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Abstract. This work proposes an optimized process to develop educational 

modules in the project named Conexão do Saber, which is a partnership 

between the School of Electrical and Computer Engineering of the University 

of Campinas and local government of different cities. The proposed process is 

based on software engineering patterns. It has two main objectives: (i) reduce 

the development time of educational modules; (ii) promote a strong teachers 

involvement in development of educational modules. The results obtained 

during the development of educational modules showed that it was possible to 

reduce the development time. Moreover, the proposed process enables 

teachers to define the educational module requirements and to participate in 

the development process. 

Resumo. Este trabalho propõe um processo otimizado para a produção 

módulos educacionais no contexto do Projeto Conexão do Saber, o qual é 

uma parceria entre a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da 

Universidade Estadual de Campinas e prefeituras municipais de diversas 

cidades. O processo proposto é baseado em padrões de engenharia de 

software e tem dois objetivos principais: (i) diminuir o tempo necessário para 

a produção de módulos educacionais; (ii) promover o envolvimento profundo 

dos professores no processo de produção dos módulos educacionais. Os 

resultados obtidos durante o acompanhamento da produção dos módulos 

educacionais mostram que foi possível reduzir o tempo de produção. Além 

disso, o processo possibilitou que o professor defina os requisitos do módulo 

educacional e acompanhe todo o seu desenvolvimento, participando 

efetivamente da sua produção. 

1. Introdução 

Com o avanço das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), novos hábitos 

estão se incorporando ao cotidiano da população, assim como novos bens de consumo, novas 

formas de trabalho e novas competências profissionais. Na área da educação, estas novas 

tecnologias estão presentes como uma alternativa a mais no processo de ensino e 

aprendizagem.  



  

 Desta forma, tem-se presenciado a expansão do uso de diferentes TICs, as quais são 

associadas diretamente aos computadores e à Internet. Porém, é importante ressaltar que o 

simples acesso a estas tecnologias não é o mais importante, mas sim a criação de aplicações 

educacionais que permitam o aproveitamento das informações disponíveis [MORAES 1997]. 

 Partindo desta necessidade, este trabalho propõe um processo otimizado para a 

produção de módulos educacionais, como uma proposta de aplicação educacional a ser 

instalada nos laboratórios de informática das escolas. Este processo tem como propósito o 

desenvolvimento de uma aplicação que esteja de acordo com a real necessidade dos alunos e 

dos professores. Para alcançar este objetivo, o processo otimizado possibilita a participação 

efetiva do professor de sala de aula no processo de desenvolvimento, propiciando assim a 

produção de uma aplicação que satisfaz os requisitos dos educadores, tanto tecnológicos 

quanto pedagógicos, sem que ocorram perdas em nenhuma destas vertentes. 

 A discussão deste trabalho está dividida em oito Seções. A Seção 2 apresentará o 

projeto Conexão do Saber. A análise de algumas arquiteturas de desenvolvimento de módulos 

educacionais, consideradas para a realização deste trabalho, será realizada na Seção 3. A 

definição de módulos educacionais, no contexto do projeto Conexão do Saber, e como estes 

constituem uma aplicação educacional será feita na Seção 4. O processo otimizado, para a 

produção de módulos educacionais, será apresentado na Seção 5. A Seção 6 tem como 

enfoque os resultados decorrentes da implantação do processo otimizado. As considerações 

finais e sugestões de continuidade deste trabalho serão apresentadas na Seção 7. E, por fim, 

serão apresentados os agradecimentos, na Seção 8, e as referências bibliográficas utilizadas 

para este trabalho. 

2. O Projeto Conexão do Saber 

O desenvolvimento de módulos educacionais, discutido neste trabalho, foi realizado no 

contexto do projeto Conexão do Saber que surgiu como um dos resultados do projeto PGL - 

Partnership in Global Learning que foi uma iniciativa de escopo internacional, projetada 

para produzir e-learning em uma escala global [INOCENCIO, 2008] [LEARNING 2009]. 

Esta iniciativa estabelecia um programa de colaboração entre as seguintes universidades: a 

Universidade da Flórida (UF/USA), a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP/Brasil), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ/Brasil), a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV/Brasil) e o Instituto de Tecnologia de Monterrey 

(ITESM/México). 

 Em 2003, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/ Brasil) criou-se o 

projeto Conexão do Saber como extensão das atividades desenvolvidas pelo LARCOM 

(Laboratório de Redes de Comunicações da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação 

da UNICAMP) junto ao projeto PGL (Partnership in Global Learning). Dentre as 

atividades, uma que merece destque foi o estudo de soluções educacionais que poderiam ser 

embutidas em projetos de redes metropolitanas. 

