
 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 

CAMPUS GARANHUNS 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

ERAYLSON GALDINO DA SILVA 

 

ANÁLISE DE MODELOS DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE EDUCATIVO DENTRO DA PERSPECTIVA DO 

MANIFESTO ÁGIL. 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GARANHUNS 

DEZEMBRO, 2014  



 
 

ERAYLSON GALDINO DA SILVA 

 

 

 

ANÁLISE DE MODELOS DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE EDUCATIVO DENTRO DA PERSPECTIVA DO 

MANIFESTO ÁGIL. 

 

 

Monografia apresentada como requisito 

parcial para obtenção do diploma de 

Licenciado em Computação pela 

Universidade de Pernambuco - Campus 

Garanhuns. 

Orientador: Prof. Emanoel Francisco 

Spósito Barreiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANHUNS 

DEZEMBRO, 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família, minha fonte de inspiração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente ao criador do Universo por sempre ter mim dado 

forças para enfrentar os problemas encontrados no caminho da vida.  Em 

seguida aos meus pais, pelo o apoio em todas minhas necessidades e escolhas.  

Agradeço aos meus irmãos e irmãs, por terem mim ajudado de diversas 

formas, colaborando significativamente para o resultado do meu sucesso.  

Aos meus sobrinhos, por terem propiciado momentos de distração, 

amenizando os cansaços da vida acadêmica. 

Agradeço aos meus grandes professores que tive na graduação, 

especialmente o meu orientador Emanoel Barreiros, pela a sua paciência, 

compreensão e disponibilidade, o qual teve um papel importante para a 

qualidade deste trabalho.  Assim como ao professor Adauto Filho, por 

disponibilizar o seu tempo para avaliar esse trabalho.  

Agradeço aos meus amigos da graduação, especialmente a Aline Ferreira, 

Renato Hilldenyo, Sebastião Rogério e Wilk Oliveira, os quais colaboraram com 

esse trabalho, através de ideias, correções, dicas e momentos de descontração. 

Agradeço também a várias pessoas que estiveram ao meu lado em vários 

momentos, e que foram responsáveis por mim proporcionar circunstancias de 

aprendizagem sobre a vida e por mim motivarem a seguir o meu caminho.       

 

  



 
 

RESUMO 

 

O desenvolvimento e análise de modelos de processos de desenvolvimento de 

softwares educativos (SE) se fazem cada vez mais necessários por conta da 

quantidade de SE que são desenvolvidos e inclusos no ambiente escolar. Neste 

contexto o presente trabalho realiza uma análise de cinco modelos de 

processos de desenvolvimento de Softwares Educativos, descrevendo cada 

etapa, comparando com seus respectivos modelos tradicionais e analisando se 

as boas práticas do Manifesto Ágil estão inseridas nos modelos de processos de 

desenvolvimento de SE.  

Palavras-chave: software educativo, engenharia de software, modelos de 

processos, desenvolvimento de software educativo, manifesto ágil. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The development and analysis of process models for developing educational 

software (ES) becomes increasingly necessary due to the amount of ES that are 

developed and included in the school environment. In this context, this work 

performs an analysis of five, describing each step, comparing them to their 

traditional models and analyzing if the best practices of the Agile Manifesto are 

inserted in ES development models. 

Keywords: educational software, software engineering, process models, 

development of educational software, agile manifesto.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

É cada vez mais frequente o uso de Softwares Educativos (SE), que tenha 

como finalidade o ensino-aprendizagem ou a autoaprendizagem.  De acordo 

com Lima M. M. et al. (2012) esse tipo de software necessita do envolvimento de 

profissionais das mais diversas áreas, e o seu desenvolvimento é um desafio 

para os engenheiros de software, que devem se preocupar com o lado 

pedagógico e cognitivo.   

 Segundo Lapolli et al. (2010) o desenvolvimento de um SE de boa 

qualidade necessita de observações detalhadas em cada etapa de 

desenvolvimento, pois trata da criação de um sistema dinâmico com 

especificações e requisitos específicos quanto à interação com o usuário e seu 

impacto sobre a aprendizagem. Nesses aspectos pode-se perceber que o 

desenvolvimento de SE não é uma tarefa simples e que vários fatores podem 

influenciar na qualidade do produto. De acordo com Sommerville. (2011) “a 

qualidade de um software é diretamente relacionada à qualidade do processo de 

desenvolvimento de software”. 

No entanto o que deve ser levado em consideração dentro de um processo 

de desenvolvimento de SE para o processo ser considerado de qualidade?  

Dognini e Raabe (2003) relata que o desenvolvimento de um software 

educacional deve considerar uma série de requisitos pertinentes ao 

desenvolvimento de atividades pedagógicas. Abreu et al. (2012) afirma que além 

de conceitos de Engenharia de Software o processo de desenvolvimento deve 

levar em consideração as teorias pedagógicas inerentes ao contexto. E segundo 

Dalmon et al (2013) o projeto de desenvolvimento de software educativo exige 

uma equipe multidisciplinar com pessoas de várias áreas incluindo psicologia e 

pedagogia.  

Através dos resultados do trabalho de Lima M. M. et al. (2012) e Abreu F. 

et al. (2012) é possível perceber que existe poucos relatos de modelos de 

processos de desenvolvimento de software educativo, entre os quais, a grande 

maioria são modelos de processos adaptados de outros modelos de processos 

tradicionais. 
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Sabendo que o processo de desenvolvimento é importante para a 

qualidade do software educativo, e que para o seu desenvolvimento é necessário 

levar em consideração outros detalhes além da Engenharia de Software, esse 

presente trabalho se fez necessário para contribuir com novos softwares 

educativos de qualidade. 

Neste contexto, esse trabalho tem o objetivo de analisar os principais 

modelos de processos de software educativo de modo comparativo com seus 

respectivos modelos de processos tradicionais, dentro de uma perspectiva de 

boas práticas da Engenharia de Software, especificamente o Manifesto Ágil  

(2014),  afim de relatar quais etapas dos modelos de processos tiveram 

alterações para se adaptar ao contexto de desenvolvimento de software 

educativo, e dentre elas quais seguem os princípios do Manifesto Ágil (2014).  

 

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Os alunos do século XXI estão vivendo um contexto em que a tecnologia 

está se transformando em um artefato fundamental no dia-a-dia. Seja para 

diversão, trabalho ou aprendizado a utilização de software se faz presente.  Esta 

imersão tecnológica estar impactando o ambiente escolar, transformando o 

modo em que os alunos aprendem e a maneira de os professores ensinarem. 

Além disso, o software educativo é responsável por esta transformação na 

educação, proporcionando diversas formas de aprendizagem. 

Segundo Valente (1999), existe vários tipos de softwares educativos, entre 

eles, os tutoriais, a programação, o processador de texto, os softwares 

multimídias, as simulações, modelagens e jogos.  Estes softwares apresentam 

características que favorecem a construção do conhecimento. E através destes é 

possível elaborar metodologias pedagógicas motivadoras para os alunos.  

Segundo Morais (2003) os Softwares Educativos apresentam 

características que se diferenciam das outras classes de softwares. São elas: 

 Definição e presença de uma fundamentação pedagógica que permeie 

todo o seu desenvolvimento; 

 Finalidade didática, por levar o aluno a “construir” conhecimento 

relacionado ao seu currículo escolar;  
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 Interação de uso, uma vez que não se devem exigir do aluno 

conhecimentos computacionais prévios, mas permitir que qualquer 

aluno, mesmo que em um primeiro contato com a máquina, seja capaz de 

desenvolver suas atividades;  

 Atualização quanto ao estado da arte, ou seja, o uso de novas técnicas 

para o trabalho com imagens e sons cativando cada vez mais o interesse 

do aluno pelo software. 

 

2.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

  Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que 

levam à produção de um produto de software, segundo Sommerville (2011).  

Geralmente um processo de desenvolvimento de software sofre alterações de 

acordo com a fábrica de software, e cada empresa escolhe o processo que melhor 

se adeque ao seu ambiente através da adaptação de um ou mais modelos de 

processo. 

  No entanto, ainda de acordo com Sommerville (2011), mesmo que 

existam processos diferentes de software, devem existir as seguintes atividades 

em todos eles: especificação, projeto e implementação, validação e evolução. 

 Especificação: A funcionalidade do software e as restrições a seu 

funcionamento devem ser definidas; 

 Projeto e implementação: O software deve ser produzido para atender as 

especificações; 

  Validação: O software deve ser validado para garantir que atenda as 

demandas do cliente; 

 Evolução: O software deve evoluir para atender as necessidades às 

mudanças do cliente.  

   No contexto de desenvolvimento de software educativo Paula Filho 

(2001) afirma que um bom processo de desenvolvimento de software 

educacional deve ter: arquitetura, orientação do time, tempo de ciclo de 

processo, padrões e práticas, apoio ao aluno e ao instrutor.  Segundo Lima 

(2013) ainda existe outros requisitos que devem ser levados em consideração, os 
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que estão relacionados à qualidade final do software, à validação do software 

produzido; e à interface. 

  Os processos de desenvolvimento de software são representados através 

dos modelos, descrevendo as atividades do processo. Segundo Sommerville 

(2011), os modelos de processos de desenvolvimento de software são uma 

representação simplificada de processo de software. Genvigir, E. et al. (2003) 

complementam que os modelos devem ser conduzidos de modo a possibilitar o 

devido entendimento daqueles que dele se utilizarem.  

