagem de feedback
nas situações em que o sistema não detecta a internet, mensagem que indicasse a ausência de
rede; mensagem de ejeção de pendrive.

l) Implementação do sub-sistema Design
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Figura 5.9 Controle final do Lampejo 1.0.

A parte 2 do desenvolvimento do design do equipamento sofreu várias alterações, sugestões
e solicitações dos professores usuários e da equipe técnica, resultando em um estilo de consenso
e compatível com as características mais atraentes apresentadas pelos designs.

Com base nos resultados deste teste e nas alterações de tecnologia ocorridas na base do
protótipo, a equipe fez um replanejamento do design do produto. A base precisou de um
crescimento horizontal para comportar a placa maior e a ventilação adequada para o novo
projetor. Um dos maiores problemas discutidos nesta etapa foi o posicionamento do teclado,
pois ele deveria estar numa posição confortável para o usuário de modo que a regulagem de
altura do sistema não interferisse no conforto de seu uso. Foi um desafio para a equipe encontrar
e equilibrar variáveis essenciais ao design como harmonia das linhas, tamanho e volume.

m) Implementação do sub-sistema Controle
A proposta inicial deste subsistema consistiu no desenvolvimento de um controle que se

comunicasse com a base através da tecnologia Bluetooth, durante esta comunicação seriam
trocadas mensagens de controle do sistema, tais como navegação na interface, abrir ou fechar
aplicativos, navegar em aplicativos, etc. Este controle também deveria tirar fotos, gravar vídeos
e áudio, de modo que professores e alunos pudessem ter um tipo de iteração e colaboração
maior com a tecnologia.

Após a mudança na placa mãe do sistema verificamos que implementar a comunicação
entre o controle e a base através de infravermelho reduziria o custo de implementação do con-
trole em 30 porcento. Diante disto foi implementado um novo modelo de comunicação destes
dispositivos utilizando a tecnologia de infravermelho. Não houve impacto disso para outros
módulos.

Outra modificação importante para o sistema ocorreu em relação aos requisitos de filmar,
fotografar e gravar áudio. Estes requisitos são um dos principais diferenciais do nosso modelo,
porque possibilitam uma iteratividade real entre alunos, professores e tecnologia. Encontramos
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dificuldades técnicas sérias na implementação destas funcionalidades no controle. Os proces-
sadores disponíveis não tinham capacidade para capturar imagens no formato de vídeo. As
soluções encontradas que poderiam ser desenvolvidas no tempo e com os recursos disponíveis
possibilitavam a captura de imagem, mas não possibilitavam a realização de pequenos filmes.

Com esta inviabilidade, a equipe técnica partiu para busca de outras soluções e encontrou
um dispositivo que poderia capturar imagens, fazer vídeo e capturar áudio. Porém, este dis-
positivo não possibilita a visualização previa do arquivo multimídia, como ocorre por exemplo
em câmeras digitais. Esta visualização só poderá ser feita quando o controle for conectado
a base. Isso impacta na remoção do display existente no modelo de controle anterior e um
replanejamento da placa do controle.

n) Testes de requisitos
O Lampejo 0.1, foi atualizado com as alterações de hardware ocorridas na base e o equipa-

mento foi disponibilizado para utilização dos professores na escola Rodolfo Aureliano. Nesta
etapa foi contratado um especialista em usabilidade que fez o acompanhamento dos usuários na
escola. Foram feitas observações fundamentais sobre usabilidade e falhas ocorridas no sistema
que serão reportadas de form mais detalhada na seção de testes.

o) Integração
A integração entre a base, o software, a interface e o controle, ocorreu sem maiores transtornos.

Porém, para o design do produto foi necessário o desenvolvimento de duas verões do case para
que a integração ocorresse de forma satisfatória.

5.3.2.4 Testes

a) Elaboração dos Testes
O planejamento dos testes ocorreu em três etapas: a primeira etapa compreendeu em coletar

dados a respeito da interação dos usuários e outros envolvidos nas tarefas de uso do Lampejo;
a segunda etapa que compreendeu em analisar e interpretar os dados coletados para identificar
requisitos do sistema. As duas etapas ocorreram em paralelo, sendo que a segunda só teve
inicio após a coleta dos primeiros dados. A terceira etapa, que ocorreu também em paralelo,
foram os testes de software executados para avaliação da interface e descoberta de eventuais
falhas do sistema.

b) Execução dos testes
Etapa 1: Coleta de dados
- Observação
A técnica de observação foi utilizada para identificar como o Lampejo funciona e pode ser

usado em atividades educacionais. Em todas as observações o pesquisador procurou ser o mais
neutro possível e posicionar-se onde melhor pudesse acompanhar as aulas e tomar notas do que
acontecia.

- Entrevista
Professores: a técnica de entrevista foi empregada para obter dos professores quais as im-

pressões que os mesmos possuem a respeito do Lampejo, principalmente com relação à facili-
dade de uso do sistema, falhas apresentadas, futuras funcionalidades e qualidade das aulas.

Alunos: a técnica de entrevista foi empregada com os alunos para compreender como eles
estão encarando a aplicação desse recurso na sua formação. Para isso procuramos identificar o
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que mais tem facilitado para os alunos nas aulas com o Lampejo e se eles observam melhoras
no aprendizado por conseqüência da implantação do sistema.

Técnicas Pedagógicas: a entrevista com as técnicas pedagógicas buscou entender o que elas
têm identificado na relação de professores e alunos com o Lampejo, quais os maiores ganhos
que o sistema tem proporcionado e quais as maiores dificuldades apresentadas.

Etapa 2: Análise e interpretação para obtenção de Requisitos
A análise e interpretação dos dados foi utilizada para organizar o material obtido durante

as observações, entrevistas e os documentos cedidos pelas técnicas pedagógicas. Foram iden-
tificados novos requisitos e confirmada a necessidade de requisitos especificados no início do
processo.

Etapa 3: Testes de Software
Paralelamente as outras atividades, testes de software foram executados para identificação

de falhas no Lampejo. Basicamente os testes foram executados segundo tarefas pré-definidas
(passadas pela equipe ou identificadas na ferramenta de gerencia de configuração e mudanças)
e em componentes isolados da interface do Lampejo. O objetivo dos testes foi de encontrar
falhas do sistema e identificar deficiências na interface com usuário.

5.3.2.5 Gerência de Projeto

De acordo com o modelo de gerenciamento tradicional [43] os processos de gerenciamento
podem ser classificados em 5 grupos: Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encer-
ramento. Estes processos interagem envolvendo o esforço de toda a equipe no decorrer do
projeto. As atividades descritas nesta seção mostram como foi conduzido o gerenciamento
deste projeto.

a) Iniciação
Esta etapa inicia-se com reuniões periódicas entre a coordenação do projeto e os clientes,

de modo que se possa definir um escopo inicial para o projeto e uma estimativa de custo para
execução desde escopo. Nestas estimativas estão inclusas principalmente estimativas de tempo
e recursos (equipe e material).

b) Planejamento do Escopo
Esta etapa é marcada por reuniões entre a coordenação do projeto, gerente de projeto e

clientes. Estas reuniões servem para definir o escopo e o cronograma, em outras palavras,
estas reuniões tem como principal objetivo especificar como o escopo deve ser desenvolvido
no tempo estimado para o projeto. A principal saída desta etapa é o cronograma do projeto e
uma lista inicial de riscos relacionados a execução do projeto.

Neste projeto sugerimos que ocorram iterações curtas, ou seja, semanalmente cada sub-
sistema disponibiliza um conjunto de requisitos previamente acordado para integração.

c) Reuniões semanais
O acompanhamento da equipe pode ser feito de forma eficiente com reuniões semanais.

Neste trabalho sugerimos dois tipos de reuniões semanais:
c.1) Reuniões semanais com a coordenação e usuários. Nestas reuniões a equipe técnica

apresenta para a coordenação e usuários os resultados do trabalho da semana. Com isso, os
usuários podem verificar se suas necessidades estão sendo atendidas e a coordenação pode
verificar o andamento do projeto. O custo de se descobrir e corrigir falhas de requisitos num
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tipo de desenvolvimento como esse é muito menor.

c.2) Reuniões técnicas semanais. As reuniões técnicas semanais servem para que a equipe
técnica possa alinhar o desenvolvimento dos sub-sistemas. Por exemplo, a equipe de hardware
pode estar montando um equipamento com dispositivos que têm tamanho não previsto pela
equipe de design de produto. Nas reuniões semanais esse tipo de falha pode ser detectado e
corrigido. Essas reuniões servem para melhorar a comunicação e troca de informações entre as
equipes dos sub-sistemas.

d) Encerramento

Nesta etapa, este trabalho sugere reuniões de encerramento periódicas, com a presença de
clientes e usuários para apresentar resultados do projeto, sejam estes parciais ou finais. Não há
uma freqüência recomendável para a ocorrência destas reuniões. Sugere-se que elas ocorram
quando um conjunto de funcionalidades do sistema que agreguem valor a clientes e usuários
possam ser apresentadas.

Após estas reuniões com clientes e usuários, sugere-se que ocorram também reuniões para
reflexão sobre o que foi feito, como foi feito e o que pode ser melhorado no processo e no
sistema. Participam desta reunião a equipe técnica, coordenação e gerente de projeto.

5.3.2.6 Gerência de Configurações e Mudanças

A gerência de configurações e mudanças foi fundamental no desenvolvimento deste projeto.
Uma das principais características em projetos que envolvem pesquisa e desenvolvimento é
a sua constante mudança. A realização de experimentos com usuários e a participação de
usuários nas reuniões semanais, ocorrendo em paralelo com o processo de desenvolvimento
possibilitou que problemas na especificação ou compreensão dos requisitos fossem identifica-
dos e modificados ainda em tempo de desenvolvimento. Isso ocorreu para todos os módulos do
projeto.

A etapa de gerência de configurações e mudanças ocorreu de forma simples e em apenas
uma atividade, descrita a seguir:

a) Solicitação e análise de Mudança

As modificações identificadas eram listadas e apresentadas na reunião semanal entre a
equipe técnica, clientes e usuários. Desta forma podia-se analisar de forma ampla cada al-
teração. A equipe de usuários avaliava o impacto pedagógico da alteração proposta; a equipe
técnica avaliava o impacto técnico da mudança; e a equipe de clientes avaliava o impacto em
custo e tempo. Esta análise era feita para cada alteração que implicava em mudança de requi-
sito.

Quando uma mudança era apenas a correção de algum bug do sistema ela não era levada
a reunião semanal. Ela era apenas reportada no sistema de controle de mudanças e alocada
para algum membro da equipe técnica. A ferramenta para controle de mudanças utilizada foi
o Mantis Bug Tracker. É interessante perceber que este tipo de bug ocorria principalmente nos
subsistemas Software e Interface. As mudanças nos módulos Base, controle e design sempre
ocorriam para refletir mudanças nos requisitos.
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5.3.3 Análise e Interpretação dos Resultados

Nas etapas de levantamento de requisitos, gerenciamento de configurações e mudanças e testes
foram marcados pela forte participação de usuários e clientes. Os usuários tiveram um papel
fundamenta participando dos grupos focais e questionários para o levantamento de requisitos.
Na etapa de testes, foi possível validar o conceito pois os testes nas escolas envolveram os
principais tipos de usuários, professores e alunos, utilizando o sistema no ambiente real de uso.

A participação dos clientes (representantes do MEC) nas reuniões de encerramento per-
iódicas foram importantes para administrar as expectativas do cliente em relação ao desen-
volvimento. O projeto foi iniciado com um atraso de cronograma que pode ser compensado no
decorrer do período de desenvolvimento. A cada uma destas reuniões a equipe podia acompan-
har a satisfação dos clientes com os resultados e o andamento do trabalho realizado.

Como mencionado anteriormente o projeto teve incido com um atraso de cronograma,
porém no decorrer do desenvolvimento a equipe conseguiu reverter o atraso e finalizar o projeto
no tempo estimado.

Todos os requisitos especificados foram implementados e estão sendo validados nas es-
colas. Assim, pudemos verificar que todos os objetivos especificados para observação neste
experimento foram alcançados de forma satisfatória.

5.4 Considerações Finais

Este Capítulo apresentou uma aplicação do agilES para o desenvolvimento de um sistema real.
Os resultados obtidos nesta aplicação foram animadores pois atingiram todos os objetivos es-
pecificados de acordo com os critérios de sucesso para projetos, estabelecidos pelo Standish
Group.

Evidentemente, esta foi uma análise preliminar e precisaríamos aplicar o modelo em outros
contextos para que tivéssemos posições mais sólidas acerca das suas contribuições e limitações,
entretanto foi possível capturar algumas opiniões que contribuirão para a evolução posterior do
modelo.



CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este Capítulo relata as principais contribuições fornecidas por este trabalho. São apresentados
também possíveis trabalhos futuros que podem ser realizados a partir deste.

6.1 Conclusões

Este trabalho se propôs a investigar a questão do desenvolvimento de sistemas de hardware e
software integrados num contexto de projetos de médio e pequeno porte. O objetivo principal
deste estudo foi propor uma abordagem, denominada agilES, que pudesse ser aplicado em
instituições de tecnologia para o desenvolvimento ágil deste tipo de projeto.

Após propor o agilES, foi feito um estudo de caso para validar o processo. A abordagem
proposta foi executada no desenvolvimento de um sistema real, que consistiu na prototipagem
de um dispositivo multimídia a ser utilizado em ambientes educacionais.

No estudo de caso foi possível verificar através de indícios de sucesso de projeto apontados
pelo Standish Group [4] se a metodologia proposta poderia ser utilizada para o desenvolvi-
mento ágil de sistemas de hardware e software integrados, com sucesso. Pôde-se observar que
houve um grande envolvimento de clientes e usuários em todo o processo, o que possibilitou
a detecção de falhas na compreensão dos requisitos e identificação de bugs mais facilmente.
Conseqüentemente uma maior satisfação de usuários e clientes foi alcançada com os resultados
obtidos. Isto pode ser observado nas entrevistas disponíveis no Anexo 5.

Outros ítens observados foram o tempo de desenvolvimento e o escopo, além de problemas
relativos a utilização de recursos do projeto, mesmo utilizando uma metodologia de desenvolvi-
mento nova a equipe conseguiu desenvolver o projeto no tempo estimado e entregar o produto
com todas as funcionalidades negociadas implementadas.

Diante de todas as informações aqui relatadas pode-se verificar que este trabalho apresenta
as seguintes contribuições: contribuições a área de engenharia de sistemas, contribuições rela-
cionadas ao projeto desenvolvido no estudo de caso e a área de tecnologia na educação.

6.1.1 Contribuições a área de engenharia de sistemas

Este trabalho contribui com a área de engenharia de sistemas na tentativa de solucionar alguns
dos problemas identificados nos processos encontrados na literatura para o desenvolvimento de
sistemas de médio e pequeno porte.

Alguns dos processos analisados apresentaram uma especificação deficiente em termos de
descrever de forma clara as etapas e atividades a serem realizadas durante o ciclo de desen-
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volvimento do sistema. Alguns falharam também na especificação de conceitos fundamentais
tais como testes, gerenciamento de projetos e gerenciamento de mudanças.

O agilES tenta solucionar este problema descrevendo claramente os papeis, responsabili-
dades, etapas, atividades e artefatos do ciclo de vida. E também propondo templates para os
artefatos gerados. Este processo especifica claramente a necessidade de uma etapa de testes
de sistema durante o ciclo de vida e uma etapa de testes especifica para cada subsistema, ou
seja, uma etapa de testes dentro do ciclo de desenvolvimento que cobre as funcionalidades
especificadas para cada subsistema.

O gerenciamento de mudanças é uma das principais contribuições do agilES. A cooperação
existente entre clientes, usuários e equipe técnica é estabelecida através das reuniões semanais
permitindo que falhas na especificação dos requisitos sejam identificadas antecipadamente, evi-
tando assim o alto custo de retrabalho e mudanças que podem ocorrer em etapas mais avançadas
do desenvolvimento. Os testes em cada interação também permitem a correção de bugs nos
subsistemas e no sistema com antecedência.

Outro problema identificado foi a complexidade de alguns dos modelos analisados. O ag-
ilES tenta seguir os preceitos de simplicidade estabelecidos pelas metodologias ágeis. Este
processo gera poucos documentos, tenta-se documentar somente os pontos essenciais para o
desenvolvimento do projeto. As etapas são compostas por atividades simples e descritas de
forma a serem compreendidas por toda a equipe.

6.1.2 Outras contribuições

Além das contribuições diretas relacionadas ao objetivo do trabalho, pode-se identificar tam-
bém contribuições relacionadas ao projeto desenvolvido no estudo de caso.