 O projeto Conexão do Saber, em 2003, estava implantado em apenas um município. 

A partir de 2004, outros municípios foram agregados ao projeto, o que ocasionou um 

aumento significativo na quantidade de módulos educacionais a serem produzidos, surgindo 

assim, a principal motivação para realização deste trabalho, pois o processo de 

desenvolvimento, até então adotado, passou a apresentar problemas quanto a eficiência. 

Dentre os fatores que motivaram a busca por um novo processo, destacam-se: o aumento da 

equipe de produção de módulos educacionais, e a necessidade de estabelecimento de um 



  

formato que facilitasse, aos professores conteudistas
1
, a descrição das características de um 

módulo educacional. 

 Sendo assim, em 2004, iniciou-se um estudo para busca e estabelecimento de um 

processo de desenvolvimento que permitisse melhorar a eficiência com relação a produção 

dos módulos educacionais e que possibilitasse a participação efetiva do professor de sala de 

aula nas etapas de desenvolvimento e, em 2006, este processo foi formalizado e implantado. 

 

3. Arquiteturas de Desenvolvimento de Módulos Educacionais 

A pesquisa acerca de arquiteturas para o desenvolvimento de software, em particular de 

softwares educacionais, é essencial na investigação de processos de desenvolvimento que 

incrementem a qualidade destes softwares, de forma que possam atender os requisitos 

pedagógicos e tecnológicos exigidos pelos educadores. 

 Com este propósito, foram analisadas algumas arquiteturas, utilizadas para o 

desenvolvimento de aplicações educacionais, com enfoque em módulos educacionais. Dentre 

as arquiteturas analisadas merecem destaque a proposta feita por Barbosa (2004) em sua tese 

de doutorado, a solução feita por Cristian (2003) que contou com o apoio de cientistas do 

Space Telescope Science Institute (STScI), o processo proposto por Huang (2004), o padrão 

sugerido por Baruque (2003) que tem como objetivo projetar conteúdos de e-learning 

baseados em tecnologias ISD (Instructional Systems Design) e LO (Learning Object) e por 

fim o padrão proposto por Marsico (2006) que sugere o envolvimento do usuário como 

membro da equipe de desenvolvimento.  

 Com a análise destas arquiteturas de desenvolvimento foi identificado que em todas 

existia uma significativa preocupação na definição dos requisitos iniciais, bem como com a 

definição dos aspectos pedagógicos a serem levados em consideração na produção dos 

módulos educacionais. Porém, dentre as arquiteturas consideradas, não foi detectado um 

padrão que possibilitasse um envolvimento efetivo do professor no processo de 

desenvolvimento. Sendo assim, o processo otimizado, que será detalhado na Seção 5 deste 

trabalho, apresenta uma proposta que permite a participação efetiva do professor durante o 

processo de desenvolvimento. 

4. Módulos Educacionais no Contexto do Projeto Conexão do Saber 

Um módulo educacional, no escopo do projeto Conexão do Saber, é definido como o 

conjunto de atividades interativas e lúdicas que têm como objetivo complementar e/ou avaliar 

o conteúdo desenvolvido com os alunos em sala de aula [INOCENCIO, 2011] [MENDES, 

2008]. Os principais elementos de um módulo educacional podem ser visualizados na Figura 

1. 

 As Atividades são formadas por jogos e desafios que proporcionam, ao usuário final, 

o aluno, um contato diferenciado com o conteúdo trabalhado em sala de aula. O oferecimento 

de dicas é realizado pelo elemento Tutor, que também é responsável por sinalizar para o 

usuário final seu acerto ou a opção de tentar novamente. O elemento Dados Estatísticos 

                                                

1 Professor conteudista é o professor responsável pela produção de conteúdos para o módulo educacional. 

Durante este trabalho o professor conteudista será denominado professor conteudista ou simplesmente 

professor. 

 



  

tem por finalidade fornecer informações sobre o desempenho do usuário final no 

desenvolvimento das atividades sugeridas em um módulo educacional. Este desempenho é 

medido de acordo com o tempo gasto para a conclusão das atividades, a quantidade de 

tentativas que foram necessárias para a sua conclusão com êxito, a quantidade de erros e 

acertos, entre outras informações. 

 

Figura 1. Elementos de um módulo educacional. 