  Existem vários modelos de processos, os mais comuns segundo 

Sommerville (2011) são:  

 O modelo em cascata: considera as atividades fundamentais do processo 

de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e representa 

cada uma delas como fases distintas: especificação de requisitos, projeto 

de software, implementação e teste; 

 Desenvolvimento incremental: intercala as atividades de especificação, 

desenvolvimento e validação. O software é desenvolvido como uma série 

de versões que são incrementos, de maneira que cada versão adiciona 

funcionalidade à anterior; 

 Engenharia de software orientada a reuso: baseada na existência de um 

número considerável de componentes reusáveis. O processo de 

desenvolvimento consiste em integrar esses componentes em um sistema 

já existente, em vez de desenvolver um software a partir do zero;  

 Modelo Espiral: o processo de software é representado como uma espiral, 

e não como uma sequência de atividades com alguns retornos de uma 

para outra. Cada volta na espiral representa uma fase do processo de 

software, sendo que a volta interna pode se preocupar com a viabilidade 

do software; o ciclo seguinte com a definição dos requisitos; o seguinte, 

com o projeto do software, e assim por diante; 

 Rational Unified Process (RUP): caracterizado como um modelo mais 

moderno, comparado com os anteriores. Este modelo é um exemplo de 

processo hibrido, o qual, reúne elementos de todos os modelos genéricos, 

ilustra boas práticas na especificação e no projeto, e apoia a prototipação 

e a entrega incremental.  
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  Estes modelos apresentados por Sommerville (2011), fazem parte das 

metodologias tradicionais de desenvolvimento, que também são conhecidas 

como metodologias pesadas, orientadas a documentação. Segundo Soares 

(2004) elas foram uteis quando o custo de realizar alterações e correções era 

muito alto, por existir poucas ferramentas para oferecer suporte ao 

desenvolvimento, como depuradores e analisadores de códigos. Outros modelos 

se destacam por incorporar princípios apresentados pelo Manifesto Ágil (2014) 

e são conhecidos por modelos de desenvolvimento ágeis.  

   

 2.3 MODELOS DE DESENVOLVIMENTO ÁGEIS 

  Segundo Pressman (2006), o desenvolvimento ágil combina vários 

princípios de desenvolvimento, defendendo a satisfação do cliente e a entrega 

incremental prévia, equipes de desenvolvimento pequenas e motivadas, 

métodos menos formais e simplicidade no desenvolvimento geral. Esses 

princípios foram definidos em 2001 por Kent Beck e outros dezesseis 

programadores, autores e consultores da área de software, também 

considerados a “Agile Alliance”, os quais assinaram o Manifesto Ágil (2014) que 

segue a seguinte filosofia descrita em Pressman (2006): 

“Desenvolvendo e ajudando outros a desenvolver softwares, estamos 

desvendando formas melhores de desenvolvimento. Por meio deste trabalho 

passamos a valorizar: 

 Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas  

 Software operacional acima de documentação completa 

 Colaboração dos clientes acima de negociação contratual  

 Respostas a mudanças acima de seguir um plano 

Ou seja, embora haja valor nos itens a direita, valorizamos os da esquerda 

mais ainda;” 

  Além dessas filosofias, a “Agile Alliance” estabeleceu 12 princípios de 

agilidade: 

1. A maior prioridade é satisfazer o cliente por meio de entrega 

adiantada e continua de software valioso. 
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2. Escolha bem os pedidos de alterações, mesmos atrasados no 

desenvolvimento. Os processos ágeis se aproveitam das mudanças 

como uma vantagem competitiva em relação com o cliente. 

3. Entregue software em funcionamento frequentemente, de algumas 

semanas para alguns meses, dando preferência a intervalos mais 

curtos. 

4. O pessoal comercial e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto 

diariamente ao longo de todo o projeto.  

5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o 

ambiente de apoio necessários e confie neles para o trabalho ser feito. 

6. O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para e 

dentro de uma equipe de desenvolvimento é uma conversa aberta, de 

forma presencial. 

7. Software em funcionamento é a principal medida de progresso. 

8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os 

proponentes, desenvolvedores e usurários devem estar capacitados 

para manter um ritmo constante indefinidamente.  

9. Atenção continua pura para com a excelência técnica e para com bons 

projetos aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade: a arte de maximizar o volume de trabalho não efetuado 

é essencial.  

11. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes 

que se auto organizam. 

12. A intervalos regulares, a equipe se avalia para ver como se tornar-se 

mais eficiente, então sintoniza e ajusta seu comportamento de acordo.   

 

  Segundo Pressman (2006) nem todas as metodologias ágeis aplicam 

esses 12 princípios em suas atividades, no entanto os princípios definem um 

espirito ágil mantido em cada um dos modelos. 

  Os modelos de desenvolvimento ágil se diferenciam basicamente dos 

modelos tradicionais por oferecer maior suporte ao cliente e não se focar no 

desenvolvimento de documentações, deixando assim, a equipe de 
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desenvolvimento mais livre para implementar os requisitos sem a preocupação 

de criar a documentação.  

  Segundo Soares (2004) um modelo para ser considerado ágil é necessário 

que aceitem mudanças ao invés de tentar prever o futuro, e que compartilhem 

de algumas características como o desenvolvimento iterativo e incremental, 

comunicação, e redução de produtos intermediários, como a documentação 

extensiva.  Entre os métodos ágeis de desenvolvimento, o principal é o Extreme 

Programming, por agrupar as principais características do desenvolvimento 

ágil.     

2.3.1 Extreme Programming (XP) 

  Segundo Sommerville (2011) o XP foi desenvolvido para impulsionar 

práticas reconhecidamente boas, como o desenvolvimento iterativo, a níveis 

“extremos”. Beck (1999) define que o XP é um modelo de desenvolvimento ágil 

para equipes com poucos integrantes e que desenvolvem software baseado em 

requisitos vagos e que se modifiquem rapidamente.  

  Segundo Soares (2004) o XP apresenta algumas características 

diferenciais em relação a outros modelos, entre elas, o feedback constante, a 

abordagem incremental e a comunicação entre os envolvidos é encorajada.  

  O modelo XP é formado por uma série de práticas que refletem os 

princípios dos métodos ágeis, apresentados na Tabela 1.0 por Sommerville 

(2011). 

 

                                                                       Tabela 1- Princípios do XP 

Princípio  Descrição 

Planejamento 

incremental  

Os requisitos são gravados em cartões de histórias que são 

incluídas em um release são determinadas pelo o tempo 

disponível e sua relativa prioridade. Os desenvolvedores 

dividem essas histórias em ‘Tarefas’.  

Pequenos 

releases 

Em primeiro lugar, desenvolve-se um conjunto mínimo de 

funcionalidades úteis, que fornece o valor do negócio. 

Releases do sistema são frequentes e gradualmente 
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adicionam funcionalidade ao primeiro release. 

Projeto Simples Cada projeto é realizado para atender às necessidades atuais, 

e nada mais. 

Desenvolvimento 

test-first 

Um framework de testes iniciais automatizados é usado para 

escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a 

funcionalidade em si seja implementada. 

Refatoração Todos os desenvolvedores devem refatorar o código 

continuamente assim que encontrarem melhorias de código. 

Isso mantem o código simples e manutenível. 

Programação em 

pares 

Os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o 

trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho 

sempre. 

Propriedade 

coletiva 

Os pares de desenvolvedores trabalham em todas as áreas do 

sistema, de modo que não se desenvolvam ilhas de expertise. 

Todos os conhecimentos e todos os desenvolvedores 

assumem responsabilidade por todo o código. Qualquer um 

pode mudar qualquer coisa. 

Integração 

continua 

Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é 

integrado ao sistema como um todo. Após essa integração, 

todos os testes de unidade do sistema devem passar. 

Ritmo 

sustentável  

Grandes quantidades de horas-extra não são consideradas 

aceitáveis, pois o resultado final, muitas vezes, é a redução 

da qualidade do código e da produtividade a médio prazo.  

Cliente no local Um representante do usuário final do sistema deve estar 

disponível todo o tempo à equipe de XP. Em um processo de 

Extreme Programming, o cliente é um membro da equipe 

de desenvolvimento e é responsável por levar a ela os 

requisitos de sistema para implementação.  

     Fonte: Sommerville (2011) 

  Segundo Pressman (2006) o processo XP é definido por quatro etapas 

principais: 
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 Planejamento: essa etapa consiste em levantar os requisitos, e entender o 

ambiente de negócios do software, afim de ter uma percepção ampla 

sobre os resultados solicitados, fatores principais e funcionalidades.  

 Projeto: essa etapa consiste no desenvolvimento de um projeto simples. É 

criado um projeto para cada release.  Nesta etapa o XP encoraja a 

utilização de cartões CRC (Classe – Responsabilidade - Colaborador), 

através deles é possível identificar e organizar as classes orientadas a 

objetos.  

 Codificação: essa etapa consiste inicialmente na criação de testes 

unitários para os códigos que serão desenvolvidos. Em seguida é 

realizada a codificação utilizando boas práticas como a programação em 

pares e a integração continua.  

 Testes:  nessa etapa os testes acontecem com a participação dos clientes, 

e devem ser realizados toda vez que acontecer alguma modificação.   
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 3.   METODOLOGIA DA PESQUISA 

Afim de atingir os objetivos e metas deste trabalho, as seguintes etapas 

foram realizadas: 

1. Pesquisar na literatura os principais modelos de processos de 

desenvolvimento de software educativo; 

2. Descrever cada etapa dos modelos de processos de desenvolvimento 

de software educativo;  

3. Analisar se o modelo do processo foi adaptado de um modelo 

tradicional de processo de desenvolvimento de software; 

4. Descrever os modelos tradicionais, que foram adaptados para o 

modelo de desenvolvimento de software educativo; 

5. Analisar cada etapa dos modelos de processo de desenvolvimento 

de software educativo de forma comparativa com seus respectivos 

processos tradicionais; 

6. Analisar os resultados obtidos; 

Na primeira etapa, foi realizado uma pesquisa manual nos bancos de 

trabalhos científicos dos principais eventos que tratam de softwares educativos. 