Neste trabalho utilizando as técnicas de entrevistas e grupos focais sugeridas na etapa de
levantamento de requisitos do agilES, foi possível fazer um levantamento sobre as necessidades
tecnológicas de professores em ambientes de sala de aula, e produzir um dispositivo alinhado
com as necessidades especificadas e a estratégia de modernização da educação que vem sendo
implementada pelo governo Federal.

Na etapa de testes foi possível uma observação contínua e real do protótipo, pois uma das
versões foi experimentada em ambiente real de uso em uma escola, onde foi utilizado por 14
professores em 6 salas de aula. Este experimento permitiu que fossem identificados problemas
do sistema, mas principalmente representou uma validação pedagógica inicial para o protótipo
proposto pelo MEC, visto que alunos e professores puderam expressar as contribuições em sala
de aula de um dispositivo como esse.

6.2 Trabalhos Futuros

Alguns problemas foram identificados no agilES durante o estudo de caso. A definição de
templates para o documento de Especificação dos Subsistemas foi um deles. Foi definido um
template para a especificação dos subsistemas onde os requisitos eram expressos no formato de
casos de uso. Porém, no decorrer do estudo de caso percebeu-se que esta seria uma boa abor-
dagem para o subsistema interface homem/máquina, e não para a base por exemplo. Assim,
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ao final do experimento os documentos de especificação do subsistema tem um template co-
mum (documento com as mesmas seções), porém a forma de descrição do subsistema teve que
ser adequada aos diversos tipos de domínios dos subsistemas. A identificação deste problema
remete a necessidade de fazer um estudo mais amplo sobre o desenvolvimento de templates e
técnicas para descrever os subsistemas, o que pode ser feito em contribuições posteriores deste
trabalho.

Um outro problema encontrado foi a atividade de testes dentro da etapa de implemen-
tação. Não foi possível realizar estes testes a cada interação para alguns módulos, base e
design, porque estes módulos só poderiam ser testados quando completamente montados. Foi
necessária a adoção de interações mais longas para estes módulos, se comparadas com as inter-
ações dos subsistemas controle, software e interface. Isso teve um grande impacto no gerenci-
amento do tempo do projeto. Fica sugerido como trabalho futuro a introdução de uma análise
mais ampla dos subsistemas e seus domínios, para testes mais adequados sejam feitos dentro
da interação e assim não havendo sobrecarga na etapa de testes de sistema.

Inicialmente propôs-se a adoção de um modelo de gerência de projetos baseado nos mod-
elos tradicionais. Porém, no decorrer do projeto percebeu-se a necessidade de introduzir ag-
ilidade neste modelo, como por exemplo as reuniões semanais com o clientes e usuários para
obter maior envolvimento do dos mesmos no desenvolvimento da solução, entregas frequentes
e mais flexibilidade nas mudanças que se mostrassem necessárias. Fica sugerido como trabal-
hos futuros a utilização do agilES em conjunto com outras metodologias de gerenciamento,
principalmente metodologias ágeis.

Outro trabalho futuro que pode ser sugerido é a execução do agilES para o desenvolvimento
de outros projetos hardware e software integrados. Acredita-se que com isso pode-se ter uma
validação mais abrangente das etapas, atividades e artefatos gerados. Sugere-se também a
possível complementação deste trabalho com o suporte a garantia da qualidade dos artefatos
gerados que não foi coberta neste trabalho.
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Anexo 1 



 

VISITA ÀS ESCOLAS PARA O LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Versão preliminar.2 

 

1º momento da visita – conversa filmada – roteiro para o grupo focal: 

� O que você gostaria de realizar na sala de aula, que não é possível hoje? 

� Na sua escola, que tecnologias existem com possibilidade de uso pedagógico? 

� Quais tecnologias você usa e de que maneira? 

� Na sua opinião, quais são os maiores benefícios do uso pedagógico dessas tecnologias? 

� Para você, quais são as maiores dificuldades encontradas para a utilização dessas tecnologias? 

� Que sugestões você daria para que o uso pedagógico dessas tecnologias seja pleno e efetivo? 

� Como você imagina um ambiente de sala de aula no ano 2100? 

 

2º momento da visita – questionário escrito: 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Nome (opcional) _______________________________________________________________ 
Cidade_____________________________________________________________ UF: ______ 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 
Idade entre 

� Menos de 20 � 21 e 30  � 31 e 40  � 41 e 50  � 51 e 60 � acima de 61 

Sexo 

 � Masculino � Feminino 

Há quantos anos você ensina? 

� menos de 5 anos 
� entre 5 e 10 anos 

� entre 10 e 15 anos 
� entre 15 e 20 anos 

� mais de 20 anos 

Qual é a sua formação? 

� graduação 
� especialização 

� mestrado 
� doutorado 

� pós-doutorado 
� outra: _________________ 

Com qual nível de ensino você trabalha? 

� infantil 
� fundamental I 

� fundamental II 
� médio 

 

Dentre os itens abaixo, através de quais deles você mais adquire informações? 
� TV 
� revista 
� jornal 

� internet 
� outras pessoas 
� rádio 

� livros 
� outros  
_________________________ 

O que você utiliza mais freqüentemente para se comunicar? 
� e-mail 
� salas de chat 
� ambientes virtuais     
   de estudo 

� telefone fixo 
� telefone celular 
� cartas   

� contato pessoal 
� fax 
� outros _________________ 

 



 
SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS 
 

Na sua escola, que tecnologias existem com possibilidade de uso pedagógico? 

( ) livro   –   ( ) revista   –   ( ) jornal   –   ( ) TV   –   ( ) vídeo   –   ( ) DVD  

( ) máq. fotográfica   –   ( ) câmera digital   –   ( ) rádio  –   ( ) gravador   –   ( ) mp3  

( ) microsystem   –   ( ) filmadora   –   ( ) filmadora digital   –   ( ) retroprojetor 

( ) projetor   –   ( ) computador   –   ( ) impressora   –   ( ) mimeógrafo 

( ) scanner   –   ( ) GPS   –   ( ) internet   –   ( ) web cam   –   ( ) outros ___________________ 

 

Onde você usa o computador?  
� Em casa    � No trabalho  � Biblioteca 
� Laboratório de informática � Outros __________________________ 
 

Quanto ao uso do computador, identifique os recursos que você mais utiliza: 
� Processador de texto (Word, WordPerfect, 
Writer) 

� Planilhas eletrônicas (Excel, Lotus 123, Calc) 

� Pacote de apresentação (PowerPoint, 
Impress) 

� Banco de dados (Access, File Pro, Base) 

� Comunicação, (e-mail, pure voice, 
NetMeeting) 

� Acesso a informação, (Netscape, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox) 

� Transferência e troca de documentos 
Exchange (File Manager) 

� CD-ROM (Multi-mídia) 

� Software na educação � Jogos 
� Outros?______________________________ � Não uso 
 

Com que freqüência você acessa a internet? 
� Nunca acesso 
� até 1h por semana 
� até 2h por semana 

� Até 5h por semana 
� até 10h por semana 
� mais de 10h por semana 

 
Em caso afirmativo, com quais finalidades você mais utiliza a Internet? (é importante citar a principal 
finalidade) 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Quais tecnologias você usa e de que maneira?  

Tecnologia Freqüência [*]: Como usa: 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 [*] Freqüência ( ) diária – ( ) semanal – ( ) quinzenal – ( ) mensal – ( ) ocasional 



 

(Para as questões seguintes, observe a escala e por favor escolha a opção ou o número que 
melhor representa a intensidade de seus sentimentos): 
 
Em que grau você se sente confortável usando em suas aulas: 

Computador (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
TV/vídeo (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Câmera digital, filmadora (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Microsystem, gravador (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Livro, revista, jornal (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Celular (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Retroprojetor (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Data show (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Scanner (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

 
Como você avalia sua experiência quanto ao uso dessas tecnologias na sala de aula? 

Computador (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
TV/vídeo (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Câmera digital, filmadora (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Microsystem, gravador (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Livro, revista, jornal (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Celular (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Retroprojetor (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Data show (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
Scanner (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

 
Para a próxima questão, por favor, marque a coluna que melhor representa seu perfil, em sala de aula: 

          TAREFAS                                        SITUAÇÃO 
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Usar mídia impressa      
Usar recurso de gravação e reprodução de áudio       
Usar programa de TV e vídeo      
Usar o processador de texto       
Guardar cópias de segurança de arquivos       
Administrar arquivos dentro de sub-diretórios ou pastas      
Instalar e desinstalar softwares      
Usar e-mail      
Gravar um CD-ROM ou DVD       
Descompactar um arquivo      
Trabalhar um mesmo arquivo usando diferentes computadores      
Pesquisar na internet       
Usar um pacote de apresentação tal como o PowerPoint      
Criar uma página de web      
Usar a função ajuda de um programa para resolver problemas       
Usar um site de busca para descobrir referências na internet      

 
Quais as dificuldades encontradas na realização destas tarefas? Como foram superadas? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 

Na sua opinião, quais são os maiores benefícios do uso pedagógico dessas tecnologias? 

para o professor  

para o estudante  

 

Para você, quais são as maiores dificuldades encontradas para a utilização dessas tecnologias? 

pedagógicas  

técnicas  

administrativas  

(outras)  

 

Que sugestões você daria para que o uso pedagógico dessas tecnologias seja pleno e efetivo? 

pedagógicas  

técnicas  

administrativas  

(outras)  

 

Que tecnologias você gostaria que sua escola disponibilizasse e como as utilizaria em suas aulas? 

Tecnologia Como usaria: 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Os tipos de atividades que os professores desenvolvem em sala de aula. 



Disciplinas Tecnologias mais utilizadas 

LÍNGUA PORTUGUESA / ESTRANGEIRA • Uso de TV e vídeo com temática da aula; 

• Pesquisa na biblioteca; 

• Contação de estórias, audição de músicas; 

• Pesquisa na internet (sites como o Rived, por 
exemplo), uso de software que aborde a 
temática da aula; 

• Produção de textos e registro de aulas-passeio 
no laboratório de informática. 

MATEMÁTICA • Utilização de jogos (xadrez, dominó) para 
abordar a temática da aula;  

• Aula de campo para trabalhar figuras 
geométricas (canteiros de horta, etc); 

• Confecção de jogos matemáticos com sucata; 

• Pesquisa na internet (sites como o Rived, por 
exemplo), uso de software que desenvolva 
conceitos matemáticos, abordando a temática 
da aula (Tangran, Cabri, por exemplo); 

• Socialização de descobertas e construções com 
o grande grupo, no laboratório de informática. 

HISTÓRIA / GEOGRAFIA • Uso de TV e vídeo com temática da aula e 
debate posterior; 

• Aula-passeio e debate posterior; 

• Pesquisa na biblioteca/trabalhos em grupo; 

• Audição de músicas que refletem problemas 
sociais (rap, MPB, funk e outros) discutindo em 
fóruns presenciais e virtuais com outros alunos 
de turmas e/ou escolas diferentes; 

• Pesquisa na internet (sites como o Rived, 
Google Earth, por exemplo), uso de software 
que aborde a temática da aula; 

• Produção de textos e registro de aulas-passeio 
no laboratório de informática. 

CIÊNCIAS • Uso de TV e vídeo com temática da aula; 

• Aula prática com kit de anatomia/de 
equipamento para química e física; 

• Pesquisa de campo/trabalhos em grupo; 

• Pesquisa na internet (sites como o Rived, por 
exemplo); 

• Uso de software que aborde a temática da aula; 

• Produção de textos e registro de pesquisas de 
campo no laboratório de informática. 



ARTES • Uso de TV e vídeo com temática da aula; 

• Aula-passeio (museus, teatros, etc); 

• Pesquisa na biblioteca/trabalhos em grupo; 

• Pesquisa na internet (sites como o Rived, 
museus, por exemplo); 

• Produção de textos e registro de aulas-passeio 
no laboratório de informática; 

• Grafitagem nos ambientes da escola; 

• Atividades práticas (pintura, escultura, teatro, 
dança, etc). 

 

 

Tabela 2: Lista de tecnologias utilizada por professores organizadas por prioridade 

Essencial  Importante Desejável 

Internet 

Data show 

Computador 

Impressora 

Scanner 

TV 

DVD 

Filmadora 

Câmera digital 

Microsystem 

MP3 

gravador 

microfone 

Retroprojetor 

Acervo de livros 

software na educação 

Laboratório de biologia 

Laboratório de química 

Laboratório de física 

Projeção de imagem em 3D 
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1. Introdução 

Este documento especifica o sistema Lampejo a ser desenvolvido. Seu propósito é especificar os 

requisitos de alto nível que o sistema deve prover, identificando os requisitos funcionais, não-

funcionais e as restrições e premissas. 

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos provedores de requisitos do cliente, aos analistas de 

requisitos, líderes técnicos e desenvolvedores do projeto. 

1.2 Convenções, termos e abreviações 

Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer deste 

documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem alfabética. 

Termo Descrição 

Requisitos funcionais Requisitos técnicos do software que compõe o sistema,  que descrevem 

ações que o sistema deve estar apto a executar, ou seja, o que o sistema 

deve fazer. 

Requisitos não funcionais Requisitos técnicos do software que compõe o sistema,  que descrevem 

atributos que o sistema deve possuir ou restrições sob as quais ele deve 

operar. 

1.2.1 Prioridades dos requisitos 

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” 

e “desejável”. A prioridade dos requisitos é utilizada no gerenciamento do escopo das etapas do 

projeto e na definição das prioridades durante o desenvolvimento do sistema. 

• Essencial: requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais 

são requisitos imprescindíveis, devem ser implementados desde as primeiras implantações do 

sistema. 

• Importante: requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não 

satisfatória. Requisitos importantes devem ser implantados o mais rápido possível, mas, se não 

forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim. 

• Desejável: requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o 

sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que 

podem ser implantados por último, ou não implementados, sem comprometer o 

funcionamento do sistema. 

2. Visão Geral do Sistema 

Hoje, a instrumentação da sala de aula com métodos e ferramentas mais modernas é uma necessidade 

e prioridade para o sistema de ensino brasileiro que estejam pautados em soluções tecnológicas como 

as dos programas de laboratório de informática nas escolas e mesmo o crescente desenvolvimento de 

conteúdos educacionais. 

Este projeto tem como objetivo central, desenvolver um sistema multimídia de visualização e 

interação coletivos para sala de aula permitindo que professor e alunos possam usufruir de uma 

interface comum, baseado no protótipo desenvolvido pelo Centro de Experimentação em Tecnologia 

Educacional - CETE, da Secretaria de Educação a Distância - SEED. 
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Partindo de testes já iniciados pelo MEC, que desenvolveu uma prova de conceito, o projeto pretende 

desenvolver o protótipo tecnológico de uma solução portátil multimídia que agregue funcionalidades 

de  "projetor, ou display inteligente", de baixo custo e uso simplificado, focado na dinâmica e uso de 

sala de aula. A combinação de funcionalidades de sistema de projeção e computador permitirá a 

conexão com a Internet, portabilidade, manipulação de conteúdo multimídia, desenvolvimento de 

tarefas colaborativas, apresentação de conteúdos educacionais, entre outras funções. 

3. Requisitos Funcionais 

Nesta seção são apresentados os requisitos técnicos e funcionais para cada um dos módulos do 

sistema.  

 

 [RF001] Gravação de Som 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de poder gravar sons em sala de aula como um requisito 

essencial.  Eles apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: gravar 

entrevistas, aulas ou depois que depois possam ser disponibilizadas para toda escola através da radio 

ou algum outro meio. 

 

 [RF002] Reprodução de Som 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de poder reproduzir recursos sonoros em sala de aula como um 

requisito essencial. Eles apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: 

algumas vezes os professores trazem musicas, entrevistas, dentre outros recursos sonoros, para 

ilustrar suas aulas. Atualmente eles tem utilizado CD player como dispositivo para reprodução de 

som. 

 

 [RF003] Amplificação de Som 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de poder amplificar recursos sonoros em sala de aula como um 

requisito essencial. Eles apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: 

muitas vezes a comunicação apresenta falhas porque com o barulho da sala os professores não 

conseguem se fazer ouvir entre os estudantes, outra situação e quando o professor esta utilizando 

musicas ou apresentando um filme, nestas situações precisaria de equipamentos para amplificação do 

som. 

 

 [RF004] Captura de Imagens 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de poder capturar imagens em sala de aula como um requisito 

essencial. Eles apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: no caso de 

crianças especiais o aprendizado se da por repetição, os professores costumam utilizar imagens ou 
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fotos cotidianas para educar, atualmente eles utilizam câmeras digitais para suprir esta necessidade. 