 A aplicação educacional, a ser implantada nos laboratórios de informática, é formada 

por um conjunto de módulos educacionais selecionados e desenvolvidos conforme a realidade 

de cada região. 

5. Proposta para Otimização do Processo de Desenvolvimento 

Ao buscar uma padronização do processo de desenvolvimento de software tem-se como 

objetivo a obtenção de um software de qualidade. Segundo o modelo CMMI (2006),  as três 

dimensões críticas no desenvolvimento de um produto de software são: pessoas, 

procedimentos e ferramentas. Desta forma, para manter a coesão dessas três dimensões, são 

utilizados processos que permitam alinhar a maneira de fazer negócios, otimizar a utilização 

de recursos e possibilitar uma melhor compreensão das tendências de negócio. 

 Levando em consideração que o processo é o que mantém a coesão entre pessoas, 

procedimentos e ferramentas, a pesquisa realizada teve como objetivo estabelecer um 

processo para o desenvolvimento de módulos educacionais que permita a participação efetiva 

do professor no processo de desenvolvimento e diminua o tempo de produção dos módulos 

educacionais, além de proporcionar um ambiente colaborativo e distribuído de produção de 

conteúdo. 

 Segundo Marsico et. al. (2006), o envolvimento do usuário em um processo de 

desenvolvimento de software educacional requer a participação ativa deste usuário em todo o 

processo de desenvolvimento e na avaliação final. Porém, no cenário de desenvolvimento do 

projeto Conexão do Saber, não era possível estabelecer uma dinâmica de produção em que os 

professores do município fossem integrantes da equipe de desenvolvimento, devido à 

distância e a quantidade de professores conteudistas. 

 Partindo desta necessidade, foram elaborados padrões para coleta dos requisitos, 

confecção do projeto e revisão final que possibilitassem ao professor conteudista, vinculado 



  

ao município participante, elencar as principais características e validar o módulo 

educacional, de forma autônoma. Estes padrões proporcionaram uma participação efetiva do 

professor conteudista nas etapas de análise de requisitos, projeto e revisão final (testes). 

 A proposta de otimização, para o processo de desenvolvimento, segue o modelo de 

processo em espiral [SOMMERVILLE, 2011], onde as etapas de Análise de Requisitos, 

Projeto, Implementação e Testes são repassadas algumas vezes até a obtenção do produto 

final. A estrutura geral do processo pode ser visualizada na Figura 2. 

 

Figura 2. Processo otimizado para a produção de módulos educacionais. 

 É importante observar que a primeira iteração, apresentada na Figura 2, contempla 

apenas as atividades de análise de requisitos e projeto que serão detalhadas nas Seções 5.1 e 

5.2. Este fato ocorre, pois, inicialmente, são entregues apenas os documentos gerais 

produzidos pela equipe de desenvolvimento, impossibilitando a execução das demais 

iterações. As atividades pertinentes às etapas de implementação e de testes, presentes no 

processo de desenvolvimento, serão detalhadas nas Seções 5.3 e 5.4. 

 Para cada uma das etapas do processo otimizado existem atividades que produzem 

saídas que alimentam a próxima etapa. Sendo assim, para melhor visualizar estas etapas e os 

artefatos produzidos em cada uma observe a Figura 3. 

 

Figura 3. Atividades e documentos do processo otimizado. 



  

 Antes de detalharmos cada etapa do processo de desenvolvimento é importante 

considerar que o fato deste processo de desenvolvimento ser “otimizado” deve-se, 

principalmente, às etapas de análise de requisitos e projeto. Esta otimização é referente à 

divisão dos documentos de especificação de requisitos e de projeto em gerais e específicos. 

Os documentos gerais apresentam as características comuns a todos os módulos para um 

determinado município e são elaborados pela equipe de desenvolvimento no início da parceria 

com um determinado município. Os documentos específicos apresentam os requisitos de 

cada módulo educacional, e são confeccionados pelos professores conteudistas. Para este 

trabalho teremos como foco o detalhamento dos documentos específicos, de análise de 

requisitos e projeto. 

5.1. Análise de Requisitos 

 Nesta etapa, o principal objetivo é possibilitar ao professor conteudista, a 

possibilidade de especificar as características do módulo educacional da forma mais simples 

possível. Para isto, foi elaborado um padrão de documento, para especificação de requisitos, 

que fornecesse suporte suficiente para que o professor expusesse, de forma autônoma, os 

requisitos do seu módulo, sem a necessidade de um conhecimento profundo em informática. 

