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Resumo 

A informática, frente às novas tecnologias de sistemas de informação e comunicação 

(TICs), adquire cada vez mais relevância, com possibilidades de profundas mudanças no cenário 

educacional em todo o mundo. Porém, apesar destes avanços tecnológicos associados à 

educação, países que adotam sistemas similares ao nosso, um modelo educacional baseado na 

mera transmissão de conhecimento, concebe o aluno como um ser passivo, sem capacidade 

crítica e reflexiva, com uma visão de mundo segundo o que lhe foi transmitido. 

Nesse sentido, o computador é um instrumento poderoso, que pode ajudar na 

formação deste aluno, no desenvolvimento de atividades interativas e colaborativas, através 

dos vários tipos de mídias existentes. Com o propósito de contribuir com o aperfeiçoamento 

neste contexto, tendo como modelo a educação brasileira no cenário público, este trabalho 

propõe o desenvolvimento de um dispositivo portátil e com recursos multimídia, de baixo custo 

e uso simplificado, focado na dinâmica da sala de aula. A combinação das funcionalidades de 

um sistema de projeção e um computador permite a conexão com a Internet, manipulação de 

conteúdo multimídia, desenvolvimento de tarefas colaborativas com a participação dos alunos, 

apresentação de conteúdos educacionais, entre outras funções. Este dispositivo foi introduzido 

em algumas salas de aula, onde foi constatado, através de relatos dos professores, o benefício 

de sua utilização na construção do conhecimento, tanto em atividades em sala de aula como 

fora dela. 

O sistema desenvolvido, os resultados dos testes nas escolas, assim como os pontos 

fortes e fracos desta tecnologia, serão abordados detalhadamente neste trabalho.  
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Abstract 

The informatics, face to new information and communication technologies (ICTs), 

acquires more relevance, with deep possibilities of changing the educational scenery in wholly 

world. In the other hand, despite the technologic advances in education, an educational model 

based on a simple transmission of knowledge, gets the student as a passive being, without a 

critical and reflexive capability, with a vision of world according that was transmitted to 

him/her. 

By this way, the computer is a powerful set, that could help to form these student, 

developing interactive and collaborative actives, throw many kind of existent medias. In this 

context, with the proposal of contributing for improving the public educational Brazilian’s 

model, this work proposes the development of a portable set, with multimedia resources, low 

cost and simple use, focused on the classroom’s dynamic. Combining functionalities of a 

projector and a computer allows connectivity with internet, multimedia use, development of 

collaborative tasks with student participation, presentation of educational content and others 

functionalities. This device was used in real elementary schools, where was observed the 

benefits of its usage, inside or outside classrooms, according the teacher’s relates. 

The developed system, the results of tests in schools, as well as the strong and weak 

points of this technology, will be approached in detail at this work.       

 

Key-words: Education; Multimedia; Embedded Systems; Computer; Teaching  
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

Hoje em dia, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão cada vez 

mais presentes, de alguma forma, no nosso cotidiano. Elas têm papéis fundamentais no 

nosso comportamento e conduzem a nossa forma de produzir, de distribuir e de consumir 

bens e até mesmo a forma de conceber o mundo e a vida contemporânea. É praticamente 

impossível definir uma atividade realizada sem que haja a presença de alguma TIC.[1] 

De acordo com pesquisas recentes realizadas pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação (CETIC)[2] 49% da população brasileira a partir dos 10 anos já 

tiveram algum contanto com o computador[3]. Atualmente são cerca de 50 milhões de 

computadores em uso no Brasil, o que representa um crescimento de 200% desde o início 

do século[4]. 

Visto que o uso de artefatos computacionais vem crescendo e que cada vez mais a 

população toma conhecimento de que pode explorar o mundo com um click do mouse, a 

sua inclusão na educação não é mais um sonho, mas sim uma realidade na qual 

professores fazem uso constante como ferramentas para auxiliar no processo de troca de 

informações e idéias em sala de aula. Estas ferramentas vão desde um simples 

computador pessoal (PC) até dispositivos de última geração, como os quadros brancos 

eletrônicos[5]. 

 O computador (no seu sentido amplo) é encarado atualmente como um elemento 

de grande importância no processo de ensino e aprendizagem, à semelhança de um bom 

livro, um retroprojetor e outros recursos áudio-visuais disponíveis.  

 O grande benefício deste artefato tecnológico é que ela permite um fácil acesso ao 

processo de ensino e aprendizado a praticamente todas aquelas pessoas que estão em 

regime de formação educacional.  Como exemplo, podemos destacar o uso destes 

sistemas no auxílio ao aprendizado de deficientes visuais, onde através do processo de 
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sintetização da voz humana, o aluno deficiente pode ouvir o texto que está sendo exibido 

no monitor[6]. 

Diante dos benefícios trazidos pelo uso da tecnologia, o Governo Federal, a fim de 

alterar o quadro educacional apresentado por boa parte dos municípios brasileiros, 

mantém diversos programas na área de educação, que através do Ministério da Educação, 

em consonância com sua política de melhoria da qualidade da educação no Brasil, tenta 

disseminar o uso de tecnologias nas escolas e sistemas de ensino, auxiliando no acesso a 

tecnologias educacionais inovadoras, que possam orientar a organização do trabalho dos 

profissionais da educação básica[7]. 

No intuito de enriquecer as possibilidades tecnológicas para as salas de aula e 

melhorar o contexto no qual vive a educação brasileira no cenário público, este trabalho 

propõe uma solução portátil e com recursos multimídia que agrega funcionalidades de 

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

em 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 com a participação dos alunos, apresentação de 

conteúdos educacionais, entre outras funções. 

Este dispositivo foi submetido a testes em algumas salas de aula, sendo utilizado 

por professores do ensino básico, os quais relataram os benefícios de sua utilização na 

construção do conhecimento tanto em atividades na própria sala de aula como também 

fora dela. O sistema desenvolvido, os resultados dos testes nas escolas, assim como os 

pontos fortes e fracos desta tecnologia, serão abordados detalhadamente neste trabalho. 

1.2. Contexto 

O Ministério da Educação (MEC) tem iniciado diversos projetos na área de 

tecnologia na educação com o intuito de incentivar a modernização do ensino e das 

técnicas pedagógicas.  
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O MEC tem percebido que a informatização da sala de aula com equipamentos 

mais modernos é uma necessidade e prioridade para o sistema de ensino brasileiro. Esta 

modernização vem sendo praticada através de diversas iniciativas como os programas de 

laboratório de informática nas escolas - ProInfo; o projeto “Um computador por Criança” 

(UCA); dentre outras. 

Neste contexto, partindo de testes já iniciados pelo Centro de Experimentação em 

Tecnologia Educacional - CETE, da Secretaria de Educação a Distância - SEED do MEC, foi 

desenvolvida uma prova de conceito de uma solução portátil multimídia com 

funcionalidades de um sistema de projeção e de um computador que permitisse a 

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

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

O MEC tinha o interesse de desenvolver algo mais sofisticado e desta vez com o 

suporte direto de entidades de ensino, Universidades, e fundação de desenvolvimento, 

visando algo maior, com maior respaldo da sociedade e com um modelo o mais 

profissional possível. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi uma das 

contempladas pelo convite e aceitou o desafio de ajudar o MEC a desenvolver tal solução 

para ensino. De fato, foi formada uma força tarefa coordenada pela UFPE, que contou 

com a participação do Grupo do Ensino à Distância da UFPE (EAD), o Centro de Informática 

(CIn-UFPE), Departamento de Design (dDesign) e representantes de escolas públicas da 

Cidade do Recife. Ao Centro de Informática coube toda a gerência e desenvolvimento 

tecnológico do produto. 

Um projeto piloto foi apresentado, pelos representantes do MEC (Figura 1) à 

coordenação do projeto na UFPE. Este protótipo inicial tinha como motivação, provar ser 

possível o desenvolvimento de tal tecnologia. No entanto, o novo desafio deveria ser algo 

mais bem planejado, com conteúdo de melhor qualidade, e não necessariamente com os 

recursos que o protótipo do MEC apresentava. Também deveria ser desenvolvido um 

sistema visando uma produção em escala industrial. 
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Figura 1: Protótipo conceito desenvolvido pelo MEC. 

1.3. Objetivo 

Hoje, a instrumentação da sala de aula, com métodos e ferramentas mais 

modernas é uma necessidade e uma das prioridades para o sistema de ensino 

brasileiro[8]. 

Neste contexto, este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

arquitetura de hardware para um sistema multimídia portátil e interativo para uso em 

salas de aula e permitindo, aos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a 

customização das atividades, adequando-as as necessidades de cada educador como 

também do educando. 

Para tal, tecnologias de placas de computadores embarcados e elementos de 

microeletrônica foram pesquisados e analisados buscando a melhor solução alinhada com 

os requisitos de qualidade impostos pelo MEC, tais como: peso reduzido, fácil transporte, 

resistente, baixo custo, etc.   

O projeto pretende fornecer ao professor a oportunidade de alinhar o uso de 

novas tecnologias a conceitos e métodos de ensino em sala de aula, auxiliando na 

elaboração de novas atividades. 

 

1.4. Breve Histórico 

Durante um ano uma equipe técnica formada por 20 pessoas trabalhou dedicada 

ao projeto, o qual foi denominado de “Lampejo”. O grupo era totalmente heterogêneo e 
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multidisciplinar e foi organizado, de acordo com suas especialidades, em cinco equipes[9], 

quais sejam: 

 Equipe de Software 

 Equipe de Interface Gráfica 

 Equipe de Design 

 Equipe de Apóio Pedagógico 

 Equipe de Hardware 

 

A equipe de Software desenvolveu e organizou toda a infra-estrutura de software 

necessária para suportar as aplicações do Lampejo. Desta infra-estrutura fazem parte o 

sistema operacional (SO), que foi adaptado aos requisitos do sistema, os drivers que 

acessam os dispositivos de hardware e a adaptação das aplicações, a fim de torná-las mais 

simples para serem utilizadas pelos professores.  

A respeito do SO utilizado, foi determinado pelo MEC, o uso de um sistema 

baseado no conceito de software livre1. O sistema escolhido neste item foi o Ubuntu 

,versão 8.04[10], que hoje em dia é uma das versões mais utilizadas devido ao seu 

ambiente amigável (simples de usar), como também, por disponibilizar vários recursos 

para os desenvolvedores, como por exemplo, toda a arquitetura de acesso aos 

dispositivos de hardware.  

A equipe de interface gráfica projetou para o sistema uma interface que 

desassociasse, para o usuário, a idéia do equipamento em uso com um computador 

padrão. Esta interface esconde todos os recursos de sistema operacional padrão, como 

Windows, Linux, etc. Foram realizados vários estudos pela equipe de Interface Gráfica até 

obtermos um resultado final (b) 

A equipe de Design ficou responsável pela forma final do Lampejo que será 

mostrada no próximo capítulo, onde será abordado todo o processo de desenvolvimento 

do hardware. 

                                                      
1
 Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer programa de 

computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem nenhuma restrição. 
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Já equipe de Apóio Pedagógico auxiliou no levantamento sobre as práticas de 

ensino em sala de aula, tornando possível mapeá-las em funcionalidades do protótipo. 

Além disso, este equipe foi responsável também por manter o contato das equipes 

desenvolvedoras com o ambiente escolar. 

Por fim, a equipe de hardware que ficou responsável pela definição de toda infra-

estrutura necessária de dispositivos de hardware que deram suporte as aplicações 

desenvolvidas pelas equipes de software e de interface gráfica, assim como, o 

desenvolvimento de uma unidade de controle remoto.  

Esta dissertação está diretamente relacionada com o trabalho deste grupo, qual 

seja o de desenvolvimento do equipamento, requisitos funcionais e não funcionais de 

todo o hardware envolvido e definição da sua arquitetura computacional (Figura 2a). 

A elaboração deste projeto seguiu uma abordagem ágil, o agilES[9] para o 

desenvolvimento de sistemas cujo principio é aplicado para projetos de pequeno e médio 

portes (de 1 a 2 anos). Esta abordagem visa à construção de sistemas através de diretrizes 

robustas e com rígido controle e acompanhamento das atividades, através de métodos e 

procedimentos que permitem o acompanhamento do projeto desde a identificação de 

requisitos, passando pelo design e implementação, até a validação dos sistemas de 

hardware e software[9]. 

 

Figura 2: Visão do sistema Lampejo 
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1.5. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em 8 capítulos, a contar com esta introdução, 

abordados no seguintes tópicos: 

 Capítulo 1: Este capítulo visa explicar a motivação pela qual foi conduzido o 

desenvolvimento deste projeto, os objetivos a serem atingidos, uma breve 

descrição da equipe envolvida, como também o contexto no qual se insere os 

conceitos desenvolvidos para este protótipo a partir dos requisitos, que 

também serão abordados. 

 Capítulo 2: Este capítulo descreve os diferentes usos dos artefatos 

computacionais no ambiente escolar, o uso de softwares no processo de 

ensino/aprendizagem nas salas de aula e relata as tecnologias existentes de 

dispositivos relacionados à educação, onde foi feita uma análise sobre as 

funcionalidades oferecidas, assim como o contexto no qual cada uma se insere. 

 Capítulo 3: Nesta seção será apresentada a arquitetura do projeto   

denominado de “Lampejo”, tendo sido desenvolvida baseada no levantamento 

de requisitos feito nas escolas municipais que participaram do projeto. Serão 

abordados todos os procedimentos técnicos utilizados para elaboração do 

Lampejo, assim como seus principais componentes, estudados 

cuidadosamente, para tornar esta arquitetura robusta, de baixo custo e 

principalmente de fácil usabilidade, permitindo uma integração rápida entre os 

professores e o conceito proposto pelo dispositivo. 

 Capítulo 4: Neste capítulo é apresentado o estudo de caso do projeto 

desenvolvido, que será o relato do uso do equipamento nas salas de aulas das 

escolas que participaram do desenvolvimento do sistema em questão. 

 Capítulo 5: Este capítulo finaliza a proposta do projeto descrita neste trabalho, 

apresentando os pontos fortes e fracos do sistema com base no estudo de 

caso, bem como uma comparação com as tecnologias similares. 

 Capítulo 6: Neste capítulo serão propostas possíveis melhorias, ou o estudo de 

novas tecnologias que possam aperfeiçoar o sistema desenvolvido.  
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2. O Computador na Educação 

Neste capítulo será apresentado o contexto no qual se insere o computador na 

educação, os diferentes tipos de uso deste equipamento no processo de 

ensino/aprendizagem, iniciativas governamentais, as principais dificuldades do uso das 

novas tecnologias e as tendências na adoção de equipamentos computacionais em salas 

de aula. 

2.1. Introdução 

O uso de computadores voltados para a educação data dos meados dos anos 50 

quando estes já eram utilizados em centros de pesquisa da IBM e na Universidade de 

Illinois como ferramentas para armazenar informações e transmiti-las ao aluno[11]. 

Com a evolução tecnológica do computador e com sua crescente popularização, 

cada vez mais se foi adotando esta ferramenta como facilitador do ensino, seja nas salas 

de aulas físicas, em laboratórios específicos ou onde quer que o aprendiz esteja através de 

sistemas de ensino a distância[11][12]. 

De acordo com Valente[11], o ensino pelo computador permite que o aluno, 

através da máquina, possa adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio, 

porém, a abordagem pedagógica de como isso acontece é bastante variada. 

O uso das tecnologias computacionais na criação de ambientes de aprendizagem 

que priorizam a construção de conhecimento demonstra-se bastante novo e desafiador, 

implicando em conhecer o computador como uma nova maneira de representar o 

conhecimento. Este fato gera a necessidade de uma reestruturação dos conceitos sobre o 

ensinar e aprender através da compreensão de novas idéias e valores[13]. 

É importante perceber que na transição da "sala de aula tradicional" para a "sala 

de aula com recursos computacionais" surgem sempre novos modelos de ensino e de 

aprendizado, sendo essencial promover a inclusão digital de professores e encorajá-los a 

se adequarem e a usarem esta ferramenta, tornando-a um instrumento facilitador do seu 

método de ensino[14]0. 
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Em um estudo recente, baseado nos perfis dos professores, verificou-se que os 

professores mais conservadores tendem a usar os computadores como ferramentas de 

ensino para realizar atividades de exercícios e práticas (drill-and-pratice) realizadas pelos 

alunos para fixar o conteúdo ministrado. Por outro lado, professores com um perfil mais 

centrado em práticas construtivas fazem uso do computador em sala com maior 

freqüência como ferramentas para transmitir informações.[15] 

Segundo Falcão [13], este novo modelo no processo pedagógico tem impulsionado 

pesquisas sobre como se aproveitar os avanços da tecnologia e a computação nas escolas 

sem que implique numa mudança drástica nas tarefas do cotidiano das pessoas 

envolvidas. Neste contexto, existe uma área da computação conhecida como computação 

ubíqua2, que propõe introduzir transparentemente a computação nos dispositivos 

utilizados em sala de aula na forma de sistemas embarcados. De acordo com a previsão de 

Weiser: 

“[...] elementos especializados de hardware e software, 
conectados por fios ou não, vão ser tão imperceptíveis que ninguém 
irá notar a presença destes artefatos nas atividades que estão 
executando.” [16] 

Diferentes usos do computador na Educação 
O ensino pelo computador permite que o aluno, através da máquina, possa 

adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio, porém, a abordagem 

pedagógica de como isso acontece é bastante variada. A atividade de uso do computador 

pode ser feita tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno (processo 

instrucionista), quanto para o aluno construir seu conhecimento[11].  

Na abordagem do computador como ferramenta instrucionista, mantém-se a 

prática pedagógica atual, ou seja, ele está sendo usado para informatizar os processos de 

ensino já existentes. Isso tem facilitado a implantação desta tecnologia, pois não quebra a 

dinâmica de ensino tradicional uma vez que o professor apenas precisa inicializar uma 

mídia (CD, DVD, pendriver) contendo o conteúdo da aula ou que ele seja treinado nas 

técnicas de um determinado software[11].  

                                                      
2
 O termo “Computação Ubíqua” foi definido por Mark Weiser, através de seu artigo “The Computer for the 

21st Century“[16]. 
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No contexto do computador utilizado com ferramenta instrucionista pode-se 

destacar: tutoriais, softwares de exercícios/prática, jogos educacionais e softwares de 

simulação. Estas ferramentas também são conhecidas na literatura como Computers 

Aided Instruction3 - CAI (Instrução Auxiliada por Computador). 

Os tutoriais são softwares onde as informações foram previamente definidas e 

organizadas. Uma grande vantagem no uso de tutoriais são animações, efeitos sonoros e 

possibilidade do aprendiz escolher a informação que se deseja visualizar. As desvantagens 

ficam por conta da pouca interatividade com o ambiente, feita de forma muito 

superficial[17]. 

Por sua vez, os jogos educativos (diferentemente dos jogos tradicionais que tem 

como foco o entretenimento) em geral, tentam desafiar e motivar o aprendiz, 

envolvendo-o em uma competição com a máquina ou com colegas tendo como objetivo 

explícito promover a aprendizagem de conteúdos pedagogicamente 

significativos0[11][17]. 

A fórmula computador mais jogo se torna eficiente, pois associa a riqueza dos 

jogos educativos com o poder de atração dos computadores. E, como conseqüência desta 

associação, se tem os jogos educacionais computadorizados, onde o computador será 

usado de forma lúdica e prazerosa, para explorar um determinado ramo de 

conhecimento, além de trabalhar com algumas habilidades, como, por exemplo, destreza, 

associação de idéias e raciocínio lógico e indutivo, entre outras[18]0. 

 O jogo ajuda o aluno a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece 

sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à 

condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem[18]0. 

 Por fim, têm-se os softwares de simulação, que são programas que pretendem 

imitar um sistema, real ou imaginário, com base em uma teoria de operação deste 

sistema. Os simuladores podem ser usados na sala de aula a serviço de uma série de 

objetivos educacionais, como domínio de habilidades, aprendizagem de conteúdos, e 

                                                      
3
 O termo CAI surgiu na década de 60 quando diversos programas de instrução programada (pequenos 

seguimentos logicamente encadeados - os módulos) foram desenvolvidos. 
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desenvolvimento de conceitos[17]. O uso destes softwares pode ser de duas formas: a 

primeira fornece ao aluno todo o ambiente já modelado que se deseja estudar, 

permitindo a este apenas a manipulação de algumas variáveis; a segunda permite ao 

aluno criar parte do modelo a ser estudado com base nos conhecimentos adquiridos. 