Outra situação apresentada, esta ligada ao recurso de projeção, muitas vezes o professor precisa 

exibir imagens de livros ou amplificar objetos para exibir a turma, seria essencial um recurso de 

captação de imagens nestas situações.  

 

 [RF005] Projeção  

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de projetar/amplificar imagens em sala de aula como um 

requisito essencial. Eles apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: 

muitas vezes o professor precisa exibir imagens de livros ou amplificar objetos para exibir a turma. 

 

 [RF006] Filmagem 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O usuário identificou a possibilidade de poder realizar filmagens como um requisito essencial.  Eles 

apresentaram algumas situações que ilustram a importância deste recurso: gravar entrevistas, aulas 

ou apresentação de trabalhos que depois possam ser disponibilizadas para toda escola através ou 

utilizados posteriormente como complemento da aula. 

 [RF008] Segurança  

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Foi identificada a necessidade de um sistema de segurança para o equipamento para garantir que o 

equipamento sempre será guardado de forma completa e que as peças que o compõe não sejam 

perdidas. Este sistema foi imaginado como um dispositivo que emite sinais (sonoros ou luminosos) 

caso o equipamento seja guardado incompleto. 

 

 [RF009] Internet 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Os usuários ressaltaram a importância de conectividade neste equipamento. Eles citaram algumas 

situações que demonstram a importância deste requisito: necessidade de pesquisas na web em tempo 

de aula, para ilustrar aulas; utilização de softwares educativos e recursos como youtube e Google nas 

aulas. 

 

 

 [RF009] Acessibilidade 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve prover suporte a usuarios com necessidades especiais, por exemplo, se o usuario tem 

problemas de visão o sistema deve prover brile no teclado, ou a possibilidade de almentar os icones 

visualizados. 

 [RF0010] Videoconferência 
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Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve permitir a realização de videoconferências. 

 

[RF0012] Captação de sinal de TV e Rádio 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar aplicativos que auxiliem o professor na ilustração de conteúdos e 

possam auxiliar o aprendizado (jogos, calculadora...). 

 

[RF0013] Multimídia 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve ser capaz de reproduzir conteúdos multimídia como imagem, som, vídeo, arquivos 

Office, animações, dentre outros. 

 

4. Requisitos Não Funcionais 

Nesta seção serão apresentados os requisitos não funcionais que foram identificados junto ao cliente 

durante o levantamento de requisitos, lembrando que os requisitos listados devem sempre ter uma 

forma de comprovação, idealmente deve ser uma meta definida, de forma que seja possível sua 

verificação. 

 

[RNF01] Mobilidade 

Mobilidade e definida pelos usuários como a capacidade de poder se movimentar e utilizar os 

recursos disponíveis no sistema. Por exemplo, poder usar o microfone amplificador de som e poder 

caminhar pela sala de aula, ou a possibilidade de usar um controle remoto para interagir com as 

aplicações que estao sendo executadas. 

 

 [RNF02] Auto Contido 

Os usuários apontam a necessidade de que o sistema seja auto contido, ou seja, não necessite de 

recursos externos a ele para funcionar, não seja necessário vários fios ou outros componentes. 

 

[RNF03] Usabilidade 

O sistema deve ser fácil de utilizar porque os usuários tem diferentes níveis de conhecimento sobre a 

utilização de tecnologias. O sistema deve apresentar características de usabilidade similares as de 

tecnologias familiares aos usuários. 

 

[RNF04] Robustez 

O sistema deve ser robusto, ou seja, não "quebra" facilmente devido a bugs de programação. Impor 

restriçõesao usuário como por exemplo  restrições com relação aos tipos de dados que serão 

executados no sistema, ou configurações automaticas que não permitam que o usuario se preocupe 

com configurações. 
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[RNF05] Facilidade de Transporte 

O sistema deve ser fácil de transportar, ou seja, o sistema deve ser leve e portátil de modo que não 

apresente dificuldade de locomove-lo para qualquer pessoa. 

 

[RNF06] Baixo custo de Manutenção  

O sistema deve ser construído com tecnologias que não apresentem alto custo para 

reposição/manutenção de componentes. Isso se deve ao fato de a escola não possuir largos recursos 

financeiros para manter isso, e a dificuldade burocrática de a prefeitura liberar recursos p este tipo 

de manutenção. 

 

[RNF07] Baixo Custo com Infra Estrutura 

O sistema não deve requerer nenhum tipo de infra estrutura especifica para sua utilização, devido a 

carência de recursos disponíveis nas escolas. 

5. Escopo Negativo 

Esta seção deve descrever as funcionalidades que a princípio estão relacionadas com o sistema, mas 

não fazem parte do escopo do projeto, estas funcionalidades não serão implementadas neste projeto, 

podendo ser implementadas em projetos futuros. 

 

 [EN001] TV Digital  

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema pode ser capaz de captar sinal de TV digital e transmitir este tipo de programação. 

 

 [EN002] Projeção em várias direções da sala 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve permitir que o conteúdo seja projeto em várias direções da sala de aula, permitindo 

que haja uma maior imersão dos estudantes. 

 

 [EN003] Possibilidade de colaborar com outros dispositivos em rede 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema permitir a colaboração com outros dispositivos em rede, tais como impressoras, scanners, 

etc.  
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 [EN004] Teclado adaptado para portadores de necessidades especiais 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve conter um teclado em braile ou com iluminação especial para permitir a inclusão de 

professores com necessidades especiais. 

6. Arquitetura do Sistema 

Esta seção apresenta a arquitetura proposta para o sistema. Ela consiste em uma macro visão dos 

subsistemas e as interfaces entre eles. 

 

 

 

 

7. Referências 

[1] Taciana P. R. Falcão. Modelagem de Soluções Ubíquas para Uso em Salas de Aula no Ensino 
Fundamental. Monografia de Graduação, Centro de Informática, UFPE. Recife, 2004. 
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Anexo I 

 

Mídia Tipos de Mídias 

Imagens  JPEG, PNG e GIF 

Vídeos DVD, AVI, MPEG, MOV e WMV 

Áudio  MP3, WAV, WMA e OGG 

Animações  SWF, GIF Animada 
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Especificação do Subsistema Base 
 
 

Lampejo 

Cliente: Ministério da Educação 

 

 

 

 

 
 

 
 

Responsáveis: Victor Wanderley 
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1. Introdução 

Este documento especifica o subsistema base do projeto Lampejo a ser desenvolvido. Seu propósito é 
especificar as características da arquitetura de hardware e os módulos que fazem parte deste 
subsistema.  

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos líderes técnicos e desenvolvedores do projeto. 

2. Características do Sistema 

2.1 Inputs 

 

 [CS001] Entrada para Microfone 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar que a utilização de microfone, provendo uma entrada fisica para isso. 

 

 [CS002] Entrada para Teclado 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar que a utilização de teclado, provendo uma entrada física para isso. 

 [CS003] Entradas USB 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar entradas USB para utilização de Pen drivers e outros periféricos. 

 

 [CS004] Mouse 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar a utilização de mouse, provendo uma entrada física para isso. 

 [CS005] Leitor de CD e DVD 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar que seja feita leitura de CDs e DVDs. 
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2.2 Display 

 

 [CS006] Projetor  

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar a projeção de conteúdo através de um projetor. 

 

 [CS007] Saída para Monitor 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve prover saída para projeção alternativa em monitor. 

 

 [CS008] Saída de Vídeo 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve prover saída de vídeo para projeção alternativa em TV. 

 

2.3 Áudio 

 

 [CS009] Microfone 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar um microfone para gravação de áudio. 

 

 [CS010] Auto Falante 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar um sistema de alto-falante para amplificação do som. 

2.4 Armazenamento 

 

 [CS011] Memória Volátil 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Grava em um tipo de memória que é apagado quando o sistema é desligado. 
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2.5 Controle 

 [CS012] Painel de Controle (Botões) 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar controle através de um conjunto de botões físicos. 

 

 [CS013] Cabo de força 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve disponibilizar um cabo de força longo e impermeável. 

 

2.6 Conectividade 

 [CS014] Detecção automática da Rede 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve possibilitar acesso a internet detectando a rede automaticamente de forma 
transparente para o usuário. 

 

 [CS015] Transferência de dados por bluetooth 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve prover a possibilidade de transferência de dados via Bluetooth, estudantes e 
professores devem poder transferir mídias do celular para o equipamento através da rede bluetooth. 

 

 [CS016] Recepção de sinal de TV 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve poder receber sinal de TV livre e assim projetar seu conteúdo. 

 

 [CS017] Recepção de sinal de rádio 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O sistema deve poder receber sinal de rádio AM/FM e assim projetar seu conteúdo. 



Ministério da Educação  

 

Lampejo  Confidencial  Anexo3_subsistema_base Pág 7/8 

 

3. Arquitetura 

3.1 Placa Mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Placa-Mãe PC2500E com chipset VIA CN700+VT8237R Plus. Suporta os processadores VIA C7-D 
1.5GHz. Memória DDR2 533MHz. Possui processador gráfico integrado (IGP) UniChrome que as 
eficientes plataformas dos processadores VIA é baseada na arquitetura CoolStream™, que 
proporciona mais robustez na performance por Watt e um consumo menor de energia elétrica do que 
os processadores concorrentes.  

3.2 Projetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projetor utilizado foi o Projetor Multimídia LG DS325 2500 Lumens com as seguintes 
especificações técnicas: 

Foco: 21.2~24.5 

Tamanho da tela: 33.55" ~ 260" (override to 297.86") 

Normal: 100"@3.86m 

Resolução 
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Nativa: SVGA (800 x 600) 

Max: UXGA(1600X1200) 

ANSI: 2500 

Brilho 

Normal: 2500 

Economico: 2000 

Compatibilidade de videos: NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 

Consumo: 200W 

Ruído 

Normal: 34dB 

Silencioso: 30dB 

Vida Útil da Lampada 

Normal: 2000 h 

Economico: 3000 h 

3.3 Periféricos 

• HD  de notebook, 120G (SATA) 

• Memoria DDR2 de 2G 

• Gravador de CD/DVD para notebook (adaptador slim line para IDE) 

• Wi-Fi (PCI) 

• Bluetooth D-link (USB) 

• Caixas de Som coaxial (10W) 

• Dispositivo USB para captação de sinal de TV 

4. Critérios de Aceitação 

O subsistema será considerado aceitável quando todas as características do sistema especificadas na 
seção 2 forem implementadas e funcionarem de forma correta. 

5. Referências 

[1] Documento de Requisitos do Lampejo. 



 

 

 

 

Especificação do Subsistema Controle 
 
 

Lampejo 

Cliente: Ministério da Educação 

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsáveis: Bruno Holanda 
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1. Introdução 

Este documento especifica o subsistema controle do projeto Lampejo a ser desenvolvido. Seu 

propósito é especificar as características da arquitetura de hardware e os módulos que fazem parte 

deste subsistema.  

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos líderes técnicos e desenvolvedores do projeto. 

2. Características do Sistema 

 

 [CS001] Comunicação 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Este dispositivo envia comandos para o subsistema de software através da tecnologia infravermelho. 

 

 [CS002] Alimentação 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

O subsistema alimenta as baterias através de uma conexão USB com a base.  

 [CS003] Fotos 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Este subsistema possibilita a captura de imagens através de uma câmera embutida na solução. 

 

 [CS004] Filmes 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

Este subsistema possibilita a captura de filmes através de uma câmera embutida na solução. 

3. Detalhamento da Solução Técnica 

3.1 Placa e componentes 

Placa: 

Placa de circuito impresso (PCI) desenvolvida em quatro camadas. 
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Periféricos: 

• Unidade de controle: micro-controlador LPC 2103 baseado na tecnologia Arm7 TDMI. 

• Infra-vermelho: 38khz de modulação 

• Bateria: ly-po (1100mah) 

• Botões de controle  

• Leds de status da câmera 

3.2 Câmera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho: 75mm×21mm×12mm 

Peso: 18g 

Faz vídeos coloridos com áudio. 

Vídeo: 3GP formato do vídeo,320×240 

Memória: 1GB. 

Tamanho do arquivo de vídeo: >500KB per minute 

Adaptor Type: USB adaptor charging cable 

Bateria: Lithium-ion 

Tempo de gravação estimado: 2 hs. 

4. Critérios de Aceitação 

O subsistema controle será considerado aceito quando forem observados os seguintes critérios de 

aceitação: 

1. A interface homem/máquina for controlada pelo controle, ou seja todas as funcionalidades 

deste subsistema possam ser acessadas pelo controle. 

2. O controle for capaz de tirar fotos e fazer filmes 

3. O controle for capaz de transferir as fotos e filmes para a base. 
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5. Referências 

[1] Documento de Requisitos do Lampejo. 



 

 

 

 

Especificação do Subsistema Design 
 
 

Lampejo 

Cliente: Ministério da Educação 

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsáveis: Lucas Andrade 
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1. Introdução 

Este documento especifica o subsistema de design do projeto Lampejo a ser desenvolvido. Seu 

propósito é especificar as características da arquitetura de software e os módulos que dela fazem parte.  

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos líderes técnicos, desenvolvedores e designers de 

produto. 

2. Características do Sistema 

2.1 Necessidades de Design 

 

[CS01] Funcionalidade  

     Possibilitar o acomodamento, proteção e estabilidade de todos os componentes, especificado no 

documento “Especificação do subsistema Base”, necessários para o funcionamento do equipamento 

tendo em vista o ambiente e o local de uso. 

Permitir que o equipamento possa ser produzido em escala industrial e tenha um baixo custo de 

manutenção.   

 

[CS02] Confiabilidade  

   Estabilidade do equipamento sem apresentação de problemas funcionais. 

     

[CS03] Usabilidade 

    Possibilitar o uso de forma correta e simples do equipamento pelo maior número possível de 

usuários finais. 

 

[CS04] Ergonomia 

   Interface homem\maquina pensada para se adaptar ao limite fisiológico humanas. 

     

[CS05] Mobilidade 

   Dispor de elementos que favoreça o transporte. 
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2.2 Construção do Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CS06] Forma 

Visando atender a necessidade de funcionalidade e mobilidade o equipamento possui a forma básica 

partindo de um cubo que é a melhor forma para acomodar os componentes eletrônicos que compões 

este equipamento. Qualquer outra forma implicaria em perda de espaço interno o que acarretaria no 

aumento desnecessário do equipamento que contradiz o requisito de mobilidade. 

 

[CS07] Layout 

Os elementos foram distribuídos de modo que respeite a qualidade particular de cada função. 

A lente do projetor foi colocada no lado oposto aos alunos para que a projeção seja visualizada por 

eles. A caixa de som foi colocada na direção dos alunos (oposto a projeção) para que as ondas sonoras 

possam se propagar na direção dos ouvintes. 

A posição do teclado foi de extrema importância, pois ele que ira determinar a posição do professor 

em relação aos alunos, em relação à projeção e para o uso do equipamento. Tendo em vista estes 

aspectos ele foi colocado lateralmente para que no momento do uso o professor ainda tenha o domínio 

da sala, tanto da projeção quanto dos alunos. Como o principal objetivo no uso do teclado e ver o que 

esta escrevendo o equipamento possui uma leve inclinação favorecendo o ângulo maior para a direção 

da projeção, mas que ainda permita a visão da sala. 

O teclado foi colocado ao lado do projetor o que favorece a utilização de todos os controles (controles 

de projeção, controle do sistema, entradas de periféricos) pelas pessoas destras. Escolha feita pelo fato 

de a maior parte da população brasileira ser destra. 

 

 

[CS08] Dimensões básicas 

 

33 x 29 x 18 cm (C x L x A)  

 

 

Figura 2.21 
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[CS09] Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Tampa 

Por motivos de simplificar o uso foi detectada a necessidade de diminuir a quantidade de controles 

(botões) visíveis para o usuário. Por isso foi utilizado uma tampa superior para mascarar os botões que 

não serão utilizados com freqüência, mas que serão necessários se for preciso realizar algum ajuste na 

projeção. Esse controle tem que ficar “escondidos”, mas não fora do alcance do usuário. 

 

2-Calota superior 

Local onde estão inseridos todos os controles, de modo que o usuário tenha um rápido acesso a esses 

controles. 

 

Controle 1- Teclado de membrana que está mostrado na figura 2.23, através dele o usuário tem acesso 

rápido e fácil a todos os principais controles do sistema (botão de ligar com indicador de led, home, 

alternar telas, ejetar, fechar e controle de volume). 