Essa pesquisa resultou em cinco trabalhos relatando a criação ou o uso de 

modelos de desenvolvimento de softwares educativos.  

Na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa na literatura em busca de 

mais detalhes sobre cada modelo de desenvolvimento.  Em seguida foi realizado 

uma descrição sobre cada etapa do processo de desenvolvimento, descrevendo 

os envolvidos, os produtos e as atividades de cada modelo. 

Na terceira etapa, após cada etapa dos modelos estarem descritas, foi 

realizado uma análise sobre cada modelo, verificando qual modelo tradicional 

serviu de base para a adaptação do modelo educativo.  

Na quarta etapa, foi realizado uma descrição das etapas dos modelos que 

serviram de base para a criação ou adaptação do modelo de desenvolvimento de 

software educativo.  
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Na quinta etapa, foi realizada uma comparação sobre as características 

dos modelos de desenvolvimento de SE, com seu respectivo modelo em que foi 

adaptado. Nessa etapa foram descritas as características em comum, as 

diferenças, os aspectos educativos inclusos no modelo, os aspectos da 

engenharia de software que foram inclusos ou deixados de fora.   

Na sexta etapa, foi realizado uma síntese dos resultados da comparação 

dos modelos. Foi elaborado uma tabela contendo as principais características 

dos modelos e fundamentos do Manifesto Ágil e a diferença entre os modelos 

educativos.   

 

4. ANÁLISES DOS MODELOS EDUCATIVOS 

4.1 CO-DESIGNER: 

Segundo Kleinsmann (2006), Co-Designer é o modelo de processo a qual 

responsáveis de diversas áreas do conhecimento colaboram com o projeto, 

compartilhando seus conhecimentos sobre o processo e o conteúdo. De acordo 

com Castro et al. (2012) o objetivo desse processo é criar um conhecimento 

compartilhado em ambos os aspectos, integrando e explorando o conhecimento 

dos envolvidos afim de alcançar um objetivo comum que é o desenvolvimento 

do produto. 

O Co-Designer é um modelo que deve ser usado quando o projeto tem 

aspectos multidisciplinares, onde estão envolvidos especialistas de diferentes 

áreas, que é o caso de projetos de desenvolvimento de softwares educativos. O 

trabalho de Marçal et al. (2013) apresenta um software educativo que foi 

desenvolvido utilizando o modelo de processo Co-Designer. 

As fases deste modelo adaptado para o desenvolvimento de SE foram 

propostas por Millard et al. (2009) e se dividem em cinco:     
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Figura 1- Etapas da Metodologia Co-Design adaptado. 

Fonte: Millard et al. (2009) 

 

 

 

1. A primeira fase tem como objetivo estabelecer os integrantes que tem 

domínio no contexto do software a ser desenvolvido, depois que 

selecionadas formarão a equipe de gestão/gerenciamento.  Os objetivos 

dessa equipe são garantir que os princípios de co-designer sejam 

observados e que os resultados do projeto sejam alcançados. Eles 

definem o âmbito de atividades e identifica os objetivos do co-design. 

Também identifica, seleciona e recruta novos participantes para 

contribuir com a construção do projeto, articula as ações, metas comuns 

e propósitos, define e executa o plano de co-design para ser entregue em 

forma de iterações. 

Uma das primeiras atividades da equipe de gestão é selecionar e recrutar 

os co-designers usando análise dos Stakeholders para garantir que o 

domínio dentro do escopo está totalmente explorado. O modelo de 

análise dos Stakeholders escolhido se divide em quatro categorias: 

•Stakeholders primários: as pessoas que usam o sistema diretamente. 

•Stakeholders secundários: as pessoas que não usam o sistema 

diretamente, mas recebe a saída dele ou contribui para ele (usuários 

indiretos). 
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•Stakeholders terciários: pessoas que não interagem com o sistema 

de forma direta ou indireta mas que são afetados por seu sucesso (ou 

fracasso) 

•Stakeholders facilitadores: pessoas que estão envolvidas com o 

projeto, desenvolvimento e manutenção do sistema. 

Depois de identificados e categorizados os stakeholders, as preocupações 

e as características são definidas, além da sua influência e impacto no 

domínio do software será avaliado. 

No fim desta fase, todos os integrantes que irão participar do 

desenvolvimento do projeto devem estar cientes do objetivo do projeto e 

dispostos a colaborar.  

 

2. Na segunda fase deve se criar uma compreensão compartilhada do 

espaço de design. Isto significa que os técnicos aprendem sobre os 

valores do domínio da aplicação, e que os especialistas de domínio são 

introduzidos para a tecnologia, seu âmbito de aplicação, potencialidades 

e limitações. A intenção não é trazer todos na equipe para o mesmo nível 

de experiência mas permitir uma conversa informada a ocorrer nos 

outros estágios. Nesta fase existem duas técnicas que ajudam os 

integrantes a ter um conhecimento mais amplo do projeto: 

 

Personas e cenários: A persona é o personagem ou usuário, deve ser 

descrito algumas informações sobre ele, como a sua origem, função e 

situação na organização.  Os cenários é uma descrição textual de como o 

personagem interage com o sistema ou com outros personagens. Essa 

descrição é realizada com base em como funciona a aprendizagem sem o 

software.  

 

Technology Show-and-Tell: Consiste basicamente em todos os 

participantes conhecerem a atual tecnologia que está sendo utilizada e 

como a nova tecnologia pode criar novas oportunidades. Para isso os 

programadores e designers terão que visitar lugares em que a tecnologia 
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será implantada para ter um maior conhecimento de como é e como será 

o impacto. 

 

No final desta fase, acontece uma descrição mais compartilhada dos 

personagens e dos cenários em que serão envolvidos, além de que os 

integrantes do projeto principalmente os programadores terão uma visão 

maior do impacto do produto e conhecerão melhor o contexto que vai ser 

inserido o produto. O produto principal dessa fase é compartilhamento 

de conhecimento entre os participantes. Como produtos secundários 

temos a descrição dos personagens e dos cenários, além da descrição do 

impacto que terá o novo produto quando for inserido no contexto.   

  

3. Na terceira fase, é realizado um Brainstorming (tempestade de ideias) 

para novas aplicações e ferramentas. Baseia-se no compartilhado 

entendimento estabelecido na fase dois. Um segundo conjunto de 

cenários pode ser escrito para capturar ideias criadas pelo grupo. As 

descrições desses cenários se diferenciam da fase anterior, nessa fase a 

descrição será de como ficará o produto. Estas são descrições textuais que 

podem chamar as mesmas pessoas da fase anterior. Os cenários 

descrevem como os personagens podem interagir com a aplicação para 

atender as necessidades existentes. Usando os cenários, storyboards 

podem ser criados para representar o design de interface de usuário. Esta 

é uma técnica padrão utilizada na área de interação humano computador 

(IHC) (Prates e Barbosa 2007) e é muito eficaz quando utilizado em um 

processo de Co-Design. Tanto os usuários finais quanto, desenvolvedores 

e especialistas de IHC estão envolvidos com o projeto da interface do 

usuário.  

Os produtos dessa fase são: uma reflexão entre os integrantes do projeto 

a respeito de novas ideias para o produto, e um documento contendo os 

cenários descridos textualmente e as storyboards.  
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4. A quarta etapa é a etapa de refinamento, é o momento que as ideias 

informais capturadas na fase três são convertidas em um conjunto mais 

concreto de requisitos de software e especificações. Deve tomar uma 

abordagem ágil de usar documentação leve como um meio para estimular 

o desenvolvimento. Para tal, deve-se usar um formalismo para expressar 

os requisitos, os indicados são: modelagem ontológica, casos de uso e 

diagramas de atividades: 

 Modelagem Ontológica: Identificar os principais recursos e 

mapear as relações entre elas é uma parte significativa de qualquer 

processo de  Co-Design envolvendo espaços conceituais. Muitas 

vezes, os especialistas de domínio não estão cientes de que tipo de 

estrutura seguir dentro do espaço conceitual de seu domínio. 

Modelagem ontológica é expressivo, não faz suposições sobre os 

modelos de informação subjacentes do domínio e pode ser 

facilmente comunicado ao domínio especialistas na forma de 

diagramas entidade-relacionamento. 

 UML, Casos de Uso e diagramas de atividade: são modelagens de 

alto nível para descrever a funcionalidade no contexto de um 

determinado sistema e de utilizador. Uma descrição breve é 

realizada juntamente com o diagrama como um todo, assim como 

para cada caso de uso individual. De um ponto de vista ágil eles 

são eficazes porque são relativamente informais, no entanto, 

ajudam a definir e capturar um espaço problema em detalhes que 

podem ser compreendidos pela equipe inteira, incluindo os 

usuários finais. 

Os produtos dessa fase são os diagramas de atividade e os casos de usos. 