A descrição deste documento, confeccionado pelo professor conteudista, é apresentada na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Documento de Especificação de Requisitos 

Elementos do documento Descrição dos elementos 

Características do Usuário  Descrição do Público Alvo  deste  Módulo 

Exigências Específicas  Início da Seção de Exigências Específicas 

Conteúdo do Módulo; Título do 

Módulo; Conhecimentos Prévios 
Conteúdo que será abordado; título do módulo; Conhecimentos prévios que devem ser 

trabalhados com o usuário antes da execução do módulo. 

Objetivos, Observações Gerais Neste ponto o professor define os objetivos de aprendizagem do módulo e observações 

gerais (cores, tipo de desenho, etc.) 

Descrição das Páginas de Atividades Início da Seção de descrição de cada página 

Descrição de cada página, conforme o 

seu objetivo educacional 
Nesta seção o professor detalha o objetivo educacional de cada página do módulo. 

5.2. Projeto 

Esta fase tem como principal objetivo especificar, detalhadamente, as características descritas 

na fase de análise de requisitos, por meio de documentos que possam ser lidos e interpretados 

pela equipe de desenvolvimento.  

 O documento de projeto, que também é desenvolvido pelo professor conteudista, é 

organizado em no mínimo 6 (seis) e no máximo 7 (sete) páginas, onde cada uma apresenta 

uma estrutura parecida com a apresentada na Figura 3. 

 Ao observar a Figura 4, é possível verificar que existem elementos obrigatórios e não 

obrigatórios na descrição do projeto de uma página. Os elementos obrigatórios são: atividades 

propostas para a página; enunciado para apresentar o que deve ser executado; respostas das 

atividades propostas; explicação no verso que permite ao professor detalhar a forma como a 

atividade deve ser desenvolvida. 

 



  

 
Figura 4. Documento de projeto específico para cada atividade de um módulo 

educacional. 

  Os elementos opcionais foram acrescentados, para que o professor tenha recursos 

disponíveis para melhor detalhar o projeto do seu módulo educacional. Estes elementos são: 

hyperlink, que pode ser utilizado para a inserção de uma pequena explicação, na página, com 

o propósito de auxiliar o aluno ou professor, na realização da atividade; figuras que podem 

ser utilizadas desde que façam parte do contexto do módulo educacional; som, que segue a 

mesma regra da utilização de figuras. 

 

5.3. Implementação 

Esta etapa, do processo de desenvolvimento, tem por objetivo transformar os documentos 

obtidos nas fases de análise de requisitos e projeto em módulos educacionais digitais. É 

importante ressaltar que, não há necessidade da entrega de todos os documentos, conforme a 

quantidade acordada com o município participante, antes do início da implementação, sendo 

assim, a entrega destes deve ocorrer durante o tempo de parceria com o município. 

5.4. Testes 

Esta etapa tem como principal objetivo auxiliar na descoberta de possíveis problemas na 

produção de um software independente da sua aplicação. Os testes, no contexto do projeto 

Conexão do Saber, são realizados durante a etapa de implementação e após a entrega do 

módulo para o professor, que tem a possibilidade de rever e avaliar se seus requisitos foram 

comtemplados no produto final. Os pontos de revisão (testes), estabelecidos pelo processo 

otimizado, permitiu diminuir, consideravelmente, o trabalho de correção de módulos 

finalizados, o que, antes do estabelecimento do processo otimizado, acarretou atrasos na 

entrega e, muitas vezes, a insatisfação dos alunos e professores.  

5.5. Produção de Roteiros dos Módulos Educacionais 

Roteiro de um módulo educacional é a junção do documento de especificação de requisitos e 

do documento de projeto, confeccionados pelo professor conteudista. Este roteiro possibilita a 

abstração de detalhes técnicos do desenvolvimento de um módulo educacional, que estão 



  

presentes nos documentos gerais, entregues na primeira iteração do processo otimizado para 

a produção de módulos educacionais. 

 Outra característica importante da participação do professor do município na 

produção dos roteiros é a personalização dos módulos educacionais. Pois, é permitido ao 

professor, trabalhar características do próprio município, como festas locais e aspectos 

geográficos.  

 6. Resultados 

Esta Seção restringe-se a apresentação dos resultados, obtidos por meio da implantação do 

processo otimizado. Porém, antes de apresentar os resultados, é importante ressaltar que, ao 

comparar o processo otimizado com as arquiteturas apresentadas na Seção 2, tem-se o 

envolvimento efetivo do professor como principal diferencial deste processo, maiores detalhes 

desta comparação podem ser obtidos em [INOCENCIO, 2011]. 