Controle 2- Ajuste de foco e zoom. 

Controle 3- Ajuste da projeção. 

Entradas de periféricos – Local para inserir periféricos com conexão USB, conexão de microfone e 

áudio. Localizado no local que favorece a inserção de modo mais fácil e rápido pelo usuário. 

 

 

3-Calota inferior 

Local onde estão fixados, internamente, os principais componentes eletrônicos que vão permitir o 

funcionamento do sistema. 

 

 

 

 

Figura 2.23 

Figura 2.22 
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4-Pega 

Possuindo rebaixos laterais o torna um local rápido e seguro para acomodar o fio. 

Ela esta localizada na calota inferior, pois é onde está concentrado todo o peso do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referências 

[1] Documento de Requisitos do Lampejo. 

[2] Especificação do subsistema Base 

[3] Especificação do subsistema interface homem/máquina. 



 

 

 

 

Especificação do Subsistema Interface Homem/Máquina 
 

Lampejo 

Cliente: Ministério da Educação 

 

 

 

 

 
 

 
 

Responsável: Aline Timóteo 
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1. Introdução 

Este documento especifica o subsistema interface homem/máquina a ser desenvolvido. Seu propósito é 
especificar os casos de uso das aplicações que serão visualizadas por usuários durante a utilização do 
Lampejo. A interface foi implementada em Flash e organizada nos seguintes módulos: Home,  
Gerenciador de Arquivos e Player de Imagens, descrevendo os fluxos de eventos, entradas e saídas 
de cada caso de uso a ser implementado. 

Este subsistema tem como principal papel possibilitar a interação do usuário com as diversas 
funcionalidades providas pelo sistema. Estas aplicações serão descritas de forma mais detalhada no 
decorrer deste documento. 

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos líderes técnicos e desenvolvedores do projeto. 

1.2 Convenções, termos e abreviações 

Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer deste 
documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem alfabética. 

Termo Descrição 

Atores Alguém ou alguma coisa (ex: máquina, outro sistema), externa à 
aplicação, que interage de alguma forma com o sistema.  

Casos de Uso Uma sequência de ações realizadas pelo sistema que resulta num valor 
observável para um ator específico. 

Requisitos funcionais Requisitos técnicos do software que compõe o sistema, que descrevem 
ações que o sistema deve estar apto a executar, ou seja, o que o sistema 
deve fazer. 

Requisitos não funcionais Requisitos técnicos do software que compõe o sistema, que descrevem 
atributos que o sistema deve possuir ou restrições sob as quais ele deve 
operar. 

2. Atores 

Ator Descrição 

Professor Usuário que utilizará diretamente os sistemas aqui propostos. 

3. Casos de Uso 

3.1 Home 

Ao inicializar o Lampejo o usuário visualizará a aplicação Home, que consiste, a grosso modo, em 
uma tela onde estão listadas todas as funcionalidades disponíveis no sistema. Todas as funcionalidades 
que podem ser providas nesta aplicação serão detalhadas nos Casos de Uso abaixo especificados. A 
navegação através das telas pode ser analisada no Fluxo de telas [3] deste documento. 

 

[UC001] Acessar a Internet 
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Pré-condições: O sistema estar conectado a Web. 

Pós-condições: O browser será aberto. 

Requisitos atendidos: [RF009] Internet 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Internet (ver opções 
de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Internet 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação Browser 

4. O sistema exibirá o browser e disponibilizará a navegação na Web 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não está conectado a Web 

Se o sistema não estiver conectado a internet a mensagem “Não foi possível encontrar sinal de rede. 
Entre em contato com o seu provedor de Internet para solucionar o problema.” deve ser exibida. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Salvar arquivos da Internet 

Se o usuário fizer o download de arquivos web o sistema deve direcionar o arquivo diretamente para 
o diretório Recentes, onde poderá ser acessado pelo usuário. 

 

 [UC005] Videoconferência   

Pré-condições: N/A. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF0010] Videoconferência 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve selecionar a opção Videoconferência  

2. A aplicação Home envia uma solicitação para que o SO abra a aplicação de videoconferência 

3. O sistema abre a aplicação de videoconferência. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não está conectado a Web 

Se o sistema não estiver conectado a internet a mensagem “Não foi possível encontrar sinal de rede. 
Entre em contato com o seu provedor de Internet para solucionar o problema.” deve ser exibida. 

[FE02] Não há uma webcam conectada ao sistema 

Se o sistema não detectar uma webcam conectada a ele a mensagem “Conecte uma webcam para 
realizar videoconferência.” deve ser exibida. 

 

 

 [UC006] Calculadora 

Pré-condições: N/A. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF011] Aplicativos Educacionais 

Fluxo de eventos principal 
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1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Calculadora (ver 
opções de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Calculadora 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação Calculadora 

4. O sistema exibirá o aplicativo Calculadora em tela cheia. 

 

[UC008] TV 

Pré-condições: N/A. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF0012] Captação de sinal de TV e Rádio 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção TV (ver opções de 
Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção TV 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para captação do sinal de TV 

4. O sistema exibe a mensagem “Aguarde enquanto o sinal de TV é detectado.” 

5. Se nenhum sinal for detectado o sistema levanta o fluxo [FE01] O sistema não encontra sinal 
de TV disponível. 

6. O sistema exibirá o conteúdo de TV captado. 

7. O usuário chama o fluxo [FA01] Sair para voltar ao menu principal. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Sair 

Esta opção direciona o usuário de volta ao menu principal. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não encontra sinal de TV disponível 

Se o sistema não detectar nenhum sinal de TV a mensagem “Não foi possível encontrar um sinal de 
TV” deve ser exibida. 

 

[UC009] Rádio 

Pré-condições: N/A. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF0012] Captação de sinal de TV e Rádio 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Rádio (ver opções de 
Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Rádio 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para captação do sinal de Rádio 

4. O sistema exibe a mensagem “Aguarde enquanto o sinal de Rádio é detectado.” 

5. Se nenhum sinal for detectado o sistema levanta o fluxo [FE01] O sistema não encontra sinal 
de Rádio disponível. 

6. O sistema transmitirá o conteúdo captado através do sinal de rádio. 
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7. O usuário chama o fluxo [FA01] Sair para voltar ao menu principal. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Sair 

Esta opção direciona o usuário de volta ao menu principal. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não encontra sinal de Rádio disponível 

Se o sistema não detectar nenhum sinal de Rádio a mensagem “Não foi possível encontrar um sinal de 
Rádio” deve ser exibida. 

 

 [UC011] Acessar o conteúdo do Pendrive 

Pré-condições: O pendriver estar conectado ao sistema. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF002] Reprodução de som e [RF0013] Multimídia 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Pendrive (ver opções 
de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Pendrive 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação de Gerenciador 
de Arquivos, neste momento o sistema pode levantar o fluxo de exceção [FE01] O sistema não 
reconhece o tipo de Pendrive. 

4. O sistema exibirá o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação nos arquivos do 
Pendrive, o sistema pode exibir o fluxo de exceção [FE02] O sistema não reconhece algum 
tipo de arquivo. 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não reconhece o tipo de Pendrive 

Se o sistema não reconhecer o tipo de Pendrive ele deve exibir a seguinte mensagem “O sistema não 
pôde reconhecer o Pendrive” e manter a opção de Pendrive desabilitada no menu principal. 

[FE02] O sistema não reconhece algum tipo de arquivo 

Se houverem no pendrive arquivos que o sistema não reconheça, eles devem ser exibidos na lista de 
arquivos do sistema, porem com um ícone que identifique este arquivo não pode ser lido pelo sistema. 
Se o usuário tentar abrir este arquivo o sistema deve exibir a mensagem: “O sistema não pôde abrir 
este arquivo.” 

 

[UC012] Tocar CD de Música 

Pré-condições: Deve haver um CD no dispositivo de leitura de CD. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF002] Reprodução de Som e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção CD/DVD (ver 
opções de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção CD/DVD 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação de leitura de 
CD/DVD 
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4. O sistema deve detectar que o CD contém apenas arquivos de música, então deve abrir 
diretamente o player para execução das músicas. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não consegue ler o CD 

Se o sistema não consegue ler o CD ele deve exibir a seguinte mensagem “O sistema não pôde ler o 
CD” e manter a opção de CD/DVD desabilitada no menu principal. 

 

[UC013] Exibir DVD de Filme 

Pré-condições: Deve haver um DVD no dispositivo de leitura. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção CD/DVD (ver 
opções de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção CD/DVD 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação de leitura de 
CD/DVD 

4. O sistema deve detectar que o DVD contém um arquivo de filme, então deve abrir diretamente 
o player para exibição do filme. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não consegue ler o DVD 

Se o sistema não consegue ler o DVD ele deve exibir a seguinte mensagem “O sistema não pôde ler o 
DVD” e manter a opção de CD/DVD desabilitada no menu principal. 

 

[UC014] Acessar CD/DVD de arquivos 

Pré-condições: Deve haver um CD/DVD no dispositivo de leitura. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF002] Reprodução de Som, [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a 
Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção CD/DVD (ver 
opções de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção CD/DVD 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação de Gerenciador 
de Arquivos, neste momento o sistema pode levantar o fluxo de exceção [FE01] O sistema não 
consegue ler o CD/DVD. 

4. O sistema exibirá o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação nos arquivos do 
CD/DVD, neste caso o sistema pode disparar o fluxo de exceção [FE02] O sistema não 
reconhece algum tipo de arquivo. 

Fluxos de Exceção 

[FE01] O sistema não consegue ler o CD/DVD 

Se o sistema não consegue ler o CD/DVD ele deve exibir a seguinte mensagem “O sistema não pôde 
ler o CD/DVD” e manter a opção de CD/DVD desabilitada no menu principal. 
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[FE02] O sistema não reconhece algum tipo de arquivo 

Se houverem no pendrive arquivos que o sistema não reconheça, eles devem ser exibidos na lista de 
arquivos do sistema, porem com um ícone que identifique este arquivo não pode ser lido pelo sistema. 
Se o usuário tentar abrir este arquivo o sistema deve exibir a mensagem: “O sistema não pôde abrir 
este arquivo.” 

 

 [UC015] Acessar o menu Recentes 

Pré-condições: O usuário ter executado um dos casos de uso: [UC002] Acessar a internet, [UC002] 
Fotografar ou [UC003] Filmar ou [UC004] Gravar Áudio ou [UC005] Webca, haver um Pendrive 
conectado ao sistema.. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF001] Gravação de Som, [RF004] Captura de Imagens e [RF006] 
Filmagem 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Recentes (ver opções 
de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Recentes 

3. A aplicação Home abrirá a tela de Recentes onde o usuário pode selecionar os seguintes 
fluxos: [FA01] Imagens, [FA02] Áudio, [FA03] Filmes, [FA04] Internet, [FA05] Salvar, 
[FA06] Lixeira e [FA07] Sair. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Fotos 

Se o usuário selecionar a opção Fotos ele poderá acessar todas as imagens que foram capturadas 
pelo sistema durante o período que utilizou o equipamento. 

[FA03] Filmes 

Se o usuário selecionar a opção Filmes ele poderá acessar todas os arquivos de filme que foram 
capturadas pelo sistema durante o período que utilizou o equipamento. 

[FA04] Download 

Todos os arquivos que são baixados através da internet serão disponibilizados para o usuário neste 
diretório. 

 [FA05] Salvar 

Quando o usuário acessa a opção Salvar o sistema abre uma tela com a visão dos arquivos do 
Pendrive para que o usuário selecione o local do Pendrive onde deseja salvar os arquivos, após 
selecionar o diretório o sistema exibe a mensagem “Os arquivos foram salvos com sucesso”, este 
fluxo pode levantar as seguintes exceções [FE01]Não há espaço no Pendrive, [FE02] Pendriver não 
encontrado. 

[FA06] Lixeira 

Quando o usuário acessa a opção Lixeira o sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir os 
arquivos? Sim ou Não”. Se Sim, os arquivos serão apagados, o sistema deve ser redirecionado para o 
menu principal com a opção Recentes desabilitada. Se Não o sistema deve permanece no meu 
Recentes e não alterar seu conteúdo. 

 [FA07] Sair 

Esta opção direciona o usuário de volta ao menu principal. 

 

Fluxos de Exceção 
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[FE01] Não há espaço no Pendrive 

Se não houver espaço físico no Pendrive para salvar os arquivos do menu Recentes, o sistema deve 
exibir a mensagem: “O sistema não pode salvar os arquivos porque não há espaço suficiente no seu 
Pendrive, libere espaço no Pendrive e tente novamente.” 

[FE02] Pendrive não encontrado 

Se não houver Pendrive conectado para salvar os arquivos do menu Recentes, o sistema deve exibir a 
mensagem: “Conecte o seu Pendrive ao sistema para que os arquivos possam ser salvos”.  E retorna 
para a tela de Recentes. 

 

[UC016] Menu de Voz 

Pré-condições: N/A. 

Pós-condições: N/A 

Requisitos atendidos: [RF009] Acessibilidade 

Fluxo de eventos principal 

1. O usuário deve navegar entre as opções de menu disponíveis até a opção Menu de Voz (ver 
opções de Menu no [3]) 

2. O usuário deve selecionar a opção Menu de Voz 

3. A aplicação Home enviará ao S.O. uma solicitação para abertura da aplicação Menu de Voz 

4. O sistema exibirá um sinal verde ao lado da opção Menu de Voz indicando que este esta ativo. 

5. Se o sistema estiver inativo o sistema exibirá um sinal vermelho ao lado da opção Menu de 
Voz 

3.2 Gerenciador de Arquivos 

 

[UC017] Modo de Exibição de Arquivos 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O sistema disponibiliza as opções [FA01] Exibir arquivos em lista e [FA02] Exibir arquivos 
em detalhe 

3. O usuário seleciona uma das opções [FA01] Exibir arquivos em lista e [FA02] Exibir arquivos 
em detalhe. 

4. O sistema pode levantar o fluxo de exceção [FE01] Problemas na leitura do dispositivo. 

5. O sistema exibe uma visão dos arquivos no formato selecionado pelo usuário. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Exibir arquivos em lista 

Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema exibe os arquivos no formato de lista (um abaixo do 
outro), exibindo somente o nome do arquivo e um uma imagem indicando o tipo de arquivo. Ver 
exemplo no [3]. 

[FA02] Exibir arquivos em detalhe 
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Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema exibe os arquivos no formato detalhe, ou seja, o 
nome do arquivo, mais um prinscreen em miniatura do conteúdo do arquivo, os arquivos são exibidos 
um ao lado do outro. Ver exemplo no [3]. 

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] Problemas na leitura do dispositivo 

O sistema não consegue ler corretamente os arquivos do Pendrive ou CD/DVD. 

 

[UC018] Filtrar Arquivos  

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O sistema disponibiliza as opções [FA01] Filtrar arquivos de imagem, [FA02] Filtrar arquivos 
de música e [FA03] Filtrar arquivos de filme 

3. O usuário seleciona uma das opções [FA01] Filtrar arquivos de imagem, [FA02] Filtrar 
arquivos de música e [FA03] Filtrar arquivos de filme. 

4. O usuário pode selecionar mais de um filtro e cada filtro selecionado é assinalado com uma 
luz verde ao seu lado. 

5. O sistema pode levantar o fluxo de exceção [FE01] Problemas na leitura do dispositivo. 

6. O sistema exibe uma visão dos arquivos no formato selecionado pelo usuário. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Filtrar arquivos de Imagem 

Se o usuário seleciona para exibição somente os arquivos de imagem disponíveis no Pendrive ou 
CD/DVD, o sistema exibe somente os arquivos de imagem e estes arquivos são exibidos com o modelo 
de visão com o qual o sistema foi configurado.  

[FA02] Filtrar arquivos de Multimídia 

Se o usuário seleciona para exibição somente os arquivos de multimídia disponíveis no Pendrive ou 
CD/DVD, o sistema exibe somente os arquivos de música e vídeocontidos no pendriver ou CD/DVD, 
estes arquivos são exibidos com o modelo de visão com o qual o sistema foi configurado.  

[FA03] Filtrar arquivos do Office 

Se o usuário seleciona para exibição somente os arquivos do Office  disponíveis no Pendrive ou 
CD/DVD, o sistema exibe somente os arquivos do tipo DOC, XLS, PPT, PPS, DOCX, XLSX, PPTX, 
ODT,ODS,ODP e estes arquivos são exibidos com o modelo de visão com o qual o sistema foi 
configurado.  

