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Resumo 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma ferramenta computacional interativa 

para a elaboração de mapas conceituais e objetos de aprendizagem, como um módulo 

integrado ao ambiente virtual HyperCAL online. A partir disso, melhorou-se a interação do 

usuário, no módulo professor, com o sistema no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem, oportunizando a flexibilidade e customização no acesso ao conteúdo. Para a 

execução deste trabalho, foram investigados os seguintes temas: Design Instrucional, 

Ambientes Virtuais e Objetos de Aprendizagem, os processos de desenvolvimento de 

Software e as metodologias ágeis, os conceitos de Design de Interação e Interface, seguindo 

principalmente os princípios de design e usabilidade, com foco na experiência do usuário. 

Todo este estudo possibilitou a construção e a integração da ferramenta de mapas conceituais 

no ambiente HyperCAL online com a aplicação da metodologia ágil Extreme Programming 

(XP) que, por ter premissas de simplificação de processos e proximidade constante com o 

usuário, garantiu a qualidade do projeto durante o processo de aplicação das técnicas 

propostas. A implementação de mapas conceituais no ambiente virtual HyperCAL online 

demonstrou grande aplicabilidade para a proposta desta pesquisa, pois potencializou a 

possibilidade de pesquisa e aprendizado do usuário, contribuindo no seu foco de interesse, 

aumentando sua capacidade de informação, interação e recuperação de dados do sistema. E 

ainda, tornou o ambiente virtual mais atrativo, interativo e dinâmico para os seus usuários.  

 

Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Objetos de Aprendizagem, Interação 

Humano-Computador, Metodologias Ágeis, Mapas Conceituais. 
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Abstract 
 

 

Abstract: This study aims to develop an interactive computational tool to elaborate conceptual 

maps and learning objects, as an integrated module to the online virtual environment 

HyperCAL. We sought to improve the teacher module’s user interaction with the system of 

development of learning objects, allowing the flexibility and customization when accessing 

content. For the execution of this study, the following issues have been investigated: 

Instructional Design, Virtual Environments and Learning Objects; the processes of software 

development and agile methodologies; and concepts of Interaction and Interface Design, 

mainly following the principles of design and usability, focusing on the user’s experience. 

The study enabled the construction of the tool of conceptual maps and its integration to the 

HyperCAL online environment with the implementation of an agile methodology, which 

assured the quality of the project during the process of application of the proposed techniques, 

due to assumptions of simplifications of processes and to the constant proximity with the user. 

The implementation of concept maps in the online virtual environment HyperCAL has shown 

great applicability to the proposal of this research, as it has opened up new possibilities for 

research and learning for the user, contributing to their focus of interest, increasing its 

capacity for information, interaction and data recovery from the system. In addition, it has 

made the virtual environment more attractive, interactive and dynamic for its users. 

 

Key words: Virtual Learning Environments, Learning Objects, Human–Computer Interaction, 

Agile Methodologies, Conceptual Maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a contextualização e delimitação do tema, o problema de 

pesquisa, a hipótese a ser verificada, os objetivos gerais e específicos do trabalho, a 

justificativa de sua realização e, por fim, sua estrutura. 

 

1.1 Contextualização 

As mudanças e os impactos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) são 

visíveis no cotidiano e já são percebidas nas mais diversas áreas, como por exemplo, no 

comércio, indústria, saúde, comportamento, e, com bastante intensidade, na educação. Essa 

última se dá principalmente, pelas novas formas de interação, trocas de experiências e pelo 

facilitado acesso a novos conteúdos, trazendo possibilidades ilimitadas de melhoria nesta área 

(MORAES, 2004).  

O uso dos recursos proporcionados pelas TICs na educação oportuniza novas relações 

no ensino, a partir do uso de diferentes ferramentas, metodologias e conceitos, gerando uma 

atualização no processo educacional. São exemplos disso, os ambientes virtuais de 

aprendizagem e suas múltiplas propostas colaborativas de ensino, que multiplicam e integram 

conteúdos e pessoas, tornando tudo, mais interativo, instantâneo e abrangente, aprimorando o 

ensino (MORAES, 2004). 

No entanto, com todo esse acesso, torna-se difícil filtrar e organizar todo conteúdo 

disponível neste universo. A partir disso, a área das TICs contribui com as principais 

ferramentas na organização e apoio à busca de conteúdo. Achar uma informação relevante 

pode ser uma tarefa árdua e complexa, e está relacionada, sobretudo, à falta de semântica 

associada aos recursos de informação.  Sendo assim, os processos de ensino-aprendizagem, 

auxiliados pela tecnologia, facilitam o acesso e possibilitam inúmeras formas de realizar esta 

tarefa (COSCARELLI, 2002).  

Uma das formas de organizar o intenso fluxo de informações e conteúdos entre redes e 

banco de dados pode ser através do desenvolvimento de um software, e uma das técnicas que 

podem ser utilizadas na organização dos conteúdos são os mapas conceituais. Estes são 

criados para reunir, cruzar e diferenciar conceitos, tornando possível a análise de artigos, 

textos, capítulos de livros, e outros materiais educativos (MOREIRA, 1980). 

 No entanto, além de disponibilizar um software eficiente e de fácil recuperação de 

informações buscadas pelo usuário, é importante apresentar uma interface intuitiva e 



 

 

13 

inteligente, por isso, o uso convergente de recursos digitais de aprendizagem pode servir 

como elementos complementares na construção deste ambiente virtual. 

 A presente pesquisa versa sobre a utilização de diferentes técnicas de ensino-

aprendizagem, como mapas conceituais e objetos de aprendizagem, que integradas a uma 

interface, funcionam como ferramentas potencializadoras para o processo de produção de 

conteúdo. Este módulo em versão digital ainda não está integrado no HyperCAL online, 

ambiente virtual criado para facilitar o acesso as mais variadas modalidades de ensino e que 

propõe uma customização na busca do conteúdo a partir da demanda de cada usuário. 

O HyperCAL online se originou de um projeto do Núcleo de Computação Aplicada 

(NCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), atualmente integrada ao 

grupo Virtual Design (VID), que visava desenvolver um ambiente virtual pensado com o 

intuito de auxiliar o ensino presencial de Design e Expressão gráfica. A versão online se 

caracterizou por não ser dedicada ao ensino apenas da disciplina de Geometria Descritiva, 

ampliando o potencial de sua utilização para qualquer disciplina do departamento de Design e 

Expressão Gráfica desta universidade e integrando os recursos tecnológicos de comunicação 

utilizados na modalidade de educação à distância. Está sendo utilizado como auxilio das mais 

variadas disciplinas, tanto as realizadas de forma presencial como à distancia. 

A partir de uma pesquisa de Silva (2005), o  HyperCAL online, pode oferecer uma 

personalização a partir da própria criação de materiais educacionais utilizando a abordagem 

de objetos de aprendizagem, a partir da qual, os conteúdos também são customizáveis 

conforme o interesse, gerando assim um ambiente de estudo mais rico e com mais 

possibilidades de troca. A abordagem metodológica para a construção dos objetos de 

aprendizagem utiliza como base para as relações entre os objetos o recurso de mapa 

conceitual. 

Para tudo isso acontecer de forma integrada e proporcionar um aprendizado 

diferenciado, é importante oferecer recursos digitais aplicados de forma adequada à interface. 

De acordo com Romiszowski e Romiszowski (2005), não há um único formato de materiais 

educacionais, cada um é pensado a partir do conteúdo, objetivo de aprendizagem e 

tecnologias disponíveis, bem como do público-alvo.  

O trabalho de Mendes (2009) faz a avaliação da usabilidade da interface utilizada no 

módulo de desenvolvimento dos objetos de aprendizagem do ambiente HyperCAL online – 

módulo do professor. A partir deste estudo, uma das dificuldades constatada na interface foi 

em estabelecer as relações entre os objetos de aprendizagem, pelo fato que a ferramenta de 

mapa conceitual considerada na construção dos objetos de aprendizagem ainda não integrava 
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o sistema de forma digital, sendo esta apontada como uma lacuna que dá origem a uma 

oportunidade de pesquisa. 

 

1.2 Delimitação do tema 

A temática abordada nesta pesquisa se insere em um contexto de desenvolvimento 

tecnológico que tem implicações em diversas áreas de conhecimento. De modo mais 

abrangente, no domínio das Ciências da Computação com o desenvolvimento de software 

para aplicações particulares, no Design de Interface e Design de Interação na projetação de 

uma interface adequada ao usuário e, mais especificamente, na área da Educação, que busca 

aprimorar seu processo através das potencialidades oferecidas pelas TICs.  

O tema tratado nesta pesquisa refere-se a um processo de melhoria contínua da 

interface do HyperCAL online visando a qualidade, a partir do desenvolvimento de 

ferramenta computacional  que auxilia a construção de conteúdos digitais utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente nos objetos de aprendizagem.  

Com o crescimento do uso de ambientes virtuais em processo de ensino-aprendizagem 

e o aumento de recursos digitais para potencializar a troca de conhecimento nesses ambientes, 

pode-se cada vez mais, melhorar a experiência do usuário com a interface. Por isso, muitas 

vezes, é necessário avaliar e repensar a interface após o seu uso, explorar quais as atuais 

demandas de cada usuário e quais os entraves que hoje existem, e ajustá-los conforme o 

necessário. Um estudo que contribuiu nesse sentido foi realizado por Passos (2010), que 

tratou das questões relacionadas ao projeto da interface, a partir dos resultados de avaliação 

obtidos em Mendes (2009). No entanto, com a evolução tecnológica ocorrida desde então, 

constatou-se que a integração de uma ferramenta computacional para fins de desenvolvimento 

dos objetos de aprendizagem pode contribuir significativamente para a qualidade da interface 

e indiretamente para o próprio ambiente. 

Esta delimitação se dá a partir da necessidade de dar continuidade aos estudos 

realizados no ambiente HyperCAL online, de forma a viabilizar uma avaliação contínua para 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico e utiliza-lo como plataforma de desenvolvimento, 

gerando conhecimento e novas tecnologias. 