Segundo Chaves (2000) a experiência de aprendizagem através de simulação por 

computador, freqüentemente implica aprendizagem não só de conteúdos, mas também 

de regras e princípios de procedimento[17]. 

Num novo paradigma do processo de ensino, que visa romper a barreira ainda 

existente entre professor e aluno, a tecnologia tem um papel fundamental na educação, 

pois, acredita-se que é através desta, que o conceito de ser passivo dado ao aluno, venha 

a ser quebrado[19]. Logo, a idéia é que este passe a construir, modificar, difundir, o seu 

próprio conhecimento com base na sua percepção do mundo, que deverá ser guiada pelas 

diretrizes introduzidas pelos professores em sala de aula.  

O software educacional Oficina do Escritor[7] é um exemplo de software de 

autoria, pois oferece a alunos e professores atividades que possibilitam a produção de 

textos em esferas e gêneros variados. Além de apresentar um ambiente que favorece a 

exploração das condições de produção dos textos, de seus objetivos e de sua circulação; 

dispõe também de um interface que explora diferentes recursos, como gravação e 

reprodução de arquivos de áudio e reprodução de arquivos audiovisuais; e promove, em 

última instância, o letramento digital do usuário[7].  

 Todos estes modelos de utilização do computador no processo de 

ensino/aprendizagem, apesar de se apresentarem como facilitadores, independente da 

matéria, precisam de atenção ao fato de que eles não implicam sempre numa solução 

onde realmente o objetivo, que é a compreensão por parte do aluno sobre o assunto, 

esteja sendo atingindo. Este fato pode ocorrer devido a diversas situações como, por 

exemplo, a utilização do computador para ensinar Geografia através de recursos 

multimídia, onde os recursos sonoros e efeitos visuais podem tirar a atenção dos alunos 

por serem mais atrativos do que o próprio conteúdo.[20] 
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2.2. O uso da Internet 

Desde sua invenção até os dias atuais, a rede mundial de computadores vem 

contribuindo no desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento humano. Na 

educação não tem papel inferior. A educação não poderia ficar de fora deste advento 

tecnológico, que informa, transforma, permite criar e compartilhar conhecimento quase 

que em tempo real[8]. 

Muitas escolas já perceberam a eficácia desta tecnologia no ensino e levam a 

internet para dentro da sala ou ensinam como os alunos devem pesquisar corretamente 

usando-a como ferramenta. 

Contudo, existe um grande receio quanto à clareza, a eficácia e a corretude dos 

conteúdos que circulam pela rede. É mister dizer que não existe um órgão 

regulamentador, que avalie, monitore e defina o que será difundido na internet (sem que 

afete a agilidade e dinamismo das informações), fato que dificulta o trabalho de filtragem 

de conteúdo a ser mostrado em sala, como também, o acompanhamento do conteúdo 

acessado pelos alunos. 

Todavia, cada vez mais, este instrumento vem se tornando um aliado incondicional 

ao processo de ensino e aprendizagem nas salas de aula ou até mesmo fora dela nos 

cursos à distância. Esta nova tendência implica numa constante atualização dos 

professores, uma vez que, os alunos de hoje, estão anos luz a frente no que se refere ao 

uso de artefatos tecnológicos quando comparados a muitos professores que se sentem 

impotentes diante das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).[21]  

Pesquisas mostram que os professores precisam ser incluídos no acesso e domínio 

da tecnologia. Segundo o último Censo dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(2003)[22], realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), dos 1,54 milhões de professores entrevistados, 585 mil tinham 

computador em casa, contra 700 mil que não tinham contato com este tipo de 

equipamento. 
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Logo, se faz necessário uma devida inclusão e capacitação digital do corpo 

docente, em toda esfera nacional, a fim de adaptá-los ao uso constante dos recursos 

disponibilizados na rede[8]. 

O uso de diversas ferramentas disponíveis na internet pode perfeitamente se 

adequar as práticas adotadas em sala, como por exemplos os chats, fóruns e o uso de 

blogs, que dão condições aos alunos de melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades, competências, talentos e alcançar a inclusão na cultura digital dos sistemas 

de educação, através da construção autoral do conhecimento individual ou em conjunto, 

porém, distribuído em rede[23]0. De acordo com Medeiros:  

 

“A utilização de computadores em rede, com recursos multimídia, 

revoluciona a forma de produzir e de disseminar informação. Todos os que 

estiverem conectados à rede se tornam, potencialmente e a um só tempo, 

receptores, produtores e disseminadores de informação. A ligação em rede 

abre espaços para múltiplas fontes, infinitos ângulos de análise, 

contestação e complementação das informações”. [24] 

 

Ainda segundo a autora, a inserção das TICs no processo educacional estimula uma 

mudança importante no trabalho dos estudantes. Enquanto o caderno tradicional registra, 

preferentemente, as palavras do professor, o acesso a computadores em rede pode ser o 

espaço de confrontação entre o que é produzido e reproduzido na sala de aula e as 

concepções divergentes. Este tipo de aplicação estimula o pensamento crítico e o senso 

de responsabilidade ao permitir que o aluno comente um determinado tema explorado 

pelo professor em sala de aula[24][25]. Segundo Sette: 

 

 “As TICs oportunizam ao estudante não apenas o acesso ao 

conhecimento humano, disponibilizado em meio digital ou via interatividade 

(in)direta com autores e leitores, mas, principalmente, a produção e difusão 

de sua própria criação. Esses novos meios de comunicação, quando 
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democratizados, acessíveis a todos, ensejam e dão voz e poder ao 

cidadão”[26]. 

2.3. Projeto UCA 

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED), 

atua como um agente de inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem. 

Além disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de novos 

conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras[27]. 

Através do programa ProInfo, desenvolvido pela SEED, por meio do Departamento 

de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais, o governo visa a incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) nas escolas da rede pública. O projeto “Um Computador Por Aluno 

(UCA)” é um exemplo de tecnologia inserida nas salas de aula. 

Ele tem como finalidade a promoção da inclusão digital, por meio da distribuição 

de 1 computador portátil (laptop) para cada estudante e professor de educação básica em 

escolas públicas. [28] 

O UCA é um projeto desenvolvido por acadêmicos do Laboratório de Mídia do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), com objetivo de promover educação 

moderna com baixo custo em países em desenvolvimento.[29] 

São três os modelos de laptop (ver Figura 3) em avaliação no projeto piloto do 

governo, todos com plataforma Linux: 

 Mobilis da Encore.[30] 

 Classmate PC da Intel.[31] 

 XO da OLPC.[32] 

Eles dispõem de um processador de 500 MHz e 128 MB de DRAM, com 512 de MB 

de memória flash, não apresentando disco rígido, apenas quatro portas USB.[33] 

Mas o propósito do Projeto UCA vai muito além de construir um laptop 

extremamente barato, é um projeto educacional. A intenção é inovar os sistemas de 

ensino para melhorar a qualidade da educação no país.[32] 
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Porém, para que este tipo de projeto possa ser bem sucedido, é preciso preparar 

principalmente os professores, capacitá-los para que eles tenham o sentimento de como 

lidar com esta nova situação em sala de aula, onde os alunos estarão talvez, muito mais 

envolvidos com o uso dos computadores, do que com a exposição do assunto pelo 

professor. Segundo Setzer:  

 

“A verdadeira inclusão digital deve ser feita com salas apropriadas, 

com um intermediador que também dê manutenção à rede e aos 

equipamentos. Uma tal pessoa deveria obviamente controlar o uso dos 

equipamentos que é feito por crianças e jovens, impedindo utilização 

inadequada para a idade do usuário e para as finalidades da sala”.[34] 

  

Contudo, o uso do laptop desperta a idéia de que os alunos sejam agentes 

criativos. Dentro desse contexto, acredita-se que o laptop seja uma ferramenta 

fundamental, já que auxilia o aprendiz na criação e compartilhamento do conhecimento, 

através da interação na rede tecnológica. A constante troca de experiências e informações 

entre os próprios alunos e entre as crianças e suas comunidades, motivando os alunos a 

desenvolver habilidades de comunicação para expressar-se de forma criativa e persuasiva; 

estímulo ao pensamento crítico e sistêmico; desenvolvimento da habilidade de identificar, 

formular e solucionar problemas; criatividade e curiosidade intelectual, e o 

desenvolvimento de relações e colaborações interpessoais.[35]  

 

 

Figura 3: Laptops em avaliação no projeto UCA. 
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2.4. Dificuldades no uso da tecnologia 

Como já mencionado, o computador ocupa um lugar importante quando se fala 

em tecnologias educacionais, porém, nem sempre a adaptação do professor ao universo 

tecnológico, com termos estranhos como "deletar", "clicar" e "formatar", se dá de forma 

fácil. "Há muita desconfiança entre os professores. É preciso que eles estejam preparados 

para lidar com essas mudanças", afirma Regina de Assis, presidente da MultiRio, empresa 

de multimeios da prefeitura do Rio de Janeiro.[36] 

Segundo ela, a verdadeira revolução no ensino não se dá simplesmente pela 

instalação de laboratórios especializados em informática, mas sim, quando o computador 

é efetivamente inserido em sala de aula0.[36] 

Por enquanto, o computador dentro da sala de aula ainda permanece longe da 

realidade da maioria das escolas. Segundo as estatísticas da pesquisa, elaborada pelo 

instituto Ipsos Marplan[37], 63,5% dos estabelecimentos não dispõem de computador 

com projetor acoplado em nenhuma de suas classes.  

Nem mesmo o uso de computadores em laboratórios específicos, tem sido em sua 

maioria adequado, devido, em geral, ao número insuficiente destas máquinas, desta 

forma as atividades costumam ser desenvolvidas por parte dos alunos em vez de 

envolverem toda a turma. Em casos assim, pode haver desestímulo com relação ao uso do 

computador, tornando-o um componente secundário como ferramenta do aluno e do 

professor. 

No que diz respeito ao alcance da tecnologia, o Brasil não está em uma situação 

favorável com relação ao acesso de alunos de 15 anos a computadores. Ficamos em 

penúltimo lugar na quantidade de computadores por alunos entre os países avaliados pela 

OECD4(2005)(Figura 4).  

                                                      
4
 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização mundial que 

realiza pesquisas sobre índices econômicos de desenvolvimento. A organização prover parâmetros pelos 

quais os governos de diversos países podem comparar experiências em políticas adotadas nas mais diversas 

áreas, procurar por problemas comuns e identificar boas práticas e até coordenar políticas domesticas e 

internacionais. 
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Não podemos negar que nossas escolas estão mal equipadas para enfrentar as 

necessidades tecnológicas e educacionais do nosso século. Nas escolas em que há 

computadores disponíveis para alunos, temos uma média de uma máquina para cada 50 

alunos. A média dos países-membro da OECD é de uma máquina para cada 6,25 

alunos.[38] 

 

Figura 4: Computadores por aluno no Brasil e nos países-membro da OECD. 

2.5. Tecnologias relacionadas 

Neste secção serão abordados os diferentes artefatos tecnológicos utilizados para 

ensino em salas de aula. 

Muitos dos dispositivos apresentados neste capítulo não necessariamente se 

restringem às salas de aula, porém, foram estudados por apresentarem características 

que se adéquam ao processo de ensino/aprendizagem abordado durante o levantamento 

de requisitos nas escolas participantes do projeto. Estes dispositivos podem tornar a sala 

de aula um ambiente mais interativo e dinâmico, permitindo uma participação mais ativa 

dos alunos no processo de ensino. 

2.5.1. Sistemas de Respostas Interativas 

A necessidade de se estar freqüentemente monitorando e analisando a 

compreensão do aluno e seu desempenho é parte essencial do processo de ensino, 

fundamental para que eles recebam a ajuda e instruções adequadas durante seu processo 

de aprendizagem. 
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Os sistemas relacionados a seguir trazem ao ambiente escolar a possibilidade da 

geração de testes e execução de jogos eletrônicos em sala de aula, onde o aluno pode 

interagir em tempo real, respondendo perguntas que vão sendo realizadas 

dinamicamente por estes sistemas ou pelo professor. 

2.5.1.1. EduClick 

O EduClick[39][40][41] (Figura 5) é um produto da CYIC Ltd.[42], empresa que atua 

na área de desenvolvimento de soluções de uso fácil  voltados para dar suporte a 

organizações de ensino. Este sistema aborda o uso de tecnologia embarcada através de 

um controle remoto para cada um dos alunos em sala de aula, permitindo que estes 

participem de forma interativa e homogênea  das atividades desenvolvidas pelos 

professores. Os professores podem gerar vários tipos de testes e diferentes modelos de 

perguntas através do aplicativo que integra o sistema.  

No EduClick os alunos podem responder questionários fazendo uso dos controles 

remotos. As respostas podem ser enviadas via interface IR5 para um receptor acoplado no 

computador do professor (Figura 5). As respostas são instantaneamente classificadas, 

registradas e analisadas e os resultados podem ser disponibilizados em forma de tabelas 

estatísticas e gráficos para professores e alunos. 

 

 

Figura 5: Sistema EduClick 

 

                                                      
5
 IR – Infrared Interface, permite a comunicação de dispositivos wireless via emissão de raios infravermelhos. 



 
 

19 

 

 

Figura 6: Receptor Infravermelho e controle remoto do sistema Educlik 

 

Apesar de ser um dispositivo com características interessantes, este mesmo não é 

autocontido, ou seja, ainda existe a necessidade da presença de um computador onde o 

mesmo será conectado, como também, a necessidade de um elemento de projeção 

externo, para que todos acompanhem o desenvolvimento da atividade. 

2.5.1.2. SMART Response 

O SMART Response[43] é um sistema de resposta interativa que combina o uso de 

controles sem fio com um receptor e um software que permite a criação de testes e a 

avaliação dos resultados. Este sistema é muito similar ao EduClick, contudo, apresenta 

características diferentes que o torna mais  atrativo no desenvolvimento da atividade de 

testes em sala de aula.  

Seu diferencial fica por conta do próprio dispositivo remoto, que ao contrário do 

Educlick, este apresenta um display, que permite ao aluno a visualização das questões e 

de sua nota, além de poder verificar se sua resposta foi enviada adequadamente à base. A 

Figura 7 mostra o controle do sistema SMART Response com suas funcionalidades. 
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1. Botão On/Off 

2. Display informativo 

3. Questão do aluno 

4. Botão de acesso as questões 

5. Botão para respostas Falsa/Verdadeira 

6. Botões para respostas de múltipla 
escolha 

7. Botões para respostas matemáticas 

Figura 7: Funcionalidades do SMART Response 

 

 Todo este sistema é baseado numa comunicação remota através de um sistema 

de rádio freqüência, que permite seu uso num raio de até 30m. Esta é outra característica 

que o difere do Educlik. O Educlick utiliza comunicação infravermelha direcional, o que 

limita seu uso ao espaço da sala de aula. 

O Smart também permite monitorar o progresso de cada aluno individualmente 

durante uma sessão de teste,na qual ele esteja participando, através do software 

disponibilizado com o sistema. 

É valido mencionar, que, assim como o Educlik, este sistema não é autocontido, 

sendo necessário o uso de computador com um equipamento de projeção para que seja 

possível o desenvolvimento de suas atividades. 

2.5.2. DV10 Movie Time 

O DV10 é um projetor digital com DVD player e autofalantes integrados. 

Desenvolvido pela Optoma Technology[44], que é uma das principais fabricantes mundiais 

de equipamentos de transmissão digital e de projetores para apresentações ou para 

entretenimento.  

O DV10 Movie Time (Figura 8) é um dispositivo que não necessariamente 

apresenta-se como uma proposta para ambientes educacionais. No entanto,  devido a sua 

praticidade e versatilidade das possíveis mídias que podem ser exibidas nele, pode-se 
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considerar um dispositivo bem adequado para o uso no ensino através de projeção de 

filmes, tutoriais e simuladores.  

Sua portabilidade é um das suas principais características, podendo ser 

praticamente utilizado em qualquer sala de aula, mesmo naquelas onde não dispõem de 

um ambiente adequado para projeção, devido a sua capacidade de projeção que atinge os 

1000 ANSI lumens6. 

Outro fato interessante é que este equipamento possui dois auto falantes de 5 

Watts cada, o que permite uma qualidade razoável no som reproduzido para pequenos 

ambientes. 

 

Figura 8: Dispositivo DV10 Movie Time 

  

O Movie Time, apesar das suas características, não poderia ser utilizado como um 

dispositivo de construção de conhecimento, pois apenas tem a capacidade de reprodução 

de mídias, o que limita seu uso em um ambiente escolar, onde a principal atividade é o 

desenvolvimento da capacidade de criação e pensamento crítico dos alunos.     

2.5.3. Quadro Branco Eletrônico 

Aplicações interativas são cada vez mais requisitadas por educadores que querem 

manter seus alunos em contato quase que diário com novas tecnologias.  

O quadro branco eletrônico é um dispositivo de apresentação de conteúdo 

conectado a um computador. As imagens geradas pelo computador são mostradas no 

                                                      
6
 O lumen é a unidade no SI de fluxo luminoso. Esta medida permite avaliar a potência percebida pela luz 

emitida pela lâmpada do equipamento.  
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quadro por um projetor digital, onde elas poderão ser vistas e manipuladas. Outra 

característica do dispositivo é permitir que o usuário controle aplicações que estão sendo 

executadas pelo computador. Desta forma, os professores e alunos que estão fazendo uso 

da ferramenta, por exemplo, podem adicionar anotações a um texto, desenhar, realçar 

uma informação em uma página na WEB, explorando o conceito de produção autoral em 

sala de aula.  

Diversas empresas vêm oferecendo soluções para este conceito tecnológico. Como 

exemplo, pode-se citar as 3M®[45], a Panasonic®[46], a POLYVISION[47] e a SMART 

Technology®[48], que aparecem como lideres neste segmento com diversos tipos de 

soluções de quadros eletrônicos.  

A Figura 9 apresenta um exemplo de um dispositivo comercializado pela 3M. Neste 

modelo, pode-se perceber ao lado esquerdo do quadro um painel de controle que fornece 

algumas funcionalidades ao dispositivo.  

 

 

Figura 9: Quadro Digital da 3M® modelo DB578[49]. 

 

A Figura 10 mostra outro sistema fabricado pela POLYVISION, onde está sendo 

evidenciado o ambiente criativo e interativo gerado pelo o equipamento. 
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Figura 10: Sistema desenvolvido pela POLYVISION[47] 

 

Relatos do uso desta tecnologia mostram que professores estão utilizando o 

quadro branco eletrônico para desenvolver as habilidades dos alunos em praticamente 

todas as matérias do currículo escolar, desde educação básica até o ensino superior.[50]  

Alguns destes dispositivos estão equipados também com um sistema de captura de 

mensagens enviadas pelos expectadores, podendo também desta forma explorar o 

conceito de um sistema de respostas interativo com os alunos. Neste caso os professores 

poderiam elaborar questionários e os alunos, por intermédio de um dispositivo (um 

controle com infravermelho, ou até mesmo o uso de celular com tecnologia bluetooth), 

poderiam estar enviando as respostas para o quadro. 