5. Esta é etapa de implementação, onde os artefatos de projeto criado nas 

fases anteriores são usados para conduzir a criação da aplicação ou 

ferramentas. Nessa etapa é aconselhado usar práticas da engenharia de 

software ágil, práticas em torno de desenvolvimento iterativo e 

implementação incremental, e assumir outras atividades chave para o 

processo de engenharia de software (como o projeto de arquitetura, 

testes e avaliação) são consistentes com esses princípios. O 
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desenvolvimento é organizado por implementação incremental do 

aplicativo, que primeiro envolve os usuários com uma simples (mas 

estável) aplicação para iterações iniciais, e então gradualmente introduz 

novas funcionalidades. Em alguns casos, essas fases irão necessitar que a 

equipe revisite as fases anteriores, reavalie os pressupostos e revise 

requisitos. 

 

4.1.1 Modelo Tradicional  

O modelo tradicional que foi base para o desenvolvimento do modelo de 

Co-Design foi o Incremental e Iterativo, que consiste em desenvolver uma 

implementação inicial, expô-la aos usuários e continuar por meio da criação de 

várias versões até que um sistema desejado esteja concluído Sommerville 

(2011).    

O modelo Iterativo e Incremental tem cinco atividades distintas, que 

compõem um ciclo de atividades que é repetido várias vezes, elas são: 

1. Comunicação: Nessa etapa é realizada uma comunicação entre 

os desenvolvedores e o cliente com o fim de levantar os 

requisitos do produto; 

2. Planejamento: Nessa etapa é criado o escopo do projeto com os 

possíveis riscos, os recursos e um cronograma do projeto. 

3. Modelagem: Nessa etapa são criados modelos dos requisitos do 

software, de forma que o cliente possa entender melhor como o 

projeto irá satisfazer esses requisitos. 

4. Desenvolvimento: Nessa etapa é desenvolvida uma parte do 

software; é dado preferência para o desenvolvimento de 

requisitos mais importantes do projeto. Esta etapa ainda inclui 

os testes com o intuito de revelar os erros contidos no código.  

5. Implantação: Nessa etapa, o software é entregue ao cliente, 

onde ele irá testar e dar um feedback para os integrantes do 

projeto, podendo resultar em novas modificações.  

Segundo Sommerville (2011) esse modelo apresenta três vantagens 

importantes comparado a outros modelos: 
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1. O baixo custo de acomodar as mudanças nos requisitos. A 

pouca quantidade de análise e documentação é menor que em 

outros modelos como o cascata. 

2. A facilidade de se obter um feedback dos clientes sobre o 

desenvolvimento que foi feito. 

3. Entrega e implementação rápida sobre o software útil ao 

cliente. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Análise do Modelo  

O modelo de desenvolvimento Co-Designer é adaptado do modelo de 

desenvolvimento Iterativo e Incremental, com algumas diferenças. O Co-

Designer fez alterações nas fases do modelo original nos pontos discutidos 

adiante nesta seção. 

Na primeira fase foi aprimorada a ideia de comunicação, adicionando 

uma equipe de gerenciamento para o projeto e caracterizando os Stakeholders. 

A segunda fase tem poucas semelhanças entre os modelos, pois no 

modelo incremental é desenvolvido escopo, cronogramas e custos do projeto, 

enquanto, que no Co-Designer essa fase tem como produto o compartilhamento 

de conhecimento dos membros e a descrição textual dos cenários e dos 

personagens. Essas modificações podem contribuir para o desenvolvimento ágil 

de softwares educativos, dando mais valor à comunicação entre os integrantes 

que a documentação do projeto.  

A terceira fase do Co-Designer é totalmente diferente da terceira fase do 

modelo tradicional e serve mais de complemento da segunda afim de organizar 

melhor os requisitos do projeto.  

A quarta fase do Co-Designer se assemelha à terceira fase do 

Incremental. Em ambas o objetivo é modelar as funcionalidades do sistema. 
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A quinta fase do Co-designer junta a quarta e quinta fase do Iterativo e 

Incremental, caracterizadas pelo o desenvolvimento do produto de forma 

iterativa e incremental e depois testar com os usuários a fim de receber o 

feedback. 

Em uma perspectiva geral dos dois modelos, o Co-Designer tem maior 

preocupação com o conhecimento compartilhado entre os membros de forma 

que isso possa contribuir para o desenvolvimento de um produto com 

qualidade. É possível perceber que no Co-Designer é dedicado um tempo maior 

para o entendimento do contexto do problema, e essa preocupação é importante 

para o desenvolvimento de SE.  

O Co-Designer apresenta em seu processo, seis princípios do Manifesto 

Ágil, como mostrado na Tabela 4, classificando-se assim, como um modelo de 

desenvolvimento ágil, por apresentar as preocupações do manifesto ágil no 

decorrer das etapas. Contudo, este modelo se apresenta útil para ser utilizado 

em projeto de desenvolvimento multidisciplinar.  

 

4.2  MODELO DE PROJETO INSTRUCIONAL BASEADO EM BDD(MPIB-BDD) 

Segundo Lapolli et al. (2009) o modelo foi idealizado levando em 

consideração as boas práticas do modelo de desenvolvimento dirigido pelo 

comportamento (BDD), que visa aplicar testes unitários, funcionais e de 

integração para descrever como uma determinada funcionalidade deveria 

trabalhar.  O modelo segue o padrão de teste de aceitação definido por North 

(2007), visando atender algumas expectativas e necessidades apontadas por 

instrutores e alunos durante as entrevistas semiestruturadas.  O trabalho de 

Lapolli et al. (2010) apresenta um objeto de aprendizagem desenvolvido usando 

o modelo. 

As fases desse modelo foram propostas por Lapolli et al. (2009) e se 

dividem em cinco: 

1. Programa Oficial da Disciplina: Os envolvidos nessa fase são os 

responsáveis pela área de Treinamento e Desenvolvimento, os quais tem 

o objetivo de identificar quais os conteúdos, conhecimentos e as 

habilidades, que permitirão alcançar os objetivos pedagógicos. Deve ser 
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levado em consideração os programas oficiais criados pela a instituição, e 

a importância da disciplina alvo, para a formação do aluno.  

 

O produto dessa fase é um Programa não linear (em alguns momentos), 

possibilitando os diferentes percursos da aprendizagem, com o objetivo 

de potencializar os resultados a partir do perfil de cada aluno.  

 

2. Proposta de Atividades: Nesta fase estão envolvidos os responsáveis 

pelo o conteúdo da disciplina em que o software será usado. Serão 

definidos os objetivos de aprendizagem; os conteúdos que serão 

desenvolvidos e as atividades de aprendizagem. É importante que as 

atividades de aprendizagem estejam fundamentadas nas teorias de 

aprendizagem, tanto para o ensino do conteúdo quanto para as 

habilidades e comportamentos a serem desenvolvidos.  

O produto dessa fase é um documento com a descrição das atividades e 

conteúdo a serem inseridos no software. 

3. Definição dos Cenários: No ponto de vista educacional cenários são 

simulações que promovem a experimentação e exploração de fenômenos, 

para a definição dos cenários são recomendadas algumas atividades da 

análise do trabalho cognitivo como, entrevista com experts e observação 

in loco. Deve-se escolher um método e/ou ferramenta para realizar a 

análise do trabalho cognitivo, que incluam o mapeamento das tarefas 

identificando e priorizando os pontos de decisão crítica. 

O produto dessa fase é a definição dos cenários, o qual é resultado da 

junção da estruturação do recurso educacional com uma storyboard. É 

importante destacar que esses produtos são importantes para a escolha 

da forma de mediação e o ponto de partida para o seu desenvolvimento.  

4.  Formas de Mediação: Nesta fase serão construídas e selecionadas 

formas de mediação que serão utilizadas para apoiar e/ou facilitar a 

aprendizagem dos alunos com mais eficiência, eficácia e agilidade. 

Através do uso de uma storyboard é possível dar origem a diferentes 

recursos educacionais.  
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O produto dessa fase é as formas de mediação que serão utilizadas; 

5. Análise do Processo e do Produto: A análise nesta fase consiste em 

uma busca pelos interesses e aspectos relevantes a serem considerados 

na formulação e construção de um curso de formação profissional.  É 

necessário que as informações coletadas sobre o funcionamento do SE e o 

comportamento esperado para os profissionais que nele atuam, sejam 

precisas, de forma que aumente as possiblidades de planejar de forma 

mais plena e consciente a disponibilidade da disciplina, o que ela pode 

oferecer, e as estratégias mais eficazes para facilitar a aprendizagem. Esse 

modelo apresenta uma análise recursiva do processo e do produto, que 

permite incorporar melhorias ao longo do processo, viabilizando um 

processo de educação flexível.  

O produto desta fase é um documento especificando as funcionalidades 

do SE. 

Para apoiar o desenvolvimento do SE utilizando esse modelo, Lapolli et al 

(2009) indica que seja usada a metodologia ágil de Extreme Programming 

(XP), pois a mesma permite desenvolver softwares com requisitos mais vagos, 

imprecisos ou em constante mudança, utilizando uma estratégia de 

acompanhamento continuo e realização de vários pequenos ajustes ao longo do 

desenvolvimento. Para tal, o autor apresenta um conjunto de boas práticas que 

devem ser seguidas: 

 Jogo de Planejamento: O modelo apresenta uma interação muito 

próxima entre o cliente e o desenvolvedor, sendo papel dos 

desenvolvedores estimar os esforços necessários para desenvolver as 

histórias dos clientes, e papel do cliente decidir sobre o escopo e o prazo 

do desenvolvimento das versões para acompanhamento do projeto. No 

contexto de SE os clientes podem ser os instrutores, professores ou o 

designer instrucional, responsáveis por determinar as funcionalidade e 

prioridades a partir de um modelo pedagógico e de sua experiência 

prática em sala de aula. 