Portanto, o tema tratado nesta pesquisa delimita-se pelo estudo da interface do 

ambiente HyperCAL online - módulo do professor, no que se refere ao processo de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem e metodologia utilizada baseada nos mapas 

conceituais. 
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1.3 Formulação do problema 

Como o processo de produção de objetos de aprendizagem pode se apoiar em recursos 

gráficos integrados à interface do ambiente virtual HyperCAL online de forma a melhorar a 

interação do usuário com o sistema durante este processo? 

 

1.4 Hipótese 

A integração de um módulo no HyperCAL online com recursos gráficos interativos 

para criação de mapas conceituais, técnica utilizada como apoio na metodologia de 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem deste sistema,  auxilia na construção do 

conhecimento do usuário, através da própria interação com os mapas e a recuperação de dados 

do sistema a partir destas construções. 

 

1.5 Objetivos 

A seguir são apresentados o objetivo geral e objetivos específicos para este trabalho. 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 Desenvolver uma ferramenta computacional interativa para a elaboração de mapas 

conceituais, como um módulo integrado ao sistema do ambiente HyperCAL online, de modo 

a melhorar a interação do usuário com o sistema na atividade de desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem, segundo a abordagem metodológica adotada neste ambiente.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Para a consecução do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos, devido à necessidade de uma intervenção durante a realização desta pesquisa: 

 compreender e analisar o ambiente HyperCAL online quanto ao seu sistema de 

funcionamento e de estrutura, dado o objetivo de integração de novo módulo da 

ferramenta interativa ao sistema existente; 

 estabelecer requisitos de projeto para o desenvolvimento da ferramenta interativa a 

partir das necessidades identificadas durante o processo de implementação e análise da 

metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem; 

 propor ferramenta interativa para a geração de mapas conceituais através da aplicação 

de recursos computacionais adequados às necessidades dos usuários; 
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 implementar melhoria na interface do ambiente HyperCAL online a partir das 

proposições de Passos (2010) e integração da ferramenta interativa para a geração de 

mapas conceituais como um novo módulo deste sistema; 

 disponibilizar a ferramenta proposta para utilização do público-alvo, para fins de 

viabilizar a realização de uma análise de usabilidade, posteriormente; 

 documentar a ferramenta desenvolvida de acordo com os processos da engenharia de 

software e na metodologia de desenvolvimento de software adotada.  

 

1.6 Justificativa 

O tema estudado no presente trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional interativa para a elaboração de mapas conceituais, como auxilio na 

interatividade e dinâmica do ambiente virtual HyperCAL online. O projeto se insere na 

temática “objetos de aprendizagem e modelos de ensino-aprendizagem no ambiente virtual”, 

inserida nas linhas de pesquisa centrais do Programa de Mestrado em Design da UFRGS. De 

maneira específica o trabalho dá continuidade à pesquisa realizada por Silva (2005) a qual 

utilizou o recurso pedagógico do mapa conceitual no auxilio a construção de objetos de 

aprendizagem. E, das pesquisas que foram desenvolvidas no programa PGDesign que partira 

deste trabalho, como de Mendes (2009), Passos (2010) e Bruno (2011). 

O desenvolvimento de materiais digitais no ambiente HyperCAL online facilita o 

acesso dos usuários aos diversos conteúdos, inclusive com a opção de customizá-los 

conforme a demanda. Segundo Silva (2005), foi um ambiente construído a partir de diferentes 

aspectos, seguindo o design de interação, considerando variáveis como design e ergonomia, 

gerando mais funcionalidade ao sistema. Por isso, no desenvolvimento desta pesquisa foram 

investigados: os elementos de design de interface, usabilidade e da experiência do usuário; as 

variáveis que constroem um ambiente virtual; as metodologias de engenharia de software; e 

os módulos virtuais de ensino-aprendizagem. 

 Para conceber um ambiente virtual onde o aluno tenha uma aprendizagem 

significativa, que de acordo com Moreira (1980) possui a característica de relacionar o novo 

conhecimento que o usuário está absorvendo relacionando com o conhecimento prévio, sendo 

que o primeiro reúne novos significados para quem o utiliza. Um método apropriado para 

criar essa melhoria foram os mapas conceituas integrados ao sistema HyperCAL online, que 
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segundo o mesmo autor são diagramas que criam relações entre os diferentes conceitos 

existentes no sistema e conseguem coordenar de maneira hierárquica o conteúdo.  

 A utilização dos mapas conceituais integrados ao sistema HyperCAL online serve 

tanto ao aluno quanto ao professor; para o primeiro há múltiplas possibilidades de 

aprendizagem, visto que ele consegue construir seu projeto de estudos. Já para o professor, 

serve como um sistema guia de aulas, simplificando os conceitos e temas existentes, já que 

são organizados de forma sistemática (MOREIRA, 1980). Por isso, também é importante, 

entender previamente as demandas de cada um dos públicos e adequar as novas 

implementações a partir disso. 

Nesta pesquisa, além de pensar outros recursos digitais, fez-se uma revisão de recursos 

já implementados no sistema que serviram como base para se pensar no uso de mapas 

conceituais, como por exemplo, os “objetos de aprendizagem”, que neste ambiente são 

utilizados por intermédio de mídias ou de TICs e servir como auxílio para o trabalho realizado 

em sala de aula.  Esta etapa, também serviu para revisar a operacionalização de todo ambiente 

HyperCAL online. 

A pesquisa de Mendes (2009) desenvolveu-se a partir do tema da usabilidade em 

interfaces educacionais, para melhorar o foco do usuário nos objetos pedagógicos. Seu projeto 

foi construído a partir da análise do ambiente de aprendizagem HyperCAL online, no módulo 

de construção de objetos de aprendizagem. A partir do estudo da revisão bibliográfica e dos 

testes realizados, Mendes (2009) chegou a alguns resultados, como: a necessidade de 

melhorar os recursos que auxiliassem os usuários no entendimento dos termos das listas de 

seleção nas telas de “cadastro de objetos de aprendizagem” e “objetos encontrados para 

estabelecer relações”, dentro do ambiente HyperCAL online. Outro resultado apontado pela 

autora é a necessidade constante de se repensar o sistema de acordo com as demandas do 

usuário, a fim de oferecer uma interface estimulante e atrativa, itens esses que foram 

considerados nas mudanças propostas.  

Por sua vez, Passos (2010), também desenvolveu sua pesquisa a partir de um produto 

orientado ao design de interface centrado no usuário, para auxiliar na qualificação 

educacional. O foco da sua pesquisa foi “métodos que tornem a produção de interfaces mais 

operacional e sistematizada, e melhores resultados”. 

Passos (2010) seguiu princípios de design de interação, engenharia de software e 

elementos da experiência do usuário para projetar uma interface que facilite a interação do 

usuário. A interface analisada foi o HyperCAL online – módulo professor. Como resultado foi 

projetada a identidade visual do HyperCAL online e as interfaces das páginas que compõe o 
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sistema, e a partir disso, o usuário tem mais facilidade em encontrar o que precisa dentro do 

sistema, além de ter um design mais simples e maior segurança na realização de tarefas. 

Os dois autores, após as considerações finais, sugeriram melhorias futuras no sistema 

HyperCAL online, tanto na parte gráfica da interface para o desenvolvimento de materiais 

educacionais para facilitar o acesso e desenvolvimentos de conteúdo, quanto na construção de 

novos módulos a serem agregados a atual ferramenta de objetos de aprendizagem.  

Portanto, o presente trabalho pretende, adicionar outros recursos digitais ao ambiente 

HyperCAL online, e assim contribuir para um ambiente mais planejado e intuitivo. Ao propor 

a convergência de outras ferramentas digitais, e motivar a aplicação das mesmas em outros 

sistemas que facilitem a interação, troca e acesso ao conhecimento. A evolução tecnológica 

oferece melhorias tanto ao trabalho do educador quanto do aluno, por isso, deve ser 

valorizada para agregar cada vez mais pessoas e gerar mais aprendizado. 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

Esta dissertação está organizada da forma a seguir descrita. 

No capítulo 1 foi apresentado: a Estrutura da Pesquisa, a Introdução, a Delimitação e a 

Demarcação do Tema, o Problema, a Hipótese, os Objetivos e a Justificativa. 

No capítulo 2 são apresentados ao longo do referencial teórico da pesquisa, os 

conceitos de design instrucional, ambientes virtuais e objetos de aprendizagem e suas 

características. A partir disso, são abordadas as aplicações web e suas particularidades em 

relação o processo de desenvolvimento de softwares e as metodologias ágeis. E por fim, o 

campo da interação humano-computador, percorrendo os conceitos de design de interface e 

interação. 

No capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

No Capítulo 4 é analisado o estudo de caso do sistema HyperCAL online,  mais 

especificamente o módulo de objetos de aprendizagem, a ferramenta proposta nesta pesquisa,  

a avaliação da mesma e também a metodologia utilizada em sua construção. 

No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

No Capítulo 6 encontram-se os elementos pós-textuais como Referências, Anexos e 

Apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica, na presente pesquisa, tem a intenção de orientar os 

elementos necessários para a implementação de um novo módulo na metodologia proposta 

por Silva (2005), por isso é importante resgatar conceitos para agregar na construção de todo 

os processo. Inicialmente, investigou-se temas relacionados aos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (PEREIRA, 2007), e a partir disso, começou-se o aprofundar nas teorias e 

etapas das aplicações web, sua arquitetura e características, bem como a busca das tecnologias 

possíveis para implementação. Em seguida, partiu-se para o estudo de escolha das diferentes 

metodologias, ágeis versus metodologias tradicionais (PRESSMAN, 2005). O capítulo 

finaliza com a pesquisa dos conceitos do Design de Interação (PREECE, ROGERS e SHARP, 

2005), e princípios de usabilidade (NORMAN, 2008; NIELSEN, 2002), chegando assim, aos 

Elementos da Experiência do Usuário (GARRETT, 2002). 