Outra grande vantagem do uso deste equipamento é a possibilidade de que a aula 

seja gravada em um arquivo digital e poder ser distribuída para os alunos via e-mail ou 

através de uma mídia digital. Isto permitindo que o assunto seja revisto quantas vezes for 

necessário pelo aluno, ajudando-o na fixação do assunto lecionado. Esta característica é 

muito relatada por estudos do uso deste equipamento em países como os Estados Unidos, 

Inglaterra e Austrália.[51] 

O tempo que os alunos gastariam copiando o assunto dado em aula poderia ser 

utilizado para ampliar as discussões, desde que todo o material projetado pode ser 

distribuído previamente além da facilidade de retornar para qualquer ponto de uma aula 

ou mesmo de aulas anteriores, quando necessário. 
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Vários relatos de vários professores que já trabalharam com este tipo de 

tecnologia, mencionam a melhora na qualidade da aula, dando ênfase ao ambiente 

interativo que o dispositivo fornece.[50]  

Estimou-se que em 2008 que o mercado para este novo advento tecnológico 

atingiria a ordem de US$1 bilhão em vendas, segundo a Futuresource Consulting0. Um em 

cada sete escolas no mundo, estariam munidas com este tipo de tecnologia em suas salas 

de aula neste período.[52] 

Embora este tipo de dispositivo seja, sem dúvidas, um instrumento de ensino o 

qual propicia ao professor um ambiente pedagógico dinâmico e construtivo, seu custo 

ainda é bem elevado, em torno dos US$ 1500 a unidade mais simples. Esta unidade 

comportaria apenas o quadro e uma unidade de projeção, ou seja, ainda existe o custo de 

um computador para processar as informações geradas pelo quadro. Este valor é 

totalmente fora da realidade das nossas escolas públicas, apesar do prognóstico de 

mercado relatado anteriormente. 

2.6. Considerações finais 

De acordo com o exposto, escola deve fazer uso de recursos como internet, 

softwares educativos e jogos, entre outros, para propiciar um ambiente de aprendizagem 

interessante, estimulante e lúdico, com o potencial de motivar o aluno para aprender. 

Entretanto, deve-se ter o cuidado de não fazer com que os recursos computacionais sejam 

os objetivos a serem atingidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma a escola, antes um espaço prioritariamente de reprodução do saber, 

se transforma em espaço de construção e de reconstrução de conhecimento, um espaço 

de real interatividade, no qual alunos e professores discutem seus pontos de vista, 

atualizam e contextualizam informações, constroem consenso e cooperam para ampliar 

sua compreensão sobre fatos, idéias e conceito. 

Este capítulo, também apresentou e comparou as principais tecnologias em uso 

nas salas de aula em países desenvolvidos. Todos os equipamentos pesquisados são 

bastante atrativos nas atividades desenvolvidas em sala de aula, pois, estimulam o 
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processo de ensino/aprendizado através de diferentes dinâmicas, como, por exemplo, a 

elaboração de atividades de interação dos alunos como os sistemas de respostas 

interativas. 

Outro ponto importante, abordado nestes dispositivos, é que permitem que os 

alunos participem na construção do conhecimento através de atividades colaborativas 

que podem ser desenvolvidas com o uso dos quadros brancos eletrônicos.  

Logo, de acordo com o que foi pesquisado no campo da educação, o dispositivo 

desenvolvido neste trabalho, alinhado com as novas tendências tecnológicas na área de 

educação, permitirá a elaboração de atividades ligadas ao desenvolvimento crítico do 

aluno em sala de aula, além de facilitar as atividades comuns em sala de aula, como por 

exemplo, a exibição de um vídeo ou a utilização de outros tipos de mídias associadas à 

educação.    
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3. Computadores Embarcados 

Neste capítulo serão apresentadas diferentes tecnologias existentes para 

plataformas computacionais embarcadas voltadas para aplicações Windows e Linux. Serão 

apresentadas as principais características dos padrões estudados, bem como, um estudo 

comparativo entre cada tecnologia analisada.  

3.1. Introdução 

Os projetistas de sistemas embarcados têm o desejo de adicionar o maior número 

de funcionalidades possíveis em espaços cada vez menores. Os avanços na área de 

tecnologia de semicondutores, tecnologia de encapsulamento e de conectores tem 

tornado isso possível. 

Com a disseminação da arquitetura x867 desenvolvida pela intel, uma vasta 

quantidade de plataformas foram e estão sendo desenvolvidas com o propósito de 

fornecer várias opções, com as mais diferentes características, ao mercado desenvolvedor 

de produtos embarcados.[53] 

Conhecidas como off-the-shelf, ou seja, plataformas pré-prontas para serem 

utilizadas em projetos de sistemas embarcados, estas podem ser encontradas nos mais 

diferentes tamanhos, com as mais diferentes características como, por exemplo, 

desempenho, baixo consumo de energia e sobre tudo com diferentes preços.  

A grande vantagem em se utilizar plataformas off-the-shelf, é que estas permitem 

ao projetista do sistema adquirir o hardware quase que pronto para ser aplicado ao 

projeto e customizá-lo via software. Esta visão de desenvolvimento permite três grandes 

vantagens[54]: 

 

 O tempo de projeto é reduzido devido à utilização de plataformas bem 

documentadas; 

                                                      
7
 A arquitetura x86, lançada em meados da década de 70, ainda serve como base para uma boa parte dos 

computadores atuais. 
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 Os custos com o hardware é baixo devido à crescente utilização destes 

produtos em aplicações domésticas e comerciais, o que impacta na redução 

dos custos dos chipsets e componentes; 

 O custo para portar softwares é bem menor, desde que as plataformas 

sejam bem conhecidas e documentadas. 

Logo, a maneira mais fácil e rápida de se construir sistemas computacionais 

embarcados é utilizando as plataformas conhecidas como Single-board computers(SBCs). 

Os SBCs são computadores construídos em uma única placa de circuito impresso. Os 

projetos destas placas são centrados na alocação de uma unidade de processamento, 

memória RAM, interfaces de entrada e saída de dados e todos os outros elementos 

necessários para o pleno funcionamento de um computador numa única PCI. 

Os SBCs são comumente usado em sistemas industriais onde são alocadas em 

rackers, fazendo parte de uma plataforma maior, ou embarcadas em outros dispositivos 

provendo o controle de processos e interfaces com outros sistemas. 

O surgimento das SBCs partiu da necessidade dos projetistas de sistemas 

embarcados em desenvolver soluções mais customizadas, porém, com tempo de projeto 

reduzido, atendendo ao requisito de um rápido time-to-market.[54] 

A importância do estabelecimento de padrões se faz necessário para a redução do 

tempo de desenvolvimento de um sistema embarcado. Os padrões definidos pela 

indústria permitem a criação de produtos que sejam facilmente acoplados a outros 

sistemas já existentes. Contudo, alguns padrões existentes não satisfazem restrições de 

espaço, potência, entre outras características que são fundamentais para sistemas 

embarcados de tamanhos reduzidos. 

Devido ao alto nível de integração, reduzido número de componentes e de 

conectores, as SBCs são, normalmente, pequenas, leves, e mais eficiente no consumo de 

energia quando comparada a plataformas computacionais comuns.[53] 

Visando obter uma solução mais sólida e adequada às especificações de requisitos 

do projeto,foram estudadas estas novas tecnologias de placas para PCs embarcados, as 
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quais possibilitam toda versatilidade dos PCs convencionais (desktops), porém, com 

dimensões menores e reduzido consumo de energia.  

A preocupação com o tamanho, consumo de energia, robustez e acima de tudo o 

custo, impulsionaram a busca por soluções que permitissem um equilíbrio entre estes 

quatro pontos fundamentais para o sistema. 

3.2. Tecnologias de placas embarcadas 

Foram estudados os padrões de placas idealizados por duas entidades que estão à 

frente do desenvolvimento destas plataformas para a computação embarcadas. A 

primeira, a VIA Technologies[55], oferece soluções de chips de E/S com uma largura de 

banda alta para monitores de maior resolução, áudio com taxa de bits alta e menor 

consumo de energia, cobrindo todas as tecnologias x86. A segunda é um consórcio, o 

PC/104 Consortium, que é uma organização técnica que cria, mantém e distribui 

especificações técnicas com base no padrão PC/104. A seguir as tecnologias desenvolvidas 

por ambas são explicadas em detalhes. 

3.2.1. PC/1048 

PC/104 é um padrão de placa0, para computadores embarcados, definido e 

controlado pelo PC/104 Consortium. Os módulos industriais baseados no padrão PC/104 

são bastante compactos, robustos e de alta confiabilidade. A arquitetura PC/104 tem 

comprovado ser uma excelente opção na configuração de sistemas de controle, testes e 

automação, embutidos e de pequeno porte. 

O PC/104 é uma readaptação do padrão do barramento Industry Standard 

Architecture (ISA) reduzido a uma placa de dimensões 90 mm x 96 mm, aproximadamente 

igual ao tamanho de um disquete (ver Figura 11). As definições dos sinais do barramento e 

temporização são os mesmos do padrão ISA. Para sistemas que requerem uma capacidade 

                                                      
8
 O número 104 refere-se a quantidade de pinos disponíveis no conector deste padrão. 
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maior de tráfego de dados, ainda existe o padrão PC/104 Plus que mantém as mesmas 

dimensões do padrão PC/104, porem, é baseado no barramento PCI. 

O interessante deste padrão se dá pelo fato desta plataforma ser empilhável, 

podendo unir rapidamente diversas placas, umas nas outras, como uma arquitetura 

altamente escalável (ver Figura 11). Desta forma os sistemas são construídos 

verticalmente, onde cada nível corresponde a uma placa com uma determinada 

funcionalidade. Diferentemente do padrão de placas ATX, que costumam utilizar 

conectores padrões localizados em um mesmo plano para interconectar outros 

dispositivos à placa, o padrão PC/104 não possui tais conectores.  

De uma forma geral, os sistemas construídos neste padrão incluem um módulo 

principal que consiste de uma placa mãe (onde reside o µprocessador e memória 

principal) e módulos periféricos contendo as mais diferentes funcionalidades como E/S 

digitais e analógicos, portas USBs, interfaces de rede, entre outros. 

 

 

 

Figura 11:Padrão das placas PC/104 

 

3.2.2. EPIC e EBX 

O PC/104 Consortium também define outros dois padrões de placas para a 

indústria de embarcados, a saber:  

 Embedded Board, Expandable (EBX) [56] 

 Embedded Platform for Industrial Computing (EPIC) [57] 

O padrão EBX é o resultado da colaboração entre lideres de mercado para unificar 

a indústria de computadores embarcados em uma única placa de circuito impresso. Este 
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padrão é pequeno o suficiente (146 mm x 203 mm) para ser utilizado em aplicações 

embarcadas e grande o suficiente para conter todas as funcionalidades de um sistema 

computacional completo: CPU, memória, interface para dispositivos de armazenamento, 

controlador de display, porta serial e paralela, portas USBs, entre outras. 

Já a arquitetura aberta definida como EPIC é ideal para aplicações industriais e 

militares devido ao seu tamanho reduzido (115 mm x 165 mm) e pela flexibilidade das 

opções de E/S disponíveis no padrão. O EPIC apresenta-se um padrão de indústria entre as 

tecnologias pc/104 e EBx apresentadas anteriormente. 

As duas tecnologias ainda permitem, através da interface definida no padrão 

PC/104, conectar outras placas com outras funcionalidades, tornando estes padrões 

altamente escaláveis. 

3.2.3. EPIA 

Os padrões das placas que seguem o modelo Embedded Platform Innovative 

Architecture (EPIA)[55] tem como principal objetivo fornecer à indústria plataformas 

computacionais embarcadas que seguem um padrão ultra-compacto com a integração de 

várias funcionalidades. Guiada por mercados emergentes para dispositivos embarcados 

em diversas áreas, tais como, robótica e telemática, as plataformas EPIA fornecem um 

conjunto de funcionalidades que permitem uma rica experiência em entretenimento 

combinadas a uma alta eficiência energética. 

A diferença entre os padrões fica por conta das dimensões de cada placa e da 

quantidade de conectores e componentes alocados em cada uma. Todas as principais 

placas da VIA são baseadas na arquitetura x86 e oferecem  uma plataforma completa com 

chips proprietários da VIA. Estas placas possuem um processador VIA onboard, avançado 

chipset9 digital de núcleo lógico e várias opções de conectividade, multimídia e 

armazenamento, além de serem compatíveis com os principais sistemas operacionais. Na 

                                                      
9
 Conjunto de funcionalidades em um único chip que controla vários componentes de uma placa mãe. 
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Figura 12 pode-se analisar as diferentes dimensões de acordo com os padrões de placas 

existente.  

 

 

Figura 12: Comparação dos tamanhos dos padrões EPIA. 

 

3.2.4. Micro-ATX 

Micro-ATX[58] é outro padrão de placa produzido pela VIA, que apesar de diferir 

dos padrões EPIA, também pode ser considerada uma placa com características muito 

próximas às especificadas no padrão anterior. Estas são divididas em 4 categorias: VIA 

pc1000, VIA pc1500, VIA pc2500 e a VIA pc3500. Estas categorias diferem pela velocidade 

do processador, capacidade de memória e periféricos instalados em cada uma (ver Tabela 

1).   

 

Tabela 1. Comparação das plataformas VIA PC-1 

Plataforma Processador Capacidade de memória 

PC1000 VIA C3® (800MHz) Até 2GBytes 

PC1500 VIA C3® (1GHz) Até 2GBytes 

PC2500 VIA C7®-D (1.5GHz) Até 2GBytes 

PC3000 VIA C7®-D(1.5 – 1.8 GHz) Até 4GBytes 

 

Na Tabela 2 é feita uma comparação entre as tecnologias citadas acima. Foram 

analisadas as tecnologias com basicamente as mesmas características de hardware: 
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processador via c7 de 1.5GHz integrado à placa, suporte a memória DDR2, slot de 

expansão PCI, porta serial, USB, LAN e interfaces IDE e SATA. As dimensões relatadas 

nesta tabela são as máximas dimensões de cada tecnologia. 
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Tabela 2: Comparação entre os valores e dimensões de cada tecnologia 

Tecnologia Modelo Dimensões (máxima) Custo (US$)(aproximado) 

Pico-ITX P700-10L 10cm x 7.2cm 234,00 

Nano-ITX NX15000G  12cm x 12cm 207,00 à 227,00 

Mini-ITX VB7001G 17cm x 17cm 160,00 à 234,00 

Micro ATX PC2500 24cm x 24cm 62,00 

PC/104 PCM-3372F-J0A1E 9cm x 9.6cm 350,00 

EPIC PCM-4372F-S0A1E 11.5cm x 16.5 cm 484,00 

EBX EMB-5740 14.6cmx 20.3cm 400,00 

3.3. Considerações finais 

Todas as tecnologias citadas acima utilizam tecnologias de processadores de 

propósito gerais, ou seja, processadores que são utilizados em um grande número de 

aplicações, e que oferecem ao projetista, a possibilidade de programação da 

funcionalidade de sistemas em nível de software. 

Devido a esta característica, aplicações que utilizam estes processadores têm as 

seguintes vantagens: rápida inserção no mercado, flexibilidade (já que mudanças são 

feitas diretamente em software e nenhum hardware adicional é criado ou destruído) e 

baixos custos unitários (para baixos volumes de compra)[59]. 

Dentre as placas apresentadas, aquelas baseadas no padrão ATX apresentam um 

melhor preço em com relação as que seguem o padrão SBC. As placas ATX são fabricados 

em larga escala, na ordem de milhões de unidades e  atendem vários nichos de mercado. 

As SBC, por outro lado, são fabricadas numa escala bem menor, pois atendem um 

mercado muito específico. 

De acordo com a proposta deste trabalho (desenvolvimento de um dispositivo 

multimídia de baixo custo para salas de aula) e com base nas tecnologias estudadas, foi 

escolhida a plataforma VIA PC-1, baseada no padrão Micro-ATX. Esta plataforma vai ao 

encontro de diversos requisitos dos mercados emergentes focando na flexibilidade, 

escalabilidade e eficiência energética, permitindo ainda um rápido desenvolvimento, a um 
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baixo custo. Esta plataforma é descrita em detalhes no capítulo que trata da arquitetura 

final deste trabalho. 
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4. O Sistema Lampejo 

Nesta seção serão apresentados os principais requisitos e a arquitetura do projeto 

desenvolvido neste trabalho. Estes requisitos foram levantados com base em pesquisas 

feitas em escolas municipais que participaram do desenvolvimento do projeto. 

Neste capítulo são abordados todos os procedimentos técnicos utilizados para 

elaboração do sistema, assim como, seus principais componentes. Um estudo cuidadoso 

foi feito no sentido de obtermos uma arquitetura robusta, de baixo custo e 

principalmente de fácil usabilidade, permitindo uma aprendizagem de operação rápida do 

equipamento por parte dos professores e um novo conceito proposto pelo dispositivo. 

4.1. Requisitos do Sistema 

Partindo de testes já iniciados pelo MEC, que desenvolveu uma prova de conceito 

da idéia do equipamento, 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 sistemas 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. 

Para o efetivo conhecimento das funcionalidades a serem abordados neste 

projeto, foi realizado, juntamente com a equipe de educação, o levantamento efetivo dos 

requisitos.  

De acordo com Timóteo (2009), o método aplicado para especificação das 

necessidades dos usuários foi definido com base na teoria de cenários, através da 

aplicação de questionários com os professores e da realização de grupos focais como 

relata o autor. 
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Após análise das informações dos questionários e com base nos relatos dos grupos 

focais, foi possível identificar os principais requisitos funcionais de hardware para o 

Lampejo, que estão listados a seguir:  

 Controlar remotamente o equipamento 

 Gravar imagem, vídeo e som 

 Projetar de Imagens 

 Comunicação Bluetooth 

 Reproduzir de áudio, vídeo e imagem 

 Entrada para microfone 

 Saída para sistema de áudio 

 Captar sinal de TV analógica e Digital  

 Acessar a rede internet 

 Conexão USB 

 Ler CD/DVD 

Os requisitos listados foram frutos de vários relatos apresentados por professores 

que anseiam por este tipo de facilidade em suas salas de aula,  tais como: 

 Necessidade de se poder reproduzir recursos sonoros em sala de aula. Várias 

situações mostram a importância deste recurso, como por exemplo, o uso de 

músicas, vídeos, sons de animais, entre outros.  

 O equipamento deve ser capaz de amplificar o nível sonoro devido ao barulho 

em sala de aula. 

 O professor deveria ter recursos como um microfone. 

 Necessidade de se projetar imagens, filmes, jogos, além de materiais 

desenvolvidos pelos próprios professores ou alunos (ex.: apresentação em 

PowerPoint, documentos, planilhas eletrônicas, etc). 

 Durante a análise dos questionários, foi identificada também, a necessidade de 

ser ter no equipamento um dispositivo que capturasse áudio e imagens (fotos 

ou vídeo). Segundo os professores, esta funcionalidade é muito útil no caso do 

processo de aprendizagem, pois, permite o registro de atividades em sala ou 



 
 

37 

 

das situações do cotidiano,que podem servir como repositório  para futuras 

apresentação, estudos, etc. na própria escola[60]. 

 Ficou claro a necessidade do uso da internet em sala de aula, citada por quase 

todos os professores, como instrumento imprescindível nas atividades 

desenvolvidas em qualquer que seja a disciplina. 

 Nos requisitos aparecem também os elementos como interfaces USB, unidade 

de CD/DVD, Bluetooth, que permitem ao professor usar qualquer tipo de 

unidade de armazenamento convencional como um pendriver, DVD ou até 

mesmo um celular, para carregar ou demonstrar conteúdo. 

Por fim, alguns requisitos não funcionais também foram analisados durante a 

análise do material, quais sejam: 

 Mobilidade 

 Robustez 

 Baixo custo de manutenção 

 Equipamento autocontido 

 Fácil de transportar 

 Baixo custo com infra-estrutura  

A necessidade da mobilidade se dar pelo o fato dos usuários poderem se 

movimentar e utilizar os recursos disponíveis no sistema. Por exemplo, a possibilidade de 

usar um controle remoto para interagir com as aplicações que estão sendo executadas em 

sala de aula.  

Como a idéia era que o Lampejo fosse usado em qualquer atividade escolar, este 

poderia ser utilizado por diversos professores, em várias disciplinas. Ou seja, o Lampejo 

não seria utilizado em um único espaço, podendo estar em qualquer das salas de aula, 

inclusive fora delas. Logo, verificou-se a necessidade do equipamento ser de fácil 

transporte e auto contido, ou seja, o sistema deve ser leve e portátil de modo que não 

apresente dificuldade de locomovê-lo por qualquer pessoa e que não necessite de muitos 

fios ou equipamentos externos para sua utilização. 
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Nas escolas visitadas, também foram mencionadas a dificuldade de manutenção e 

o baixo orçamento da rede pública com o uso de equipamentos eletro-eletrônicos, o que 

acarretou na necessidade de se ter um sistema robusto, com baixo custo de manutenção 

e baixo custo de investimento em infra-estrutura para sua utilização. 