 Metáfora: Utiliza-se metáforas entre o cliente e os programadores para 

definir todo o sistema, descrevendo como o sistema funciona. O uso de 

metáforas facilita a comunicação com o cliente, traduzindo o conjunto de 
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funcionalidades em uma linguagem próxima à realidade do cliente. No 

contexto de SE, as metáforas são construídas tendo como referencial a 

realidade do aluno, identificada pelo professor.  

 Equipe Coesa: Recomenda-se a composição de equipes não muito 

numerosas, com um represente de cada área.  

 Projeto Simples: Deve ser dado ênfase para o desenvolvimento de uma 

solução mais simples possível. Toda complexidade e código extra devem 

ser removidos, buscando implementar apenas as funcionalidades 

essenciais para o cumprimento da proposta pedagógica. 

 Programação em Pares: A programação é realizada por duas pessoas 

em um único computador, diminuindo a possibilidade de erros. 

 Padrões de Codificação: O código deve ser padronizado pela equipe 

de desenvolvimento com o objetivo de integrar e facilitar o processo de 

construção do software. 

 Posse Coletiva: O código-fonte dever ser compartilhado entre os 

programadores, permitindo assim ser modificado e ao mesmo tempo 

construído de forma colaborativa. 

 Refatoração: Refatorar melhora a clareza do código, dividindo-os em 

módulos mais coesos e de maior reaproveitamento, evitando código 

duplicados. 

 Reuniões em Pé: Realizar reuniões de curta duração entre os membros 

da equipe, afim de discutir tarefas realizadas e tarefas a serem realizadas. 

As reuniões em pé são utilizadas por conseguir uma maior concentração 

dos membros durante a reunião.  

 Integração Continua: As integrações das novas funcionalidades 

devem ser de forma continua e imediata, evitando a possibilidade de 

conflitos e erros no código fonte, permitindo que o cliente acompanhe o 

status real da programação.  

 Pequenas Versões: Desenvolver o software de forma modular permite 

a liberação de pequenas versões com partes fundamentais para utilizar e 

testar de forma paralela ao desenvolvimento do software. 

 Testes de Aceitação: Testes unitários executados antes do 

desenvolvimento final do código e de forma continua no decorrer do 
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projeto. Os clientes são responsáveis por especificar como serão os testes 

funcionais.         

 

4.2.1 Modelo tradicional  

O modelo tradicional que serviu de base para as modificações foi o 

Desenvolvimento Guiado por Comportamento (BDD), segundo North (2014) é 

uma técnica de Desenvolvimento Ágil, com o objetivo de auxiliar o programador 

a criar testes e integrar linguagem de negócio com a linguagem de programação, 

mantendo o foco no comportamento do software. Em Dan North & Associates 

(2014) é visto que a amplitude do BDD se estende às atividades de requisitos, 

design, documentação, verificação e validação tratando-as de modo unificado, 

disciplinado e com foco em qualidade e em entrega rápida de software de valor. 

  Chelimsky et al. (2010) define as seguintes atividades para o uso do BDD:  

 Foco em um cenário: No contexto do BDD um cenário é um exemplo 

de utilização de uma determinada funcionalidade. Nessa fase é 

necessário que o programador seja direcionado para uma única 

funcionalidade por vez. Deixando assim o desenvolvedor menos disperso 

e mais concentrado na atividade a ser realizada. 

 Escreva uma especificação para este cenário: Antes de qualquer 

atividade de implementação de uma funcionalidade, deve ser criado uma 

especificação, em linguagem natural, de como a funcionalidade deve ser 

do ponto de vista do cliente. 

 Escreva uma especificação de unidade: Nesta fase será criada uma 

nova especificação descrevendo o funcionamento do software que precisa 

ser implementado para cumprir as especificações do usuário. 

 Faça a especificação de unidade passar:  Nesta fase o artefato do 

software deve ser implementado visando passar na especificação de 

unidade. 

 Refatore: Nesta fase acontece o aperfeiçoamento do design interno do 

software, sem nenhuma mudança, levando em conta o ponto de vista dos 

usuários. O código que foi implementado com o mínimo necessário para 

fase anterior, deve agora ser reestruturado, adequando-se ao design 

preexistente.  
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 Refatore (Design):  Esta fase se diferencia da anterior, dessa vez a 

refatoração é no sentido contrário, da implementação para o requisito, 

com melhoras introduzidas no design, tentando simplificar e tornar o 

design mais claro, simples e comunicativo.    

4.2.2 Análise do Modelo 

Na primeira fase do BDD é aconselhado utilizar cenários para definir os 

requisitos e que o programador foque em apenas um cenário por vez. No 

modelo adaptado a criação desses cenários acontece na terceira fase, no entanto 

não é apresentado a importância dos programadores devem no 

desenvolvimento de um cenário, no entanto aconselha a utilização de metáforas, 

que é uma boa prática e faz com que a equipe de desenvolvimento tenha maior 

conhecimento dos requisitos.    

Na segunda fase do BDD deve-se realizar a especificação do cenário 

elaborado. Já no modelo adaptado as definições dos cenários acontecem na 

terceira etapa, enquanto na segunda etapa é desenvolvido um documento com 

as descrições das atividades e conteúdos que estarão inclusos no software. Essa 

modificação torna o projeto de desenvolvimento do SE mais consolidado com o 

contexto escolar, e inclui um aspecto importante para o desenvolvimento de 

Softwares Educativos, que são as teorias de aprendizagem que serão utilizadas. 

Na terceira fase do BDD, indica-se que seja criado uma especificação do 

que precisa ser implementado. No modelo adaptado a quinta fase é a 

responsável por realizar essa especificação, só que de uma maneira mais geral, 

ou seja de todo o software e não de uma simples etapa do software como 

indicado no BDD. Essa alteração torna o modelo com uma característica de 

modelo de desenvolvimento dirigido a planos, diferenciando do BDD, onde os 

requisitos são realizados em cada iteração, no entanto, o modelo ainda indica 

que seja utilizado o desenvolvimento com integração continua.  

A quarta fase do BDD é a implementação do que foi especificado na fase 

anterior. No modelo adaptado não apresenta uma fase especifica para a 

implementação, no entanto, apresenta boas práticas do XP que devem ser 

levadas em consideração na hora da implementação. Com isso, subtende-se que 

a fase de implementação é realizada após a fase 5 do modelo adaptado.   
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A quinta e sexta fase do BDD são de refatoração, no Modelo adaptado a 

refatoração não é apresentada em nenhuma de suas fases e sim nas dicas para a 

implementação, utilizando apenas a refatoração do código e não do design como 

apresenta o modelo BDD. 

Analisando os dois modelos em uma perspectiva mais geral, o modelo 

adaptado utiliza o BDD de uma forma que os requisitos para o desenvolvimento 

do SE sejam bem mais escritos e detalhados, no entanto a fase de 

implementação não é apresentada no modelo, mesmo assim, as boas práticas de 

XP que foram apresentadas para incluir como o modelo são importantes para 

serem utilizadas na etapa de implementação do SE, tornando assim o 

desenvolvimento do software de forma ágil. 

Contudo, o modelo de Projeto Instrucional Baseado em BDD se mostra 

indicado para ser utilizado dentro de um contexto de desenvolvimento de um SE 

em que os integrantes do projeto tenham um maior domínio do ambiente 

pedagógico a qual o SE será inserido e que todos os requisitos do software 

possam ser facilmente escritos.  

 

4.3 MODELO DE DESENVOLVIMENTO PROPOSTO POR BENITTI. 

Segundo Benitti et al. (2005) este modelo promove a integração das 

áreas, educação e computação, visando um produto de qualidade, referenciado 

em uma proposta pedagógica bem definida. Ainda no trabalho de Benitti et al. 

(2005) são apresentados a descrição das fases do processo e o desenvolvimento 

de um SE utilizando esse modelo.  
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                                Figura 1 - Fases do Modelo.  

 

 

    Fonte: Benitti et al. (2005) 

 

O modelo é divido em quatro etapas: 

 

A primeira fase é a de concepção: O objetivo dela é definir as 

diretrizes do software educacional, estabelecendo os objetivos de aprendizagem 

do software e organizando-os em requisitos computacionais. Os responsáveis 

por esta etapa são os profissionais da área de educação, e devem conduzir 

discursões em torno dos objetivos de aprendizagem, subsidiando a definição dos 

requisitos computacionais, que devem ser escritos por profissionais de 

computação. Essa fase tem três etapas que devem ser seguidas para chegar ao 

objetivo: definir os objetivos de aprendizagem; definir os requisitos do software 

e definir o escopo, contendo o público-alvo e a infraestrutura da escola; 



36 
 

Os produtos dessa primeira fase são dois documentos, o primeiro de 

planejamento geral do software contendo: Visão Geral; Infraestrutura 

disponível; Características do público alvo; Objetivos de Aprendizagem; 

Requisitos do Software. O segundo documento versa sobre o planejamento do 

processo, contendo: Identificação dos estágios; Divisão dos requisitos; 

Cronograma Geral. 

A segunda fase é de Elaboração/Construção: Nessa etapa, estão 

inseridas as atividades de implementação, avaliação e validação do software. E 

tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo funcional do software 

educacional, norteado pelos requisitos identificados na etapa anterior. Essa 

etapa é dividida em quatro atividades: 

 Especificar incremento: Nesta atividade estão envolvidos profissionais da 

área computacional e de design. E tem como objetivo principal detalhar 

os requisitos levantados na etapa de concepção, e criar uma especificação 

inicial do software.  