 

2.1 Introdução 

Pensar na internet e demais tecnologias como ferramentas independentes do cotidiano, 

é praticamente inviável. De forma direta ou indireta, os impactos proporcionados por essas 

ferramentas desenvolvidas estão cada vez mais presente e se integraram às mais diversas 

áreas, como: comércio, indústria, saúde, educação, bancos e etc. Além da intensidade com que 

estas ferramentas se desenvolvem, é relevante destacar os benefícios que elas trazem, 

facilitando os processos e o acesso aos mais diversos serviços e produtos. Drucker (2000) 

afirmou que ainda havia muito por vir, para ele “o impacto verdadeiramente revolucionário da 

Revolução da Informação está apenas começando a ser sentido”, um exemplo é a utilização da 

web como ferramenta de auxílio na educação através dos ambientes virtuais. 

 No entanto, até termos acesso a esse mundo virtual, durante toda a sua história, a web 

foi evoluindo de forma a incorporar inúmeros recursos e novas funções, deixando de ser 

apenas um mecanismo de acesso, mas oportunizando uma revolução nos meios de 

comunicação. Para entender seu conceito inicial, originalmente, a web foi criada para ser uma 

ferramenta que facilitasse o acesso simultâneo e o compartilhamento de diferentes 

documentos, provenientes de diferentes máquinas. Surgiu de um projeto para o CERN1, 

realizado por Tim Berners-Lee (FEIZABADI, 1996).  

Desde então, a tecnologia para construção de aplicativos web vem sendo rapidamente 

melhorada permitindo o desenvolvimento de aplicações cada vez mais complexas. No início, 

a internet era apenas um ambiente isolado para postar textos, o que limitava a interação dos 
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usuários. E cada vez mais se evoluiu para troca de informações, facilitando o acesso e 

interações de diversos conteúdos (GRIFFITHS et al, 2002). Percebe-se, portanto, que a 

necessidade é quem faz o sistema web se desenvolver, e para isso acontecer, é necessário 

utilizar uma abordagem correta e embasada através das metodologias existentes.   

Nos processos educativos, por exemplo, têm surgido novos softwares, a partir das 

demandas de professores e alunos. O processo de ensino-aprendizagem acontece, cada dia 

mais, dentro do ambiente virtual, e por isso, tem um grande potencial de fornecer um 

conteúdo mais dinâmico e personalizado por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Estes que promovem a interação entre os usuários e a ferramenta, melhorando assim, o 

processo de acesso ao conteúdo e troca de informações (PEREIRA, 2007). 

A partir do momento em que se tem um software e usuários que irão utilizar o mesmo, 

é importante se pensar no Design de Interação (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005), para 

assim, proporcionar uma usabilidade fácil e eficiente. O processo de desenvolvimento, 

portanto, tem que respeitar as necessidades do usuário, na execução de cada uma das funções, 

e se possível buscar feedbacks constantes durante o processo de criação. Hoje, o usuário tem 

em mãos, inúmeras opções de programas e possibilidades na web, por isso, mesmo no 

processo educativo, é preciso oferecer uma boa usabilidade, e tentar aprimorar isso com a 

implementação de novas metodologias, sempre que necessário.  

 

2.2 Design Instrucional 

Historicamente, o ato de ensinar e estudar era sinônimo de proximidade física. Isto até 

hoje é tão enraizado na consciência das pessoas, que, o estudo a distância é muitas vezes 

menosprezado e considerado como incapaz de ser comparado com a eficiência do estudo face-

a-face (SILVA e CASTRO, 2009). 

 A premissa tida como verdadeira, sempre foi que a distância do estudante era 

considerada como um déficit, e a proximidade física, como desejável e necessária.  Isto 

provocou que nas primeiras tentativas de estabelecer princípios didáticos específicos para o 

ensino a distância se procurasse encontrar meios capazes de minimizar ou mesmo anular a 

distância física. Graças à utilização das TICs, que hoje a educação tem conseguido diminuir 

distâncias geográficas e temporais (SILVA e CASTRO, 2009).  

No ensino pós-moderno, o educando precisa interagir e contribuir com sua própria 

aprendizagem. Por isso, a importância do Design Instrucional que de acordo com Filatro 

(2004) é: 
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“A ação institucional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, 

eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 

facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e 

instrução conhecidos.” 

 

Sendo assim, podemos afirmar que o Design Instrucional para ser eficiente requer 

principalmente no Ensino a Distância, uma série de cuidados para conseguir um resultado 

positivo, capaz de motivar o educando para um bom aprendizado. 

Para Ramal (2003), os princípios pedagógicos que auxiliam o Design Instrucional no 

planejamento de ambientes virtuais de aprendizagem e seus componentes são: 

 Coerência entre os objetivos de cada curso e a abordagem pedagógica: incentivando à 

participação ativa do estudante, com uma abordagem pedagógica capaz de provocá-lo 

à responsabilidade na trilha do seu próprio aprendizado; 

 Contextualização: é empregado um processo educativo de acordo com o público-alvo 

a quem é destinada a abordagem do conteúdo, capaz de levar ao estudante a aproveitar 

e valorizar o seu conhecimento como também a refletir sobre a sua vivência; 

 Ênfase na formação e no desenvolvimento de competências: os conteúdos devem-se 

organizar não só como um simples treinamento sobre conteúdos; senão que devem 

levar ao estudante a construir significações, incentivando-o à reflexão sobre problemas 

e situações reais e a desenvolver a capacidade de análise e a visão estratégica, aptidões 

essenciais no perfil do novo trabalhador; 

 Estímulo da autonomia: buscando formar indivíduos capazes de ir ao encontro da sua 

própria evolução; 

 Aprendizagem significativa: através da clareza de objetivos, levar ao estudante à 

compreensão do porquê daquilo que está aprendendo; 

 Construtivismo: remetendo à teoria de Jean Piaget que diz que o verdadeiro 

conhecimento – aquele utilizável – é resultado de uma elaboração pessoal, isso implica 

na organização estratégica dos conteúdos, estímulo à motivação através de imagens ou 

analogias e exercícios de construção da aprendizagem (ação-reflexão-ação); 

 Currículo em rede: a partir de uma concepção em rede e adotando a metáfora do 

hipertexto como alternativa para a organização dos conteúdos na medida em que 

diversos eixos temáticos se interpenetram e se interconectam com outros textos; 
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 Abordagem crítica-reflexiva dos conteúdos: uma abordagem de cursos e conteúdos 

crítica, responsável e contextualizada, capaz de ampliar a reflexão e posicionamento 

do estudante frente ao conteúdo recebido.  

A partir do exposto acima, não podemos negar a importância do Design Institucional, 

que oferece um alto poder de persuasão e propõe uma nova forma de planejar o conhecimento 

ancorado em um ambiente virtual de aprendizagem.  

A função das ilustrações e metáforas utilizadas no material didático vão muito além do 

suporte, elas trabalham para a construção do conhecimento educacional. Por isso, surge a 

necessidade do cuidado quanto à produção de material didático, pois como afirma Antunes 

(2001), o processo de ensino não depende apenas do professor como se dava antigamente. 

Hoje, para aprender é necessário algo mais, é necessário estimular o interesse. É aqui que 

entra o Design Instrucional na educação online para a construção do saber.  

Pelo exposto, vemos que é fundamental a concordância entre o texto, as ilustrações e 

metáforas para a eficácia do aprendizado. Desta forma, é necessário desenvolver um estudo 

detalhado para a escolha de imagens e metáforas para compor o material didático, criando 

uma complementação entre o visual e o pedagógico.  

Pode-se concluir pelas características do Design Instrucional que a sua utilização no 

ambiente ensino-aprendizagem contribui para um processo de ensino mais eficiente 

facilitando a compreensão da mensagem que precisa ser transmitida ao educando. 

As instituições de ensino utilizam as facilidades do Design Instrucional para planejar, 

desenvolver e fazer adaptação didáticas específicas em seus cursos de EaD, valendo-se ainda 

das potencialidades das TICs (MORE et al. 2008). 

 

2.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

As metodologias educacionais evoluem conforme as novas demandas 

comportamentais e também a partir da opção de se ter novas tecnologias. Hoje, as novas 

relações sociais e o acesso fácil à computação, exigem que o ambiente acadêmico seja mais 

dinâmico e interativo. Uma das ferramentas que vem sendo utilizada nesse novo processo são 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s), que são uma opção tecnológica para 

atender esta nova demanda educacional e podem se tornar instrumentos eficazes no auxilio ao 

processo de aprendizagem. Por isso, é importante entender o conceito de desenvolvimento 

desses ambientes, o tipo de estrutura humana e tecnológica que oferece suporte ao processo 

ensino-aprendizagem (PEREIRA, 2007). 
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Os AVA’s consistem em mídias que utilizam o ambiente virtual para publicar 

conteúdos e permitir interação entre os sujeitos do processo educativo. De forma simples, 

podem ser definidos como sistemas de ensino e aprendizagem integrados e abrangentes 

capazes de promover o engajamento do aluno e professor disperses geograficamente 

(COSCARELLI apud Black & McClintock; Dewey, 2002). Neste processo:  

“Os estudantes não devem ser objetos, mas, sim, sujeitos do processo de 

aprendizagem. Por isso devem ser criadas situações de ensino e aprendizagem nas 

quais eles mesmos possam organizar seu estudo (princípio do estudo autônomo). O 

próprio estudo não é iniciado e dirigido por eventos expositivos e receptivos 

ritualizados, mas, sim, por meio de discussão e interação (princípio do estudo por 

meio de comunicação e interação).” (PETERS, 2001) 

Na década de 90, com a popularização da web, surgiram os primeiros AVA’s, através 

de iniciativas isoladas no meio acadêmico. As páginas web e a utilização do correio eletrônico 

eram os principais meios para a troca e publicação dos conteúdos educacionais. Estes 

geralmente apresentavam textos longos, poucas figuras e animações, além disso, as 

possibilidades de interação eram extremamente restritas nessa época devido às limitações da 

tecnologia (MAIA, 2002).  

Com o avanço tecnológico no ambiente web, foram desenvolvidas novas ferramentas 

tais como: chats online, fóruns de discussão, lista e grupos de discussão, comunidades 

virtuais, vídeo conferências, entre outros. Muitos professores passaram a utilizar essas 

ferramentas isoladamente no apoio ao ensino em suas disciplinas e cursos, pois permitiam 

disponibilização de conteúdos, materiais didáticos de apoio e alguma forma de interação com 

os alunos (KANE, 1995). 