 

Fluxos de Exceção 

[FE01] Problemas na leitura do dispositivo 

O sistema não consegue ler corretamente os arquivos do Pendrive ou CD/DVD. 

 

[UC019] Voltar 
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Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos, 
caso o gerenciador exiba a raiz do dispositivo acessado o sistema realiza o fluxo [FA02] 
Voltar na raiz do gerenciador de arquivos. 

2. O sistema disponibiliza as opções Voltar para cada tela de navegação entre os arquivos do 
Gerenciador. 

3. Se o usuário seleciona a opção Voltar ele volta para o nível de hierarquia de arquivos que o 
chamou.  

Fluxos Alternativos 

[FA01] Voltar dentro de uma das páginas de exibição de arquivos 

Se o numero de arquivos em um diretório for maior que o numero de arquivos que podem ser exibidos 
o sistema exibira os arquivos excedentes em outra pagina. Em cada pagina exibida deve haver a 
opção de voltar para o nível de hierarquia superior. 

[FA02] Voltar na raiz do gerenciador de arquivos 

Se o sistema acessar a raiz do dispositivo cujo conteúdo esta sendo exibido no gerenciador de 
arquivos (Pendrive ou CD/DVD), o ícone de voltar em hierarquia não deve ser exibido.  

 

[UC020] Paginação 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O Pendrive contém mais do que 10 arquivos para serem exibidos em lista 

3. O sistema divide a quantidade de arquivos de modo a exibir a primeira pagina com uma lista 
de 10 arquivos e os arquivos restantes em uma outra pagina. O sistema exibe setas para a 
navegação entre as paginas. 

 

[UC021] Fechar Gerenciador de Arquivos 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O usuário seleciona a opção Fechar 

3. O sistema Fecha o Gerenciador de Arquivos e redireciona para a aplicação Home 

3.3 Player de Imagens 
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[UC022] Zoom na Imagem 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O usuário seleciona um arquivo de imagem  

3. O gerenciador abre o arquivo e exibe a imagem. 

4. O sistema disponibiliza as opções [FA01] Zoom+ e [FA02] Zoom- 

5. O usuário seleciona uma das opções [FA01] Zoom+ e [FA02] Zoom-. 

6. O sistema exibe a imagem com o Zoom selecionado pelo usuário. 

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Zoom+ 

Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema amplia a imagem com três possíveis tamanhos: um 
clique 200%, dois cliques 400% e três cliques 600%. 

[FA02] Zoom- 

Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema diminui a imagem com três possíveis tamanhos: um 
clique 200%, dois cliques 400% e três cliques 600%. 

 

[UC023] Girar Imagem 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O usuário seleciona um arquivo de imagem  

3. O gerenciador abre o arquivo e exibe a imagem. 

4. O sistema disponibiliza a opção Girar Imagem 

5. O usuário seleciona a opção Girar Imagem 

6. O sistema exibe a imagem com um giro de 90 graus para direita. A cada seleção desta opção o 
sistema deve girar a imagem 90 graus. 

 

[UC024] Navegar entre imagens 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O usuário seleciona um arquivo de imagem  
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3. O gerenciador abre o arquivo e exibe a imagem. 

4. O sistema disponibiliza as opções [FA01] Próxima Imagem e [FA02] Imagem Anterior 

5. O usuário seleciona uma das opções [FA01] Próxima Imagem e [FA02] Imagem Anterior 

6. O sistema exibe a imagem anterior ou posterior a imagem que estava em foco, na ordem em 
que estas imagens estão dispostas no Pendrive. 

7.  

 

Fluxos Alternativos 

[FA01] Próxima Imagem 

Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema exibe a próxima imagem disponível no diretório 
que esta sendo acessado. 

[FA02] Imagem Anterior 

Quando o usuário seleciona esta opção, o sistema exibe a imagem anterior a disponível no diretório 
que esta sendo acessado. 

 

[UC025] Fechar Player de Imagem 

Pré-condições: Haver um Pendrive ou CD/DVD conectados, os fluxos listados terem sido executados 
com sucesso: [UC011] Acessar o conteúdo do pendriver e [UC014] Acessar CD/DVD de arquivos. 

Pós-condições: N/A. 

Requisitos atendidos: [RF005] Projeção e [RF0011] Acesso a Pendrive e CD/DVD 

Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe o Gerenciador de Arquivos e disponibilizará a navegação entre os arquivos. 

2. O usuário seleciona um arquivo de imagem  

3. O gerenciador abre o arquivo e exibe a imagem. 

4. O usuário seleciona a opção Fechar 

5. O sistema fecha o aplicativo Player de Imagem e retorna para o gerenciador de arquivos no 
mesmo diretório onde o Player de Imagem foi chamado. 

4. Critérios de Aceitação 

O subsistema interface homem/máquina será considerado aceito quando todos os fluxos descritos 
acima estiverem implementados. 

5. Referências 

[1] Documento de Requisitos do Projeto MEC; 

[2] Protótipo de Usabilidade; 

[3] Documento de Fluxo de Telas; 
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1. Introdução 

Este documento especifica o subsistema de software do projeto Lampejo a ser desenvolvido. Seu 

propósito é especificar as características da arquitetura de software e os módulos que dela fazem parte.  

1.1 Público Alvo 

Esse documento se destina principalmente aos líderes técnicos e desenvolvedores do projeto. 

1.2 Convenções, termos e abreviações 

Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer deste 

documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem alfabética. 

Termo Descrição 

SO 
Sistema Operacional  

2. Características do Sistema 

2.1 Necessidades do SO 

[NG-01] O sistema deve possibilitar a utilização de  dispositivos USB do usuário, como pendrive, 

teclado, mouse, webcam etc. 

[NG-02] Com o objetivo de reduzir o custo com o hardware envolvido, o sistema deve ser capaz de 

executar em computadores com menor poder de processamento. 

[NG-03] Para aumentar a facilidade de utilização, a detecção e configuração do hardware e Internet 

devem ser automáticas 

[NG-04] Com o objetivo de manter a robustez e a confiabilidade, o sistema deve proibir que as 

configurações dos aplicativos instalados sejam modificadas indevidamente, permitindo ao usuário 

apenas a configuração dos componentes desejados do sistema - acessibilidade, por exemplo. 

[NG-05] O usuário não poderá salvar dados no disco rígido, nem apagá-los. Apenas os aplicativos de 

criação de imagem, som e vídeo podem gravar arquivos no disco. Para evitar a perda dos dados, todo o 

conteúdo criado por esses softwares devem ser armazenados no dispositivo de móvel (pendrive) do 

professor antes do desligamento do aparelho. Ao reiniciar o sistema, todos arquivos armazenados no 

sistema serão excluídos. 

[NG-06] Minimizar os problemas de visualização ao executar arquivos criados a partir de outros 

Sistemas Operacionais.  

[NG-07] Com o objetivo de evitar a degradação da performance, sistema deve limitar a quantidade de 

aplicativos abertos pelo usuário. 

[NG-08] Com o objetivo de manter a robustez e confiabilidade, todas as atualizações do S.O. e 

aplicativos de terceiros devem ser desabilitadas. 

[NG-09] As barras originais do S.O. devem ser retiradas, o professor não pode ter acesso direto ao 

Sistema Operacional. 

[NG-10] Todos os aplicativos devem ser exibidos em tela inteira, sem barras de título. O usuário não 

deve visualizar/acessar duas janelas ao mesmo tempo.  
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[NG-11] O sistema deve propiciar alteração e remoção de todas as teclas de atalho - CTRL+C, 

ALT+F4 etc. 

[NG-12] Ao usuário deverá ser permitida a utilização do mouse apenas com a funcionalidade do 

"botão esquerdo", os demais botões deverão ser desconsiderados pelo sistema. 

[NG-13] O sistema será multi-aplicação, no entanto apenas uma instância de cada aplicativo pode 

executar por vez. 

[NG-14] O sistema deve reconhecer um controle remoto desenvolvido pela equipe técnica, propiciar a 

detecção dos botões quando forem acionados. Estão previstos 4 botões cujas funcionalidades 

dependerão da necessidade do aplicativo em foco, um botão de fechar aplicativo, um para exibir a tela 

principal do sistema e outro para trocar a aplicação exibida. 

[NG-15] O Controle Remoto conterá uma câmera digital.Os dados obtidos pela câmera localizada no 

controle remoto serão enviados diretamente para o sistema através da tecnologia bluetooth. As 

informações da câmera e do controle remoto trafegarão pelo mesmo canal de comunicação.  

[NG-16] Ao ser adicionado um CD, DVD ou pendrive o Sistema deverá reconhecer o dispositivo e 

então comunicar a ocorrência à aplicação principal. O gerenciador de arquivos não deve ser executado 

instantaneamente. 

[NG-17] Ao ser removido um CD, DVD ou pendrive o Sistema deverá informar a retirada do 

dispositivo à aplicação principal.  

[NG-18] O sistema deverá minimizar ao máximo o tempo em que o pendrive fica "montado", evitando 

da melhor forma possível os danos causados pela retirada indevida do dispositivo por parte do 

Professor. 

[NG-19] Os aplicativos devem executar em modo exibição, não permitindo a alteração dos arquivos 

por ventura abertos.  

[NG-20] Ao ser iniciado, o equipamento deve estar pronto para execução prevista, sem necessitar 

nenhum tipo de configuração por parte do usuário.  

[NG-21] O Sistema não permitirá ao Professor a instalação de softwares no equipamento, no entanto, 

todos os aplicativos e arquivos reconhecidos devem executar de modo previsto. 

[NG-22] Cada controle remoto poderá comandar apenas um dispositivo por vez. Em caso de perda ou 

roubo, um outro C.R. poderá controlar o equipamento.    

[NG-23] Todos os dados fornecidos pelo controle remoto, provenientes de operações de som, vídeo e 

foto, devem ser disponibilizados ao usuário em uma pasta específica do sistema. Existirá um botão na 

interface que será habilitado apenas quando existirem dados deste tipo obtidos do C.R. 

[NG-24] Todas as mensagens de erro do sistema devem seguir o mesmo padrão de visualização. O 

gerenciador de Aplicativos deve receber uma solicitação via Socket com o seguinte formato:  

"error <" + diretorioLinuxDaImagemExibida +"> " + mensagemDeErroApresentada. O diretório da 

imagem e a mensagem de erro serão enviados para o Exibidor de Erro, desenvolvido em Flash. 

[NG-25] Ao exibir uma mensagem de erro, o sistema deve proibir a troca entre aplicativos enquanto o 

professor não selecione a opção "OK" do Exibidor de Erro. 

2.2 Formatos de Arquivos Reconhecidos 

O sistema deve reconhecer diversos tipos de arquivos e mídias, todos os arquivos de devem ser 

reconhecidos estão listados no Anexo 1 deste documento. 
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3. Detalhamento da Solução Técnica 

3.1 Arquitetura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sistema Operacional  

A distribuição Linux Kubuntu versão 8.04 demonstrou ser a mais adequada, dentre as pesquisadas, 

pelas seguintes características listadas abaixo: 

• Distribuição gratuita do Sistema Operacional, o baixo custo de produção e distribuição é um 

requisito essencial do sistema;  

• Uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, possui boas garantias de confiabilidade, 

segurança e robustez;  

• Implementa satisfatoriamente [NG-01], [NG-02] e [NG-03]  

• O S.O. fornece mecanismos eficientes para obter os requisitos [NG-04], [NG-05], [NG-06], 

[NG-07], [NG-08] e [NG-12] ;  

• Utilização do ambiente gráfico nativo KDE, permite a implementação eficiente dos requisitos 

[NG-09], [NG-10] e [NG-11]. 

3.3 Aplicações 

3.3.1 Core 

O core é um modulo que reúne um conjunto de aplicações que gerenciam todas as funcionalidades do 

sistema. Cada uma das aplicações serão descritas nas seções seguintes. 

3.3.1.1 Gerenciador de aplicativos (Application Manager) 

O Gerenciador de Aplicativos é a entidade, pertencente ao Core, responsável pela inicialização, 

controle e encerramento dos aplicativos do Sistema. 

 

Figura 1: Definição da arquitetura do Lampejo 
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Para inicializar um aplicativo, a Interface Flash deve solicitar ao Core do sistema essa execução. Esta 

solicitação será repassada internamente para o Gerenciador de Aplicativos, onde será tratada. 

Através do controle remoto do Sistema, o professor poderá solicitar a troca/fechamento do aplicativo 

em foco e a exibição da Interface Flash (HOME). Esses comandos serão repassados para o 

Gerenciador de Aplicativos, onde serão tratados. Abaixo segue uma lista das necessidades gerais do 

sistema atendidas por este módulo: [NG-07], [NG-13], [NG-18], [NG-19], [NG-20] e [NG-21] 

3.3.1.2 Detector de Hardware (Hardware Detector) 

Este módulo possuirá como funcionalidade principal verificar a ocorrência de uma inserção ou 

remoção de um hardware no sistema. Caso um dispositivo pendrive ou CD/DVD sejam detectados ou 

removidos, o módulo deve ser capaz de atender as seguintes necessidades gerais do sistema: [NG-16] 

e [NG-17]  

3.3.1.3 Módulo gerenciador de controle remoto Bluetooth (Bluetooth Manager) 

 Entidade responsável por todo o gerenciamento do controle remoto do sistema. Conterá um módulo 

Bluetooth para comunicação com o dispositivo, além de um "interpretador" dos comandos recebidos. 

Este "interpretador" será responsável pela classificação dos dados em: comandos de controle, stream 

de som, Stream de vídeo ou fotografia. As necessidades gerais listadas abaixo serão atendidas pelo 

Gerenciador do Controle Remoto: [NG-14], [NG-15], [NG-22] e [NG-23]. 

3.3.2 Aplicações Reusadas 

3.3.2.1 BrOffice em Modo Exibição 

Exibidor de Documentos Microsoft Office e Open Office. 

3.3.2.2 Cheese: Exibidor e Gravador de Webcam 

Função Câmera Fotográfica. 

3.3.2.3 ExtCalc 

Calculadora Completa. 

3.3.2.4 Firefox 

Navegador de Internet Completo e Seguro. 

3.3.2.5 PowerPoint Viewer 

Exibidor de Arquivos PPT em Tela Cheia. 

3.3.2.6 KPDF 

Exibidor de Arquivos PDF. 

3.3.2.7 Kaffeine 

Player Multimídia. 

3.3.2.8 Skype 

Para realização de vídeo conferencias. 
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4. Critérios de Aceitação 

O subsistema software será considerado aceitável quando todas as funcionalidades especificadas nas 

seções anteriores estiverem implementadas e checadas. 

5. Referências 

[1] Documento de Requisitos do Lampejo. 

[2] Documento de Casos de Uso do aplicativo Flash. 

6. Anexo 1: Arquivos Reconhecidos 

Mídia Ícone Tipos de Mídia 
Imagens  

 

JPEG, PNG e GIF 

Vídeos 

 

DVD, AVI, MPEG, MOV, 
WMV e OGG 

Áudio  

 

MP3, WAV, WMA e OGG 

Animações  

 

SWF, GIF Animada 

Microsoft Office e Open 
Office 

     

DOC, XLS, PPT, PPS, 
DOCX, XLSX, PPTX, 
ODT,ODS,ODP 

PDF 

 

PDF 

Indefinido 

 

Arquivos não reconhecidos 
pelo sistema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 



 

 

Testes de Requisitos Não Funcionais 
 

Lampejo 

Cliente: Ministério da Educação 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Tiago Lemos de Araujo Machado  
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Descrição do Documento 

Abaixo faremos uma descrição apenas dos Requisitos Não Funcionais (RNFs) identificados até 

o momento na Escola Municipal Rodolfo Aureliano. Todos os requisitos aparecem destacados 

seguidos de uma descrição dos dados analisados. Uma tabela em anexo indica os documentos 

associados aos requisitos e por fim apresentamos recomendações para solução destes 

requisitos.  
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 Requisitos Não Funcionais 

Baixo tempo de Aprendizagem 

Descrição dos Dados analisados 

O Lampejo tem tido sucesso maior em relação ao público de professores que já possuem uma 

formação orientada ao uso de dispositivos computacionais. Muitos deles consideram o uso do 

Lampejo fácil e necessitam de pouco tempo para aprender como usá-lo. Em relação ao público 

sem ou com pouca formação para o uso do computador é necessário que seja providenciado 

um treinamento adequado que possa ajudá-lo a aprender a usar o Lampejo rapidamente. 

Confiabilidade 

Descrição dos Dados analisados 

Uma das necessidades mais evidentes do Lampejo é que ele passe confiança aos usuários em 

termos do funcionamento do sistema. Muitos dos professores revelam desconforto em 

preparar uma aula ou utilizar um determinado arquivo sem saber se o recurso estará apto a 

reproduzi-lo (a).  