 Construir protótipo: Nesta atividade estão envolvidos profissionais de 

computação e de design. Com o objetivo de desenvolver o protótipo do 

software, usando as tecnologias selecionadas, elaborar a interface com o 

usuário, com o intuito de conceber softwares atrativos, levando em conta 

aspectos de usabilidade. Terá como produto dessa atividade um protótipo 

do incremento do software, posteriormente avaliado. 

 Avaliar protótipo: Nesta atividade estão envolvidos profissionais da área 

da computação, design e educação, propondo melhorias avaliando a 

funcionalidade, usabilidade, performance e potencial pedagógico. Caso 

essa avaliação seja positiva, inicia-se a próxima atividade, caso contrário 

retorna para a construção do protótipo.       

 Validação preliminar: Nesta atividade estão envolvidos profissionais da 

computação e educação, além da presença do aluno, que é fundamental. 

O objetivo desta atividade é voltado para o uso do software pelos alunos, 

com o intuito de validá-lo, analisando aspectos como funcionalidade, 

usabilidade, confiabilidade e eficiência do software; e com o intuito da 

avaliação, voltada para os objetivos de aprendizagem propostos na etapa 

de concepção. Caso o processo de validação seja positivo ou surjam 
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pequenas alterações, a próxima fase de Finalização pode ser executada, 

caso contrário deve-se retornar a atividade de construção.  

Os produtos desta fase são: um documento com os requisitos; protótipos 

com as funcionalidades; documento detalhando os resultados da avaliação do 

protótipo; documento detalhando a validação preliminar;  

A terceira fase é a Finalização: é a última etapa do processo de 

construção do software, acontece após uma avaliação positiva do uso do 

software pelos alunos. Esta etapa se divide em duas atividades: 

 Integração: Nesta atividade está envolvido o profissional de computação. 

E tem o objetivo de realizar os pequenos ajustes que tenham sido 

observados na validação preliminar. Ainda nessa etapa é realizado o 

incremento ao produto final. 

 Elaborar Documentação:  Nesta atividade é gerada uma especificação 

detalhada do software e é criado um manual do usuário, contendo 

informações referentes à utilização do software e exemplos de atividades 

pedagógicas, elaboradas conjuntamente com profissionais da educação, 

para o uso dos professores.    

Os produtos dessa fase são: os incrementos necessários no produto final; 

e a documentação do SE. 

A quarta e última fase é a viabilização: nessa etapa os profissionais 

de computação e educação irão trabalhar em conjunto nas três atividades:  

 Formação Docente: tem como objetivo capacitar os docentes para o uso 

do software, apresentando exemplos de atividades pedagógicas que 

podem ser integradas em sala de aula, estimulando o uso do software. 

Através dessa etapa, os documentos iniciais podem sofrer alterações, bem 

como o manual do usuário. 

 Acompanhamento Inicial: tem como objetivo analisar o software em 

busca de erros que não foram encontrados nas etapas anteriores, além de 

receber um feedback dos professores a respeito do potencial pedagógico 

do software. 

 Suporte: responsável pela a “manutenção” do software, tanto na parte 

tecnológica quando pedagógica. Nesta etapa, deve-se corrigir problemas 
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encontrados e fornecer apoio continuo para o uso do software 

educacional.   

O produto dessa fase é a formação dos docentes para o uso do software e 

a resolução dos problemas encontrados no software;  

4.3.1 Modelo Tradicional 

O modelo tradicional a qual foi base para o desenvolvimento deste 

modelo foi o Incremental e Iterativo, descrito na Seção 4.1.1 deste trabalho.  

4.3.2 Análise do Modelo 

Na primeira etapa do modelo tradicional é realizado a comunicação entre 

os desenvolvedores e o cliente. No modelo adaptado essa comunicação é 

realizada integrando os profissionais da área de educação para a elaboração do 

documento contendo o planejamento geral.  

O objetivo da segunda etapa do modelo tradicional que é o planejamento 

é realizado ainda na primeira etapa do modelo adaptado, através da elaboração 

do documento do planejamento geral. 

Na terceira etapa do modelo tradicional são desenvolvidos modelos dos 

requisitos. Enquanto no modelo adaptado essa modelagem dos requisitos 

acontece na primeira atividade da segunda etapa na forma de especificação do 

incremento.  

Na quarta fase do modelo tradicional é realizado o desenvolvimento de 

um incremento do software, essa atividade é realizada na segunda fase do 

modelo adaptado seguindo as boas práticas do modelo tradicional, onde 

inicialmente é construído o protótipo, testado e validado de forma iterativa.  

Na quinta fase do modelo tradicional acontece a entrega do software 

pronto, essa atividade de entrega no modelo adaptado acontece na terceira fase, 

onde além de terminar o software, é realizado uma documentação. 

A última fase apresentada pelo o modelo adaptado não se baseia no 

modelo tradicional, mas é importante para a viabilização do Software Educativo 

por apresentar atividades para a formação docente, acompanhamento inicial e o 

suporte.  
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De forma geral, este modelo apresenta em seu processo etapas 

importantes tanto para o desenvolvimento de SE, quanto para o apoio da 

utilização do software, através de atividades que agregam mais importâncias 

para a especificação e suporte didático. O modelo ainda apresenta 

características que torna o desenvolvimento ágil, como o desenvolvimento de 

protótipos, integração continua com os clientes, e os testes em cada etapa de 

implementação.   

 

 

6.4 MASE (MULTIAGENT SYSTEMS ENGINEERING METHODOLOGY)  

Segundo Silva et al. (2008) esse modelo permite o desenvolvimento de 

sistemas multiagentes com base nos princípios da Engenharia de Software. O 

modelo apresenta os agentes como processos de softwares simples interagindo 

uns com outros para atingir o objetivo geral do sistema.  

O MaSE foi elaborado por Scott e Wood (2001) com sete etapas para 

serem seguidas dentro de duas fases, a fase de análise e fase de modelagem.  

Na fase de análise é realizada a captura dos objetivos do sistema. Depois 

de definir os objetivos de alto-nível do sistema, os casos de uso são extraídos e 

em seguida modelados no Diagrama de Sequência, no passo de aplicação de 

caso de uso. Este passo define um conjunto inicial de papéis do sistema e os 

caminhos de comunicação. A partir das metas do sistema e dos papéis 

identificados nos casos de uso, esse conjunto inicial de papel é refinado e 

estendido e as tarefas para realizar cada objetivo são definidas no passo de 

refinamento dos papéis. Cada um desses passos é detalhado a seguir: 

 Captura dos objetivos: O primeiro passo da MaSE é a captura dos 

objetivos do sistema como um todo. Esse passo é dividido em duas 

partes, sendo que primeiramente o analista identifica um conjunto de 

objetivos do sistema, abstraído a partir da especificação inicial do 

sistema. A MaSE assume a existência prévia de uma representação 

textual dos requisitos, não possuindo nenhuma técnica específica para o 

levantamento dos requisitos junto aos usuários. Em seguida, esses 

objetivos são organizados em uma hierarquia, pelo grau de importância 
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dentro do sistema, levando a uma visualização semelhante a uma árvore 

de desdobramento, denominado de Diagrama Hierárquico de Objetivos. 

Neste diagrama, cada nível da hierarquia possui objetivos com o mesmo 

valor e os objetivos do nível inferior (objetivo-filho) são necessários para 

satisfazer os objetivos do nível superior (objetivo-pai). No contexto de 

Sistemas Educativos os objetivos estão relacionados aos objetivos 

pedagógicos.  

O produto dessa etapa é o diagrama com todos os objetivos do sistema 

educativo.  

                                      Figura 2-Diagrama Hierárquico de Objetivos.  

 

 

Fonte: Silva et al. 2008 

 

 Aplicação de Casos de Uso: Esta etapa consiste de duas atividades. 

Na primeira, são identificados os Casos de Uso, elaborados a partir dos 

requisitos do sistema, que servem para descrever as narrativas de uma 

sequência de eventos que definem o comportamento desejado do 

sistema, ou seja, são exemplos de como o sistema deve se comportar em 

um dado caso. A segunda atividade, é aplicada aos casos de usos 

desenvolvidos anteriormente. Primeiramente, um conjunto inicial de 

papéis é identificado baseados nos objetivos e nos Casos de Uso. Em 

seguida, esses Casos de Uso são reestruturados criando Diagramas de 

Sequência.  
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Ao término dessa etapa os produtos serão os papéis iniciais, os casos de 

usos e os diagramas de sequência.  

 Refinamento de Papéis: Nesta etapa é realizado o refinamento do 

conjunto inicial de papéis definidos no passo anterior. Este processo de 

refinamento envolve renomear os papéis, decompô-los em vários papéis 

ou combinar com outros papéis. A principal atividade do analista neste 

passo é mapear os objetivos em papéis. Cada papel pode ter vários 

objetivos e os objetivos do sistema identificados no primeiro passo da 

metodologia devem ser atribuídos a papéis específicos. Essas 

informações são representadas no Modelo de Papéis, que mostra a 

associação entre papéis e objetivos. Os papéis são denotados por 

retângulos e os objetivos são representados por números que 

correspondem à mesma numeração do Diagrama Hierárquico de 

Objetivos. 