A intensa utilização da web no auxílio ao processo educacional fez com que todos 

esses recursos fossem reunidos em um único ambiente, surgindo então o conceito de 

(Learning Management System (LMS) e sistemas gerenciadores de aprendizagem, 

posteriormente também chamados de Learning and Content Managment System (LCMS), 

sistemas gerenciadores de conteúdo de aprendizagem (PORTER, 1997). 

 A utilização dos AVA’s proporciona maior integração entre professores e alunos, que 

passaram a utilizar a web como fonte de pesquisas, produção e publicação de conteúdos, 

elaboração de aulas semipresenciais e totalmente à distância. O grande fluxo de informações e 

conteúdos trouxe a necessidade de fazer a gestão das atividades: pedagógica e administrativa, 

interna e externa ao ambiente institucional (PENTERICH, 2006). 

Para Penterich (2006), atualmente os AVA’s fornecem um conjunto de ferramentas 

que realizam gerenciamento de conteúdo, gestão de usuários, distribuição e a produção de 
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conteúdos interativos e virtuais, visando atender as demandas educacionais e corporativas. 

Esses ambientes vêm evoluindo de acordo com as necessidades de professores, alunos e 

instituições de ensino, tornando-se, em muitos casos, soluções complexas, podendo ser 

gratuitas ou comerciais. 

É importante ressaltar que a qualidade do processo educativo através dos AVA’s, 

depende da dedicação do aluno, de como o professor direciona a proposta pedagógica e da 

qualidade técnica das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente (PEREIRA, 

2007). 

Um exemplo prático de um Ambiente Virtual de Aprendizagem são as mediações do 

processo ensino-aprendizagem à distância. A Educação a distância (EaD), conhecida também 

como Ensino a Distância, é uma evolução dos antigos cursos por correspondência. Com os 

novos formatos de relacionamento, principalmente por meios digitais, a oferta de cursos a 

distância aumentou e as novas mídias são utilizadas como suporte.  Com isso, a interação dos 

usuários pode acontecer em qualquer lugar, a partir da disponibilidade de cada um, ampliando 

a possibilidade de compartilhamento, criando assim, sujeitos autônomos de sua aprendizagem 

(MORAES, 2004).  

Para Bastos (2003), existem três variáveis que definem um processo de EaD: os 

participantes estarem separados geograficamente, estar vinculada a uma instituição 

educacional (ter um moderador) e mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(suporte online). Quanto ao nome desta ferramenta, não existe uma forma universal, na 

literatura nacional utilizam-se: Aprendizagem baseada na Internet, educação ou aprendizagem 

online, ensino ou educação a distância via Internet e e-learning. Já na literatura internacional, 

esta modalidade de aprendizagem pode estar referenciada aos termos: Web-based learning, 

online learning, Learning management Systems, Virtual Learning Environments,e-learning, 

entre outros. No entanto, ambas determinam que seja necessário seguir as variáveis citadas 

acima. 

Voltando ao macro conceito de AVA, tem-se um conjunto de metodologias 

direcionadas para o ensino-aprendizagem. Para os autores McKimm, Jollie e Cantillon (2003), 

existem componentes que se destacam na construção de uma ferramenta de AVA, tudo aquilo 

que pode organizar conteúdos, acompanhar atividades e, fornecer ao estudante suporte online 

e comunicação eletrônica.   

Já Milligan (1999), além de defender que o AVA se materializa a partir de um 

software criado para gerenciar e agregar todos os aspectos da aprendizagem, como 

disponibilizar conteúdos, acompanhar o estudante, intermediar trocas e avaliar o processo de 
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ensino-aprendizagem, entre outros. Também ressalta que é importante entendê-lo como 

qualquer tentativa de criar ambientes baseados em ferramentas individualizadas. E mais do 

que tudo isso, o AVA é uma forma de levar o conhecimento aos mais diversos pontos, 

independentemente das tecnologias utilizadas, tendo o aluno e o aprendizado como foco 

inicial. 

Na Figura 1, Pereira (2007) ilustra os principais recursos tecnológicos utilizados pelos 

AVA’s agrupados em quatro eixos. 

 

Figura 1: Os quatro eixos importantes de um AVA 

 

Fonte: Pereira (2007) 

  

Segundo a autora, os quatro eixos são fundamentais para um bom ambiente virtual de 

aprendizagem e são exemplificados a seguir:  

 gerenciamento pedagógico e administrativo: acesso a avaliações e desempenhos dos 

alunos, serviços oferecidos pela secretaria virtual do curso; 

 produção: desenvolvimento de atividades e resolução de problemas dentro do 

ambiente; 

 comunicação: facilita a comunicação entre os usuários do ambiente de forma síncrona 

e assíncrona; 
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 documentação e informação: envolve apresentação e publicação de conteúdos 

relativos ao ambiente e materiais didáticos, realização de upload e download de 

arquivos e suporte ao uso do ambiente. 

Segundo Pereira (2007), os AVA’s apresentam estrutura e características semelhantes, 

entre elas destacam-se: 

 controle de acesso de usuários;  

 organização do ambiente; 

 controle de tempo para as atividades; 

 comunicação síncrona e assíncrona; 

 áreas restritas;  

 arquivos atualizados e adequados; 

 apoio online (tutor); 

 avaliação e auto avaliação. 

Como mencionado anteriormente, um AVA é um tipo de software que utiliza a rede 

como meio de acesso, geralmente através da internet ou redes privadas interconectadas. Esse 

tipo de software pode ser caracterizado como uma aplicação web. Assim como os softwares 

tradicionais, as aplicações web têm arquitetura, características e tecnologias próprias. Sendo 

assim, esse conhecimento é essencial para a construção deste tipo de software com qualidade. 

O item a seguir trata das aplicações web e suas particularidades. 

 

2.4 Objetos de Aprendizagem 

De acordo com a organização Learning Technology Standards Committee (LTSC) do 

Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE), o significado para a expressão 

objetos de aprendizagem consiste em: 

“Qualquer entidade, digital ou não-digital, que pode ser usada, reutilizada ou 

referenciada durante aprendizagem suportada por tecnologia. Exemplos de 

aprendizagem suportada por tecnologia incluem: sistemas de treinamento baseado em 

computador; ambientes de aprendizagem interativa; sistema inteligente de instrução 

auxiliado por computador; sistemas de aprendizagem a distância; e ambientes de 

aprendizagem colaborativa. Exemplos de objetos de aprendizagem incluem: conteúdo 

multimídia, conteúdo instrucional, objetivos de aprendizagem, ferramentas de 
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software e software instrucional, e pessoas, organizações ou eventos referenciados 

durante aprendizagem suportada por tecnologia” (LOM, 2000 apud Wiley, 2000).  

 

Para Wiley (2000), o conceito de objeto de aprendizagem utilizado pelo LTSC é 

extremamente amplo, sendo assim, para o autor, objeto de aprendizagem é “qualquer recurso 

digital que pode ser reutilizado para suportar aprendizagem”. Estes recursos digitais utilizam a 

rede como meio de entrega, podendo ser objetos pequenos, como: imagens, vídeos, textos, 

animações, etc; ou objetos maiores, como uma página web, composta por uma combinação de 

objetos menores (SILVA, 2005). 

Conforme Singh (2001), o objeto de aprendizagem corresponde a uma pequena fração 

de instrução que pode ser entregue online. Sendo cada um destes objetos autocontidos, 

permitem ao aprendiz alcançar um determinado objetivo de desempenho. Desta forma, os 

objetos de aprendizagem devem ser bem estruturados, sendo compostos de três elementos: 

objetivo de aprendizagem, conteúdo instrucional, prática e feedback. O objetivo de 

aprendizagem é cerne que mantém uma sequência instrucional, apresentando ao aprendiz o 

que ele poderá aprender e, ainda, quais são os conhecimentos prévios necessários para um 

bom desempenho no estudo. O conteúdo instrucional suporta os objetivos e promove a 

realização dos resultados de aprendizagem, incluindo uma combinação de texto, gráficos, 

vídeo, animação, etc. A prática e feedback permitem que o aprendiz verifique seu 

desempenho com relação aos objetivos e expectativas, avaliando seu sucesso e possibilitando 

reavaliar seu desempenho, pois poderá utilizar o objeto quantas vezes julgar necessário.  

Segundo Tarouco et al (2006), o metadado de um objeto de aprendizagem descreve 

características importantes para a sua catalogação em repositórios destes tipos de objetos 

reutilizáveis. Estes objetos podem ser recuperados através de sistemas de busca ou utilizados 

por sistemas de gerenciamento de aprendizagem (Learning Management Systems – LMS), 

para compor as unidades de aprendizagem. Além da reusabilidade que possibilita a utilização 

dos objetos de aprendizagem em múltiplas aplicações, e da interoperabilidade que viabiliza o 

uso de objetos em qualquer local de armazenamento dos objetos de aprendizagem que seguem 

o padrão IMS, outros benefícios da catalogação se referem a: acessibilidade, que permite 

acessar recursos educacionais em um local remoto e usá-los em muitos locais; e a 

durabilidade, que garante a utilização estes objetos sem re-projeto ou recodificação (SILVA, 

2005).  

Conforme ilustra a Figura 2 para o design instrucional, a organização do conteúdo 

depende diretamente do aluno e, ao professor cabe desempenhar as funções de: projetar o 
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modelo de entrega mais apropriado, que depende do tipo e estrutura organizacional do 

conteúdo dado; e criar uma sequência capaz de experiências de aprendizagem que combine o 

conteúdo com o nível de desenvolvimento do aluno. Desta forma, o sequenciamento 

corresponde à ordem na qual os elementos do assunto, incluindo informações, habilidades e 

estratégias cognitivas são ensinadas durante a instrução (SILVA, 2005).   