Recomendação: 

• O conjunto de aplicativos de autoria (PowerPoint e semelhantes) deve ser 

recomendado para garantir uma oferta de ambientes de criação confiáveis para 

executar no Lampejo. 

• Criação de hotsite do produto com downloads organizados. 

Economia 

Descrição dos Dados analisados 

Uma das grandes vantagens identificadas pelos professores é a economia que o uso do 

Lampejo apresenta à escola que o utiliza. Na E.M. Rodolfo Aureliano os professores apontam a 

redução de investimento em alugueis de Data Show e confecção de transparências para uso 

em sala de aula e eventos da escola. 

Recomendação: 

• Pesquisar para encontrar novas funcionalidades que acarrete em mais redução de 

investimentos. 

Extensibilidade 

Descrição dos Dados analisados 

O Lampejo tem o propósito de ser uma mídia educacional para uso em sala de aula e é 

projetado atualmente com essa finalidade em mente. Entretanto através de observações 

efetuadas na E.M. Rodolfo Aureliano foi visto que o mesmo se comporta bem em eventos para 

grandes turmas (100 a 200 alunos) organizados pela escola. O RNF de extensibilidade 
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relaciona-se ao fato do Lampejo também poder usar suas funções em outras atividades dentro 

do ambiente do escolar.  

Recomendações: 

• Saída de vídeo  

• Saída de áudio 

• Entrada de vídeo (vídeo k7, DVD, mp4, etc.) 

• Entrada de áudio 

Facilidade de Conexão 

Descrição dos Dados analisados 

O Lampejo precisa apresentar pouca necessidade de materiais externos a sua conexão, deve 

ser auto-contido, instrutivo e poder proporcionar aos usuários facilidade para ser ligado. Nos 

testes visualizados foi notado que alguns professores ainda sentem rejeição para ligar o 

aparelho e a busca de materiais externos (extensões, transformadores, T’s trifásicos, etc.) 

atrasa bastante o inicio da aula. 

Integração de ferramentas 

Descrição dos Dados analisados 

A integração de ferramentas é um dos RNFs mais apreciados pelos professores. A possibilidade 

de unir num único aparelho as funções de pen drive, teclado, mouse, projetor e conexão com a 

Internet facilitam bastante a condução da aula e do próprio sistema pelo professor, além de 

trazer economia para a escola como apresentado no RNF referente à economia. 

Recomendações 

• Site/portal na internet com pasta de material de fácil acesso 

Portátil  

Descrição dos Dados analisados 

A E.M. Rodolfo Aureliano tem cerca de 10 salas de aula, um laboratório de informática, uma 

sala para estudos em matemática e uma biblioteca. O RNF portátil relaciona-se a facilidade de 

poder transportar o Lampejo para estes diversos ambientes de forma rápida e segura. 

Recomendações: 

• Peso 

• Apoios e Alças 

• Bolsas para transporte 

Prontidão 

Descrição dos Dados analisados 
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Os professores querem poder contar mais com o Lampejo, querem que ele seja um recurso 

sempre presente na sala de aula. Os mesmos precisam saber se contarão realmente com o 

dispositivo e seus recursos para preparem suas novas aulas. Como não há aparelhos para 

todos os professores, os mesmos precisam consultar a programação do Lampejo para saber 

quando o mesmo estará de prontidão para o uso de cada professor. 

Recomendações: 

• Setup rápido 

• Baixa latência do SO 

• Carga rápida de aplicações 

Continuidade de uso 

Descrição dos Dados analisados 

Os professores mencionaram a resistência do Lampejo como um RNF muito positivo, pois o 

aparelho tem se comportado muito bem em diversas situações. Na E.M. Rodolfo Aureliano 

nem todas as aulas têm o mesmo tempo de duração, mas os professores precisam ter certeza 

de que independe do tempo de aula o Lampejo poderá ser usado do inicio ao fim sem perca de 

desempenho. 

Imagem Uniforme 

Descrição dos Dados analisados 

Problemas como quadros manchados e divisórias na parede fazem com que a imagem 

projetada pelo Lampejo nem sempre seja uniforme o que pode acarretar problemas de 

visualização. 

  

 

 

 

 

 

 

Para isso um antepara pode ser utilizado de  
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Recomendações: 

• Anteparo de 1,2 x 1,2 m (tomando como referência os quadros da E.M. Rodolfo 

Aureliano). 
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PUC – RJ (Tese de Mestrado). 

 

 

Anexo I – Tabela de Requisitos Não Funcionais completa 

Requisito Não 

Funcional 

Documento 

Baixo tempo de 

Aprendizagem 

 

Ent 19.11.2008 Rosana 

 

Ent 21.11.2008 Gilvan 

 

Ent 27.11.2008 Leide 

EJA 

 

Fichas Lampejo (Rosana 

& Verônica) 

Confiabilidade Ent 19.11.2008 Rosana 

 

Ent 19.11.2008 Verônica 

 

Fichas Lampejo (Rosana 

& Verônica) 

 

Obs 2008.11.14 Tiago 

Economia Ent 03.12.2008 Ronaldo 

 

Ent 19.11.2008 Cristiane 

 

Ent 21.11.2008 Gilvan 

Extensibilidade Ent 19.11.2008 Rosana 

 

Ent 19.11.2008 Cristiane 

 

Obs 2008.11.28 Tiago 

Facilidade de Conexão Obs 2008.11.14 Tiago 

Integração de 

ferramentas 

Ent 19.11.2008 Cristiane 

 

Ent 26.11.2008 Priscila 
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Fichas Lampejo (Rosana 

& Verônica) 

Portátil Ent 19.11.2008 Cristiane 

 

Ent 26.11.2008 Priscila 

 

Obs. 2008.11.14 Tiago 

Prontidão Ent 27.11.2008 Djenil 

Contnuidade de Uso Ent 19.11.2008 Cristiane 

Imagem Uniforme Ent 19.11.2008 Veronica 

 

Ent 21.11.2008 Gilvan 

 

Obs 2008.14.11 Alex 

 

Obs 2008.11.21 Tiago 

 

Obs 2008.11.28 Tiago 
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Histórico de Alterações 

Data Versão Descrição Autor 

14/11/2008 01.00 Criação do Documento Alex Gomes & Tiago 

Machado 

10/12/2008 02.00 Nova versão do Documento Tiago Machado 

18/02/2009 03.00 Aprovação Aline Timóteo 
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Descrição do Documento 

Abaixo faremos uma descrição das necessidades identificadas nas seções de observação e nas 

entrevistas.  Cada necessidade vem acompanhada de uma pequena história que contextualiza 

a mesma. Após cada história temos uma tabela que identifica a tarefa, as necessidades e 

requisitos associados. Além disso, essa tabela contém referências aos documentos originais 

(localizados em MEC/Design/Testes de Usabilidade/Dados) das observações onde as 

necessidades e requisitos foram inicialmente estabelecidos sem a providencial filtragem de 

dados presente nesse documento. Visando facilitar a classificação dos itens observados, 

associamos cada um deles aos presentes no documento de Requisitos.  

Prioridades 

Sempre que uma marca vermelha como essa aparecer no texto significa que se trata de um 

assunto da mais alta prioridade. Obviamente, essas marcas desaparecerão ou continuarão em 

versões posteriores do documento, seu objetivo é revelar pontos nos quais a concentração de 

atenção deve ser privilegiada. Itens seguidos de * são novas necessidades/requisitos 

apontados em relação a versão anterior deste documento. 
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 Requisitos Funcionais 

• Aplicativos Educativos 
Descrição dos Dados analisados 

Essa aplicação foi pouco usada durante as observações. O jogo utilizado foi o jogo do macaco 

(sobre matemática), foi apresentado com problemas (a tela piscou bastante durante a 

exibição). Nem todas as crianças participaram (jogaram) e a professora não pôde pausar o jogo 

para fornecer uma instrução para os alunos.  

Bug: as piscadas de tela durante o jogo de matemática (jogo do macaco) foi identificada como 

uma falha do sistema. 

• Filmagem 
Descrição dos Dados analisados 

Numa das entrevistas foi relatado o desejo dos professores para o uso da webcam para o 

próximo ano, a funcionalidade desse dispositivo objetiva a troca de comunicação (conversa) 

entre turmas e gravações de atividades importantes. 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T1] controlar 
os jogos 

[NEC 01] Poder visualizar 
a ação do jogo sem 
interferências do sistema 
 
[NEC 02] Ter maior 
controle dos jogos  
 
 

[RF01] Poder pausar o 
jogo de matemática 
(jogo do macaco) para 
fornecer eventuais 
explicações e instruções.  

Obs 2008.11.14 Tiago 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T2] 
comunicação 
com outras 
turmas via 
webcam 

[NEC 03*] Possibilidade 
de conversas entre 
turmas diferentes 
 
[NEC 04*] Registrar em 
vídeo atividades das 
escolas  
 

[RF02*] Comunicação 
em tempo real. 
 
[RF03*] Gerar vídeos das 
atividades escolares 

Ent 19.11.2008 
Cristiane 
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Requisitos de Hardware 

Inputs 

• Entradas USB  
Descrição dos Dados analisados 

O uso do pendrive precisa fornecer mais informações sobre o seu uso como indicações de que 

o mesmo pode ser retirado. Numa das observações houve dúvida de um dos professores se 

poderiam retirar ou não o pendrive, uma das observadoras indicou como deveria ser o 

procedimento.  

BUG: um pendrive foi retirado e logo após a inclusão de outro o conteúdo exibido era o do 

pendrive anterior. 

BUG: problemas na entrada USB do teclado e mouse. Retiramos e recolocamos várias vezes, 

mas o funcionamento do teclado e mouse só ocorreu quando conectamos os plug-ins nas USBs 

vizinhas. 

Display 

• Projetor de Leds  

Descrição dos Dados analisados 

• O projetor apresentou uma boa imagem em toda utilização do lampejo. Entretanto, os 

professores sempre precisam de algum tempo para ajustá-lo. 

•  No laboratório de informática, a imagem tem boa definição. Mas uma divisória na 

parede prejudica a exibição de algumas imagens e textos. 

• Vimos que o Lampejo costuma ser usados para grandes platéias (100-200 pessoas). É 

preciso que a nitidez seja mantida para que todos possam ter boa visualização. 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T3] Acesso 
ao Pendrive 

[NEC 05] Obter 
informações do sistema 
sobre o pendrive 

[RF04] Indicar que o 
pendrive pode ser 
retirado. 
 
[RF05] Indicar como o 
mesmo deve ser 
retirado. 
 
 

Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.27 Tiago 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 
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  Figura 1: mão-de-obra para usar o anteparo do Lampejo – O nosso tem que  

 ser mais prático do que esse. 

 

[T4] Ajustar o 
foco do 
Lampejo 
 
 

[NEC 06] Configuração 
rápida e fácil do projetor 
 
[NEC 07] Garantir a 
uniformidade da imagem 
 
[NEC 08*] Nitidez das 
imagens para longas 
distâncias. 

[RF06] Salvar a 
configuração do projetor 
para os ambientes onde 
o Lampejo for mais 
utilizado de forma a 
evitar que o professor 
perca tempo no início da 
aula para ficar 
procurando a 
configuração ideal. 
 
[RF07*] Garantir nitidez 
das imagens na maior 
distancia possível 

 
[RF08] Disponibilização 
de um anteparo que 
possa garantir a 
uniformidade das 
projeções [Figura 1] 

Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.28 Tiago 
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Áudio 

• Auto-falante 

Descrição dos Dados analisados 

• Foi observado em sala que os professores precisam impor uma voz firme durante toda 

a aula para manter a atenção e romper eventuais barulhos que os alunos provocam; 

• Nas entrevistas foi identificado a necessidade do microfone, pois os professores 

precisam usá-lo em festivais e aulas para turmas numerosas. 

• Os professores e a escola em geral fazem uso intenso do som, a ausência do mesmo foi 

muito sentida nas entrevistas. Além disso observamos que os recursos utilizados para 

áudio são insuficientes e cheios de problemas como microfonias e ruídos que 

prejudicam e dispersam muita atenção. 

Conectividade 

• Conectividade 
Descrição dos Dados analisados 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T5] Exibição 
de conteúdo 
sonoro 

[NEC 09*] Professores 
usam aparelhos de som 
para transmitir 
conteúdos como músicas 
e poemas  

[RF09*] Audio funcional Ent 19.11.2008 
Cristiane 
 
Ent 03.12.2008 
Ronaldo 
 
Ent 26.11.2008 Priscila 
 
Obs 2008.28.11 Tiago 

[T6] 
Comunicação 
com a turma 

[NEC 10] Falar auto para 
a turma 

[RF10] Saída de som 
amplificada 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
 

[T7] 
Uso do 
microfone 

[NEC 11*] Professores 
precisam do microfone 
para turmas numerosas e 
festivais 

[RF11*] Entrada para 
microfone 

Ent 19.11.2008 
Cristiane 

[T8] 
Som audível 

[NEC 12*] Professores 
sempre usam recursos 
extras para o som, mas a 
qualidade não é boa. 

[RF12*] recursos de 
áudio que evitem ao 
máximo problemas 
como a microfonia e 
ruídos excessivos. 

Obs 2008.28.11 Tiago 
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Numa das aulas observadas, alunos tiraram fotos do conteúdo exibido na projeção do 

Lampejo.  Seria interessante que o próprio Lampejo enviasse esse conteúdo diretamente para 

o celular (ou outros dispositivos) do aluno.  

Requisitos de Software 

Sistema Operacional 

• Navegação 

Descrição dos Dados analisados 

• As informações de navegação e teclas de atalho precisam ter suas funcionalidades 

claramente divulgadas (se não for avisado, o professor não sabe pra que serve a tecla 

F9, por exemplo).  

• Além disso nota-se necessário que o usuário possa conhecer alguns estados do sistema 

antes de tentar executar alguma tarefa como: problemas na rede ou de 

compatibilidade. 

• Navegador de Internet  

Descrição dos Dados analisados 

A internet apresentou problemas numa das observações. Como não havia conexão o professor 

(a) fez várias tentativas para poder ter acesso. Não houve nenhum aviso prévio de que não 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T9] 
Disponibilizar 
conteúdo da 
aula 

[NEC 13] Repassar o 
material para aluno 
(fotos, textos, etc.) 
 

[RF13] Repassar o 
conteúdo de aula para 
os computadores da 
escola para maior acesso 
dos alunos 

Obs 2008.11.21 Tiago 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T10] 
Navegação 
no sistema 

[NEC 14] Saber a 
funcionalidade das teclas 
do sistema. 

[RF14] Explicar na tela o 
que fazem cada uma das 
teclas do controle do 
sistema (home, close, 

eject, etc.) 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.27 Tiago 

[T11] 
Receber 
informação 
sobre o 
estado do 
sistema 

[NEC 15*] Conhecer 
determinados estados 
(com rede, sem rede, 
etc.) do sistema. 

[RF15*] Alertas que 
indiquem problemas 
momentâneos  

Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Ent 19.11.2008 
Cristiane 
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havia como acessar a rede naquele momento, o que pouparia as várias tentativas feitas sem 

condição de obter sucesso.  

 

Aplicações  

• Player de slides  

Descrição dos Dados analisados 

O player de slides foi à aplicação mais utilizada nas aulas observadas. Sua utilização foi estável 

durante toda a observação e a interação entre turma – professor (a) – dispositivo ocorreu com 

sucesso. Conseqüentemente não foram detectadas novas especificações para essa 

funcionalidade. 

• Imagem 
Descrição dos Dados analisados 

O player de imagens deve informar ao professor que uma determinada imagem não pode ser 

exibida. 

BUG: O player de imagens não abriu nenhuma imagem contendo número ordinal no título. 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T12] Acessar 
a Internet 
 
 

[NEC 16] Acesso a 
internet  
 
 

[RF16] Visualizar o 
estado da rede na tela 
principal 
 
 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Ent 19.11.2008 
Cristiane 

[T13] 
Configuração 
da internet e 
do aparelho 

[NEC 17] Configurar a 
internet e o aparelho 

[RF17] Mensagem 
amigável de erro e 
página de configuração 
local 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T14] 

Carregar 

Imagem 

[NEC 18] Indicar que uma 

imagem não pode ser 

carregada 

[RF18] Exibir uma caixa 

de texto informando que 

a imagem não pode ser 

carregada. 