4.2. Arquitetura do LAMPEJO 

O foco deste trabalho foi o desenvolvimento de um equipamento, que permitesse 

a aplicação de novas práticas de ensino, tornando o ambiente de ensino mais atrativo e 

dinâmico. Ou seja, permitir que o professor realize atividades em sala de aula fazendo uso 

de recursos áudios-visuais com qualidade, registrando-as quando necessário, através das 

funcionalidades oferecidas pelo  equipamento. Tais funcionalidades serão melhor 

detalhadas na próxima seção. 

Este equipamento foi desenvolvido atendendo restrições de baixo consumo de 

energia, durabilidade, capacidade de atualizações, tamanho, desempenho, e mobilidade. 

A arquitetura do Lampejo será apresentada a seguir, com a descrição e 

justificativas de todo o seu hardware e dispositivos de entrada e saída utilizados. 

 Com base no que foi descrito nos requisitos acima, existem dois módulos principais 

na arquitetura de hardware do equipamento:  

Módulo Base – Constituído pelos elementos: placa mãe, processador, placa de 

rede sem fio, projetor digital, Bluetooth, teclado, amplificador de áudio, fontes de 

alimentação, auto-falantes, receptor de infravermelho, painel de controle, DVD-ROM. 

Módulo Controle/Camêra – Constituído de uma unidade micro-controladora, 

teclas para controle do módulo base, uma interface de comunicação, uma câmera 

(permite filmar e tirar fotos) e um microfone. É através deste módulo que o professor, 

além de controlar as aplicações disponíveis na base à distância, pode registrar todas as 

atividades desenvolvidas pelos alunos e armazená-las ou não no módulo base.  

A Figura 13 mostra uma visão geral da arquitetura desenvolvida, na qual estão 

destacados os dois módulos principais com seus principais componentes.  
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Figura 13: Arquitetura do sistema. 

4.2.1. Módulo Base 

A partir do que se foi especificado nos requisitos do sistema, o módulo base 

integra todos os componentes necessários que permitem ao professor fazer uso de 

elementos áudios-visuais (músicas, sons, figuras, animações, filmes, etc) em sala de aula, 

além de conter interfaces de conectividade com a internet (WI-FI e Ethernet), como 

também dispositivos de leitura de mídias externas como DVD, CD e pendriver.  

Com o propósito de desenvolvimento de uma arquitetura que contivesse todos 

elementos descritos acima, foi necessário uma vasta investigação a respeito das 

tecnologias e dispositivos mais adequados que integram a solução. Contudo,nem sempre 

as tecnologias mais modernas e nem os dispositivos mais caros se adequam ao quesito 

custo vs. benefício. Logo, não seria interessante utilizar-se de uma tecnologia mais 

moderna, se tal atitude resultasse num custo final inacessível, dentro do escopo do 

projeto.  

A seguir estão listados todos os principais componentes utilizados na confecção 

deste módulo. 
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4.2.1.1. Placa Mãe 

Por se tratar de um dispositivo embarcado, as tecnologias das placas existentes 

para computadores convencionais são extremante inadequadas para esta finalidade 

devida as suas dimensões, consumo de energia e robustez. 

Com o surgimento de novos dispositivos embarcados surge também uma ampla 

variedade de necessidades tecnológicas que exigem aplicações, modelos e capacidades 

específicos.Das opções estudadas e apresentadas no capítulo anterior, foi utilizada a 

plataforma PC2500 (Figura 14), que, além das características necessárias, atendendo aos 

requisitos do projeto, a sua produção é nacional, através da  Philtronics.[61]  

Este é um ponto importante, pois, o grande benefício de se ter um fornecedor local 

é a facilidade de se obter esta plataforma por um custo bem inferior quando comparado a 

necessidade de se fazer uma importação deste tipo de componente, como também, sua 

disponibilidade ser quase que de imediato. 

 

 

Figura 14: Plataforma PC2500 

 

A Plataforma VIA pc2500 é eficiente com relação ao consumo de energia e 

segurança via hardware do avançado processador VIA C7®-D. A placa disponibiliza 

funcionalidades de mídia digital e uma variedade de opções de conectividade do chipset 

VIA CN700. A plataforma de alto desempenho  contém um processador gráfico 2D/3D 

integrado VIA UniChrome™ IGP Pro, acelerador de MPEG-2 via hardware para execução 



 
 

41 

 

tranqüila de DVD, vídeo de altíssima qualidade, interface AGP 8X, além de áudio AC’97 de 

seis canais VIA Vinyl. [58] 

Totalmente compatível com os sistemas operacionais Microsoft® Windows® 

XP/2K/CE e Linux, a plataforma VIA pc2500 combina chips de silício de próxima geração, 

excelentes propriedades térmicas e físicas e avançadas características de consumo de 

energia, segurança e desempenho necessários para as aplicações de produtividade, ensino 

e entretenimento.[58] 

Através do South Bridge VIA VT8237R Plus, a Plataforma VIA pc2500 suporta até 

2GB de memória SDRAM DDR400 e DDR2 400/533, oito portas USB 2.0, seis slots PCI para 

expansão do sistema e Fast Ethernet 10/100 para rede em banda larga, dois drives ATA10 

serial, RAID11 com várias configurações via utilitário VIA DriveStation™. Entre as opções 

disponíveis de display estão DuoView™ com suporte a dois monitores CRT, LCD ou TV para 

maior produtividade, duas portas para captura de vídeo e funcionalidade picture-in-

picture para visualização de vários canais.[58] 

4.2.1.2. Processador 

A escolha do processador utilizado no Lampejo foi guiada pela escolha da placa 

mãe, isto por que, a maioria das soluções de placas para PCs embarcadas já 

disponibilizam, integrada à plataforma, o processador. Neste caso, a placa PC2500 já vem 

com um processador de propósito geral, o C7®-D, da própria VIA. 

Os processadores de propósito geral são utilizados em um grande número de 

aplicações, e que oferecem ao projetista, a possibilidade de programação da 

funcionalidade de sistemas em nível de software. 

                                                      
10

 Serial Advanced Technology Attachment (SATA) é uma tecnologia de transferência de dados entre um 

computador e dispositivos de armazenamento em massa (mass storage devices) como unidades de disco 

rígido e drives ópticos. 

11
 Redundant Array of independent Discs (RAID). Sua definição em português seria "Matriz Redundante de 

Discos Independentes". Trata-se de uma tecnologia que combina vários discos rígidos (HD) para formar uma 

única unidade lógica. 
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Devido a esta característica, aplicações que utilizam estes processadores têm as 

seguintes vantagens: rápida inserção no mercado, flexibilidade (já que mudanças são 

feitas diretamente em software e nenhum hardware adicional é criado ou destruído) e 

baixos custos unitários (para baixos volumes de compra).[62] 

O C7®-D é baseado no core Esther (C5J), que, embora tenha recebido diversas 

melhorias comparado ao seu antecessor, o C3 com o core Nehemiah (C5P), continua 

sendo um processador muito simples, que conta com duas unidades de execução de 

inteiros, utilizando um pipeline de 16 estágios, e uma única unidade de execução para 

instruções de ponto flutuante. Ele possui 128 KB de cache L1 e mais 128 KB de cache L2, o 

que também é pouco se comparado com outros processadores atuais. [63] 

Apesar de ter uma capacidade de processamento inferior aos seus competidores, 

ele apresenta duas características importantes. Em primeiro lugar, o chip é muito menor e 

mais simples que os Pentium-M e Turions, que seriam seus concorrentes diretos. Mesmo 

produzido usando uma tecnologia 0.09 , o C7 ocupa uma área de apenas 32 mm², o que 

representa quase um terço de um Pentium-M com core Dothan, que ocupa 88 mm². Isto 

torna o C7 muito mais barato comparado aos outros processadores[62]. 

A segunda vantagem é o consumo elétrico. O C7 oferece um sistema de 

gerenciamento de energia bastante agressivo, denomindado de LongHaul13, que reduz 

drasticamente  tensão e freqüência de operação do processador enquanto ele está ocioso, 

fazendo com que o consumo caia para valores em torno de 0.1 watts. Entre os dois 

extremos, existem diversas fases intermediárias, onde o desempenho e consumo são 

ajustados de acordo com a demanda. O chaveamento entre os modos de operação é feito 

muito rápido através da tecnologia VIA TwinTurbo™ que permite a troca do modo de 

operação de baixa potência para a operação em alta velocidade (full speed operation) em 

apenas um ciclo de relógio.  

                                                      
13

 VIA LongHaul é uma tecnologia de controle do consumo de energia do processador desenvolvido pela VIA 

Technologies. O controle se dá pela demanda pela aceleração do clock do processador baseado na carga 

alocado para o mesmo em um determinado tempo.  
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Segundo o fabricante, este processador tem um consumo máximo de apenas 20W 

e média operacional abaixo de 2W. Isto causa  um impacto bastante significativo sobre os 

custos operacionais e com refrigeração, principalmente nas empresas e escolas. Além 

disso, o processador VIA C7®-D também define novos padrões na operação desempenho 

por watt e permite o uso de componentes mais econômicos, em termos de energia, como 

fontes de alimentação e ventiladores (não precisa de um cooler de alto desempenho), 

facilitando a criação de plataformas computacionais bem mais acessíveis.[62] 

O package14 do processador VIA C7®-D é baseado no formato NanoBGA2 (Nano 

Ball Grid Array) que mede apenas 21mm x 21mm e é diretamente soldado à placa. Este é 

um dos motivos que faz com que o C7-D seja destinado exclusivamente ao uso em small 

computers (computadores de pequeno porte) e placas com o processador pré-instalado, 

como no caso da plataforma PC2500 da própria VIA. 

 

 

Figura 15: Processador VIA C7®-D 

 

Tudo isto torna o C7®-D um processador competitivo para aplicações que não exijam 

muito poder de processamento, onde o processador possa operar a freqüências baixas na 

maior parte do tempo.  

4.2.1.3. Projetor 

Como já explicado, este equipamento foi desenvolvido com a proposta de ser um 

dispositivo auto-contido, ou seja, em um único gabinete estarão presentes todos os 

elementos necessários para a exibição de um determinado conteúdo. Desta forma, um 

                                                      
14

 Package é o encapsulamento que envolve a pastinha de silício que contem efetivamente o circuito 

integrado.  

http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=347515&word=Cooler&go=http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?as_categ_id=2676$$as_display_type=G$$as_filtro_id=PRECIO_FIJO$$as_order_id=MAS_OFERTADOS$$as_price_min=25
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dos componentes mais importante e talvez o mais crítico deste projeto é o projetor que 

será acoplado à solução. Sua importância se dá pelo fato de permitir que o usuário 

visualize, sem o auxilio de qualquer outro equipamento, as informações que deseja a 

partir de um determinado software ou de uma mídia contendo figuras, vídeos ou mesmo 

documentos. Porém, este componente, não apenas deve ser capaz de fornecer uma boa 

qualidade de projeção, mas também, deve respeitar requisitos básicos para ser alocado no 

Lampejo, como por exemplo, longo tempo de vida útil da unidade luminosa, robustez, 

ajuste de foco, ser bivolt, etc.    

De imediato, o foco principal foi a durabilidade da unidade luminosa do projetor, 

que imaginou-se ser o ponto mais crítico do dispositivo. Por isso, o principal tipo de 

tecnologia estudada para a primeira versão foi a dos projetores baseados em Leds (light 

emmiter diodes).  

Os Leds são elementos semicondutores emissores de luz, com a importante 

característica de baixo consumo de corrente. Os LEDs são bem mais econômicos e 

duráveis quando comparados a lâmpadas com filamentos resistivos, por diversos motivos, 

dentre os quais, destacam-se o custo de reposição da unidade emissora de luz e a baixa 

temperatura de trabalho quando comparado com outros projetores convencionais. Este 

fator aumenta bastante o tempo de vida útil do dispositivo.  

Outro fato importante é o peso do equipamento, que por apresentar tamanhos 

reduzidos graças à tecnologia baseado em Led, são bem mais leves. Existem vários 

modelos no mercado, dentre os quais podemos citar: o K10 da Acer®[64], JoyBee GP1 da 

BenQ® [65], HS101 da LG® [66] e o P400 da Samsung® 0. As principais características de 

todos os projetores citados são bem parecidas. Todos trabalham com uma faixa de 

luminosidade de 100 ANSI lumens, pesam em torno de 700 gramas e tem uma duração de 

cerca de 20.000 horas de uso. Dentre os modelos estudados, foi escolhido o HS101 da LG 

(Figura 16) devido à disponibilidade no mercado local, o que facilitou o desenvolvimento 

do primeiro protótipo. 
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Figura 16: Projetor HS101 da LG 

 

Infelizmente, até presente momento, nas pesquisas realizadas com respeito a 

projetores de LED, não foi possível alinhar o requisito de longa duração da unidade 

luminosa com a qualidade por ela fornecida, pois como foi dito, estes projetores fornecem 

cerca de 100 ansi lumens, índice muito baixo quando comparado a um projetor de 

lâmpada convencional. 

Como será relatado no estudo de caso, este projetor mostrou-se inapropriado para 

ambientes onde a luminosidade é alta, principalmente nas escolas públicas da região 

metropolitana do Recife, que na sua maioria, têm suas salas de aula com paredes vazadas, 

permitindo a entrada da luz solar.  

De frente a este fato, houve a necessidade de se estudar outros projetores que 

fornecessem uma capacidade superior aos lumens fornecidos pelos projetores baseados 

em Led. Contudo, outro ponto importante não poderia ser ignorado na busca pelo novo 

projetor a ser acoplado ao protótipo: o peso do projetor.  

Lembrando do requisito mobilidade para o Lampejo, o projetor não poderia 

comprometer este item de fundamental importância. As pesquisas foram focadas, então, 

nos projetores portáteis de lâmpada, dentre os quais, optou-se pelo modelo DS325 da LG 

() que pesa aproximadamente 1,5 kgs, duas vezes mais pesado que os de Led. Outro fator 

inoportuno foi o tempo de vida da lâmpada, que dura no máximo 3000 horas, isto quando 

operando no modo econômico. [68] 

Todavia, este equipamento tem uma capacidade de gerar 2500 ANSI lumens, 25 

vezes mais potente quando comparado ao de Led. Este fator permite uma melhor 

qualidade de imagem gerada, mesmo sob condições de luminosidade extrema no 

ambiente. 
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4.2.1.4. Periféricos 

Nesta seção são abordados os principais componentes que foram adicionados à 

base para que fossem atendidos os requisitos levantados durante a fase inicial do projeto. 

Lembrando que só serão abordados aqui os elementos que não são originalmente 

integrados à placa PC2500 escolhida para a base. 

É válido salientar que todos os periféricos aqui mencionados foram 

cuidadosamente estudados levando-se sempre em conta tópicos como peso, custo final 

do protótipo e sua aplicação em um ambiente interativo e dinâmico.  

Logo, os seguintes periféricos que foram acoplados ao sistema foram: 

 Unidade DVD/CD; 

 Receptor BLUETOOTH; 

 Placa de rede wireless; 

 Teclado; 

 Mouse; 

 Receptor Infravermelho; 

 Unidade de Disco Rígido (HD). 

A unidade de CD/DVD a ser escolhida não poderia representar um grande impacto 

nem no peso e nem no tamanho final do equipamento. Logo, optou-se pela utilização do 

modelo Slimline AD7590A, produzido pela Sony®[69], que dentre outras características, 

apresenta apenas 170 gramas de peso e tem como dimensões 128 mm de largura x 12.7 

mm altura x 129 mm de comprimento, mostrando-se, desta forma, ideal para utilização no 

protótipo. 

 

 

Figura 17: Unidade de CD/DVD 
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O receptor Bluetooth utilizado foi um dongle(chaveiro) (ver Figura 18) conectado 

diretamente numa das portas USB internas da placa mãe. A necessidade do Bluetooth no 

lampejo se dá pelo fato de possibilitar ao usuário conectar um dispositivo, como por 

exemplo, um celular, também com conexão por bluetooth, permitindo a transferência de 

dados, como: fotos, músicas, vídeos, etc. Este adaptador possui as seguintes 

características: compatível com a versão 2.0 da especificação do Bluetooth (até 

3MBits/seg de transmissão) e opera na classe 1 (100 metros aproximadamente de 

alcance).  

 

 

Figura 18: Doungle Bluetooth 

 

Como a mobilidade era um dos principais requisitos, não faria sentido permitir o 

acesso a rede apenas através de uma interface Ethernet padrão. Logo, foi conectado 

internamente, numa interface PCI, a placa de rede wireless da Encore[70] modelo ENLWI-

G2 baseada no padrão 802.11g. 

 

 

Figura 19: Unidade wi-fi 

 

Com relação a comunicação com infravermelho, foi desenvolvido para este 

dispositivo uma interface infravermelho utilizando o receptor TSOP34138 da VISHAY® 

cujas características seguem listadas a seguir: 

 Baixa corrente de operação  

 Diodo fotodetector e amplificador no mesmo encapsulamento 

 Proteção contra interferência eletromagnética (EMI) 
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 Imunidade contra a luz ambiente 

 Proteção contra ruídos na tensão de alimentação 

 Freqüência de operação: 38KHz 

A freqüência de operação do receptor determina a modulação na qual deverá ser 

enviado um sinal pelo circuito emissor. No estado normal de operação, o receptor coloca 

no seu pino de saída o nível lógico ‘1’. Contudo, uma vez capturado um sinal na freqüência 

estipulada pelo dispositivo, após o estágio de demodulação interno, é colocado na saída 

do receptor o nível lógico ‘0’. Desta forma, a cadeia de bits que será enviada ao receptor 

deverá ter o formato mostrado na Figura 20: 

 

Figura 20: Formato do sinal em IR da cadeia “0101...01” enviada ao receptor 

 

Como interface de comunicação, entre receptor e a placa mãe foi utilizada porta 

serial baseada no protocolo RS232. Esta interface é explicada em detalhes na seção sobre 

comunicação do controle.  

A Figura 26 mostra o esquema de conexão do módulo remoto com a base. 

 

Figura 21: Esquemático do Receptor Infravermelho 

 

 A localização do receptor IR no protótipo final ficou estrategicamente alocado na 

parte traseira do Lampejo (Figura 22), permitindo que o professor se locomova pela sala 
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de aula. A comunicação por infra-vermelho demanda que o emissor esteja alinhado ao 

receptor, em seu ângulo de operação, o que limita um pouco a direção na qual o controle 

deve ser operado.  

 

Figura 22: Localização do Infravermelho na versão final do protótipo 

 

Por fim, a unidade de disco do equipamento foi selecionada para ser compatível 

com as entradas de dados disponíveis na placa mãe, visando também o peso e o volume 

final do equipamento. Desta forma, utilizou-se o HD SATA, modelo HM160HI[71] com 

160GBytes de capacidade de armazenamento, comumente alocado em laptops. Pesando 

apenas 100g, e com dimensões 9.4mm x 10mm x 70mm, este se mostrou bastante 

adequado ao protótipo.  

Outros tipos de unidades de armazenamento foram estudados, como por exemplo 

os HDs de estado sólido, porém o custo por elas apresentados não foram satisfatórios 

comparados a solução utilizada[72].  

4.2.1.5. Sistema de Áudio 

Um grande desafio na elaboração deste projeto foi desenvolver no próprio 

equipamento um sistema de som que permitisse sua amplificação a um nível aceitável. 

Esta amplificação deveria atender adequadamente as exigências de salas de aula, tanto 

para a apresentação de um conteúdo multimídia através da unidade base como para 

auxiliar o professor ou aluno na amplificação de sua própria voz, quando da necessidade 

alguma apresentação, etc.  

De acordo com estudos realizados[73], uma grande parte dos problemas 

relacionados à voz de professores, dizem respeito a pontos como: 
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 Detalhes acústicos da sala de aulas: influenciados pelo volume da sala 

(tamanho e altura do teto), suas proporções (paredes paralelas) e a capacidade 

dos materiais usados nas paredes, piso e teto, absorverem a energia sonora.  