 

Figura 2: Sistema instrucional 

 

Fonte: Ahem e Cleave (2002 apud Silva, 2005) 

 

Considerando a sequência, o escopo e a estrutura dos objetos de aprendizagem, Wiley 

(2000) apresenta uma classificação que diferencia os objetos de aprendizagem, com base nas 

seguintes características:  

 número de elementos combinados: número de elementos individuais (vídeo clipes, 

imagens, etc.) que conjugados formam o objeto de aprendizagem;  

 tipos de objetos contidos: tipo de objetos de aprendizagem que podem ser combinados 

para formar um novo objeto de aprendizagem;  

 objetos componentes reusáveis: objetos que representam os objetos de aprendizagem e 

que podem ser ou não individualmente acessados e reusados em novos contextos de 

aprendizagem;  

 função comum: maneira na qual o tipo de objeto de aprendizagem é geralmente usado;  

 dependência extra-objeto: se o objeto de aprendizagem necessita de mais subsídios 

sobre outros objetos de aprendizagem;  
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 tipo de lógica contida no objeto: função comum de algoritmos e procedimentos dentro 

do objeto de aprendizagem;  

 potencial para o reuso inter-contextual: número de diferentes contextos de 

aprendizagem nos quais o objeto de aprendizagem pode ser usado (potencial do objeto 

para o reuso em diferentes áreas de conteúdo ou domínios);  

 potencial para o reuso intra-contextual: número de vezes que o objeto de 

aprendizagem pode ser reusado dentro da mesma área de conteúdo ou domínio.  

Os tipos de objetos de aprendizagem com suas respectivas características podem ser 

observados no quadro 1 a seguir.  

Quadro 1: Características dos objetos de aprendizagem 

 Tipos de objetos de aprendizagem 

Características  Fundamental  Combinado-

fechado  

Combinado-

aberto  

Generativo-

apresentação  

Generativo-

instrucional  

Número de 

elementos 

combinados  

Um Poucos Muitos Poucos-muitos  Poucos-muitos  

Tipos de 

objetos contidos  

Único 

 

Único, 

combinado- 

fechado  

Todos 

 

Único, 

combinado-

fechado  

Único, 

combinado- 

fechado, 

generativo-

apresentação  

Objetos 

componentes 

reusáveis 

Não aplicável  Não Sim Sim/não  Sim/não  

Função comum  

 

Exibir, mostrar  

 

Instrução pré-

projetada ou 

prática  

Instrução pré-

projetada e/ou 

prática  

Exibir, mostrar  

 

Instrução 

gerada pelo 

computador 

e/ou prática  

Dependência 

extra-objeto 
Não Não Sim/não Sim  Sim 

Tipo de lógica 

contida no 

objeto  

 

Não aplicável  

 

Nenhuma 

planilha de 

resposta 

baseada em 

escores  

 

Nenhuma, ou 

domínio 

específico 

estratégias 

instrucional e 

de avaliação  

Domínio 

específico 

estratégias de 

apresentação  

 

Domínio 

independente 

estratégias de 

apresentação, 

instrucional e 

avaliação  

Potencial para 

reuso inter-

contextual 

Alto 

 

Médio 

 

Baixo 

 

Alto 

 

Alto 

 

Potencial  para 

reuso intra-

contextual 

Baixo 

 

Baixo 

 

Médio 

 

Alto 

 

Alto 

 

Fonte: Wiley (2000 apud Silva, 2005) 
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Da classificação proposta por Wiley (2000 apud Silva, 2005) resultam cinco tipos de 

objetos de aprendizagem, que são descritos a seguir:  

 fundamental: um recurso digital individual não combinado com outro, geralmente o 

objeto de aprendizagem fundamental é um auxílio visual (ou outro) usado numa 

exibição ou função exemplo;  

 combinado-fechado: um pequeno número de recursos digitais combinados no projeto, 

pelo criador de objetos de aprendizagem, cujos componentes não podem ser acessados 

individualmente para o seu reuso, a partir do objeto de aprendizagem combinado-

fechado. Este tipo de objeto tem, geralmente, propósito único, podendo prover 

instrução ou prática;  

 combinado-aberto: um maior número de recursos digitais combinados por um sistema 

computacional em tempo real, a partir de uma solicitação feita para o objeto de 

aprendizagem. Os objetos de aprendizagem constituintes podem ser diretamente 

acessados para reuso, a partir do objeto de aprendizagem combinado-aberto. Este tipo 

de objeto combina instrução e prática, fornecendo objetos fundamental e combinado-

fechado para criar uma unidade instrucional completa;  

 generativo-apresentação: lógica e estrutura para combinar ou gerar e combinar objetos 

de aprendizagem de nível menor (tipos fundamental e combinado-fechado). Este tipo 

de objeto pode puxar objetos acessíveis na rede e combiná-los, ou criar objetos e 

combiná-los para apresentações sendo usados em referências, instrução, prática e 

testagem. Os objetos de aprendizagem generativo-apresentação têm alta reusabilidade 

intracontextual (contextos similares) e relativamente baixa reusabilidade 

intercontextual (domínios diferentes daqueles para os quais foram projetados);  

 generativo-instrucional: lógica e estrutura para combinar objetos de aprendizagem de 

nível menor (os citados anteriormente) e avaliar interações dos estudantes com aquelas 

combinações, criadas para suportar instanciações
 

de estratégias instrucionais abstratas 

(tal como, lembrar e executar uma série de passos). Este tipo de objeto apresenta alta 

reusabilidade intracontextual e intercontextual.  

 

2.5 Aplicações web 

O constante aumento de aplicações e sites web proporciona um novo ambiente a ser 

explorado de serviços e negócios antes nunca imaginados e isso nos leva a um significativo 
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crescimento no desenvolvimento de software nessa tecnologia. Com o decorrer dos anos a 

evolução da tecnologia trouxe novas possiblidades de desenvolvimento, o que aumentou a 

complexidade e o escopo das aplicações. Além disso, esse crescimento fez com que grande 

parte das aplicações fossem desenvolvidas de maneira ad-hoc, ou seja, sem a adoção de uma 

metodologia de desenvolvimento, impactando diretamente na qualidade do produto 

(PRESSMAN, 2005).  

Segundo Ginige e Murugesan (2001), o desenvolvimento de aplicativos para web não 

são apenas páginas estáticas que utilizam HTML ou uma simples manipulação de diversas 

mídias e criação de conteúdo. O desenvolvimento web vai além, podendo produzir sistemas 

com grande complexidade e inteligência que atendem diversos propósitos. É também uma 

mistura de publicações impressas e desenvolvimento de software, entre marketing e 

computação, entre comunicações internas e relações externas, e entre arte e tecnologia. 

Sob o ponto de vista da Engenharia de Software é necessário contar com as 

metodologias adequadas no desenvolvimento de software, para isso métodos tradicionais 

passaram a ser adotados na construção de sistemas para a web, gerando uma nova abordagem, 

a engenharia web. 

Para Pressman (2005), sistemas e aplicativos web têm a característica de disponibilizar 

uma grande quantidade de conteúdos e funcionalidades para um grupo de usuários. A 

Engenharia Web é o processo utilizado no desenvolvimento de aplicativos web de alta 

qualidade. Baseada na Engenharia de Software, a Engenharia Web compartilha conceitos e 

princípios fundamentais, com ênfase nas mesmas técnicas de gerenciamento e atividades. A 

filosofia que conduz um desenvolvimento de software é o mesmo utilizado na Engenharia de 

Software, porém com algumas adaptações. 

Além dos métodos e princípios adotados da Engenharia de Software, a Engenharia 

Web incorpora metodologias, ferramentas e técnicas específicas das aplicações Web. Esta 

abordagem específica se faz necessária, pois há inúmeras diferenças na arquitetura e 

características entre as aplicações web e os outros tipos de software. Estas características 

tornam a Engenharia Web um campo multidisciplinar que além de abordar as áreas da 

engenharia de software, também reúne diversas áreas como: gerenciamento de projetos, 

interação usuário-computador, multimídia, hipermídia e projeto gráfico (GINIGE e 

MURUGESAN, 2001). 
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2.5.1 Arquitetura da aplicação web 

O conhecimento da arquitetura e o funcionamento da web são indispensáveis para o 

desenvolvimento de aplicações bem-sucedidas. A arquitetura básica para uma aplicação web é 

composta pelas seguintes partes (CONALLEN, 1999): 

 cliente: faz a requisição de páginas através da rede para um servidor web; 

 conexão de rede: meio onde trafegam os dados e as requisições entre o servidor e 

cliente; 

 servidor web: computador executando um software que recebe e processa as 

requisições de outro software através de uma conexão de rede pré-estabelecida. 

Uma página web é um conjunto de conteúdos e instruções formatadas em um arquivo 

HTML, visualizadas no cliente através de um navegador web. Algumas páginas podem conter 

scripts que são executados do lado do cliente e interpretados pelo navegador. Estes scripts 

possibilitam comportamento dinâmico nas páginas exibidas pelo navegador, onde o usuário 

visualiza e interage com o conteúdo apresentado. As páginas web também podem conter 

formulários que são preenchidos pelo usuário e submetidos ao servidor onde os dados são 

processados. O cliente pode também interagir com o sistema navegando por diferentes 

páginas através de hyperlinks. Para Conallen, 1999, na perspectiva do cliente, uma página web 

sempre será um documento no formato HTML. No lado do servidor, 

Na Figura 3, Conallen (1999) ilustra a arquitetura descrita e as possíveis tecnologias 

relacionadas. 

 

Figura 3: Tecnologias para o desenvolvimento de aplicações web 

 

 

Fonte: Conallen (1999) 
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2.5.2 Características da aplicação web 

As aplicações web possuem características específicas comparadas às aplicações de 

software tradicional. Diferenciam-se das aplicações tradicionais, principalmente em relação às 

questões sobre navegação, organização da interface e implementação. De acordo com 

(Pressman, 2005) as seguintes características são encontradas em grande parte das aplicações 

web: 

 rede intensiva: as aplicações web utilizam recursos de rede e devem anteder vários 

tipos de usuários. As soluções podem estar disponíveis na internet para o mundo, 

intranet para um grupo específico de uma rede e extranet para grupos que se 

comunicam entre redes; 

 dirigido a conteúdo: o aplicativo tem objetivo de utilizar a hipermídia para apresentar 

textos, gráficos e vídeos aos seus usuários; 

 evolução contínua: as aplicações web evoluem constantemente, diferentes dos 

softwares convencionais que obedecem a um processo de desenvolvimento baseado 

em versões planejadas e lançados em intervalos de tempo. 