Segundo os autores, a parte mais interessante e mais difícil do modelo é 

transformar os papéis em classes de agente, definindo a comunicação entre os 

agentes e seus comportamentos internos. Para auxiliar o analista nesse 

processo, é necessário primeiramente definir as tarefas de alto-nível dos papéis, 

as quais serão transformadas em funcionalidades específicas dos agentes. As 

tarefas são representadas através do Modelo de Papéis detalhado, o qual 

representa um refinamento do modelo construído no passo anterior. As formas 

ovais situadas embaixo de cada papel denotam as tarefas a serem executadas 

por este papel em específico e as linhas entre as tarefas indicam os protocolos 

(ou as mensagens) entre elas. 

A segunda fase do modelo é chamada de “Projeto” através dela é 

realizado a criação de classes de agente, construção de conversa entre os 

agentes, montagem de classes de agentes e projeto do sistema, nas seguintes 

etapas: 

 Criação de classes de agentes: a partir dos papéis gerados na fase 

anterior, passa-se à identificação das classes dos agentes. Estas classes 

devem assumir todos os papéis identificados anteriormente. O artefato 

gerado nesta fase é um Diagrama de Classes do Agente. A principal 

diferença entre o Diagrama de Classes de Agente e o Diagrama de Classes 
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da UML é a semântica dos relacionamentos entre classes de agente. No 

Diagrama de Classes de Agente, os relacionamentos definem as conversas 

que são mantidas entre as classes de agentes. Uma classe de agente é 

representada por retângulos contendo o nome da classe de agentes e seus 

respectivos papéis. As setas denotam as conversas e apontam do 

iniciador até o outro participante da conversa, com o nome da conversa 

escrita próximo à seta. 

 Construção de conversas de agentes: depois de determinar o 

número e os tipos de classes de agentes no sistema, deve-se definir as 

conversas entres os agentes referentes a essas classes. Segundo os autores 

da metodologia, este passo e o próximo devem ser executados 

paralelamente, pois a arquitetura do agente definida no passo de 

montagem de classes de agentes deve implementar as conversações e os 

métodos definidos neste passo. A conversação define um protocolo de 

coordenação entre as duas classes de agentes que participam da 

conversa, modelados por dois Diagramas de Classes de Comunicação (um 

para cada agente participante da conversa: iniciador e respondedor). 

 Montagem de classes de agentes: neste passo é desenvolvido o 

interior de cada classe de agentes, ou seja, é criada sua arquitetura. Para 

tal, é definido cinco tipos diferentes de arquiteturas multi-agentes: 

crença-desejo-intenção (BDI), reativo, planejamento, arquitetura 

baseada em conhecimento e arquitetura definida pelo usuário. 

 Projeto do Sistema: é o passo final do modelo. As classes definidas nas 

fases anteriores são instanciadas e distribuídas no sistema. O artefato 

utilizado é o Diagrama de Distribuição, que define a configuração do 

sistema a ser implementado, mostrando a quantidade, os tipos e as 

localizações dos agentes dentro do sistema (por exemplo, os agentes 

podem ser organizados de acordo com as configurações das máquinas 

com o objetivo de maximizar o processamento dentro de uma rede). Os 

agentes são representados por quadrados tridimensionais e suas 

conversações são representadas por linhas conectadas entre os agentes. 

Os agentes que utilizam a mesma plataforma física são agrupados em 

quadrados pontilhados. A ideia de instanciar os agentes das classes de 
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agentes é a mesma que instanciar objetos das classes de objetos na 

programação orientada a objetos.   

4.4.1 Modelo tradicional  

Os autores do modelo MaSE não apresentam qual o modelo tradicional 

que foi base para o desenvolvimento deste modelo, no entanto eles aconselham 

que o modelo deve seguir um desenvolvimento iterativo, apresentado na Seção 

2.1.1 deste trabalho.  

4.4.2 Análise do Modelo 

Por conta do MaSE não apresentar semelhanças com outros modelos nas 

etapas do seu processo, a sua análise não será comparativa. No entanto este 

modelo apresenta alguns aspectos que devem ser levados em consideração ao 

desenvolver Softwares Educativos com agentes inteligentes.  

Para a etapa de definir os requisitos do SE o modelo apresenta boas 

formas de como modelar os requisitos, utilizando boas práticas de modelagem 

da Engenharia de Software.  

Uma atividade importante no processo de desenvolvimento, mas que não 

foi especificada no modelo, é a de teste. Sabendo que o modelo é especifico para 

o desenvolvimento de SE com agentes inteligentes, e pouco se tem na literatura 

sobre teste em agentes inteligentes, seria interessante no modelo o 

desenvolvimento de uma etapa para testes.  

Contudo, o modelo se apresenta uma alternativa para o desenvolvimento 

especifico de Softwares Educativos com o uso de agentes inteligentes, porém é 

interessante integrar esse modelo com outros que apresentem atividades de 

requisitos e de testes do software. E por não apresentar semelhanças com outros 

modelos tradicionais, nem mesmo um processo que instigue o desenvolvimento 

ágil, é caracterizado como um modelo que não segue o manifesto ágil, no 

entanto ele pode ser facilmente mesclado dentro de outro modelo com 

características ágeis.  
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4.5 PREÁ: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL BASEADO 

EM METODOLOGIAS ÁGEIS  

O PREÁ é um modelo de processo desenvolvido por Lima (2013). 

Segundo o autor, este modelo tem o objetivo de usar as boas práticas dos 

métodos ágeis afim de melhorar o desenvolvimento de Software Educacional. 

Para tal, o modelo é composto por quatro etapas bem definidas. 

Inicialmente é necessário definir os papéis caracterizados por diferentes 

perfis, entre eles:  

 Técnico: Desenvolvedor, testador, analista, designer; 

 Gerencial: líder do projeto, gerente de projetos; 

 Especialista: 

o Nível 1: professor, profissional que conhece o domínio da 

aplicação; 

o Nível 2: licenciado em computação, pedagogo, psicólogo;  

o Nível 3: aluno, usuário do software;  

O modelo apresenta esses níveis acimas para facilitar o processo de 

validação de entregas, sendo que a equipe técnica só pode avançar com base no 

que for aprovado por cada nível de especialista.  

Visão Geral: Após ter definido os papéis dos envolvidos no 

desenvolvimento do SE, pode se iniciar a primeira etapa do processo de 

desenvolvimento, chamada de “Visão Geral”. Esta etapa tem como objetivo 

principal a identificação e compreensão do problema. O autor do modelo 

aconselha que nesta etapa é importante ter a participação de um profissional 

especialista (licenciado em computação, pedagogo, psicólogo) ponderando tanto 

o lado pedagógico quanto tecnológico.  

Nesta etapa serão realizadas as seguintes atividades: 

1. Identificar o domínio: Nesta atividade os analistas de requisitos irão 

definir em qual área educacional o software será inserido, por 

exemplo: em História ou Geografia. 

2. Identificar as características do produto: Nesta atividade a equipe 

tentará entender melhor os objetivos que o software deverá alcançar e 

quais característica ele deve obter para satisfazer o cliente. 
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3. Identificar as atividades: Nesta parte, será proposto algumas ações 

(caso sejam necessárias) que a equipe deverá realizar para que o 

processo de desenvolvimento ocorra como planejado. Exemplo dessas 

ações: buscar especialistas, preparar documentação, dentre outras 

que podem surgir.  

O produto dessa etapa será um documento contendo a junção dos dados 

obtidos nessas atividades. 

Planejamento: através do documento escrito na etapa anterior é 

utilizado a técnica de prototipagem, afim de realizar um primeiro protótipo, o 

qual o cliente possa realizar um feedback para equipe de desenvolvimento sobre 

o mesmo. Em seguida é realizado a escolha da interface seguindo princípios da 

IHC como o método de avaliação heurística. 

Outra atividade a ser planejada é o tempo do projeto, para tal deve-se 

utilizar a técnica Timeboxing, onde o tempo total do projeto deve ser divido em 

“caixas de tempo” e cada requisito tem o seu tempo de desenvolvimento 

estimado.  

Para apoiar essa etapa de planejamento e aproximar ainda mais o cliente 

da equipe de desenvolvimento, o autor indica a utilização da técnica 

“Levantamento de Requisitos Baseados em Analogias”. Nesta técnica é realizada 

uma pesquisa por softwares ou ferramentas parecidas com o que o cliente 

deseja. Quando encontrado esses softwares são apresentados aos clientes para 

auxiliar a identificação, em termos de funcionalidades e aparência. Os dados 

obtidos através da análise do cliente e dos usuários serão uteis para o 

planejamento e desenvolvimento do protótipo.  

Outro detalhe aconselhado pelo o autor para essa etapa, é que os 

protótipos devam ser avaliados em condições reais, por exemplo: em sala de 

aula, por professores e alunos. Ao realizar essa avaliação, devem ser anotadas as 

principais observações feitas pelos usuários. 

Ao término desta etapa deve-se ter o levantamento dos requisitos e um 

modelo preliminar   para dar suporte à próxima etapa. 

Desenvolvimento:  Nesta etapa a equipe psico-pedagógica auxiliará a 

equipe técnica. Após capturar as características e funcionalidades do protótipo, 
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dá-se início a um ciclo envolvendo as etapas Projeto do software, 

Implementação e Testes.   

Segundo o autor do modelo, nessa etapa é importante que aconteçam 

comunicações diretas entre os desenvolvedores e os usuários. Para tal, é 

aconselhado utilizar as reuniões diárias com duração de até 20 minutos e 

reuniões semanais com duração de até 1 hora. Nestas reuniões podem ser 

debatidos as dificuldades encontradas, apresentação de algum requisito novo; e 

apresentação de algum impedimento para o andamento das atividades do 

projeto. Nas reuniões semanais a equipe técnica apresenta as melhorias 

incrementadas e os usuários testam e validam, sugerindo outras melhorias ou 

validando o que já foi feito.  