 A relação fonte-ruído: capacidade do timbre e potência da voz do professor 

serem capazes de ultrapassar o ruído existente na sala de aula.  

 Distância professor-aluno: quanto maior, mais difícil fica para o aluno entender 

o que o professor está falando. 

É comum também, no ambiente escolar, que ruídos externos às salas venham 

dificultar o processo de ensino, forçando o professor a elevar ainda mais o volume da sua 

voz[74]. 

Todos os elementos que compõem o sistema de som do equipamento estão 

integrados à solução, exaurindo a necessidade de se acoplar caixas de som externas nem 

equipamentos de amplificação.  

O amplificador de áudio utilizado na base foi o TDA1517 fabricado pela NXP[75] 

devido a sua facilidade de uso e sua potencia de saída. Este dispositivo foi especialmente 

desenvolvido para aplicações multimídia tendo um ganho fixado em 20 dB16. 

O uso deste amplificador requisita poucos elementos adicionados externamente 

ao circuito como pode ser visto na Figura 23 do esquemático desenvolvido para a base. 

Com relação à potência de saída, pode-se alcançar até 6W RMS17 por canal.  

                                                      
16

 O decibel (dB) é uma medida da razão entre duas quantidades, sendo usado para uma grande variedade 

de medições em acústica, física e eletrônica. 

17
 Valor quadrado médio da potência. 
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Figura 23: Esquema elétrico do amplificador de áudio na base. 

 

Com relação aos alto-falantes utilizados no Lampejo, foram dimensionados para 

proporcionar uma adequada combinação entre nível sonoro e o tamanho do módulo base 

final (Figura 24). Desta forma foram utilizados dois auto-falantes, um para o canal R 

(Right) e outro para o canal L (Left), caracterizando um sistema de som 2.0. Cada auto-

falante possui as seguintes características: 

 

 4 Ohms de impedância 

 5 Watts de potência 

 

Figura 24: Auto-falantes acoplados à versão final do Lampejo 
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4.2.1.6. Painel Superior 

Para facilitar o acesso às funcionalidades utilizadas com mais freqüência no 

sistema foi desenvolvido um painel superior (ver Figura 25) no equipamento que permite 

ao usuário as seguintes ações: 

 Ligar/Desligar a base 

 Retornar a tela do aplicativo (falar em outra secção ) principal do sistema. 

 Ejetar uma mídia que esteja conectada ao dispositivo, como por exemplo um 

pendriver ou um DVD. 

 Fechar um aplicativo. 

 Controlar o volume dos alto-falantes 

Nesta mesma interface foi adicionado um Led indicando se o dispositivo estaria 

ligado o que permite ao usuário uma rápida observação quanto ao estado do aparelho. 

 

 

Figura 25: Painel da base 

 

 Foi utilizada a porta paralela da placa mãe para a leitura das teclas do painel, o que 

reduziu a necessidade de utilizar componentes eletrônicos extras. 

Como normalmente esta interface de comunicação trabalha no modo padrão SSP 

(Standard Parallel Port), ela possui cinco entradas utilizadas para registrar informações de 

status da impressora. Neste protótipo, estas entradas foram utilizadas para receber as 

informações dos quatro botões de atalho (Home, Alternar Telas, Ejetar e Fechar) sendo 

cada uma mapeada em um pino de entrada da interface paralela.  

A Figura 26 mostra os sinais da porta paralela e o mapeamento dos sinais das 

teclas do painel. Conforme a figura, as quatro entradas utilizadas da porta paralela são: 

 Ack no pino 10 para o botão Fechar 
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 Paper end no pino 12 para o botão Ejetar  

 Slct out no pino 13 para o botão Alternar Telas 

 Error no pino 15 para o botão Home. 

 

 

Figura 26: Sinais da porta paralela conectados ao painel 

 

No caso do botão Liga/Desliga e do Led foi utilizada a própria interface da placa 

mãe designada tanto para ativá-la e desativá-la, como também para informar seu status 

de funcionamento. Esta interface consiste em uma barra de pinos com as funcionalidades 

descritas na Figura 27. 

 

 

Figura 27: Conectores dos leds de status e chave liga/desliga. 
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Com relação ao controle de volume, este foi desenvolvido para ser totalmente 

independente da placa mãe e do sistema de software desenvolvido. Durante os testes 

foram observados que, estando o controle de volume dependente do sistema de 

software, muitas vezes, por estar processando alguma outra informação o sistema não 

atendia de imediato ao comando de volume. Desta forma, o controle atua diretamente no 

amplificador de áudio o que evita possíveis atrasos de softwares durante a manipulação 

do volume dos alto-falantes, dando ao usuário um melhor controle no ajuste do nível 

sonoro emitido pelo equipamento. 

A respeito da localização do painel no dispositivo, este foi estrategicamente 

alocado na parte traseira da base, evitando que o usuário se coloque entre o que está 

sendo projetado e o anteparo de projeção. 

4.2.1.7. Fontes de Alimentação 

No projeto da base, na sua primeira versão, fez-se necessário a utilização de quatro 

fontes de tensão, a saber: 

 Fonte AC-DC18 da placa do Asus 

 Fonte para o Amplificador de Áudio 

 Fonte AC-DC para o projetor 

 Fonte AC-DC do DVD (o DVD utilizado nesta verão foi externo) 

Esta quantidade inicial de fontes utilizadas contribuiu para o excesso de calor 

gerado dentro case.  

Na segunda versão da base, onde foram substituídos os principais elementos, 

como a placa mãe, a unidade de DVD e o projetor, as fontes também foram suprimidas 

para dar lugar a uma fonte única, a qual serviria para alimentar a placa mãe, o 

amplificador de áudio, a unidade de DVD e a unidade de disco rígido.  

                                                      
18

 Fonte de tensão que recebe uma corrente alternada (AC)(ex. corrente proveniente da rede elétrica) e a 

transforma numa corrente contínua (DC) 
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Para tal, não poderia ser utilizada uma fonte comum de PCs, do tipo Desktop, 

devido, principalmente, ao seu tamanho e peso (variáveis críticas do projeto). Logo, 

durante as pesquisas, foram estudadas as fontes picoPSU[76] (Power Supply), cujas 

características principais são: 

 Tamanho reduzido: comparando a uma fonte padrão, é cerca de 70% menor.  

 Ultraleve, pesando apenas 57 gramas com os cabos para alimentar os 

periféricos. 

 É conectada diretamente na placa mãe (ver Figura 28) 

 É compatível com qualquer placa equipada com conector ATX de 20 ou 24 

pinos. 

 100% silenciosa por ser funless, ou seja, não necessita de cooler (ventoinha) 

uma fez que não aquece, por ter uma alta eficiência. 

Dentre as configurações desta fonte, foi adotada a picoPSU-120, que consegue 

suprir 120 watts de potência. Contudo, a única desvantagem deste tipo de fonte, é a 

necessidade de uma conversor extra AC-DC de 110/220 volts para 12 volts (tensão de 

operação da fonte pico psu). O conversor pode ser visto na Figura 28. 

Com o acréscimo deste conversor, cujo peso é 540 gramas, o sistema de 

alimentação (fonte + conversor) representa aproximadamente 600 gramas do peso final 

do equipamento. 

 

 
Figura 28: Fonte picoPSU instalada na placa-mãe 

 

Com relação à fonte do projetor DS325, diferentemente do HS101, este já vem 

com a unidade alimentação acoplada a ele, necessitando apenas alimentá-lo na rede 

elétrica comum.  
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4.2.1.8. Versões da Base 

Durante o período de desenvolvimento do projeto, foram elaborados quatro 

protótipos, devido principalmente as mudanças nos requisitos observadas ao longo do 

projeto. O primeiro protótipo foi desenvolvido utilizando, os seguintes elementos: 

 Placa do Asus Eee 701 

 Processador Celeron M 900 MHz 

 Memória RAM de 2Gbytes 

 Projetor de Led modelo HS101 da LG 

 Teclado externo de Silicone Flexível 

 Mouse externo Óptico 

 Hub USB de 4 portas 

 Driver de DVD/CD SLIM 

 Caixas de Som Coaxiais 

 Quatro Fontes de tensão 

Foi desenvolvida uma caixa de acrílico onde foram alocados os elementos citados 

exceto o teclado e mouse que ficaram externos a solução, sendo esta a primeira versão 

levada às escolas que participaram como estudo de caso do projeto.  

Este primeiro protótipo serviu para a análise dos requisitos levantados na primeira 

fase do projeto. Vários elementos puderam ser analisados neste protótipo, como por 

exemplo, o desempenho do sistema de hardware na utilização continua pelos professores 

em sala de aula, usabilidade do software desenvolvido para a utilização do Lampejo 

(transparência do SO), entre outros.  

Foi constatado, que, pelo fato dos professores utilizarem constantemente 

aplicações multimídia, o hardware, ficou bem aquém das expectativas iniciais.  

Outro fator crítico que necessitou mais atenção na escolha dos próximos 

elementos de hardware foi o calor gerado pelo projetor. O ar quente que era gerado pelo 

equipamento, independente da tecnologia do projetor, precisava ser direcionado para 

fora do equipamento. 
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Como pode ser visto na parte superior do equipamento (Figura 29), ele só 

funcionava com tensão de 110 volts, o que gerava um incomodo na hora de ligar o 

aparelho, pois, era preciso utilizar um estabilizador de tensão com conversão de 220 volts 

para 110 volts, acarretando em elementos extras no uso do Lampejo. Tal fato era 

contraditório ao requisito do equipamento ser auto-contido. 

 

 

Figura 29: Primeira versão do Lampejo na caixa de acrílico. 

 

 A segunda versão desenvolvida pode ser vista na Figura 30. Nesta versão, todos os 

elementos utilizados no primeiro protótipo foram encapsulados numa estrutura 

desenvolvida, em paralelo, pela equipe de Design. Esta segunda versão do Lampejo 

encontra-se na Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. 

  

 

Figura 30: Segunda versão do Lampejo. 
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O terceiro protótipo foi concebido baseado nas análises realizadas a partir da 

utilização em campo do protótipo inicial. Os seguintes elementos compõem esta versão: 

 Placa Mãe VIA modelo PC2500 

 Processador integrado VIA C7-D de 1,5GHz 

 Memória RAM de 2Gbytes 

 Projetor modelo DS325 da LG 

 Teclado externo de Silicone Flexível 

 Mouse externo Óptico 

 Hub USB de 4 portas 

 Driver de DVD/CD SLIM 

 Caixas de Som Coaxiais 

 Duas Fontes de tensão 

o Fonte do DVD 

o Fonte da Placa Mãe 

 

Para este novo protótipo foi mantido a caixa de acrílica já desenvolvida para o 

protótipo inicial. Um detalhe importante para esta versão é que o sistema tornou-se bi-

volt, logo poderia ser utilizado em qualquer rede de baixa tensão.   

Por fim, para o último protótipo, foi desenvolvido um design especial como 

resultado final do trabalho da equipe de design. Tanto para segunda versão como a 

última, utilizou-se o método de prototipagem rápida onde o case é fabricado utilizando 

uma resina especial.  

Os protótipos rápidos19 trazem à realidade o desenho 3D projetado, permitindo 

olhar, tocar e avaliar um modelo físico tridimensional. Podem servir como modelo padrão 

para a criação de moldes e possibilitam a identificação de erros de design e funcionalidade 

                                                      
19

 Foi utilizada a estereolitografia que é a mais moderna e eficaz tecnologia para prototipagem rápida, onde 

são utilizados de raios UV que vão solidificando a resina plástica fotossensível, produzindo uma peça em 

poucas horas. 
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que, uma vez reconhecidos em etapas posteriores do processo, prejudicariam o 

desenvolvimento do novo produto e aumentariam os custos na medida em que se 

avançassem as etapas do projeto[77]. 

A Figura 31 mostra as peças projetadas pelo a equipe de design para a versão final 

do Lampejo. São 4 partes que compões o Lampejo final: 

1. Um tampa móvel: sob esta tampa, ficariam alocados os controles do projetor e 

também um compartimento para colocar o controle remoto do Lampejo.  

2. A calota superior: Nesta peça estão alocados os espelhos das portas USB e de 

entrada para microfone e saída de áudio, além dos controles do projetor. 

3. A calota inferior: Sobre ela estão fixados todos os componentes eletrônicos do 

equipamento. 

4. A alça: criada para facilitar o deslocamento do equipamento de um local para 

outro.  

 

Figura 31: Partes que compõem o design final do Lampejo. 

 

A única alteração, com relação aos equipamentos utilizados no protótipo três, foi a 

integração de um mini teclado à solução, ficando uma solução ainda mais auto-contida 

para o uso em salas de aula. Como pode ser visto na Figura 32, o teclado foi 

acondicionado na lateral do Lampejo, fornecendo ao professor a possibilidade de 

utilização do mesmo, evitando que ele ficasse na frente da projeção o que impossibilitaria 

a visualização do conteúdo pelos alunos.  
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Figura 32: Vistas laterais e frontal da quarta versão do Lampejo 

 

Muitos problemas referentes à ventilação foram encontrados na primeira etapa da 

prototipagem, como por exemplo, o desligamento automático da placa mãe,para 

evitardanos aos componentes eletrônicos. Porém, na última versão do Lampejo 

encontramos algumas soluções técnicas que minimizaram a existência de altas 

temperaturas geradas pelo projetor dentro do case do protótipo e a falta de ventilação 

nas salas de aula sem ar-condicionado e com muitos alunos. Na Figura 33 apresenta os 

elementos auxiliares para refrigeração do equipamento, assim como as entradas e saídas 

de ar que permitem um melhor fluxo de ar interno. Foram utilizados dois coolers que 

funcionam com 12volts DC, um para puxar o ar do ambiente e outro para retirar o ar 

quente do equipamento.   

 

Figura 33. Fluxo de ar na versão final do protótipo. 

 

A respeito da imagem gerada pelo equipamento, foi mantido o padrão do projetor 

DS325 que segue uma relação entre: a distância do equipamento ao anteparo X o 

tamanho (em polegadas) da imagem gerada. A Figura 34 ilustra a projeção da imagem no 
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anteparo. Na Tabela 3 pode-se verificar algumas distâncias e os respectivos tamanhos das 

imagens geradas para o padrão 4:3 de projeção. 

 
Figura 34: Relação distância vs. dimensão da projeção. 

Tabela 3: Comparação entre a distância vs. dimensão da projeção. 

Característica Medidas 

Distancia (D) (m)  1.34 3.58 4.47 8.94 

Tamanho da Diagonal (pol.) 30 80 100 200 

Altura (h) (mm) 457 1219 1524 1864 

Largura (L) (mm) 610 1626 2032 3762 
 

 Por fim, as características físicas finais do Lampejo, como peso, dimensões, 

temperatura de trabalho, entre outras, estão detalhadas na Tabela 4.  

  

Tabela 4: Características físicas do lampejo 

Caracteristíca  

Peso 4,5 Kg 

Dimensões Máximas (ver Figura 35) 18 x 29,5 x 34 cm  

Temperatura Máxima20 0 ~ 50ºC 

Tensão de trabalho 110 ~ 220V 

                                                      
20

 Esta característica foi definida pelo valor mínima entre as máximas temperaturas de trabalho de todos os 

componentes.  
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Figura 35. Dimensões finais do Lampejo em cm. 

 

4.2.2. Módulo Controle/Câmera 

Este módulo exerce a função de controle remoto da base, além de ser capaz de 

filmar e fotografar por possuir uma câmera integrada. Estas facilidades permitem que aos 

professores façam registros, com áudio e imagem, das atividades realizadas em sala.  

Neste módulo, além dos elementos de hardware, está implantado o firmware 

(software embarcado escrito em linguagem ANSI C) que controla e monitora o 

funcionamento de todos os componentes definidos na arquitetura (Figura 36) deste 

módulo.  

Baseado nos requisitos levantados e analisados foram definidas as principais 

funcionalidades desta parte do sistema, a saber: 

 Capturar imagens (fotos) 

 Filmar com áudio 

 Descarregar vídeos e imagens capturados pela USB 

 Controlar a base 

o Fechar aplicativos 

o Iniciar / Pausar mídias 

o Navegar no menu do software principal 

 Informações de Status da câmera 
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 Mobilidade e baixo peso 

 

Por ser um módulo móvel, ele possuirá como fonte de energia uma bateria. A 

bateria deve permitir que o controle seja usado por um período apropriado para a 

duração das aulas e que possa ser facilmente recarregada. Desta forma, foi feito uma 

análise das possíveis tecnologias de bateria existentes e escolhida a que melhor se 

adequava a restrições de peso, tamanho, duração e vida útil. 

Para esta arquitetura foi escolhido o μcontrolador LPC2103[78] da NXP, baseado 

no ARM 7, que fornece uma vasta opção de funcionalidades, permitindo ao desenvolvedor 

um grande poder computacional. A seguir, encontram-se detalhadas as principais partes 

que compõe o módulo Controle/Câmera. 

 

 

Figura 36. Arquitetura do Módulo Controle / Câmera 

4.2.2.1. μControlador – LPC2103 

Em projetos de sistemas embarcados deste tipo, que incorporam a idéia de baixo 

consumo de energia e um alto poder computacional, a escolha de unidade μcontroladora 
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que atenda estas características é uma decisão de grande impacto no sistema no que diz 

respeito à autonomia e desempenho. 

 Certas características podem ser analisadas como artifícios para a escolha de uma 

arquitetura microcontrolada com baixo consumo de potência: modos de funcionamento, 

consumo médio de corrente, suporte a interrupções, uso de “periféricos inteligentes”, 

proteção contra diminuição da tensão de alimentação e, eficiência em processamento. 

 A primeira destas é uma das mais importantes para a diminuição do consumo de 

potência. Os diferentes modos de funcionamento identificam quais módulos de um 

μcontrolador podem ser desabilitados quando não estiverem sendo utilizados. Alguns 

exemplos encontrados em dispositivos comerciais são a desativação da unidade de 

processamento, quando esta não estiver em atividade; a desativação dos relógios (clocks) 

do sistema, em todo chip ou certas regiões dele; etc.  

   

 O LPC 2103 suporta dois modos para redução do consume de energia: 

Modo Idle e o Modo Power-down controlado pelos dois primeiros bits do registrador 

PCON. No modo Idle a execução de instruções são suspensas até que o sistema seja 

resetado ou uma interrupção ocorra. Durante este modo os periféricos continuam 

operando podendo causar as interrupções causando o reinicio do processamento. No 

modo Power-down, a CPU e todos os periféricos ficam suspensos, e apenas volta a 

funcionar se houver um reinício do sistema ou uma interrupção externa ocorrer.  Neste 

modo o oscilador é desligado e o chip não recebe nenhum clock interno, ficando 

preservado todos os estados e registradores da CPU e registradores dos periféricos, assim 

como a SRAM e os níveis lógicos dos pinos, reduzindo o consumo do chip a quase zero.  

 O LPC2103 também dispõe de um registrador que permite o desligamento de 

periféricos21 que não estão em uso na aplicação, permitindo, dessa forma um controle 

ainda mais eficiente de consumo de energia. 

                                                      
21

 Os únicos periféricos que não podem ser desligados são o watchDog, GPIO, pin connect block e system 

control block. 
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 Alguns valores de consumo de energia, utilizando um clock de 10Mhz estão listado 

abaixo: 

 Modo Ativo: Consumo ~= 10mA 

 Modo Power-down: Consumo ~= 7μA 

 Outra importante característica desta unidade μcontroladora são os “periféricos 

inteligentes” que está associada ao grau de independência entre estes elementos e a 

unidade de processamento de um μcontrolador: a interação entre a aplicação e um 

periférico pode ser feita de forma autônoma, sem nenhuma intervenção da unidade 

computacional (caso realmente esta não seja necessária). Esta independência faz com que 

menos potência seja consumida uma vez que somente estariam em atividade os 

periféricos que realmente interagissem com a aplicação. 

 A última das características, eficiência em processamento, está relacionada à 

quantidade de instruções necessárias, bem como ao tempo gasto, para a execução de 

uma aplicação pelo μcontrolador. 

Outro fator bastante importante nestas arquiteturas embarcadas é custo da 

unidade computacional, que terá impacto direto no preço final do sistema. 