Para Pressman (2005) as principais diferenças entre desenvolver um aplicativo para a 

web e desenvolver um software tradicional são:  

 imediatismo: os prazos de entrega de um site ou aplicação web geralmente são curtos 

em relação aos softwares tradicionais. Portanto, a equipe de projeto deve estar 

preparada para utilizar uma metodologia adequada que cumpra todas as etapas de um 

ciclo de desenvolvimento de software sem comprometer seus requisitos no tempo 

esperado; 

 segurança: produtos web estão na rede e geralmente disponíveis ao acesso de uma 

grande população de usuários. Manter a aplicação segura é um difícil desafio, sendo 

necessário implementar medidas de segurança tanto na aplicação quanto na 

infraestrutura; 

 estética: a parte visual do projeto web é uma das principais fases do desenvolvimento 

e é tão importante quanto os aspectos técnicos. 

  Ginige e Murugesan (2001) ainda apontam as seguintes características sobre as 

aplicações web: 

 as aplicações web geralmente são constituídas por documentos conhecidos como 

páginas web, estas podem ser estáticas ou dinâmicas; 
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 a interface para web sempre é bastante explorada, porém a utilização de recursos 

multimídia na interface da aplicação pode afetar seu desempenho; 

 a multiplicidade de perfis dos usuários, o que pode ser uma comunidade muito 

numerosa e variada, significa um desafio na qualidade de interação humano-

computador. A interface precisa corresponder também na apresentação das 

informações às inúmeras características dos clientes; 

 os profissionais encarregados da elaboração e desenvolvimento de aplicações web é 

muito heterogêneo, tanto em conhecimento e habilidades como na percepção da web. 

 o ambiente onde as aplicações web são executadas é mais instável do que o ambiente 

dos softwares tradicionais;  

 a velocidade de execução da maioria das aplicações web precisa ser mais veloz, o que 

impossibilita o rigor no planejamento e testes como nos softwares tradicionais; 

 exigências de segurança e privacidade são mais rigorosas do que em aplicações 

convencionais. 

Pressman (2005) ainda ressalta a questão da evolução continuada das aplicações web. 

Ao contrário do software tradicional, que evolui através de versões planejadas conforme o 

ciclo de vida do desenvolvimento de software, as aplicações web evoluem continuamente sua 

estrutura e conteúdos. Muitas vezes não é possível prever e especificar todos os requisitos do 

projeto antes dele ser implantado, fazendo com que ocorram evoluções frequentes nas 

aplicações após estas serem colocadas em uso. 

Para Ginige e Murugesan (2001) gerenciar a evolução em aplicações web é o maior 

desafio técnico, organizacional e gerencial para a equipe do projeto. 

 

2.5.3 Tecnologias web 

A evolução da web nos últimos anos com a chegada da web 2.0, definição criada por 

O’Reilley (2005), provocou uma mudança na forma dos sites e aplicações web a serem 

projetados. Trata-se de um conjunto de características que englobam desde a tecnologia 

utilizada no desenvolvimento de sites a aplicações ao comportamento e interação do usuário 

com o ambiente. Segundo o próprio autor são definidas as três principais características nesta 

nova geração da web: 

 a web 2.0 como plataforma, onde o usuário passa a interagir, selecionar e controlar as 

informações ampliando seu papel de agente e atuante; 
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 o usuário manipula seus dados e compartilha através de serviços online; 

 o surgimento de aplicações online como ambientes estruturados e colaborativos que 

dispensam a instalação de aplicações no computador do usuário. 

Em resumo, a web 2.0 trouxe velocidade e o dinamismo do desktop na internet. 

Arrastar e soltar, copiar e colar, criar, editar e salvar textos, entre outras possibilidades de 

interação com o usuário.  

 No ambiente HyperCAL online, objeto de estudo desta pesquisa, as principais 

tecnologias utilizadas em sua construção foram (SILVA, 2005): linguagem HTML, CSS, 

bibliotecas Javascript, linguagem PHP e banco de dados MySQL.  

Para o desenvolvimento adequado da ferramenta proposta e sua integração ao 

ambiente HyperCAL online é necessário compreender as tecnologias envolvidas na 

construção. Essas tecnologias, embora estejam em constante evolução, seguem seus conceitos 

iniciais desde seu surgimento. A seguir, são apresentas as principais tecnologias utilizadas no 

HyperCAL online e no desenvolvimento da ferramenta proposta nesta pesquisa. 

 

2.5.3.1 HTML 

Segundo W3C (2012), a web é baseada em três pilares: 

 URL: esquema de nomes para localização de fontes de informação na web; 

 HTTP: protocolo de acesso para acessar estas fontes; 

 HTML: linguagem de hipertexto que possibilita a navegação entre as fontes de 

informação. 

O HTML, acrônimo para a expressão inglesa Hypertext Markup Language 

(Linguagem de Marcação de Hipertexto), é uma linguagem de marcação para publicação de 

páginas web. Os documentos HTML podem ser compostos de diversos tipos de conteúdo, 

como: texto, imagem, vídeo, áudio, entre outros (W3C, 2012).  

A linguagem é baseada no conceito de hipertexto, que segundo LÉVY (1994), é um 

conjunto de nós conectados pelas ligações. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, 

gráficos, sons, documentos complexos que podem ser, eles mesmos, hipertextos. Os 

elementos de informação não estão ligados linearmente, como numa corda com nós: cada um 

deles, ou a maior parte estende as suas ligações em estrela, de modo reticular. 

O HTML, criado por Tim Berners-Lee em 1990, surgiu com o objetivo de ser um 

padrão que fosse compreendido universalmente por diversos meios de acesso. Tornou-se 

mundialmente popular através do Mosaic, considerado o primeiro navegador que impulsionou 
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o crescimento da web nos anos 90. Desde então, desenvolvedores e fabricantes de 

navegadores passaram a utilizar o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções. 

A sua interoperabilidade resultante da independência de plataformas, navegadores e outros 

meios de acessos, permitem que o mesmo código de um documento HTML seja interpretado 

por diversos meios e dispositivos. Isso significou o desenvolvimento de uma web em uma 

base livre, com a liberdade de formatos proprietários e menores custos de desenvolvimento 

(TABLELESS, 2012). 

Atualmente, o HTML está em sua versão 4 e ainda apresenta dificuldades aos 

desenvolvedores com o padrão e a manipulação dos elementos via JavaScript e CSS, 

tecnologias que serão apresentas a seguir neste capítulo. Para adicionarmos recursos que 

proporcionem maior interatividade na interface com o usuário como, por exemplo, arrastar e 

soltar elementos dentro da interface é necessário a utilização de outras tecnologias que muitas 

vezes não funcionam de acordo em todos os navegadores (TABLELESS, 2012). 

A W3C é a organização responsável pelo desenvolvimento e padronização do HTML 

até o momento. Porém, um grupo chamado Web Hypertext Application Technology Working 

Group (WHATWG) fundado por desenvolvedores de empresas como Mozilla, Apple e Opera 

desenvolvia uma nova versão do HTML com a intenção de corrigir as deficiências da versão 

atual e agregar novas funcionalidades a linguagem para a produção de sites e sistemas web. 

No final de 2006, as organizações se uniram e passaram a trabalhar juntas no projeto da nova 

versão do HTML, o HTML5 (TABLELESS, 2012). 

O HTML5 é a nova versão do HTML4 e um dos seus principais objetivos é facilitar a 

manipulação dos elementos, possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos 

objetos de forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. A 

organização do código se torna mais semântica e com menos código. A linguagem passa a ter 

recursos de interatividade sem a necessidade de instalação de plugins e perda de desempenho.  

A nova versão está sendo desenvolvida mantendo a compatibilidade com as versões 

anteriores, evitando ao máximo que sites e aplicações existentes sejam refeitos. Além disso, a 

compatibilidade com navegadores atuais, facilitando sua integração ao ambiente de forma 

gradativa (TABLELESS, 2012). 

  

2.5.3.2 CSS 

A linguagem HTML é facilmente utilizada na web através de suas tags e atributos, 

porém ela se torna limitada quando queremos um layout mais rico e elaborado. Isto porque a 

filosofia inicial do design por trás do HTML focalizou largamente elementos estruturais de 
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um documento, enquanto iniciavam-se decisões individuais de layout que compreenderiam os 

navegadores web. Conforme o HTML e a tecnologia de navegadores web têm progredido com 

o passar do tempo, certa quantia de controladores de aparência de páginas web está sendo 

adicionada ao HTML, primeiramente em uma moda promovida na forma de extensões para o 

HTML desenvolvido pela Netscape e Microsoft. Estas extensões para HTML, de qualquer 

forma, rodam contrariamente à filosofia inicial por trás do HTML, que é para especificar a 

estrutura e não a aparência de um documento, que apesar de prejudicar o desempenho mantém 

um controle preciso para os designers que os utilizam (CALLIHAN, 2002). 

Cascading Style Sheet (Folhas de Estilo em Cascata) é um padrão de formatação para 

páginas web que vai além das limitações impostas pelo HTML. Proposto pelo W3C (2012), 

foi introduzido primeiramente pela Microsoft, no lançamento do Internet Explorer 3.0. O 

Netscape incorporou o CSS em seu código a partir da versão 4.0. O CSS permite uma 

versatilidade maior na programação do layout de páginas web praticamente sem aumentar o 

seu tamanho. Basicamente, o CSS permite ao designer um controle maior sobre os atributos 

tipográficos de uma página, como tamanho e cor das fontes, espaçamento entre linhas e 

margem do texto, entre outros. Introduziu também às páginas a utilização de layers, 

permitindo a sobreposição de texto sobre texto ou texto sobre figuras (FERRI, 2001). 