Obs 2008.11.14 Alex 

Obs 2008.11.14 Tiago 
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Escopo Negativo 

Web: Repositório de Materiais 

• Busca 

Descrição dos Dados analisados 

Os materiais de aula dos professores são numerosos e variados. Foi identificada a necessidade 

de uma melhor busca dos mesmos como num sistema de visualização por tags [NEC 11].   

Requisitos não Funcionais  

Descrição dos Dados analisados 

• Um dos maiores problemas apresentados nas observações foi com relação à tomada 

do Lampejo. A escola necessita de um T – Trifásico para utilizar o aparelho em sala de 

aula. A falta do mesmo fez com que a turma precisasse se deslocar para o laboratório 

onde o Lampejo pôde ser normalmente iniciado. A redução de materiais extras é um 

fator que diminui o tempo de execução da tarefa. 

• Além disso, numa das aulas observadas o professor tropeçou algumas vezes nos fios e 

outros matérias necessários a ligação do Lampejo. 

• Em outra oportunidade observamos a necessidade de fios e cabos produzidos com 

materiais impermeáveis, pois o Lampejo foi usado num ambiente com muitos 

vazamentos de água. 

BUG: Problemas na inicialização do Lampejo : tela cinza travada após o startup do Lampejo. 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T15] 
Apresentação 
do conteúdo 
da aula 

[NEC 19] Organizar os 
materiais para uma tela: 
pastas inteligentes + tags 

[RF19] Apresentação dos 
conteúdos por tags 

Obs 2008.11.14 Alex 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T16] Ligar o 
Lampejo 

[NEC 20] Ligar o Lampejo 
rapidamente  
 
[NEC 21] Manter o 
espaço do professor livre 
de fios e outras 
“armadilhas” 

[RF20] Fios longos na 
extensão 
 
[RF21] Adaptador das 
tomadas ajustável para 
os diferentes formatos 
 
[RF22] Os materiais 
usados para ligar o 
Lampejo devem ser 
fáceis de transportar 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.28 Tiago 
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 Figura 2: O Lampejo e alguns dos vários matérias necessários para ligá-lo.  

 

para um local na sala no 
qual reduza o risco de 
acidentes no espaço do 
professor. 
 
[RF23*] Redução de 
materiais extras para 
ligação do Lampejo 
[Figura 2]. 
 
[RF24*] Fios e cabos 
impermeáveis [Figura 3] 
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Figura 3: Perigo! Fiação do Lampejo junto a vazamento de água. 

 

Pedidos dos Professores 

• Disponibilidade da Internet: os professores indicam que a internet é item de muita 

importância numa sala de aula, então há a necessidade de garantir a estabilidade de 

conexão; 

• Lampejo de prontidão: os professores querem o Lampejo sempre disponível na escola. 

Eles não gostam dos longos momentos que o Lampejo passa em suas revisões. 

Agradecimentos 

Rosana, pelas fotos. 

Referencias 
[1] Taciana P. R. Falcão. Modelagem de Soluções Ubíquas para Uso em Salas de Aula no Ensino 

Fundamental. Monografia de Graduação, Centro de Informática, UFPE. Recife, 2004. 

Anexo I – Tabela de Necessidades e Requisitos completa 

Tarefas Necessidades Requisitos Documento 

[T1] controlar 
os jogos 

[NEC 01] Poder visualizar 
a ação do jogo sem 
interferências do sistema 
 
[NEC 02] Ter maior 
controle dos jogos  
 
 

[RF01] Poder pausar o 
jogo de matemática 
(jogo do macaco) para 
fornecer eventuais 
explicações e instruções.  

Obs 2008.11.14 Tiago 

[T2] 
comunicação 
com outras 
turmas via 

[NEC 03] Possibilidade de 
conversas entre turmas 
diferentes 
 

[RF02] Comunicação em 
tempo real. 
 
[RF03] Gerar vídeos das 

Ent 19.11.2008 
Cristiane 
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webcam [NEC 04] Registrar em 
vídeo atividades das 
escolas  
 

atividades escolares 

[T3] Acesso 
ao Pendrive 

[NEC 05] Obter 
informações do sistema 
sobre o pendrive 

[RF04] Indicar que o 
pendrive pode ser 
retirado. 
 
[RF05] Indicar como o 
mesmo deve ser 
retirado. 
 

Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.27 Tiago 

[T4] Ajustar o 
foco do 
Lampejo 
 
 

[NEC 06] Configuração 
rápida e fácil do projetor 
 
[NEC 07] Garantir a 
uniformidade da imagem 
 
[NEC 08] Nitidez das 
imagens para longas 
distâncias. 

[RF06] Salvar a 
configuração do projetor 
para os ambientes onde 
o Lampejo for mais 
utilizado de forma a 
evitar que o professor 
perca tempo no início da 
aula para ficar 
procurando a 
configuração ideal. 
 
[RF07] Garantir nitidez 
das imagens na maior 
distancia possível 

 
[RF08] Disponibilização 
de um anteparo que 
possa garantir a 
uniformidade das 
projeções [Figura 1] 

Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.28 Tiago 

[T5] Exibição 
de conteúdo 
sonoro 

[NEC 09] Professores 
usam aparelhos de som 
para transmitir 
conteúdos como músicas 
e poemas  

[RF09] Audio funcional Ent 19.11.2008 
Cristiane 
 
Ent 03.12.2008 
Ronaldo 
 
Ent 26.11.2008 Priscila 
 
Obs 2008.28.11 Tiago 

[T6] 
Comunicação 
com a turma 

[NEC 10] Falar auto para 
a turma 

[RF10] Saída de som 
amplificada 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
 

[T7] 
Uso do 
microfone 

[NEC 11] Professores 
precisam do microfone 
para turmas numerosas e 
festivais 

[RF11] Entrada para 
microfone 

Ent 19.11.2008 
Cristiane 

[T8] [NEC 12] Professores [RF12] recursos de áudio Obs 2008.28.11 Tiago 
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Som audível sempre usam recursos 
extras para o som, mas a 
qualidade não é boa. 

que evitem ao máximo 
problemas como a 
microfonia e ruídos 
excessivos. 

[T9] 
Disponibilizar 
conteúdo da 
aula 

[NEC 13] Repassar o 
material para aluno 
(fotos, textos, etc.) 
 

[RF13] Repassar o 
conteúdo de aula para 
os computadores da 
escola para maior acesso 
dos alunos 

Obs 2008.11.21 Tiago 

[T10] 
Navegação 
no sistema 

[NEC 14] Saber a 
funcionalidade das teclas 
do sistema. 

[RF14] Explicar na tela o 
que fazem cada uma das 
teclas do controle do 
sistema (home, close, 

eject, etc.) 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.21 Tiago 
 
Obs 2008.11.27 Tiago 

[T11] 
Receber 
informação 
sobre o 
estado do 
sistema 

[NEC 15] Conhecer 
determinados estados 
(com rede, sem rede, 
etc.) do sistema. 

[RF15] Alertas que 
indiquem problemas 
momentâneos  

Obs 2008.11.14 Tiago 
 

[T12] Acessar 
a Internet 
 
 

[NEC 16] Acesso a 
internet  
 
 

[RF16] Visualizar o 
estado da rede na tela 
principal 
 
 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Ent 19.11.2008 
Cristiane 

[T13] 
Configuração 
da internet e 
do aparelho 

[NEC 17] Configurar a 
internet e o aparelho 

[RF17] Mensagem 
amigável de erro e 
página de configuração 
local 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 

[T14] 

Carregar 

Imagem 

[NEC 18] Indicar que uma 

imagem não pode ser 

carregada 

[RF18] Exibir uma caixa 

de texto informando que 

a imagem não pode ser 

carregada. 

Obs 2008.11.14 Alex 

Obs 2008.11.14 Tiago 

[T15] 
Apresentação 
do conteúdo 
da aula 

[NEC 19] Organizar os 
materiais para uma tela: 
pastas inteligentes + tags 

[RF19] Apresentação dos 
conteúdos por tags 

Obs 2008.11.14 Alex 

[T16] Ligar o 
Lampejo 

[NEC 20] Ligar o Lampejo 
rapidamente  
 
[NEC 21] Manter o 
espaço do professor livre 
de fios e outras 
“armadilhas” 

[RF20] Fios longos na 
extensão 
 
[RF21] Adaptador das 
tomadas ajustável para 
os diferentes formatos 
 

Obs 2008.11.14 Alex 
 
Obs 2008.11.14 Tiago 
 
Obs 2008.11.28 Tiago 



 

Lampejo  Confidencial  Relatorio Necessidades 

Requisitos v.1.1 

Pág 16/16 

 

 

  

[RF22] Os materiais 
usados para ligar o 
Lampejo devem ser 
fáceis de transportar 
para um local na sala no 
qual reduza o risco de 
acidentes no espaço do 
professor. 
 
[RF23] Redução de 
materiais extras para 
ligação do Lampejo 
[Figura 2]. 
 
[RF24] Fios e cabos 
impermeáveis [Figura 3] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 



Transcrição do áudio da entrevista da Profª Cristiane. 
 
Como foi a tua experiência com o aparelho? [ok] 
 

A experiência foi boa. Até porque aqui na escola agente tem o hábito de usar o datashow, 
exibição de filmes, palestras, etc. Então quando o lampejo veio pra cá, agente passou a explorar 
os recursos que ele traz pra gente. Além da projeção, questão do áudio, entrada USB, que ai 
agente pode trazer a aula de casa, Material pronto de casa. Então a experiência foi muito boa, pra 
gente professor como mais um recurso pedagógico. Potente, poderoso, porque te dá uma série de 
possibilidades. E também em relação aos alunos mesmo, a aula ficou mais interessante, o clima 
que foi criado e agente pode trabalhar com alguns recursos que agente não trabalha na aula. 
Questão de mapas com Google Maps. Agente tem um laboratório com computadores, é legal. 
Mas é mais legal ainda quando agente consegue explorar isso numa projeção, quando a turma 
toda ta vendo, ta interagindo. O professor tem o controle do mouse pra mostrar essa imagem ou 
aquela imagem, por ai... 
 

No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? [ok] 

 
Olha agente só não tem aproveitado o áudio, por conta da questão do áudio. Mas eles têm 
aproveitado sim. Nos meus projetos que agente participa, agente planeja já contando com o 
Lampejo. Por duas razões: pela projeção, pelo acesso a internet, pela entrada USB que agente 
pode conectar o material que agente traz de casa. Então a interação ocorre dessa forma. Que eles 
manusearam, não. Não ainda. Mas chegaram, conheceram, tocaram, mexeram no mouse, 
mudaram tela. Isso já. (não entendi o final) 
 

Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? 

 
Olha. Como professor, eu acho que você ter uma ferramenta que te auxilie no teu trabalho é 
muito bom! Você se sente de certa forma até estimulado. Por exemplo: como eu não contava 
com tempo, eu gravava minhas aulas em cd, pendrive. Eu queria que o estagiário do laboratório 
colocasse em cada computador da escola a pasta que estava destinada. Então eu não me dava ao 
trabalho de instalar a pasta. Agora não, eu mesma trago, eu mesma instá-lo, eu mesma mostro, 
interajo com eles, ta sendo muito satisfatório. Eu acho que todo investimento, tudo que você 
possa investir em educação é muito bem vindo. Mas você lidar com tecnologia hoje, porque 
ainda precisamos nos alfabetizar tecnologicamente falando. Então, você utilizar isso, dentro do 
seu dia-a-dia de aula de escola pública é muito motivante. Então, acho que a emoção seria essa 
mesmo de poder trazer uma aula diferente, uma aula legal 
 
Facilitou a tarefa.[ok] 

 
Exatamente, facilitou, estimulou, diferenciou, também. Você pode trazer outras coisas para ser 
abordadas na sala de aula. Então abriu, realmente, a questão do leque de possibilidades. 
 
Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeita?[ok] 

 



Com o aparelho. Acho que não é nem pedir demais, mas ta montando ainda. Eu acho que falta. A 
questão do áudio, ser mais potente. Você conseguir colocar um vídeo e toda sala conseguir ouvir 
sem precisar de um recurso extra. Eu acho que falta a entrada para o microfone, porque eu acho 
que você estaria acoplado ao mesmo aparelho um recurso que agente muito utiliza aqui, em 
festivais... Na minha sala, nem tanto. Mas as outras salas são numerosas, né. Então você impõe a 
voz. Esse ano, não mais. Mas para o ano agente tem como meta a questão da troca de conversa 
via webcam, seria interessante até pra gravar algumas vezes que acontecem aqui. De imediato é a 
questão do som... E a internet! De vez em quando ela apaga 
 

Relate uma experiência positiva?[ok] 

 
Ah...Foram várias. Dia 16.10, esse ano agente teve a conferência (não entendi). E é uma 
conferência onde agente aborda questões ambientais, quem organizou foi o grupo GARPA (foi o 
que entendi), um grupo que coordeno aqui na escola e a abertura foi feita por mim. Então, o 
auditório tava cheio, estavam todas as dez turmas da manhã e as dez turmas da tarde. Então você 
conta um número significativo de alunos. Tiveram seis apresentações. O som tava saindo 
baixinho, mas tava saindo. Então exibimos um vídeo e três apresentações... (pausa para resolver 
outro assunto)...É, então agente fez essa apresentação, todo mundo pôde ver ao mesmo 
momento. Agente não precisou investir numa locação de data show, que é o que agente 
possivelmente faria...Os alunos interagiram, a apresentação do trabalho foi feita com o aparelho. 
Alguns foram escaneados, salvos no pendrive e exibidos. E cd também, agente conseguiu rodar 
numa boa. Isso como momento maior, em outro momento, foi na própria sala de aula. Onde pude 
trabalhar um projeto (não entendi) que visa a troca de correspondência por e-mail, então agente 
pôde abrir o e-mail e todo mundo pôde ver ao mesmo momento, fazer a leitura coletivamente. 
Respondemos esse e-mail, enviamos... E isso foi muito proveitoso, muito satisfatório. Na época 
que agente estava trabalhando gestão ambiental, pra fazer o trabalho da oficina, da conferencia 
do meio ambiente. Agente pode trabalhar mapas, eu não sei se você lembra da aula de geografia 
que era muito chato você ter de desenrolar o mapa e ver. Agora não, agente vai no Google Maps, 
salva o mapa, traz pra eles verem...então, foram muitas... 
 

Relate uma experiência negativa?[ok] 

 
A negativa foi a frustração do som não sair. Eu tenho alguns vídeos onde à saída do som é 
fundamental. E como não tava fazendo a leitura, não tinha saída de áudio, eu não sei o que era, 
mas o áudio não saiu. A outra foi a questão da internet, que agente tava aqui no laboratório e a 
internet não saiu. Agente tentou, tentou...Mas a internet não saiu 
 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? [ok] 

 

Olha. No inicio, no primeiro dia. Eu fiz até o relato. Como a caixa é de acrílico a primeira reação 
dos alunos foi olhar: “o que é que tem dentro!”. Começaram a olhar a questão da fiação, das 
luzes, por que cada luz corresponde a um comando. Então, esse foi o primeiro impacto. 
Quando o aparelho ta em uso, eles prestam bastante atenção. Porque um cenário é todo 
construído. A luz é apagada, a projeção é feita. Todo mundo recebe a informação ao mesmo 
tempo, a interação é feita a partir daí. Um dos trabalhos que eu fiz com eles, agente tava 
trabalhando brincadeiras, brincadeiras populares, brincadeiras de crianças. Então eu fiz uma 



apresentação, onde vários quadros, vários slides, aparecerem situações diferentes de brincadeira. 
Eles se identificavam com uma, ou com outra. Pedia pra voltar (“volta pra aquela!”, “aquela é 
mais interessante!”). Foi um trabalho legal. Porque em cima dessa atividade, agente planejou 
nossa oficina de brincadeiras... que foi montada de acordo com a identificação deles em cima do 
que foi mostrado. Se isso tivesse sido feito em computador, talvez a questão da emoção, não sei, 
talvez não tivesse sido a mesma, não é...Imagine outras escolas que nem computador tem, que 
nem sequer faz uso do computador 
 
O uso do lampejo melhorou a tarefa de dar aula... 

 
Melhorou, Melhorou...Colabora. Agora tem uma coisa. Não adianta você ter todo esse recurso se 
você não sabe preparar uma aula, não faz sentido. A aula vai ser chata, vai ser pobre do mesmo 
jeito. Se você consegue se organizar, planejar com o que tem na mão com um recurso como esse. 
Se você se planeja pra isso, então (não entendi). 
 
Não sei se cabe aqui, as dicas que agente deu. Do formato arredondado... 
 
Do design... 

 
Do design! Ah, tem uma equipe pra isso..! Espero ter ajudado 
 
Se a senhora quiser falar mais alguma coisa. 