 Estes três fatores, potência, custo e poder computacional devem estar em 

equilíbrio durante a escolha do μcontrolador. 

 Dentre tantas opções existentes no mercado, o dispositivo LPC2103 foi o que 

melhor apresentou uma relação custo X beneficio satisfatório. Este dispositivo custa em 

torno US$ 4,71 o preço unitário para pequenas quantidades e cerca de US$ 2,80 no para 

comprar acima de 1000 peças, o que se mostrou bastante atrativo para produção em larga 

escala.[79] 

 O LPC2103 é baseado na CPU ARM7TDMI-S de 16/32 bits, dependendo do modo 

que o usuário deseje trabalhar. Seu tamanho e o baixo consumo de energia, o torna ideal 

para aplicações em sistemas onde miniaturização e baixo consumo de potência são 

requisitos chaves.[80]  

É importante relatar que, para o primeiro protótipo do controle, foi utilizado o 

μControlador LPC2378, também baseado no ARM7, porém, com características de 
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periféricos diferentes. O fato que levou a não utilização deste chip foi a mudança de 

alguns requisitos que tornaram este μControlador, dado suas características, um recurso 

que seria pouco explorado dentro da nova arquitetura proposta. 

4.2.2.1.1. Core ARM7 

Atualmente, no mundo dos embarcados, o core ARM (Advanced RISC Machine) é 

uma das CPU RISC (Reduced Instruction Set Computer) mais utilizadas devido a sua 

versatilidade e capacidade computacional voltada para sistemas portáteis que têm como 

requisitos: baixo consumo de energia e um baixo custo final. Os cores ARM viraram 

padrão no mercado de sistemas embarcados, principalmente pela simplicidade da 

arquitetura e por ser vendido como um IP (propriedade intelectual).Ou seja, qualquer 

empresa pode produzir processadores ARM desde que adquira os direitos. 

Existem várias versões de processadores ARM, cada uma voltada para um nicho 

específico do mercado, podendo ter extensões que permitem executar instruções 

específicas de DSP  e até byte code Java. A versão mais utilizada nos μcontroladores de 32 

bit é a ARM7. 

Ao longo dos anos, a arquitetura ARM foi evoluindo e dando origem a diferentes 

versões de arquitetura. Como dito, o μcontrolador LPC2103 é baseado no ARM7TDMI que 

por sua vez está baseado na versão 4T do core ARM.  A Figura 41 mostra a arquitetura do 

ARM7TDMI23 e do core da CPU ARM V4T. 

                                                      
23

. T = suporte ao Modo Thumb de operação; D= Suporte a Debug on-chip baseado no JTAG; M: 

Multiplicador em Hardware (resultado de 64 bits); I = In-Circuit Emulator Interface. 
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Figura 37: Diagrama em blocos do ARM7TDMI e do core CPU-ARM-V4T. 

 

A arquitetura ARM7 possui um total de 37 registradores, sendo 31 registradores de 

propósito geral e 6 registradores de status, que podem diferir de acordo com o modo de 

operação. 

Com relação ao conjunto de instruções do core ARM7, este está dividido em dois, a 

saber:  

 Conjunto de instruções ARM com instruções de 32bits; 

 Conjunto de instruções THUMB com instruções de 16 bits. 

O ARM7 foi desenvolvido para operar como um processador de big-endiam (bit 

mais significativo está na posição ‘0’)  ou little-endian (bit menos significativo está na 

posição ‘0’), o que permite ao desenvolvedor trabalhar no modo que mais está habituado. 

É valido lembrar que, o ARM7 trabalha com uma arquitetura load/store, o que significa 

que todas as suas operações são feitas baseadas em seus registradores, não suportando 

operações de memória para memória. 

Um fato interessante do conjunto de instruções do ARM é que qualquer instrução 

pode ser executada condicionalmente, o que difere de outros cores tradicionais, onde 

apenas instruções condicionais podem ser usadas como desvios condicionais e outras 

apenas para comparação e atribuição de bits. 
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4.2.2.1.2. Periféricos 

Uma característica importante do LPC 1203 é o seu conjunto de periféricos 

disponíveis, altamente integrados dentro de um mesmo circuito integrado, no sentido de 

propor soluções de hardware simples. Esta característica, conhecida na literatura como 

SoC (System-on-Chip), é um tópico de extrema importância na área de sistemas 

embutidos, pois leva a redução da necessidade de circuitaria extra, diminuindo assim o 

custo total do projeto 0. 

Estes periféricos, cada qual com seus registradores de funções especiais, 

encontram-se mapeados em memória e estão ligados ao processador através do 

barramento APB 0, como mostrado na .  

Com relação aos periféricos do LPC2103 foram utilizados os seguintes itens: 

 UART-Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

 GPIO- General Purpose Input Output 

 GENERAL TIMER 

A UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) recebe e transmite dados 

serialmente. O μcontrolador em questão possui duas UARTs. As duas possuem geração de 

baude rate e uma fifo de 16 bytes para transmissão e recepção. A Figura 38 

mostra a constituição da UART assim como a interface elétrica necessária para a 

comunicação no padrão RSR232 com um PC.  

Foi utilizada apenas uma UART no projeto com o propósito único para envio do 

código do software embarcado para o μControlador. Esta programação se deu através do 

ISP (In System Program) que é um código embarcado do LPC2103 que permite a recepção 

do código em hexadecimal do firmware desenvolvido e posterior alocação na memória 

interna do μControlador. 
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Figura 38: UART do LPC2103 e o circuito RS232 para comunicação com o PC 

 

O GPIO é a configuração dos pinos do controlador que permite controlar os 

componentes do controle remoto. Para o controle desta função, são utilizados quatro 

registradores, de 32 bits cada, onde cada bit representa um pino. Os registradores são:  

 

 IOPIN: Indica o status do pino 

 IODIR: Configura a direção do pino (entrada ou saída) 

 IOSET: Coloca determinado pino para o nível lógico ‘1’ 

 IOCLR: Coloca determinado pino para o nível lógico ‘0’ 

 

A respeito do Timer da arquitetura ARM7, utilizado no LPC2103, este possui um 

estrutura bem simples como pode ser vista na Figura 39. Seu funcionamento é controlado 

pelo registrador Prescaler, que determina a freqüência na qual o contador do timer irá ser 

incrementado de uma unidade e o Timer Control, que habilita ou desabilita o timer. 

 

Figura 39: Estrutura do Timer do LPC2103 

 



 
 

70 

 

4.2.2.2. Interface de Comunicação Remota 

A proposta inicial deste subsistema consistiu no desenvolvimento de um controle 

que se comunique com a base, trocando mensagens de controle do sistema, tais como 

navegação na interface, abrir ou fechar aplicativos, navegar em aplicativos, etc. 

Para tal, não faria sentido a utilização de uma interface de comunicação entre o 

controle e a base que limitasse a mobilidade do professor em sala de aula, mas sim, uma 

que permitisse a ele uma total liberdade de locomoção no espaço físico da sala. 

Para a definição da interface de comunicação remota com a base, a ser adotada no 

protótipo do controle, foram estudadas duas das interfaces mais comuns para este tipo de 

aplicação: o Bluetooth e o Infravermelho. 

A primeira interface estudada e utilizada foi o Bluetooth25 sendo esta aplicada no 

primeiro protótipo. Esta tecnologia de comunicação sem-fio vem sendo utilizada nos mais 

diversos dispositivos eletrônicos (ex.: celulares, PDAs, mouses, teclados, fones de ouvido, 

impressoras, etc.) devido a sua capacidade de permitir a comunicação com vários 

dispositivos ao mesmo tempo. 

A solução apresentada com Bluetooth foi descartada, pois se apresentou 

desnecessária devido as modificações realizadas em alguns dos requisitos iniciais deste 

subsistema como, por exemplo, a remoção do requisito de enviar imagens e som para a 

base. Portanto, optou-se pelo uso da segunda interface estudada, que como será descrito, 

é bem mais simples e requisita módulos eletrônicos bem mais baratos quando comparada 

ao Bluetooth. 

                                                      
25 A tecnologia Bluetooth começou a ser desenvolvida em meados de 1994. Na época, a empresa Ericsson 

começou a estudar a viabilidade de desenvolver uma tecnologia que permitisse a comunicação entre 

telefones celulares e acessórios utilizando sinais de rádio de baixo custo, ao invés dos tradicionais cabos. Em 

1997, o projeto começou a despertar o interesse de outras empresas que, logo, passaram a fornecer apoio. 

Por conta disso, em 1998 foi criado o consórcio Bluetooth SIG (Special Interest Group), formado pelas 

empresas Ericsson, Intel, IBM, Toshiba e Nokia. Essa diversidade foi utilizada para permitir o 

desenvolvimento de padrões que garantissem o uso e a interoperabilidade da tecnologia nos mais variados 

dispositivos.  
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O infravermelho ainda é a interface mais utilizada em dispositivos de controle 

remoto, apesar da sua limitação de mobilidade dada por razões físicas, que ao contrário 

do Bluetooth, ele não pode ser utilizado em operações a longa distância da base, devido a 

restrições físicas de propagação do feixe de luz infravermelha sendo emitida pelo 

dispositivo.  

Para a utilização desta interface, como já fora mencionado na descrição da base, 

foi utilizado um receptor que trabalha a uma freqüência de 38KHz.  

Neste projeto foi idealizado a utilização de dois Leds infravermelhos visando 

aumentar a eficiência do controle, evitando desta forma que houvesse uma grande 

limitação da distância, assim como o ângulo de operação do dispositivo. 

 A transmissão dos dados ocorre a uma velocidade de 110 bps (bits por segundo) 

conforme o padrão apresentado na Figura 23. A transmissão do “0” ocorre em trem de 

pulsos a 38khz, a cada 9ms. O nível lógico “1”, também é rastreado em 9 ms, mas sem 

modulação.  

 

Figura 40:  Sinal de IR gerado pelo controle. 

  

Apesar de ser uma taxa de transmissão baixa é mais que o suficiente para envio 

dos dados de controle da base, uma vez que os requisitos de transmissão de imagem e 
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som on-line pela interface de comunicação do controle,  foram descartados na segunda 

versão do protótipo por motivos já citados. 

Desta forma, apenas as informações a respeito dos botões direcionais e de atalhos 

formam efetivamente os grupo de dados a serem enviados. Na Tabela 6 são mostrados os 

comandos, já explicados numa seção anterior, e seus respectivos códigos. 

 

Tabela 5: Codificação Binária para cada comando do controle 
Comando Código 

Enter 0001 

Up 0101 

Down 1001 

Left 1100 

Right 0100 

Close 0111 

Alter 1101 

Home 1000 

 

Estes códigos são transmitidos via protocolo de comunicação RS-232, com 

codificação start-stop assíncrono. A programação neste projeto utiliza, para cada byte 

transmitido, o padrão: um bit de start, sete bits de dados, um bit de paridade, e um bit de 

stop. Ou seja, são necessários 10 bits para enviar um único byte.  

Tal fato acarreta a necessidade em dividir por um fator de dez a taxa de 

transmissão para obter a velocidade de transmissão real. Assim, efetivamente se alcança 

uma taxa de 11 bytes por segundo, sendo ainda o suficiente para o projeto em questão. 

Como se pode perceber, para a codificação dos comandos foram necessários 

apenas quatro bits. Considerando que pelo protocolo padrão seriam enviados 7 bits de 

dados, houve a necessidade de se preencher o restante dos bits com alguma informação 

extra.  

Ao invés de adicionar bits ‘0’ ou ‘1’ para complementar a informação, foi realizada 

em cima dos códigos dos comandos uma codificação conhecida como código de hamming, 

que além de preencher, os bits vagos, introduziu no código original uma segurança a 
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informação que estava sendo transmitida, tornando possível, caso acontecesse algum erro 

no envio, a recuperação dos dados pelo receptor. 

Esses bits inseridos dentro do bloco de dados, vão detectar com alguma eficiência, 

eventuais erros no envio de dados, bem como em alguns casos, corrigir mediante a 

posição do bit com erro, determinado pelo receptor[82].  

4.2.2.3. Câmera 

Buscou-se desenvolver um dispositivo móvel que permitisse dar ao professor 

mobilidade e registrar as atividades desenvolvidas em salas de aula ou até mesmo fora 

deste espaço. Este dispositivo deveria ser capaz de capturar imagens (filmes e fotos) com 

som e posteriormente, off-line, transmitir as informações para a base.  A sugestão foi 

bastante interessante, do ponto de visa educacional, tendo sido considerado por muitos 

professores, durante os testes, com um grande avanço tecnológico na arte de ensinar por 

várias razões, dentre as quais podemos destacar: 

 Permite que os alunos façam uma auto-avaliação das atividades desenvolvidas 

por eles mesmos. 

 Permite uma análise posterior pelo professor das atividades realizadas dentro e 

fora da sala de aula. 

A solução demandou a pesquisa de possíveis dispositivos existentes no mercado 

que permitissem a gravação de vídeo com áudio e que disponibilizasse a função de 

fotografar também.  

Dentre as soluções pesquisadas, as que mais se encaixavam nos requisitos não 

funcionais, tais como: baixo custo, qualidade de imagem, capacidade de armazenamento, 

baixo peso, estão listadas a seguir: 
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Tabela 6: Comparativo entre mini câmeras existentes no mercado. 

Solução Fabricante/Importador Características Custo 

My Joy® ExtraLife 

 Câmera Digital (320 x 240 pixels de resolução)   
 Formato do arquivo de vídeo: AVI sem áudio 
 8 a 10 fps (frames por segundo) 
 Câmera fotográfica (1.3Megapixels) 
 Formato arquivo imagem: JPGE 
 Webcam 
 Memória: 256MBytes 
 Interface USB 
 Peso: 50g 

R$63,00 

SpyCam Lanmda HK Industry 

 Câmera Digital (176 x 144 pixels de resolução)   
 Formato do arquivo de vídeo: 3GP 
 8 a 10 fps (frames por segundo) 
 Câmera fotográfica (0.3Megapixels) 
 Formato arquivo imagem: JPGE 
 Memória: 2GBytes 
 Interface USB 
 Peso: 18g 

R$ 180,00 

ThumbCam Philips 

 Câmera Digital (320 x 240 pixels de resolução)   
 Formato do arquivo de vídeo: AVI com áudio 
 15 fps (frames por segundo) 
 Câmera fotográfica (1.3Megapixels) 
 Formato arquivo imagem: JPGE 
 WebCam 
 Mémoria: 128MBytes 
 Interface USB 
 Peso: 69g 

R$270,00 

 

Diante as opções pesquisadas optou-se pelo modelo Spycam LM-MDR007-2 

fornecida pela Lanmda HK Industry[83]), que apesar do valor elevado, o custo seria 

reduzido para um valor unitário de US$ 50 caso fosse adquirido uma quantia acima de 300 

unidades. Como a proposta inicial do projeto era o desenvolvimento de 500 unidades, 

esta solução mostrou-se como a melhor devido a sua alta capacidade de armazenamento, 

qualidade de imagem e vídeo, além de ser bem leve quando comparada as demais 

soluções analisadas, atendendo desta forma a todos os requisitos essenciais para este 

sub-módulo do controle.  
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Conforme as especificações fornecidas pelo fabricante o tempo máximo de 

filmagem são duas horas ininterruptas, considerando que o formato de vídeo gravado é 

3GP28 com uma resolução de 176 x 144 pixels. 

A operação da câmera pela interface do controle é feita através de dois botões que 

irão selecionar a funcionalidade desejada: tirar fotos ou filmar/pausar. A Figura 51 mostra 

o esquema utilizado para controle da câmera. 

 

 

Figura 41: Controle da câmera através do μControlador 

 

Como o controle não dispõe de um display, a visualização das fotos e filmes só 

poderá ser feita quando o controle for conectado a base através de uma porta USB. 

4.2.2.4. Bateria 

Um grande desafio para sistemas embarcados móveis é o tipo bateria que será 

utilizado como fonte de energia para o dispositivo. Isto se deve por inúmeros fatores: 

 Capacidade de carga 

 Tensão da bateria 

 Peso  

 Tamanho 

                                                      
28

 3GP é um formato de arquivo de vídeo definida pela Third Generation Partnership Project (3GPP), esse 

formato compactado permite seu uso em aparelhos que possuem uma capacidade limitada de memória, 

sendo apropriado para uso em dispositivos como celulares e minicâmeras.  
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 Tempo de recarga 

Dentre as tecnologias de baterias recarregáveis existentes, foram analisadas as 

seguintes: Níquel Cádmio (NiCa), Níquel MetalHidreto (NiMH), LiIon (Íons de Lítio) e a de 

LiPo (polímero de lítion). Cada uma das tecnologias citadas apresenta condições bem 

diferentes para cada fator listado anteriormente como pode ser visto no quadro a seguir: 

 

Tabela 7: Comparativo das tecnologias de Bateria[87] 

Bateria Tensão por célula Densidade de energia (Wh/Kg) Potência (W/Kg) Custo (Wh/US$) 

NiCa 1.2 40-60 150 1.3 

NiMH 1.2 30-80 250-1000 1.37 

Li-ion 3.6 160 1800 2.8-5 

LiPo 3.7 130-200 3000+ 2.8-5.0 

 

 Na tabela podemos perceber que as baterias de NiMH e NiCa apresentam melhor 

custo com relação a 1 Watt produzido, contudo, para atingir a mesma capacidade de 

carga das baterias de Li-ion e LiPo é necessário mais massa do material que as compõe, o 

que significa que são mais pesadas. Comparando o peso de duas baterias de 2000mAh por 

exemplo, uma de NiCd e outra de Litio, esta é 5 vezes mais leve. 

No caso do controle, optou-se por utilizar uma bateria de LiPo por ser mais leve e 

ter uma densidade de carga maior. A idéia é que o controle consiga ser utilizado ao longo 

de um dia de aula, sem que haja a necessidade de ser recarregado. Diante deste fato foi 

adquirida uma bateria de 1100MAh, o que significa que durante 1 hora ela fornece 1,1 

Ampère. Outra característica importante como já mencionado é o peso, que para a bateria 

escolhido é de apenas 22g, sendo ideal para o sistema. Esta bateria em especial já contém 

uma proteção contra sobre tensão e sobre corrente, tornando-a mais confiável contra 

possíveis riscos de operação. 
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4.2.2.5. Versões do controle 

Durante o desenvolvimento do módulo controle, foram geradas duas versões 

baseadas nos requisitos levantados para este módulo. Cada versão foi concebida em duas 

fases: a primeira consiste na utilização das plataformas de desenvolvimento para testes de 

software e hardware e a segunda na elaboração de uma placa de circuito impresso (PCI) 

que reuniu apenas os elementos essências utilizados em cada versão.  

Para o desenvolvimento do software embarcado foram analisados alguns 

ambientes de desenvolvimento para a família LPC2000, dentre os quais, existem três IDEs 

que se destacam: o IAR Embedded Workbench for ARMTM da IAR Systems[84], o 

CrossWorksTM for ARM da Rowley[85], µVision® 3 IDE da KEILTM[86]. 

Destes ambientes, o µVision® IDE foi o escolhido para a construção do controle por 

possuir vantagens em relação aos outros softwares analisados, como por exemplo, a 

programação em linguagens de alto nível (C e C++); possibilidade de emulação dos 

μcontroladores desta família no próprio ambiente de desenvolvimento em software. 

4.2.2.5.1. Versão 1 – Controle com Bluetooth 

Para a primeira especificação do controle foram gerados os protótipos V1.0 e V1.1. 

O protótipo v1.0 foi desenvolvido em cima da plataforma de prototipação  LPC-2378STK, 

que é uma plataforma bastante completa com diversos elementos eletrônicos acoplados a 

ela como pode ser visto na Figura 42. Já o protótipo V1.1 representa a segunda fase deste 

primeiro protótipo, que tinha como requisitos comunicação Bluetooth, display de LCD, 

botões direcionais, etc., como outrora já explicados. Esta versão pode ser vista na Figura 

43 com todos os componentes devidamente alocados na placa desenvolvida.  