CSS também ajuda a deixar fluir a criação de desenhos de páginas web que podem 

servir como uma pele em relação à ambientes definidos por usuários. Por exemplo, um 

usuário pode redefinir seu navegador para mostrar uma fonte padrão maior, causando um 

defeito visual criado pela dificuldade ou impossibilidade de leitura da fonte padrão. Usando 

CSS, desenhistas e autores web podem criar desenhos de páginas web e layouts que utilizam 

tamanhos de fonte relativos e outras dimensões que força os usuários a se basearem nas 

preferências padrão. CSS também permite que usuários especifiquem sua folha de estilos 

particular, dessa forma participando na determinação de como suas páginas web serão 

visualizadas no seu computador local (CALLIHAN, 2002). 

Comandos de Style Sheets podem ser aplicados em qualquer tag HTML, modificando 

seus atributos, além de todos os benefícios no design das páginas, dependendo de como é 

utilizado, pode diminuir bastante o tamanho do código HTML. CSS pode ser utilizado de três 

diferentes maneiras: 

 inline ou local: modificando uma tag específica de uma página; 

 incorporado ou geral: modificando determinados atributos para toda a página; 
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 externo ou global: criando um modelo que será aplicado a várias páginas 

simultaneamente. 

Estas três maneiras caracterizam a expressão “em cascata”, na qual uma sobrepõe a 

outra (inline sobrepõe incorporado que sobrepõe externo). Os modos inline e incorporado são 

expressos no corpo do documento HTML, mas no modo “externo” os comandos são escritos 

em um arquivo avulso, tendo sua URL declarada em uma tag “link”, no cabeçalho do HTML, 

podendo-se inclusive declarar o arquivo de estilos de outro site qualquer existente na web. 

Dessa maneira o arquivo é carregado e mantido no "cache" do navegador, aliviando assim o 

peso das outras páginas. 

 

2.5.3.3 JavaScript 

O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, desenvolvida pela 

Netscape em 1995, utilizada no desenvolvimento de aplicações web que são executadas no 

lado do cliente (JAVASCRIPTER.NET, 2012). 

A versão atual da linguagem HTML é estática, e apenas permite uma mínima 

interação com o usuário. O JavaScript surgiu como alternativa a necessidade de tornar o 

ambiente interativo e dinâmico permitindo a manipulação dos elementos HTML. Isto 

significa que qualquer código escrito em JavaScript é entregue ao cliente pelo servidor web 

juntamente com a página HTML, e é executado dentro do navegador do cliente 

(JAVASCRIPTER.NET, 2012).  

Pelo fato do JavaScript ser executado do lado do cliente, seu desenvolvimento requer 

atenção para que o código construído seja corretamente executado em diversos navegadores e 

suas versões. Hoje, a utilização de bibliotecas JavaScript é uma prática comum que simplifica 

a codificação e agrega produtividade ao desenvolvedor, tendo em vista que estas foram 

previamente testadas para funcionar nas possíveis configurações do ambiente do cliente. 

Para exemplificar e compreender melhor o papel do JavaScript dentro de um site ou 

aplicação web, (JAVASCRIPTER.NET, 2012) lista um grupo de típicas tarefas que esta 

tecnologia possibilita: 

 prover ao usuário maior controle sobre a interface no navegador; 

 detectar informações do usuário, como: navegador, sistema operacional, tamanho de 

tela, entre outros; 

 executar de forma simples as entradas do usuário; 
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 validar informações inseridas pelo usuário; 

 manipular datas e horários; 

 gerar código HTML dinamicamente sem a necessidade de acessar o servidor web. 

Desde o surgimento da web, o JavaScript tornou-se uma tecnologia poderosa e 

presente na maioria das aplicações web, seu uso é indispensável em projetos cujo o requisito 

seja a interatividade com o usuário, através da manipulação dos elementos da interface da 

aplicação. 

 

2.5.3.4 AJAX 

 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) é uma técnica de desenvolvimento web 

que visa a criação de aplicações web rápidas e dinâmicas. Permite a atualização assíncrona de 

páginas web com a troca de dados entre o cliente e o servidor web. Isto significa a 

possibilidade de atualizar partes de uma página web, sem ter que recarregar a página inteira. A 

utilização deste recurso no desenvolvimento para a web tornou o AJAX um dos principais 

responsáveis pelo surgimento da web 2.0 que tem como conceito a web mais dinâmica e 

colaborativa (SEARCHWINDEVELOPMENT, 2012). 

 Um exemplo de aplicação que faz uso desta técnica é o Google Maps da empresa 

Google. A interface desta aplicação permite o usuário modificar as visualizações e manipular 

os mapas em tempo real. Aplicações que utilizam o AJAX são suportadas pela maioria dos 

navegadores disponíveis no mercado e não requer nenhuma instalação extra para seu 

funcionamento (SEARCHWINDEVELOPMENT, 2012). 

 O AJAX utiliza uma engine ou motor que atua como intermediário entre o navegador 

e o servidor web em cada requisição solicitada pelo cliente. Ao invés de carregar uma 

tradicional página web, o navegador do cliente executa a engine do AJAX a qual apresenta a 

página ao usuário. A engine continua executando em segundo plano, utilizando JavaScript 

para fazer a comunicação com o navegador. O usuário interage inserindo informações ou 

clicando na página que envia uma chamada em JavaScript à engine do AJAX, a qual 

responde instantaneamente na maioria dos casos (SEARCHWINDEVELOPMENT, 2012).  A 

Figura 4 apresenta a sequência de uma requisição realizada pelo cliente ao servidor web. 
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Figura 4: Sequência de uma requisição AJAX 

 

Fonte: Radajax (2012) 

 

 A sequência da Figura 4 corresponde ao ciclo de vida de uma requisição de uma 

página que utiliza o AJAX e é descrita a seguir (RADAJAX, 2012): 

1. requisição inicial HTTP: o usuário faz a requisição de uma URL; 

2. a página é renderizada pelo servidor e enviada ao cliente; 

3. as requisições subsequentes ao servidor são invocadas por funções JavaScript pela 

engine; 

4. a engine faz uma requisição XmlHttpRequest ao servidor; 

5. o servidor processa a requisição e envia os dados no formato XML ao cliente. Este 

arquivo XML contém somente os dados com os elementos da página que necessitam 

ser alterados. Geralmente, esses dados correspondem a uma fração do total da página 

que foi carregada; 

6. e por fim, a engine do AJAX processa a resposta do servidor, atualiza o conteúdo da 

página solicitado ou executa uma nova operação com o os dados recebidos do 

servidor. 
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O AJAX não é uma tecnologia proprietária ou um produto. Desenvolvedores web 

combinam JavaScript e XML em suas soluções há muitos anos, porém o surgimento das 

aplicações que exploram fortemente essa técnica são recentes. A denominação desta técnica 

foi creditada ao designer de experiência do usuário Jesse James Garret, que batizou como 

AJAX por ser uma abreviação das tecnologias específicas envolvidas no processo 

(SEARCHWINDEVELOPMENT, 2012). 

 

2.5.3.5 JQuery 

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento de aplicações web através de recursos e 

componentes de interface mais elaborados é comum a adoção de uma biblioteca JavaScript. 

Os principais benefícios destas bibliotecas são a redução da complexidade de se fazer e tratar 

chamadas Ajax e a quantidade de código JavaScript a ser escrito. Entre as inúmeras 

bibliotecas existentes, uma das mais consolidadas no momento é a jQuery. Entre os sites que 

usam o jQuery atualmente, podem ser citados Google, Dell, Netflix, Drupal, WordPress e 

Technorati (JQUERY, 2012). 

As aplicações web que utilizam recursos de web 2.0 têm em comum o fato de serem 

fortemente baseadas em JavaScript como uma forma de fornecer um melhor  feedback ao 

usuário sobre suas ações, reduzir a necessidade de recarregar as páginas inteiras, através de 

chamadas Ajax, e, consequentemente, o tempo para carregar conteúdos na página. A 

utilização adequada destes recursos torna a experiência do usuário mais rica ao oferecer 

componentes de interfaces que vão muito além de links, botões, formulários e texto, 

tradicionalmente presentes em páginas web (JQUERY, 2012). 

 

2.5.3.6 P H P 

 A PHP (um acrônico recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem 

de programação interpretada, orientada a objetos, livre e utilizada para o desenvolvimento de 

aplicações web, podendo ser mesclada dentro do código HTML.  

Em 1994, surgiu a linguagem PHP através de um projeto pessoal de Rasmus Lerdorf 

com o intuito de controlar acessos a sua página web. Atualmente, a PHP é um projeto da 

Apache Software Foundation. A tecnologia PHP incorpora a linguagem PHP que é baseada 

nas linguagens C, Java e Perl e ainda pode ser vista como uma combinação de linguagem de 

programação e servidores de aplicações.  
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 O objetivo principal da linguagem é permitir aos desenvolvedores escrever páginas 

que serão desenvolvidas ou geradas dinamicamente. As principias características desta 

linguagem são (PHP, 2012): 

 código aberto: todo o código fonte da PHP está disponível na web em seu site oficial; 

 multiplataforma: a PHP pode rodar sobre o Unix, Linux ou Windows; 

 acesso a bancos de dados: acessa diretamente os principais bancos de dados 

utilizados atualmente, como: dBase, Interbase, MySQL, Oracle, SyBase, PostgreSQL, 

entre outros. 

Quando um usuário acessa uma página concebida com esta tecnologia, o servidor web 

processa, inicialmente, o código PHP; logo após, analisa quais as partes que devem ser 

enviadas, ocultando os blocos do código PHP depois de interpretados e executados. São 

nestes blocos executadas as operações como, por exemplo, o acesso a bases de dados, cálculos 

numéricos e operações sobre arquivos. No fim desta sequência, no servidor, o código 

resultante é traduzido para um arquivo HTML que é a página que vai ser enviada para o 

navegador do cliente. 

A linguagem PHP é considerada uma das mais fáceis de aprender e de utilizar para o 

desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. A simplicidade e facilidade de 

desenvolvimento do PHP, aliado a uma grande comunidade e repositórios de bibliotecas PHP 

de código aberto, colocam esta linguagem entre as mais utilizadas mundialmente por 

desenvolvedores web (POWERS, 2006). 

 

2.5.3.7 MySQL 

Bases de dados são coleções de dados que têm uma estrutura regular e visam organizar 

a informação. Uma base de dados normalmente é constituída por informações utilizadas para 

um mesmo fim e é usualmente mantida por um SGBD (Sistema Gestor de Bases de Dados). 