 

Figura 5. Média de correções por módulo 

 Os gráficos apresentados nas Figuras 5, 6(a) e 6(b) apresentam resultados coletados 

na primeira cidade participante do projeto Conexão do Saber (São José do Rio Preto – SP - 

Brasil) entre os anos de 2004 a 2009. 

 Na Figura 5 é possível observar que a quantidade de correções teve uma mudança 

significativa entre os anos de 2006 e 2007, período no qual o processo foi implantado. Antes 

deste período, pela inexistência desta padronização, foi necessário um retrabalho com os 

módulos educacionais produzidos até então, que se estendeu até meados de 2009. 

 
(a) Tempo de liberação de um módulo 

 
(b)   Complexidade do módulo 

 

Figura 6. Tempos relacionados à produção de módulos educacionais. 

 Ao observar o ano de 2009, na Figura 6(a), percebe-se uma diminuição significativa 

no tempo de liberação dos módulos educacionais, que ocorreu após 2006. Entre os anos de 

2007 e 2008 houve um período de estabilização do processo e em 2009 foi possível perceber 

uma significativa redução no tempo de liberação devido, principalmente, à menor quantidade 

de correções.  



  

 O aumento na complexidade
2
 de desenvolvimento dos módulos educacionais, assim 

como apresentado na Figura 6(b), deve-se a evolução tecnológica, principalmente no campo 

de desenvolvimento de software educacional. Desta forma, as atividades, solicitadas pelos 

professores, acompanharam esta evolução, tornando-se cada vez mais interativas e 

desafiadoras. Uma importante observação a ser realizada acerca dos gráficos apresentados 

nas Figuras 6(a) e 6(b) é que, mesmo com o aumento da complexidade de desenvolvimento 

dos módulos educacionais, o tempo de liberação destes diminuiu no ano de 2009, com o 

estabelecimento e estabilização do processo otimizado. 

   Uma das vantagens que pode ser observada, nestes anos de trabalho do projeto 

Conexão do Saber, é que a participação efetiva do professor conteudista o motiva a usar 

continuamente esta aplicação educacional, pois resulta em uma ferramenta construída de 

acordo com as suas reais necessidades. 

7. Considerações Finais 

Neste trabalho foi apresentado o processo otimizado para produção de módulos educacionais, 

que constituem a aplicação educacional, utilizado no projeto Conexão do Saber desde 2006.  

 Ao iniciar a sistematização deste processo, o principal objetivo era o estabelecimento 

de um padrão de produção de aplicações educacionais que permitisse o envolvimento efetivo 

dos professores, levando a uma personalização desta aplicação e a diminuição do tempo de 

desenvolvimento. 

 Para permitir o envolvimento do professor foi realizada uma divisão dos documentos 

de análise de requisitos e de projeto. Esta divisão garantiu este envolvimento, pois permitiu 

autonomia ao professor, na tarefa de elencar as principais características do seu módulo 

educacional, facilitando assim a produção de uma aplicação educacional de acordo com as 

necessidades de cada professor. 

 O processo otimizado possibilitou, também, a diminuição significativa no tempo de 

desenvolvimento, pois ao simplificar o documento a ser confeccionado pelo professor, foi 

possível diminuir as correções decorrentes de interpretações errôneas dos requisitos 

solicitados pelos professores para o desenvolvimento dos módulos educacionais. 

 É importante ressaltar que o processo otimizado possibilitou a criação de um 

ambiente distribuído e colaborativo para a produção de módulos educacionais e, por 

consequência permitiu diversidade e profundidade para os conteúdos dos módulos 

educacionais, pois a visão de uma determinada disciplina no interior do país é diferente da 

visão desta mesma disciplina no litoral. Um exemplo desta diversidade pode ser observado 

nas disciplinas de geografia e meio ambiente. 

 Uma das vantagens, que se observou durante estes anos de vigência do projeto 

Conexão do Saber é que a participação do professor conteudista na produção dos roteiros 

para os módulos educacionais valoriza o seu trabalho e o motiva a fazer uso constante desta 

aplicação educacional que não foi imposta, e sim construída de acordo com os seus interesses 

e necessidades.  

                                                

2 A complexidade de desenvolvimento de um módulo é medida levando em consideração os tempos de 

análise, implementação e testes 



  

 Uma proposta de trabalho futuro a ser realizada a partir deste trabalho é a aplicação 

do processo otimizado na produção de softwares de médio porte, semelhantes aos módulos 

educacionais. 
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