Nesta versão foi utilizado um display LCD colorido de 128 x 128 pixels, que 

permitiu a implementação das interfaces (ver Figura 42) com usuário que indicavam as 

funcionalidades do controle disponíveis.  
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Para a comunicação do display com o μControlador foi utilizada a interface SPI30, 

na qual o display está funcionando como escravo. Para seu controle foi necessária a 

configuração da SPI para transmissão de 9 bits, sendo um de controle indicando se os 8 

bits restantes constituem um comando ou um dado sendo enviado para o controlador do 

display. 

 

 

 

Figura 42: Primeira versão do controle com Bluetooth  

 

 

Figura 43: PCI desenvolvida para a versão V1.1 do controle 

 

Além das interfaces, o display seria utilizado também para visualizar uma foto ou 

um filme durante sua captura pela câmera, que nesta solução seria totalmente 

customizada para o controle. Esta seria a principal função do display neste módulo. 

Porém, devido a uma restrição da tecnologia do μControlador (o LPC2378) impossibilitou a 

                                                      
30

 SPI é uma interface serial síncrona que permite a leitura e transferência de dados. Esta interface 

possui 4 pinos externos: um clock serial, um pin escravo seletor e dois  pinos de dados: master in 

slave out (MISO) / master out slave in (MOSI). 
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captura de imagens. Tal restrição se deve ao fato da velocidade de varredura da câmera, 

ao gerar um frame, ser muito superior a velocidade com a qual o μControlador 

conseguiria ler dos seus pinos de I/O, mesmo utilizando o modo FIO (fast I/O) disponível 

nesta versão do chip. Por este motivo, não fazia mais sentido utilizar o display neste sub-

módulo do sistema. 

4.2.2.5.2. Versão 2 – Controle com IR 

Na segunda fase de desenvolvimento do controle foram também gerados dois 

protótipos: o primeiro utilizando a plataforma de prototipagem a MCB2103 da Keil31 e 

denominado de v2.0 (Figura 44) e o segundo, o V2.1 (Figura 45), para o qual foi gerada 

uma Placa de Circuito Impresso (PCI) reunindo os componentes necessários para o 

controle. Para esta versão do controle foi desenvolvido também uma caixa (Figura 46), no 

mesmo processo de prototipagem rápida, como já relatado para a base. 

Foi desenvolvido pela equipe de design um teclado de membrana (Figura 46) 

específico para esta versão, o que auxiliou no uso do controle do Lampejo, pois, a funções 

estavam mais bem identificadas, reduzindo o tempo de adaptação entre o usuário com 

dispositivo. 

 

 

Figura 44: Segunda versão do controle com IR utilizando a plataforma MCB2103 

 

                                                      
31

 Empresa que faz parte do grupo ARM, e é especialista em desenvolvimento de ambientes para os 

ucontroladores da família LPC2000 fabricados exclusivamente pela NXP. 
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Figura 45: Placa desenvolvida para versão final do controle 

 

 
Figura 46: Versão final do controle 

 

Esta última versão do controle apresenta as seguintes características: 

 

Tabela 8: Características da última versão do controle 
Característica  

Comunicação Remota Infravermelho 

Câmera (foto e filme) Sim 

Consumo ~100ma
32

 

Duração da bateria (LiPo de 1100 mAh) 11 horas  

Conexão USB sim 

Bateria Recarregável
33

 sim 

Dimensões 

 Altura 

 Comprimento 

 Largura 

 
2 cm 
8 cm 
5,5 cm 

                                                      
32

 Consumo relativo à média de consumo dos componentes eletrônicos utilizados no controle. 

33
 A bateria pode ser carregada via USB ou um carregador específico também disponibilizado no protótipo. 
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Após o teste do software embarcado juntamente com o circuito desenvolvido nas 

plataformas de prototipagem para as duas versões do controle, foi desenvolvida uma 

placa de circuito impresso (PCI) multilayer (multi camadas) com 4 camadas, com 

tecnologia SMD34 definitiva, contendo apenas os elementos necessários para o 

funcionamento do controle. 

4.1. Considerações Finais 

Neste capítulo foram discutidas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 

Lampejo, tanto para o módulo base como para o módulo controle/câmera. Foi 

apresentada toda a arquitetura proposta para ambos os módulos do equipamento através 

da descrição dos componentes utilizados em cada etapa de desenvolvimento, expondo as 

principais características de cada um. 

 

 

 

  

                                                      
34

 Componentes SMD (superficial monting device) ou componentes de montagem em superfície. 
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5. Estudo de Caso    

Este capítulo relata a utilização do Lampejo nas escolas que participaram do 

processo de desenvolvimento do projeto, descrevendo os pontos positivos e negativos da 

tecnologia expostos pelos professores e alunos que participaram do uso do equipamento 

em suas aulas. 

5.1. Contexto 

Na proposta apresentada pelo MEC, as escolas participantes do projeto deveriam 

ser escolhidas dentre aqueles que já fazem parte do Programa Proinfo do Governo 

Federal.  

Com a ajuda da prefeitura da cidade do Recife, através da equipe de apoio 

pedagógico, foram selecionadas 3 escolas das 214 que a rede municipal de ensino 

dispõe0: a Escola Municipal Júlio de Oliveira, o Colégio Municipal Pedro Augusto e a Escola 

Municipal Rodolfo Aureliano.  

A escola Municipal Júlio de Oliveira, trabalha com alunos na Educação Infantil, 

Educação Especial e Ensino Fundamental (1º e 2º ciclo). Nesta escola o professor é 

responsável por uma única turma. Já o Colégio Municipal Pedro Augusto atende aos níveis 

fundamental 2 (3º e 4º ciclo) e médio (1º ao 3 ano). Neste colégio, os professores são 

responsáveis por única disciplina, logo o mesmo professor pode lecionar em diversas 

turmas. Por último, a Escola Rodolfo Aureliano atende aos níveis Ensino Fundamental (1º 

ao 4º ciclo), ensino médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).  

Esta diversidade entre as duas instituições de ensino nos permitiu, juntamente 

com a equipe de apoio pedagógico, entender as necessidades dos professores para os 

diferentes níveis de ensino. Uma vez entendidas as necessidades, foram definidos os os 

elementos, tanto de software como de hardware, que compõem o Lampejo. 

A Tabela 10 mostra um resumo da quantidade de alunos, professores, salas de 

aula, laboratórios de informática e da infra-estrutura básica de rede de cada escola. 
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Tabela 9: Quadro com os recursos de cada escola. 

 E.M. Júlio de Oliveira C.M. Pedro Augusto E.M. Rodolfo Aureliano 

Número de professores 20 -25 40-50 27 -32 

Número de alunos 670 1200 970 

Quantidades de salas 12 18 10 

Quantidade de laboratório 1 2 1 

Numero de computadores 10 20 10 

Internet Sim Sim Sim 

Rede interna Não Não Não 

  

 

Nota-se, a partir deste quadro, a grande escassez de recursos computacionais nas 

escolas participantes do estudo de caso deste projeto, observando-se uma ínfima média 

de 71 alunos para cada computador disponível nos laboratórios específicos para cada 

escola analisada.  Esta baixa quantidade de computadores influencia também na no grau 

de intimidade no uso da tecnologia computacional por parte dos professores, sendo este 

fato constatado durante o uso do Lampejo nas salas de aula, como será apresentado a 

seguir.   

Outro fato importante é que não existe nenhum elemento pertencente às escolas 

que explorem a capacidade multimídia dos computadores, como projetores, caixas de 

sons, o que dificulta e muito o processo de adaptação de novos recursos educacionais a 

realidade das escolas. Outro fato que impede o uso freqüente dos computadores para o 

processo de ensino é a inviabilidade de se alocar uma turma com mais de 20 alunos 

(considerando 2 por PC) dentro de um único laboratório. 

Na instituição na qual efetivamente foi testado o Lampejo, a Escola Municipal 

Rodolfo Aureliano, o aparelho foi usado nos turnos da manhã, tarde e noite e em várias 

disciplinas (português, matemática, ciências, entre outras) no ensino fundamental 2 ou 

em todas as disciplinas, como é o caso do primeiro e segundo ciclo. As observações da 

utilização do protótipo nesta escola serviram de base para mudanças no hardware e 

melhorias no software do sistema. 
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5.1. Uso do Lampejo 

Com a ajuda de um especialista em usabilidade o Lampejo foi avaliado durante sua 

permanência na escola e à medida que ele era utilizado iam sendo gerados os relatos 

contendo todos os pontos positivos e negativos do uso do sistema.  

Estas observações permitiram também que percebêssemos requisitos não 

identificados previamente. Como por exemplo, a falta de uniformidade nas paredes das 

escolas faz com que algumas vezes os professores tivessem que improvisar anteparos para 

melhorar a projeção, como pode ser visto na Figura 47 desta seção.  

Um dos maiores problemas apresentados nas observações foi com relação à 

infraestrutura elétrica da escola. A maioria das tomadas de eletricidade não estava apta a 

receber uma conexão trifásica impedindo o uso de 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. Algumas vezes o problema foi resolvido com o uso de um 

adaptador do tipo ‘T’, porém, esta solução é inadequada devida à falta da fiação de 

aterramento necessário para equipamentos desta natureza (Figura 48).  

 

Figura 47: Professores e estudantes improvisando anteparo de projeção 
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Figura 48: Infiltrações próximas às instalações elétricas e tomadas inadequadas 

 

Outro problema relacionado com a infraestrutura das salas de aula foi a 

luminosidade em excesso no período da manhã, o que dificultou a visualização do 

conteúdo projetado, mesmo com o projetor mais potente. A solução foi improvisar o 

fechamento dos tijolos vazados com uma manta (Figura 49) para reduzir a luz natural, o 

que por outro lado gerava o inconveniente do ambiente se tornar abafado devido ao 

impedimento da circulação de ar pela sala dificultando sua ventilação natural. É 

importante lembrar que a maioria das salas de aula dos colégios da rede pública não está 

equipada com sistema de condicionadores de ar.  

 

Figura 49: Adaptação da sala de aula para reduzir a luminosidade 

 

Foi realizada uma pesquisa com 9 professores que utilizaram a tecnologia em 

diferentes tipos de aula, para diferentes turmas, na qual foi investigado o nível de 
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satisfação deles com o uso do dispositivo, a capacidade do Lampejo em atrair a atenção 

dos alunos para a aula, uso dos recursos disponibilizados e dificuldades ou problemas com 

o uso do equipamento.  

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).  

A funcionalidade do Lampejo, relatada com maior freqüência, foi a de projeção de 

conteúdo multimídia. Esta funcionalidade permite ao professor mostrar de forma mais 

atrativa os assuntos abordados, seja qual for a disciplina, através de recursos, como, por 

exemplo, animações, filmes e imagens.  

Outras vantagens identificadas pelos professores a respeito do Lampejo é a 

economia que o uso deste 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 a possibilidade de usá-lo em eventos para 

grandes turmas organizados pela escola. 

Com relação ao nível de concentração dos alunos em sala de aula, foi percebido, 

através dos relatos, que estes ficaram mais atentos, entusiasmados e motivados a 

participarem das aulas onde o Lampejo foi alocado como instrumento pedagógico. 

É importante salientar, também, que outros recursos do sistema como as portas 

USB e a internet (Figura 50), foram bem aceitos pelos professores, sendo citado por mais 

da metade dos professores entrevistados. Na Figura 51 são mostrados os percentuais dos 

pontos mais relevantes levantados pelos os professores que usaram o dispositivo. 
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Figura 50: Professor acessando a internet com o Lampejo 

 

 

Figura 51: Benefícios do Lampejo relatados pelos professores 

 

A respeito dos problemas encontrados (Figura 52) durante as aulas ministradas 

com o lampejo, foi relatada pela maioria dos professores (55,6% deles) certa dificuldade 

com o uso do lampejo, como relata a professora Rosana: 

“Eu ainda vejo que falta muita formação. Até pro professor 
usar essa tecnologia. Porque é preciso que você saiba preparar um 
ppt, que você saiba navegar na internet...Que você tenha algum 
conhecimento prévio [...+”  
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O segundo problema mais citado foi com o uso do sistema de som do 

equipamento. Os professores (44,4%) relataram que o nível do som que saía do Lampejo 

era muito baixo, o que dificultava a realização de atividades com recursos sonoros, como, 

por exemplo, vídeos. 

Outro problema foi com relação ao uso da internet. Porém este problema não está 

diretamente relacionado ao equipamento, pois, muitas vezes o Lampejo era utilizado em 

salas distantes do dispositivo que da a ele o acesso a internet. Como o acesso é feito sem 

fio, esta comunicação era interrompida devido a barreiras físicas que atenuam o sinal de 

dados trocados entre os equipamentos. 

Estes pontos abordados influenciaram a questão levantada sobre estímulo na 

construção de novas aulas através do uso do lampejo. Pode-se perceber que pouco mais 

que 10% dos entrevistados citaram tal questão durante a entrevista (ver Figura 52). 

 

 

Figura 52: Problemas encontrados com o uso do equipamento. 

 

5.2. Considerações Finais 

Neste capítulo foi abordado o uso efetivo do sistema desenvolvido em sala de aula, 

sendo constatada uma boa receptividade, tanto pelos professores como também pelos 

alunos, do sistema proposto neste trabalho.  
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Pode-se perceber, também, que apesar da falta de afinidade de alguns professores 

com o uso de artefatos tecnológicos, estes relataram que se sentiram estimulados a 

participar de capacitações no uso de novos métodos de ensino com tecnologias digitais. 

Um ponto importante percebido, durante os testes, diz respeito à infra-estrutura 

das escolas que participaram do processo.  Como exposto, o uso do Lampejo demandou 

muitas vezes um esforço extra na tentativa de reduzir a luminosidade nas salas de aula. 
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foi desenvolvido um equipamento autocontido, que torna real uma 

nova concepção de ensino nas escolas públicas brasileiras através dos recursos multimídia 

disponíveis que suportam a reprodução de diversas mídias eletrônicas. 

Em comparação aos dispositivos apresentados na seção trabalhos relacionados, o 

Lampejo se mostra com um grande diferencial que é o fato dele ser um dispositivo 

autocontido, ou seja, para sua operação é eliminada a necessidade de elementos extras 

para seu devido funcionamento. 

Outro ponto importante é o fato deste equipamento dispor das funções de 

controle e câmera em um único dispositivo móvel, que além de permitir a operação do 

sistema à distância, também possibilita que o professor registre as atividades realizadas 

em sala de aula ou fora dela, o que não foi constatado em nenhuma das tecnologias 

apresentadas e nem nas fontes bibliográficas pesquisadas. 

Com relação ao custo final do Lampejo, ficou previsto em R$2.500 (Dois mil e 

quinhentos reais), considerando uma produção em larga escala, ou seja, esta previsão de 

custo foi feita baseada nas informações dos fornecedores dos equipamentos utilizados, 

para uma aquisição em grande quantidade destes.  

É importante lembrar que este custo se refere ao equipamento completo, 

incluindo equipamento de projeção, unidade computacional e demais periféricos 

utilizados na base, somando-se ainda o valor do controle/câmera desenvolvido. 

Quando comparado as soluções propostas nos programas existentes do Governo 

Federal, como por exemplo, o ProInfo (laboratórios de Informática) e o TV Escola 

(equipamentos para recepção de TV e reprodução de DVD), o Lampejo se mostra, na sua 

proposta, como um equipamento que atende ao desejo, expresso por diversos autores, de 

que se deve existir uma (ou várias) tecnologia que permita a exploração da produção 

autoral de forma democrática, diferente do proposto pelos programas citados.  

Logo, para que haja o trabalho autoral em diferentes mídias na escola, exigi-se a 

disponibilidade de recursos e equipamentos adequados para a criação e a disseminação 

do que for produzido, condições fornecidas pelo equipamento desenvolvido. 
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Propomos ainda como trabalhos futuros o desenvolvimento de um sistema de 

resposta interativa, como visto nos equipamentos EduClick e SMART Response, como 

também a possibilidade de desenvolvimento de um sistema que permita a manipulação 

do lampejo diretamente na imagem projetada, como desenvolvido nos quadros brancos 

eletrônicos. 

Outra proposta de funcionalidade para o dispositivo é a adequação com o sistema 

de TV Digital, o que possibilitará ao Lampejo a interação com programas educacionais à 

distância. 

Estas novas funcionalidades poderão permitir uma interatividade ainda maior no 

desenvolvimento de atividades em sala de aula contribuindo para o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação dos alunos para expressar-se de forma criativa e persuasiva, 

estimulando o pensamento crítico e sistêmico, desenvolvendo a habilidade de identificar, 

formular e solucionar problemas, a criatividade e a curiosidade intelectual, e o 

desenvolvimento de relações e colaborações interpessoais. 

Contudo, sabe-se que o emprego deste ou daquele recurso tecnológico de forma 

isolada não é garantia de melhoria da qualidade da educação. A conjunção de diversos 

fatores e a inserção da tecnologia no processo pedagógico da escola e do sistema é que 

favorecem um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

Conforme os testes realizados, o Lampejo teve uma melhor aceitação em relação 

ao público de professores que já possuem uma formação orientada ao uso de dispositivos 

computacionais. Muitos deles consideraram o uso do Lampejo fácil e necessitaram de 

pouco tempo para aprender a usá-lo.  

Em relação ao público sem ou com pouca formação para o uso do computador é 

necessário que seja providenciado um treinamento orientado a estimular o uso de novas 

tecnologias, não só a empregada pelo lampejo, mais também outras que complementam 

o uso do equipamento, como, por exemplo, a internet. 
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8. Anexos 

Entrevista com os professores 

Transição da entrevista com a Professora Rosana 

 
No seu ponto de vista como você classifica o uso do aparelho pelos professores? 
 
Numa escala de nota ou de conceito?  
 
Pode ficar a vontade... 
 
Eu ainda vejo que falta muita formação. Até pro professor usar essa tecnologia. Porque é 
preciso que você saiba preparar um ppt, que você saiba navegar na internet...Que você 
tenha algum conhecimento prévio. E até assim, a possibilidade de uso concreto desse 
aparelho nas aulas. Ele ainda é difícil pro professor. Agente percebe que aqueles mais 
abertos, os mais novos, principalmente os mais novos, eles tem uma melhor aceitação de 
usar. Mas assim, numa classificação eu diria que agente não tá no ideal. Agente tá no 
inicio, ta engatinhando. Numa classificação eu diria que agente ta regular, mas numa 
transição pra bom. Ta melhorando aos poucos... 
 
No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 
 
Agente percebeu durante o uso que quando o protótipo é utilizado aqui na sala do 
laboratório (de informática), a aula rende menos. Os alunos ficam mais dispersos, eles 
ficam querendo mexer nas máquinas. Mas quando o uso é feito na sala de aula, sem 
competir com outra mídia tecnológica agente vê que o aproveitamento é bem melhor. 
Chama mais atenção, o professor consegue  do que quando é usado no laboratório. 
Agente já conseguiu usar no pátio da escola com cerca de 200 alunos e foi legal, eles 
estavam concentrados... Mas no laboratório é bastante complicado, tá, para os alunos se 
concentrarem. E é novo pra eles terem esse aparelho em sala de aula. Agente tá 
percebendo que gradativamente eles percebem a importação desse aparelho na escola, 
as possibilidades que ele dá ao professor e conseqüentemente pra aprendizagem deles. Tá 
melhorando assim com o tempo. No inicio não, eles percebiam só como mais um recurso. 
Agora eles percebem como um recurso que dá um leque de possibilidades tanto pro 
professor quanto pra aula. 
 
Que emoções te vêm à mente nas aulas que você acompanhou o uso do aparelho? 
 