 
No mais, a universidade tá de parabéns! Em relação ao design, o outro ta mais interessante. 
Porém, em relação a custo, tempo de uso e etc. O da universidade tá muito mais (não entendi). 
Porque, a paritir do momento que você usa um led ao invés da própria lâmpada pra aquela 
projeção, então você já passa a eliminar custos. 
O fato de tá sendo testando em escolas públicas, que é uma realidade diferente de outras escolas, 
até mesmo da própria universidade eu acho que é um ponto extremamente positivo. Porque só 
aqui no Rodolfo são mais de 800 alunos, o aparelho foi usado nos turnos da manhã, tarde e noite 
e em várias disciplinas (português, matemática,...) ou em todas as disciplinas, como é o caso do 
primeiro e segundo ciclo. Já testamos várias coisas: vídeo, apresentação Power Point. Limite de 
tempo, não existe: tanto faz minha aula ser de 40 minutos, ou se extender por mais... Ele fica 
ligado também.  
São dados que eu acho importante de falar, porque está em estudo. Está em processo.  
Pra ser sincera, eu não gostei do design dele de ser retro, eu não achei interessante. Porque eu 
acho que isso chama bastante atenção, se você olhar, a tecnologia também ta na forma, na cor. O 
pessoal tem observado super bem, eu acho que ta sendo positivo também pra vocês, que 
acompanham o dia – a –dia da escola, ta sendo testado e agente ta adorando esse período de teste 
aqui... 
 
 



Transcrição do áudio da entrevista do professor Gilvan 

 

Como foi a tua experiência com o aparelho? 
 
O aparelho é bem didático, né? Ele é bem fácil de manusear. Se assemelha bastante com quem já 
teve contato com datashow. Ele tem mais recursos, mas é fácil de manusear. De inicio por ser 
algo novo, você tem que aprender a manusear, lógico. Mas, depois que você usa o aparelho é 
bem fácil de interagir. 
 
No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho?[ok] 

 
O aparelho, ele favorece a interação entre professor e aluno, né? Porque sai de rotina de uma aula 
comum, que é professor, quadro e explicação verbal. O lampejo favorece a interação, porque ele 
usa de um recurso que os alunos não têm o costume. E vai enriquecer a aula. Porque num 
exemplo eu vou ter como mostrar uma imagem e determinados aspectos. Então ele aumenta a 
interação da turma com a aula. 
 
Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? [ok] 

 
Que emoções me vêm à mente, né? O que agente mais observa é a atenção deles mesmo, é uma 
atenção diferente. Em sala de aula, não é que eles não prestem atenção, mas é que eles ficam 
muito presos a rotina do quadro e do professor. E em relação ao Lamprjo, algo é poder mostrar  
uma imagem, mostra um gráfico, né? Uma animação que corresponda ao exemplo que to 
queirendo citar. E o fato dele estar abrindo uma posição, uma aula montada em cima de imagens, 
de exemplos. Eu acho que eles tem mais atenção, então agente nota uma diferença de atenção 
muito grande, uma atenção diferente da atenção de sala de aula normal. Então isso é importante 
pra gente. Até pelo inusitado, pelo novo. Mas, agente observa uma atenção maior por conta do 
recurso que é diferente. Do mesmo jeito que eu dou aula com o lampejo, eu dou aula sem. (não 
entendi) Tanto que a atnção é notável, é maior. Tanto que em sala de aula, eu não tenho o mesmo 
retorno de respostas quanto tive aqui. Você percebeu que eles fizeram associação entre a 
imagem, isso fez com que eles assimilassem mais rápido, entendesse melhor o processo. E ao 
fazer perguntas, eu obtive bem mais respostas, que obteria em sala de aula, isso ai foi crucial, 
notável demais. 
 
Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeito? [ok] 

 
Satisfeito agente ta, né? Porque só o fato de poder interagir com a turma por meio do 
equipamento...até porque é assim, aqui na escola agente tem o retroprojetor, mas o retroprojetor 
é um equipamento limitado a confecção de transparências, o que leva a custo, o que é inviável. A 
maioria dos professores hoje tem acesso a um computador. Aqui na escola tem laboratório de 
informática. O momento que eu quero parar, pra montar uma aula, eu posso parar aqui mesmo. 
Eu posso falar, vou preparar uma aula em tal horário e o professor é liberado pra vir pro 
laboratório, planejar essa aula. E ai é diferente de eu ter que preparar uma aula pra me preocupar 
com transparência pra utilizar o retroprojetor, entendeu? E a diferença seria, preparar minhas 
aulas e utilizar o Lampejo pra diminuir escalas. Então é isso, o fato da satisfação e eficiência em 
si, porque agente não fica limitado, não que eu não possa tirar do meu próprio bolso pra fazer as 



transparências, mas nem todo mundo que vai tá apto a fazer isso. E com o lampejo disponível, 
não. Posso agendar, utilizá-lo. A satisfação é que ao momento que eu quiser usá-lo, ele vai tá ali 
disponível. 
A transparência tem que ter um lugar que faça, esperar...A impressão, esperar...tudo o mais... O 
lampejo, não. Quero usar tal dia. É possível, é. Não, agenda. O único contratempo é parar pra 
planejar. E não ter que parar para preparar, imprimir, esperar. Aquela coisa...burocrática. Então, 
essa é a satisfação. 
 
Relate uma experiência positiva?   
 
Eu acho que desde que o lampejo chegou na escola, ele só tem trazido bons resultados. 
Professores antes, que se sentiam limitados a poder preparar uma aula diferente, tiveram a 
oportunidade de colocar isso em prática. Porque, quando a noticia do lampejo chegou, que ele ia 
ser testado aqui na escola e que houve a comunicação com os professores, os professores se 
entusiasmaram, porque tinham a idéia de fazer uma aula diferente, fazer uma aula com recursos 
que prendesse a atenção do aluno, mas sentiam-se presos as limitações da escola, que é natural. 
Infelizmente. 
Então, quando ele chegou.É....como posso dizer...foi uma experiência boa...porque agente pode 
trabalhar o que agente tinha vontade de fazer entendeu. Assim, minha disciplina é ciências. Eu 
trabalho muito com gráficos, muito com imagens, representação.  
 
Vi na sua aula, o senhor falar em microorganismo... 

 
Eu falar verbalmente o que é um microorganismo, as vezes um conceito, por mais simples que se 
torne é difícil pra entender. E eu mostrando o que é um microorganismo, a diferença entre 
microorganismo e (não entendi) fica melhor 
 
Não tem que tentar desenhar... 

 
Pois é. Perder tempo. E o desenho ainda foge da realidade. E eu mostrando a imagem real do que 
é aquilo. Não é uma ilustração, não é um desenho. É realmente a imagem. Por exemplo: isso aqui 
é uma bactéria e eles poderem associar com a imagem...tudo isso é um aspecto positivo, que 
favorece o principal fator que é enriquecer o conhecimento deles, né? 
 
Relate uma experiência negativa? 

 
Negativa. Uma experiência negativa com o lampejo. Eu não diria que tive uma experiência 
negative. Eu diria que tive um pouco de cautela, porque eu to mexendo com algo até então novo. 
Então ter a informação de como que liga...até pra não danificar o aparelho. Essa foi minha 
preocupação e não uma experiência negativa. Mas, o fato de conhecer  a máquina pra poder 
interagir com ela. Eu particularmente não tive experiência negativa com ele... 
 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 

 
Foi notável. Assim, os alunos são bem imperativos, mas essa imperatividade deles, pelo menos 
aqui, quando trabalhei com o lampejo, diminuiu. Vez ou outra, eles comversaram e eu chamei 



atenção. Mas é natural deles. Em relação com outro ambiente sem o lampejo, agente observa que 
a inquietez, a conversa paralela e a falta de atenção é bem maior. Chamei a atenção deles, 
chamei. Mas bem, menor do que seria em sala de aula. Se fosse em sala de aula, eu taria ali, 
gritando constantemente, pedindo silencio. Eu acho que o Lampejo é um recurso que traz um 
certo impacto. Voltado a atenção deles. Então os alunos, diante da tela, algo bem maior que eles 
estão acostumados a ver. O procedimento do ensino com a utilizzação do Lampejo e do 
aprendizado agente observa na hora. Então, perguntas eram respondidas, resultado que não tenho 
em sala de aula. Acredito muito na associação que eles fizeram com a imagem. A participação 
foi bem mais produtiva,  não que não seja em sala de aula, mas foi bem mais. Acho que o recurso 
favorece isso, esse maior....como posso dizer....interação. 
 
Se o senhor tiver mais a acrescentar... 

 

Não, como falei. Quando o lampejo chegou na escola agente se via querendo fazer uma aula 
diferente e não tinha condições e ele chegou no momento certo. Tanto que na primeira semana 
houve filas pra agendar. E aquela expectativa, né? Será que vou conseguir prender a atenção da 
turma!? 
Ele já foi usado inclusive num evento pela professora Cristiane que trabalhou uma palestra para 
uma sala cheia de alunos. E a atenção dos alunos ali... 
É. Eu acho que o projeto é bem válido, vai facilitar a vida de muita gente. Ta facilitando na 
verdade e assim...a escola tinha problema de ter que alugar um equipamente pra gente poder 
utilizar e com o lampejo, não. Ele tá ali. E vocês estão de parabéns, eu espero que faça muito 
sucesso, pois tem nos auxiliado bastante aqui na escola. Eu sou muito grato. 
 
Obrigado(a),  professor... 

 
Valeu! 
 
 



Entrevista com a aluna Natália 

 

Como você e seus amigos de turma têm aproveitado essas aulas com o aparelho? 

 
Assim, as palestras tão sendo bem melhores. Porque mostra de um jeito melhor. Porque antes os 
professores teriam que usar um computador, e todo mundo entrar no mesmo site para poder 
acessar. E agora com um só, dá pra todo mundo ver. 
 
Fica melhor do que antes? 

 
Muito melhor. 
 
Você pode falar o que melhora mais com o uso desse aparelho? 

 
É justamente isso, porque usa só um aparelho pra envolver toda a turma e antes usava todos, 
cada um com um. 
 
Fica mais fácil acompanhar dessa forma? 

 
Fica. 
 
Você pode relatar uma experiência positiva que você teve nessas aulas ai, com o aparelho? 

 
Agente ta aprendendo mais, ta prestando mais atenção. O professor, agora, com o uso desse 
aparelho ai está falando...mais rápida, com mais facilidade e ai ele está fazendo mais atividades 
também. 
 
Teve alguma coisa que você não gostou nessas aulas? 

 
Não, eu gostei de tudo. 
 
Gostou de tudo? 

 

(sim...balançando com a cabeça) 
 
Em relação a seus colegas, como você percebe o comportamento deles? 

 
Tá bem melhor. Porque antes era cada um saindo do site que tava. E agora não, bota a cadeira e 
vê normalmente. 
 
A concentração é maior? 

 
É. 
 
Pronto. Maria Natália, né? 

 



É. 
 
Obrigado. 

 

Obrigada. 
 
 



Transcrição do áudio da entrevista da Técnica Pedagógica Verônica 

 

No seu ponto de vista como você classifica o uso do aparelho pelos professores? 

 

Tá, acho que...Tem gente que ainda tem uma certa rejeição...Se você for olhar no mapa que 
agente fez...Quem usa tá gostando...Tá contribuindo na aula... 

 
No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 

 

 

Eles têm achado mais interessante, agente tem entrevistado alguns e eles dizem que...teve até um 
que citou que a aula fica mais colorida! Dizem que fica melhor, mais interessante do que no 
quadro. 
 
Que emoções te vêm à mente nas aulas que você acompanhou o uso do aparelho? 

 
Eu acho assim ... que tem um grupo que consegue fazer aquele trabalho e coloca aquela imagem 
na tela...eu acho interessante...pro aluno...fica mais motivado a aprender, porque chama mais a 
atenção dele. Porque não fica limitado a um quadro...a ter que desenhar...ali não, você vai buscar 
aquela imagem, colorida e...eu acho que fica mais emocionante pro aluno. 
 
Na sua opinião o que é preciso para que os professores possam se sentir mais confiáveis e 

satisfeitos com o uso do aparelho? 

 
Tem que perder o medo, né!? Porque tem gente que não chega perto do computador e agente 
nota mesmo, que tem aquele medo. Então agente espera que eles percam mais, que tenham mais 
contato. Agente tem feito isso aqui: convida, somente pra ver o equipamento: “vamô lá conhecer 
o aparelho!”. Agente conseguido, ai quando ele vem, ele vê: “Ah, realmente é mais fácil que 
computador...!”. É preciso que ele conheça, que tenha mais contato. É preciso fazer com que ele 
venha, num momento que ele tenha de folga aqui na escola pra ir se inteirando 
 
Relate uma experiência positiva que você observou em sala de aula com o uso do aparelho? 

 
Teve uma aula com o professor de português. Que o ano letivo é sobre os poetas do recife. Ele 
trabalhou com os poetas, ele escolheu...até na agenda dos meninos tem. Então ele foi buscar na 
internet a imagem daquele poeta, as obras dele. Foi muito bom o aluno conhecer e isso eu acho 
muito bom, porque o aluno participou. Ele via lá na imagem (não entendi)...então, teve toda 
aquela interação. Fica uma aula mais motivante... 
 
Relate uma experiência negativa que você observou em sala de aula com o uso do aparelho? 

 

Teve um dia na sala de aula que tava muito claro...E a claridade atrapalhou a projeção. A 
imagem que deveria chamar a atenção do aluno ficou muito...apagadinha. Eles não foram muito 
envolvidos, não ficaram...não chamou muito a atenção deles. 



E teve outra, que é quando o professor preparou sua aula direitinho que ele não conseguiu abrir. 
Ai ele ficou muito desmotivado. E agente também, porque agente fica naquela expectativa que 
tudo dê certo. Ai nesse dia foi, uma experiência negativa. 
 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 

 
Bom. Já tive assim. Agente já teve aula que realmente o aluno não conseguiu se... entusiasmar. 
Ficou muito barulhento, muito disperso. E outras que agente vê, uma maior parte. Eles ficam 
bem...prestam bastante atenção, chama muito a atenção deles. Aconteceu as duas coisas, eu não 
sei se depende do horário. Porque tem o intervalo e parece que antes do recreio o aluno tem uma 
atividade maior. Depois do recreio, ele tá mais...cansado. E agente já viu isso acontecer, tanto de 
chamar atenção, como não. 
 
Mais é meio-a-meio? 

 
Não. Acontece mais deles ficarem motivados. 
 
Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa... 

 
Não, eu acho assim. Eu espero que o protótipo traga e dê certo...acho que a tendência é...que 
quando começa a usar, até aquele que tá mais resistente, vai querer se apropriar daquilo. Acho 
que a tendência é todo mundo usar. Ele tá meio limitado ainda, mais quando tiver tudo que 
agente ali, tem tudo pra contribuir com uma aula de qualidade, mais dinâmica... 
 
Obrigado. 

 
De nada. 
 
 



Entrevista com o aluno Wendisson 

 

Como você e seus colegas têm aproveitado o uso do aparelho? 

 

Como?!...Eu achei legal. Gostei do equipamento. (não entendi) 

 

A aula? Como é que tá? 

 

Tava legal. Melhorou. 

 

Melhorou  a aula? 

 

Melhorou muito. Eu gostei muito. 

 

O que é que melhora na aula? 

 

Como assim. Melhora na aula... 

 

Você tem aula com o lampejo e tem aula sem o lampejo.... 

 

Eu prefiro com o lampejo. 

 

Porquê? 

 

Porque eu achei legal, ele. Melhora muito pros professores. 

 

...E pra vocês? Vocês aprendem mais? 

 

Aprende. Aprende mais com ele. 

 

Porque você acha que aprende mais com ele? 

 

Porque é legal, ensina mais agente... 

 

As imagens... 

 

As imagens...! 

 

Relate uma experiência positiva que você teve com ele. 

 

Como assim?! 

 

Algo que você gostou muito. 

 

Foi a parte do...como é o nome....Eu não gostei muito porque falou sobre bicho que está em ... 

 



Extinção. 

 

Extinção. 

 

Porque os bichinho não tem culpa. Ai fica pegando ele pá...pá...(não entendi). Ai eu não gostei 

muito não. 

 

Acabou? 

  

Não, tem mais uma. 

 

Em relação a sua turma, seus colegas.... 

 

Eu acho legal. 

 

Como você acha que eles têm aproveitado o aparelho? 

 

Eu acho que eles acharam interessante, eles nunca viram eu acho. Acho que eles gostaram. 

 

 