Avaliação: Nesta etapa acontece a avaliação do protótipo e dos demais 

incrementos integrados ao produto de software, através de três formas 

diferentes: 

1. Avaliação Heurística: Designers analisam a interface e alertam 

sobre algum problema encontrado e que esteja em desconformidade 

com os requisitos e padrões de interface exigidos.  

2. Verificação da Satisfação do usuário em relação ao produto: 

Os alunos e professores testam se o problema foi resolvido e se atende 

às expectativas.  

3. Avaliação do uso do produto: Os usuários percorrem o software e 

notificam se encontraram alguma dificuldade, com relação aos 

aspectos subjetivos do software.  

Ao término desta etapa, devem ser observados todos os questionamentos 

e problemas levantados pelos alunos e professores. Os resultados desta etapa 

servirão de realimentação para a etapa de desenvolvimento.      

 4.5.2 Modelo Tradicional  

O modelo tradicional que serviu de base para o PREÁ foi o Extreme 

Programming (XP).  Segundo Sommerville (2011) o XP é composto por uma 

série de práticas que refletem os princípios dos métodos ágeis: 

1. Desenvolvimento incremental: onde acontece a entrega de 

pequenos e frequentes releases do software. Os requisitos devem ser 
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baseados em cenários ou em simples histórias que servirão de base 

para decidir a funcionalidade que deve ser incluída no incremento do 

sistema.  

2. Envolvimento do Cliente: deve ocorrer um engajamento continuo 

do cliente com a equipe de desenvolvimento.  

3. Pessoas-não processos: os programadores devem trabalhar em 

pares com propriedade coletiva do código, seguindo um processo de 

desenvolvimento sustentável, que não envolve horas de trabalhos 

longos. 

4. Test-fist: é necessário testar antes, refatora o código em seguida, 

para depois realizar a nova integração.  

5. Manutenção da simplicidade: acontece através da refatoração, 

melhorando a qualidade o código, e através de projetos simples que 

não antecipam desnecessariamente futuras mudanças no sistema.     

6.5.3 Analise do modelo 

O modelo PREÁ, através das técnicas da XP utilizada, apresenta 

características importantes para o desenvolvimento de qualquer Software 

Educativo. Entre elas, a integração continua dos usuários finais (Alunos e 

Professores); a utilização de princípios da IHC para escolha das interfaces; a 

utilização da técnica “Levantamento de Requisitos Baseados em Analogias” para 

melhor definir os requisitos; e as formas de avaliação do SE. 

O modelo utilizou o princípio “Desenvolvimento Incremental” do XP, 

através do ciclo de desenvolvimento: projeto, desenvolvimento e teste. No 

entanto faltou apresentar mais detalhes sobre essas etapas, deixando a critério 

de quem irá utilizar o modelo. O fato de não detalhar como deve ser a etapa de 

implementação e de teste, faz com que o modelo não apresente algumas práticas 

do XP como o “Desenvolvimento test-first”, “Refatoração”, “Programação em 

pares” e “Propriedade Coletiva”. 

Outro princípio do XP incluso no modelo é o “envolvimento do cliente”. 

Este é bem difundido em todo o modelo, desde a definição dos requisitos até a 

etapa de avaliação do software.  

De forma geral, este modelo se apresenta apropriado para o 

desenvolvimento de SE, onde a equipe de desenvolvimento possa ter total 
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contato com os alunos e professores. As modificações realizadas através do XP, 

tornou o modelo apto para o desenvolvimento de forma ágil, resultando em 

pequenas entregas do SE para os clientes, de forma que possa receber o 

feedback e a avaliação mais rapidamente. No entanto, o modelo não apresenta 

em nenhum momento a importância das teorias de aprendizagens dentro de 

alguma etapa no modelo do processo de desenvolvimento do Software 

Educativo, deixando para o responsável que utilizará o modelo, integrar em 

alguma etapa uma atividade para analisar qual teoria de aprendizagem melhor 

se encaixa para atingir o objetivo pedagógico do SE. 

4.6 ANÁLISE GERAL 

Os modelos analisados, apresentaram algumas características em 

comum, e várias diferenças entre eles, no que diz respeito às etapas do processo, 

apoio aos aspectos pedagógicos, e princípios do manifesto ágil.    

Na Tabela 2, pode se observar que dentre os cinco modelos, apenas o 

modelo de Benniti, et al. 2005 apresenta as quatro etapas fundamentais 

definidas em seu modelo. Outro detalhe importante é que apenas um modelo se 

preocupou com a etapa de evolução do Software Educativo. 

 

Tabela 2- Etapas Fundamentais 

Etapas Fundamentais  

 Especificação Projeto e 

implementação 

Validação/

Teste  

Evolução 

C0-Designer X X   

MPIB-BDD X X X  

Modelo de 

Benitti 

X X X X 

MaSE X X   

PREÁ X X X  
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Na Tabela 3, são apresentadas algumas características importantes para o 

desenvolvimento de SE. Nela podemos observar que apenas o modelo PREÁ 

tem todas essas características inclusas em seu processo.  E analisando dentro 

de uma perspectiva ágil apenas um modelo apresenta pouca documentação. 

Outra característica importante é o apoio que os modelos deram para as teorias 

da aprendizagem, e que apenas três modelos apresentaram em suas etapas, 

atividades que integram essas teorias a elaboração dos requisitos do SE. Outro 

detalhe visto na tabela é que poucos modelos se importaram com atividades que 

dão apoio a utilização de IHC.   

  

 

Tabela 3.  Características Importantes 

Características   

Modelos Apoio a 

teorias da 

Aprendizagem 

Apoio a 

elaboração de 

Requisitos 

Apoio a 

técnicas de 

IHC  

Pouca 

Documentação 

Definição 

de Papeis 

C0-Designer  X X  X 

MPIB-BDD X X    

Modelo de 

Benitti 

X X   X 

MaSE  X    

PREÁ X X X X X 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 4, é apresentado quais os princípios do manifesto estão 

inclusos nos modelos. É importante relatar que mesmo os modelos 

apresentando os mesmos princípios, ainda existem diferenças na forma de como 

determinado princípio é valorizado no modelo, e como ele é incluso no processo. 

Por exemplo, o 4º princípio do manifesto é o mais presente nos modelos, no 

entanto, o modelo Co-Designer utiliza atividades diferentes dos outros modelos, 

que por sua vez também se diferenciam em suas atividades, para seguir este 

princípio do manifesto. 

  

Tabela 4- Princípios do Manifesto Ágil 

Princípios do Manifesto Ágil (2014).  

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

C0-Designer    X X X  X X X   

MPIB-BDD  X X X  X X X  X  X 

Modelo de 

Benitti 

  X X        X 

MaSE             

PREÁ X  X X X X X X X X X X 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os modelos encontrados, é possível perceber que ainda não 

existe um modelo composto com todas as características fundamentais para o 

desenvolvimento de Softwares Educativos. Entre as características mais 

importantes está o apoio às teorias de aprendizagem, que se apresenta como 

necessário em todos os modelos, com atividades no decorrer do processo, 

colaborando para que o SE esteja embasado em alguma teoria de aprendizagem, 

tendo assim um impacto pedagógico positivo no ambiente escolar. 

Outro problema encontrado nos modelos, é falta de etapas de testes 

dentro do ambiente real onde o software será utilizado. Poucos modelos 

descrevem atividades que apoiam esse tipo de teste, que tem a sua importância 

por integrar os principais clientes nas fases de teste, tendo assim um feedback 

ágil, facilitando a realização de alterações e o cumprimento dos objetivos 

pedagógicos do software. 

Através da análise realizada nesse estudo, pode-se perceber também que 

os modelos de processos para o desenvolvimento de SE, em sua maioria, 

apresentam algumas das boas práticas da Engenharia de Software, entre elas, a 

utilização da linguagem de modelagem UML, o desenvolvimento iterativo, e a 

refatoração de código. Essas práticas inclusas nos modelos educativos, foram as 

principais características obtidas dos modelos tradicionais.  

O término deste trabalho resultou na descrição detalhada de cinco 

modelos de processos de desenvolvimento de SE, descrito em toda Seção 4. 

Além da descrição, esse estudo realizou uma análise em busca de saber quais 

modelos contemplam princípios dos métodos ágeis.  

De forma geral, esse trabalho pode contribuir com o desenvolvimento de 

software educativo com mais qualidade, através da escolha de um modelo de 

processo que mais se adeque ao contexto em que o software a ser desenvolvido 

estará inserido, tendo assim um impacto socioeconômico maior. Ainda, pode 

contribuir com os seus resultados para a comunidade científica da Engenharia 

de Software Educativo, uma vez que esses modelos de processos analisados de 

forma comparativa, podem ser utilizados em uma análise empírica, utilizando 
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os modelos dentro de um ambiente de desenvolvimento de softwares 

educativos, com o intuito de analisar se na prática esses modelos contribuem de 

forma significante para o desenvolvimento de software educativo de qualidade. 

Outra forma de contribuição deste trabalho é a abertura para o desenvolvimento 

de um novo modelo, que utilize as análises realizadas nesse estudo para a sua 

criação, mesclando os pontos positivos de cada modelo apresentado.  

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar esses modelos no 

desenvolvimento de softwares educativos, afim de analisar de forma empírica as 

dificuldades encontradas, comparar entre os modelos analisados, propor novas 

atividades para os modelos que apresentarem dificuldades, e avaliar a utilização 

com as novas adaptações. 
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