Se eu reportar para o primeiro e segundo ciclo é de total curiosidade. Agente pega a 
clientela de 10 a 11 anos. Eles são extremamente mais concentradas. Então, eu acho que a 
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curiosidade e o olhinho brilhando ali...e a possibilidade de ver aquilo ampliado e aquele 
conteúdo que ele não tinha acesso de internet ampliado ali e ele tendo, podendo 
interagir...acho que o olhinho brilha. 
Agente percebe que terceiro e quarto ciclo, que é mais adolescente, agente percebe que o 
interesse é mais fragmentado, é menor. Até porque o interesse da própria aula  até pelas 
questões de disciplina. O professor tem que ficar mediado a aula e as questões de 
disciplina. Mas no geral há um maior interesse dos alunos de terceiro e quarto ciclo, dos 
adolescentes. 
Eu diria que eles ainda não perceberam o quão rico é aquele aparelho, as possibilidades 
que ele traz a sala de aula dele. E quando agente se reporta ao EJA (que é o educação de 
jovens e adultos) é totalmente diferente. Eles são extremamente interessados. Quando 
eles viram o aparelho pela primeira vez...e...parecia que eles estavam no cinema. Teve 
uma que disse assim: Ah, eu nunca vi uma imagem desse tamanho, projetada assim numa 
parede. E a professora navegava na internet e o olhinho realmente brilhava ...e chegaram 
a dizer: “porque que não trouxeram esse aparelhinho antes. Agente já tinha visto muito 
mais coisas.” 
Porque você otimiza o tempo da aula. Otimiza o conteúdo que você tá dando com a 
perspectiva desse aparelho. E no geral, eu acho que o sentimento que me traz é mesmo 
de curiosidade, de muitas vezes até de emoção: deles estarem vendo pela primeira vez. 
Uma imagem daquele tamanho sendo projetada...tem senhoras que nunca foram ao 
cinema. E viram assim: “ah, é assim que fica no cinema?!”. Porque a noite, o ambiente de 
uso do protótipo com as luzes apagadas...então tem toda uma atmosfera de curiosidade, 
acho que é de curiosidade. E de maior interesse também. 
 
Na sua opinião o que é preciso para que os professores possam se sentir mais confiáveis 
e satisfeitos com o uso do aparelho? 
 
Volto pra aquela tecla. Eu acho que o professor preciso de formação. Não a formação 
cientifica pra usar o protótipo, mas a formação tecnológica. Porque se ele tem a 
capacidade de usar ferramentas tecnológicas, por exemplo: um programa do Power Point 
- onde ele possa fazer as aulas dele... 
É... Como é que eu digo... a internet, como é que acessa a internet? Como que navega na 
internet? 
Muitos, um e-mail não têm, não usa, não conhece essa mídia e isso vai interferir no uso do 
protótipo. Vai facilitar se ele tiver uma formação e lógico, o próprio protótipo e seu 
manuseio vão facilitar muito. Mas eu acho que a peça principal é a formação continuada 
para os professores. Também, essa formação pra que ele perceba as possibilidades, não 
só do domínio da máquina e da tecnologia, mas que ele perceba as possibilidades que isso 
vai lhe dar, que ela te dá, que isso seja um meio e não fim. 
 
Relate uma experiência positiva que você observou em sala de aula com o uso do 
aparelho? 
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Teve uma aula bastante interessante. Foi com a professora Cristiane. Ela tava trabalhando 
a questão de agressão ao meio ambiente. Ela, teve uma aula que ela acessou um site, que 
falava sobre derramamento de petróleo no oceano e mostrando como os animais daquele 
habitat sofria as conseqüências, que agente também sofria. Depois foi mostrar as 
questões econômicas dos pescadores e os alunos passaram a interagir muito nessa aula 
que ela deu. 
“Questionar o porquê, se eles eram multados? Se pagavam? Quanto tempo levava pra 
recuperar aqueles danos”, porque ele falou que alguns deles eram praticamente 
irreversíveis. 
E os meninos, eles interagiam muito. Viam os cargueiros de petróleo. Foi uma aula 
bastante interessante. 
Eles estavam muito concentrados, interagiam e a própria dinâmica da professora e o 
conteúdo que ela tava abordando era bastante interessante. Pois quando agente imprime 
a questão audiovisual pra criança, não só pra criança, mas pra criança, pro adulto e pro 
adolescente...fica mais real, mais significativa e essa aula chamou bastante atenção pela 
interatividade que ouve entre o que tava sendo estudado, o professor e os alunos. Então, 
foi bem interessante. 
 
Relate uma experiência negativa que você observou em sala de aula com o uso do 
aparelho? 

 
Teve uma experiência negativa com um professor da área de matemática. Ele propôs uma 
atividade para os alunos utilizando o protótipo. Ele acessou a internet. Mas a própria 
condução da aula dele, gerou dispersão da sala e nem mesmo o protótipo estando na sala 
conseguiu motivar os meninos  e assim... foi uma aula complicada. Porque até o protótipo 
não tava conseguindo...Porque o protótipo não vai conseguir chamar a atenção do aluno 
só, por sis só. O professor tem que ter uma aula, tem que ter um plano prévio e não 
chegar ali na hora e ver “como que vou utilizar?”. Mas ele não tinha uma aula bem 
planejada e acabou se perdendo e os alunos se dispersaram, se desinteressaram. Essa aula 
foi uma experiência negativa.  
Outro ponto assim negativo, é que não foi nem uma aula. É quando eles convivem com a 
expectativa de utilizar o protótipo e no meio da aula ele vai precisar abrir algum arquivo e 
ele não abre. E Eles pedem, eles querem que o professor resolva logo... 
 

Transição da entrevista com a Professora 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... 
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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 
...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. 
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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. 

Transição da entrevista com a Professora Cristiane 

Como foi a tua experiência com o aparelho? 
 
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? 
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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. 
 
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? 
 
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? 
 
Ah...Foram várias. Dia 16.10, esse ano agente teve a conferência . 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 
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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  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? 
 
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? 
 
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? 
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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 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 . 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... 
 

Transição da entrevista com a Professor Ronaldo 

 Como foi a tua experiência com o aparelho? 
 
O Lampejo? A experiência foi muito produtiva, no sentido de que eu posso trabalhar com 
todos os alunos, porque não preciso... assim, trazer texto..., imprimir texto. Eu não preciso 
ter essa preocupação. Eu preparo as aulas e utilizo o Lampejo no contexto digitalizado. 
Então as experiências foram melhores do que eu esperava. Os alunos também por outro 
lado acharam muito interessante. Porque é um instrumento novo, isso não faz parte do 
instrumental que existe.É algo de novo, então isso atrai. Além da facilidade de você trazer 
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texto sem precisar de atrás de diretor pra imprimir, o próprio aparelho, a própria 
novidade atrai os alunos. 
 
No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 
 
Posso falar mais sobre as primeiras aulas, porque nas última aulas... O aparelho que faz o 
som não estava então ficou essa carência que foi suprida com um aparelho de som. Eles 
tem essa visão muito boa, eles até me pedem: Professor, quando será a próxima aula com 
aquele aparelho. Muitas vezes me pedem, principalmente aquela turma (observada). Eu 
não experimentei com a outra turma, porque eles são mais agitados, as vezes não dá nem 
pra preparar uma aula com o Lampejo...pra aquela turma. Então eu decidi trabalhar 
apenas com uma turma, até pra mim mesmo ver quais resultados eu obteria. E...Eu 
observei que com o Lampejo eu obtinha resultados mais rápidos e mais satisfatórios, isso 
dá minha parte. Da parte dos alunos eu também percebo que sim, porque eu trabalhei 
com imagens e foi essencial poder conjugar as imagens com textos escritos. Isso foi 
importante. 
 
Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? 
 
Emoções no geral. Pode ser tanto sua, ou que o senhor percebe durante a aula.  
Olha, esse objeto, o Lampejo  ele pode provocar uma maior interação. E também por 
parte dos alunos, eu percebo que eles são marcados também por uma expectativa. Por 
exemplo: se eu levo uma aula com slides, qual o próximo passo? Qual o próximo slide? 
Então, eles ficam com essa expectativa... de como a aula vai ser processada. Eles ficam 
muito na expectativa, eles ficam meio... esperançosos, eles...gostam. 
S[o uma aluno que n;ao gostou, mas porque tava faltando o som pra complementar, mas 
no geral eles manifestam emoções agradáveis, eles gostam muito desse dispositivo. 
 
Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeita? 
 
Eu desejo que ele seja realmente aperfeiçoado, porque ainda está em processo de 
acabamento. Ele n ao é um instrumento acabado. Está em formação ainda, em adaptação. 
Eu desejo que ele se torne, finalmente acabado. Sem oferecer nenhum tipo de problema, 
de nenhuma natureza e eu não sei se ele será exposto, apenas um aparelho pra cada 
escola ou um pra cada turma. O meu desejo é trabalhar com ele o máximo que eu puder. 
Porque ele vai proporcionar pro professor mais tempo, o professor não vai ficar 
precisando copiando no quadro. Ganha tempo o professor e ganha tempo os alunos. 
Então ele oferece muitas vantagens, eu acho esse aparelho uma coisa revolucionária 
dentro de processo de ensino, do processo de aprendizagem professor-aluno e aluno-
professor. Porque eu olhando para meu tempo de escolaridade, não existia sequer data 
show. Ou se existia, na minha escola não se fazia idéia. Então, o meu primeiro contato 
com computador, eu vi assim, como uma coisa muito boa que poderia trazer muitas 
propostas de ensino novas, embora isso fosse pouco utilizado na escola que eu estudei. 
Quando eu vejo hoje um aparelho como esse que é muito mais do que um computador. 
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Eu o vejo revolucionário, dentro da aprendizagem, dentro do ensino. Tanto para alunos, 
como para o professor. O professor vai ficar muito mais independente de quadro, de ficar 
copiando... 
Vai se preocupar mais com aula do que... Mais com aula, com o conteúdo! Conteúdo. 
Vai facilitar muito. 
 
Relate uma experiência positiva? 
 
Com o Lampejo? Eu diria que todas. Eu tive três experiências com o Lampejo e todas essas 
foram positivas. A primeira aula, eu levei... Eram slides, você pode trabalhar com qualquer 
programa da Microsoft. Eram slides feitos no PowerPoint que eu usei. E os alunos ficaram 
bastante curiosos porque era um tema pouco trabalhado: piada. Como se constrói uma 
piada? O que faz que uma piada seja engraçada ou n’ao faz com que ela seja engraçada? 
O que provoca o riso? O que faz o texto engraçado?... 
Então eu levei alguns exemplos de piadas diferentes, tudo isso mostrando através do 
slide. Então, eu posso relatar essa aula como sendo uma experiência positiva, que eu tive 
em outras aulas. 
 
Relate uma experiência negativa? 
Não tive. Todas as experiências foram positivas. Só o problema do som o problema do  
Som, mas ela j*a tinha me avisado. Então n’ao foi assim um problema indesejado, ela já 
tinha me avisado. 
 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 
 
O comportamento... Eles ficam mais silenciosos, mais curiosos porque [e uma coisa que 
eles estão; ’ao vendo e que n’ao *e habitual. Então o fato de você e levar o aparelho na 
sala de aula eles já ficam apreensivos: o que é essa aula? , como vai ser essa aula?. Então o 
comportamento deles já vai ser diferente. e eles são participativos, por exemplo, você 
pode usar um quadro, você pode usar uma música. Eu relato isso de acordo com a turma 
que eu estou trabalhando. 

Transição da entrevista com o 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? 
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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? 
 
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 Lampejo, 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 ele 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. Tanto que a atenção 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 rápidos, 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? 
 
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. 
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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, às 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 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 
negativa. 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 conversaram 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 estaria ali, gritando constantemente, pedindo silencio. Eu acho que o 
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Lampejo é um recurso que traz certo impacto. Voltado à atenção deles. Então os alunos, 
diante da tela, algo bem maior que eles estão acostumados a ver. O procedimento do 
ensino com a utilização 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 à escola agente se via querendo fazer uma 
aula diferente e não tinha condições e ele chegou ao 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 equipamento 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. 
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Transição da entrevista com a Professora Priscila 

 

Como foi a tua experiência com o aparelho? 

 

Eu achei proveitosa e positiva. Assim, no geral acho que é bem fácil de manusear. 

Qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm muito acesso a um computador, pode 

usar. E facilita muito a interação com o aluno, porque a gente numa tela maior, o que 

agente faz eles repetem. Fica mais fácil, porque em cada computador... Enfim, acho que 

agilizou muito o processo total da aula aqui. 

 

No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 
 

Eles têm aproveitado, acho que de uma forma positiva. Porque eles até perguntam: tia 

como é que uma coisa? Ai eu mostro. Então eles ficam olhando diretamente pro aparelho, 

não tem aquela dificuldade de ficar: onde é que ta? Onde é que ta?... Até porque a 

imagem é boa, a resolução. Então, eu acho que é legal. Eu achei que facilitou 100%. 

 

Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? 
 

No meu caso, que trabalho com pintura, eu amento bem assim, fica uma imagem enorme 

e eles ficam deslumbrados, eles dizem: poxa, que imagem bonita!... Não sei o que!  

Porque você tem a possibilidade de mostrar mais claramente as cores, as texturas... 

Então, é toda uma viagem sensorial que o aparelho promove. Eu acho bem legal. 

 

Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeito? 
 

Eu acho que tá interessante do jeito que tá. Eu acho que ta boa a projeção, une essa coisa 

de pendriver que é bem acessível, que agente já traz, já conecta. Já entra na internet, já 

tem uma pastinha especifica pra colocar e guardar. Eu acho que ta agilizando bastante, 

assim...O processo total. 

 

Relate uma experiência positiva?   
 

Foi quando o menino perguntou: tia, qual é o quadro? E quando eu coloquei, ele disse: 

puxa vida, como esse quadro é bonito! Porque tava aqui na tela do computador, mas ele 

não tava vendo, porque amplia... mas numa resolução bem menor que a do Lampejo. Eles 

ficam deslumbrados, assim olhando...”nossa que bonito”. Achei bem interessante isso. 

Relate uma experiência negativa? 
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Negativa foi o som. Que tava em processo de aprimoramento e não dava pra escutar 

direito e tal, mas com o tempo é uma coisa que vai sendo trabalhada...Eu acho que foi até 

atendido já... Porque eu não vi o lampejo agora, como ta... 

 

Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 
 

Participaram bem mais, eu notei que a interação foi bem maior. Inclusive eles ficam com 

uma liberdade maior de usar o computador... Porque tá indo lá e pagar na mãozinha... 

Eles não vão aprender dessa forma! E com o lampejo não, eu fazia eles olhavam ai já ia... 

Já quebrava aquela barreira do computador entre eles, né. “Ah, eu fico com medo de ir lá 

mexer e quebrar”. Ai eles já iam lá no Lampejo e mostravam... Um maior... Eles já iam lá, 

certinho. Até porque é a mesma estrutura, o teclado é igual, tudo que aparece no 

computador, aparece nele. Então, facilita muito a agilidade que eles vão ter com o 

aparelho. Facilitou bastante, é verdade. 

 

Melhorou a tarefa de... Dar aula? 

 

É melhorou, a questão da aula. Por aqui eu terminei, mas se quiser acrescentar mais uma 

coisa... Eu quero acrescentar que isso deve ser sim, implantado nas outras escolas. Porque 

é um aparelho que ta sendo, muito portátil. Ele ta unindo o que agente realmente precisa, 

que é pegar um projetor. Fora que é muito acessível, você pode acessar de qualquer lugar. 

E acho que facilita a interação do aluno com o professor. Porque é uma coisa mais fácil pra 

eles verem. E é lindo NE, uma imagem grande é muito melhor que uma pequenininha... O 

bom é você ver numa tela enorme, que você fica fascinado... 

Transição da entrevista com o Professor Djenil 

 Como foi a tua experiência com o aparelho? 

 
Excelente. Nos iniciamos com  sobre Manuel Bandeira. Nós passamos todo o assunto da 
internet e fizemos um trabalho com a turma. 
 
No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 
 
Eles ficaram animados. Porque é tudo assim, muito claro. Agente tem uma visão boa... Do 
que ta na tela... 
 
Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? 
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... Nós ficamos contentes...! Porque, principalmente na escola pública é um recurso muito 
importante. Tem até a questão do livro didático que não vem pra todo mundo e ali agente 
complemente os assuntos, baixa da internet e...amplia, amplia os instrumentos de 
aprendizagem. 
 
Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeito? 
 
Teria que ser assim, uma coisa que agente pudesse ter mesmo na escola... Que quando 
agente tivesse um tema que pudesse abordado... Agente utilizaria... 
Um recurso que pudesse está mais presente...! 
É... Que fosse assim sistemático. Que realmente viesse como instrumento pedagógico. 
Que é um recurso muito valioso. 
 
Relate uma experiência positiva?   
 
Ah, a experiência positiva nos tivemos essa que foi com Manuel Bandeira, que foi a 
semana onde ele foi homenageado. E os alunos viram durante a semana: os poemas, a 
história, a vida dele. Isso ai fez com que os alunos aprendessem o valor das pessoas né. 
Ele sofreu muito e deixou essa herança, essa riqueza de expressão. Que teve esse de 
Manuel Bandeira e teve outro, que foi do Câncer de mama. Esse de Manuel bandeira foi 
da internet e o do Câncer de mama foi a professora que realmente aprontou. 
 
Relate uma experiência negativa? 
 
Não, não tem negativa. Porque é um negócio um novo que ta chegando. O negativo é que 
passou umas duas semanas sem vir. (risos). Né, umas duas ou mais semanas. Tem que ter 
assim, isso vai estimular muito o professor. Até aqui... Pra Coordenadora, que eu fui 
Coordenadora dessa escola, pra gente trabalhar com os professores é muito bom. Porque 
não tem data show..., não tem..., esse ai é completo. 
 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 
 
Ficaram muito interessados! Todos gostaram..! Realmente é novidade, porque agente 
coloca lá o que agente quer.  ...Também na área de pesquisa e desenvolve esse estimulo 
de pesquisa que eu já trabalho isso... Eu os levo lá pro computador, pra pesquisar. Eu já 
coloco neles essa... ... De superar as dificuldades da escola. 
 

Transição da entrevista com a Professora Leide 

Como foi a tua experiência com o aparelho? 

 

Eu gostei demais. É uma experiência nova pra mim, mas eu gostei bastante. 
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No seu ponto de vista como os alunos têm aproveitado o aparelho? 
 

Agente vê que tem se tornado maior, porque as aulas ficam mais atrativas. 

Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso? 
 

Que emoções...? Que emoções te vêm à mente nos momentos de uso...? 

...hum...hum...é... 

Emoções é que agente consegue se aproximar mais do conteúdo. Aí agente participar 

melhor... Não to compreendendo bem. 

Pode ser uma emoção que a senhora observa nos alunos... 

Hum... hum... 

Eles participam melhor, eles ficam mais ligados, ficam mais atentos. 

 
Como você desejava usar para se sentir mais confiável e satisfeito? 
 

Ah, se eu tivesse mais segurança no manuseio. Porque você ta pegando uma pessoa que 

infelizmente, não tem nenhuma experiência em tecnologia, to começando, to 

engatinhando... Ai fica difícil pra você, você deveria ter pego uma pessoa que tem mais... 

Não, não... 

O bom pra gente é isso mesmo. Pra tornar ele (Lampejo) mais fácil de ser usado por... 

Todo mundo! 

É eu acho que agente deveria ter capacitação. Em termos de poder utilizar, de poder 

programar... entendeu? 

A menina foi ótima, sabe... É..., Rosana. Ela explicou tudo, o manuseio... Mas, pra preparar 

uma aula agente tem que ter conhecimentos anteriores... Ai fica difícil... 

Mas com certeza, vai ser bom demais pra gente. Esse aparelhinho é... Excelente. 

 
Relate uma experiência positiva?   
 

Pronto. Essa experiência positiva foi nessa ultima aula mesmo. Todos os alunos ficaram 

encantados. O conteúdo foi sobre câncer de mama. E isso tornou muito interessante, até 
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pros alunos, pros alunos do sexo masculino. Que depois, os comentários foram os 

melhores possíveis. 

Relate uma experiência negativa? 
Pronto. A experiência negativa foi só essa. A minha falta de... Não sei manusear direito... 

Não tenho muita proximidade com o aparelho, mas as meninas tão me ensinando. Tão 

tendo paciência.   

 
Comente o comportamento e a participação dos alunos em aulas com o aparelho? 
 

A participação deles sempre foi boa, durante a projeção eles sempre ficam a vontade pra 

opinar sobre o conteúdo que ta sendo apresentado.  

Eles interagem melhor com a aula? 

Com certeza, com certeza. Eles interagem melhor e sempre... “Professora, vamos 

aprofundar melhor esse tema”. 

...Mas eu gostei demais, tá sendo positivo demais. Com certeza vai levar a um melhor 

rendimento da turma. 

 