Geralmente um SGBD adota um modelo de dados, o mais comum é o modelo relacional, 

onde as estruturas têm a forma de tabelas compostas por linhas e colunas. 

O MySQL é um SGBD relacional open source que utiliza a linguagem SQL 

(Structured Query Language) como interface, e é considerado um dos SGBDs mais 

conhecido e utilizado no mundo (MYSQL, 2012).  

O MySQL foi desenvolvido e é disponibilizado pela empresa MySQL AB Limited 

Company, que atualmente vende um conjunto de serviços e produtos relacionados com a 

tecnologia MySQL.  Uma grande vantagem do MySQL é a de ter o código aberto a 
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comunidade, e ser suportado em diversas plataformas, desde: Microsoft Windows, Linux, 

FreeBSD, BSDI, Solaris, Mac OS X, SunOS, SGI entre outros (MYSQL, 2012).  

Dentre as principais características do MySQL destacam-se (MYSQL, 2012): 

 portabilidade (suporta praticamente qualquer plataforma atual); 

 compatibilidade (existem drivers ODBC, JDBC e .NET e módulos de interface para 

diversas linguagens de programação, como Delphi, Java, C/C++, Python, Perl, PHP e 

Ruby); 

 excelente desempenho e estabilidade; 

 pouco exigente relativamente a recursos de hardware; 

 facilidade de uso; 

 é software livre. 

A utilização de Bases de Dados é de extrema importância quando é necessário 

armazenar grandes quantidades de informação organizadas em categorias lógicas. Desta 

forma existirá uma maior confiabilidade e rapidez no resultado de pesquisas efetuadas a essas 

mesmas informações. 

 

2.6 Processo de Desenvolvimento de Software 

A utilização de um processo de software é fator primordial para o sucesso no 

desenvolvimento de software. Este processo consiste em um conjunto estruturado de 

atividades exigidas para desenvolver um sistema de software. Estas atividades têm como 

princípio básico: definir, desenvolver, testar e manter um software. O resultado do processo é 

um produto que reflete a forma como este foi conduzido. 

Segundo Sommerville (2003) o processo de desenvolvimento de software "...é um 

conjunto de atividades e resultados associados que produzem um produto de software". 

 Ainda de acordo com o autor, embora existam vários processos para o desenvolvimento de 

software, todos compartilham as seguintes atividades fundamentais: 

 especificação de software: definição dos requisitos, funcionalidades e restrições do 

software; 

 projeto e implementação de software: o software é desenvolvido de acordo com as 

especificações; 
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 validação de software: o software é validado para garantir que todas as 

funcionalidades especificadas foram implementadas; 

 evolução de software: o software precisa evoluir para continuar sendo útil ao cliente. 

Para Humphrey (1990) são consideradas as seguintes razões para a definição de um 

processo padrão de desenvolvimento de software: 

 redução dos problemas relacionados a treinamento, revisões e suporte à ferramentas; 

 as experiências adquiridas nos projetos são incorporadas ao processo padrão e 

contribuem para melhorias em todos os processos definidos; 

 economia de tempo e esforço na definição de novos processos adequados a projetos. 

Na década de 70 foram identificadas as principais fases de um processo de software 

por Schwartz (1975) e que ainda hoje norteiam os principais processos em desenvolvimento 

de software.  São elas: 

 especificação de requisitos: tradução da necessidade ou requisito operacional para 

uma descrição da funcionalidade a ser executada. 

 projeto de sistema: tradução destes requisitos em uma descrição de todos os 

componentes necessários para codificar o sistema. 

 programação (codificação): produção do código que controla o sistema e realiza a 

computação e lógica envolvida. 

 verificação e integração (verificação): verificação da satisfação dos requisitos 

iniciais pelo produto produzido. 

Em cada fase do processo de desenvolvimento de software existe um conjunto de 

atividades para que sejam atingidos os objetivos propostos. Para Pressman (2005) estas 

atividades são um conjunto mínimo para se obter um produto de software. 

De acordo com Schwartz (1975), Pressman (2005) e Sommerville (2003) as atividades 

identificadas em cada etapa do processo de desenvolvimento de software são as seguintes:  

 análise de requisitos e especificação: estabelece-se uma solução geral para o 

problema e definem-se os requisitos do produto a ser desenvolvido, como os serviços 

que serão fornecidos, limitações e objetivos do software.  A partir disso, são definidos 

também os requisitos necessários para a próxima etapa. Esta etapa inclui a 

documentação e o estudo da viabilidade do projeto; 
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 projeto: a etapa de projeto é divida nas seguintes partes: estrutura de dados, 

arquitetura de software e interface. Este processo representa os requisitos de forma que 

estes sejam preparados para codificação. Além disso, são definidos cada módulo do 

sistema e suas respectivas interfaces; 

 implementação: esta é a etapa em que o software é codificado. Sugere-se incluir um 

teste unitário dos módulos nesta etapa, para que as unidades de código produzidas 

sejam testadas individualmente antes de passar a etapa de validação e integração; 

 validação e integração: após a codificação, inicia a fase de testes do sistema. O 

processo de teste centraliza-se em dois pontos principais: as lógicas internas do 

software e as funcionalidades externas. Esta fase decide se foram solucionados erros 

de “comportamento” do software e assegura que as entradas definidas produzam 

resultados reais que coincidam com os requisitos especificados. A integração consiste 

na reunião dos diferentes módulos em um produto de software homogêneo, e a 

verificação da interação entre estes quando operando em conjunto; 

 manutenção e evolução: essa etapa consiste em um clico iterativo que abrange todas 

as fases anteriores, corrige erros que não foram previamente detectados e implementa 

melhorias funcionais.  

Desta forma as atividades relacionadas a um processo de software estão diretamente 

vinculadas com a produção do software como produto final. A fim de especificar quais 

atividades devem ser executadas e em qual ordem temos diversos modelos de 

desenvolvimento de software. 

A Engenharia de Software traz diversos processos de desenvolvimento que podem ser 

adotados ou adaptados de acordo com as necessidades de um projeto de software. Apesar da 

diversidade de processos existentes, atualmente as metodologias são classificadas em dois 

tipos: metodologias tradicionais, orientadas a documentação, e as metodologias ágeis, que 

propõe um desenvolvimento de software com um mínimo de documentação e máximo de 

agilidade nas fases de todo projeto de software. 

As metodologias tradicionais são conhecidas também como pesadas ou orientadas a 

documentação. Estas metodologias surgiram nos anos 70, época do desenvolvimento de 

software para terminais burros e mainframe. Naquele momento, diferente do cenário atual, o 

custo do desenvolvimento de software era muito elevado, devido às limitações de acesso aos 
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computadores e a falta de ferramentas de apoio ao processo de construção do software 

(PRESSMAN, 2005). 

Por outro lado, as metodologias ágeis, por serem recentes, são limitadas no número de 

ferramentas que suportam o processo ágil de desenvolvimento. Uma das mais utilizadas 

dentre as disponíveis, é a eXtreme Programming (XP), que também ainda está em fase de 

estudo e desenvolvimento. Já se sabe que é uma ferramenta ideal para clientes que não sabem 

exatamente o que esperam do resultado final do seu software e podem mudar de opinião 

durante o processo. Por isso, ela exige uma presença constante do cliente, que pode alterar 

rapidamente eventuais mudanças, nos constantes feedbacks. 

É difícil identificar grandes diferenças entre metodologias ágeis (COCKBURN et al., 

2001). Entretanto, elas têm um foco diferente das tradicionais, que tem como prioridade o 

enfoque e os valores, por isso valoriza-se mais o papel das pessoas do que dos números. 

Sendo assim, há um maior controle no momento de implementação dos processos, pois é 

nesse momento que se pode ter menos gastos com itens desnecessários. 

As metodologias ágeis, mesmo que estejam dando os seus primeiros passos, já 

apresentam resultados eficazes. Segundo Charette (2001), em um comparativo das duas 

metodologias (tradicionais versus ágeis), afirmou que os projetos usando os métodos ágeis 

obtiveram melhores resultados em termos rapidez na entrega, custo-benefício e melhores 

padrões de qualidade. Por isso, o número de profissionais que estão utilizando-se desta 

ferramenta só tem crescido. Mesmo sendo uma ferramenta que exige maior movimentação e 

integração entre as equipes, e esteja sendo mais utilizada por equipes de maior número de 

pessoas (21 a 50 pessoas) ou por equipes com mais de 50 pessoas, há possibilidade de ele ser 

desenvolvido em todo o tipo de organização. 

Diante desse cenário, pesquisadores na área de Engenharia de Software buscam 

alternativas em metodologias que se adaptem com as novas exigências impostas pela 

evolução tecnológica e alta concorrência do mercado de desenvolvimento de software. A 

partir disto, surgem as metodologias ágeis que buscam minimizar as dificuldades dos métodos 

tradicionais através de uma abordagem mais apropriada para alguns tipos de softwares. 

 

 2.6.1 Metodologias Ágeis 

Os métodos de desenvolvimento ditos “ágeis” (Agile Modeling ou AG) visam reduzir 

o ciclo de vida do software e, por conseguinte acelerar o seu desenvolvimento, desenvolvendo 

uma versão mínima, seguidamente integrando as funcionalidades por um processo iterativo 

baseado na participação do cliente e testes ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. 
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A origem dos métodos ágeis está ligada à instabilidade do ambiente tecnológico e o 

fato de o cliente estar frequentemente incapacitado de definir as suas necessidades de maneira 

exaustiva no início do projeto. O termo “ágil” faz assim referência à capacidade de adaptação 

às mudanças de contexto e as modificações de especificações que intervêm durante o processo 

de desenvolvimento. Utilizando os métodos ágeis, o cliente é inteiramente o piloto do seu 

projeto e obtém muito rapidamente uma primeira produção do seu software. 

Em 2001 reuniram-se dezessete especialistas na área de desenvolvimento de softwares 

engajados em discutir uma nova forma para melhorar a velocidade no desenvolvimento de 

seus sistemas baseados em suas experiências e métodos utilizados. Representantes dos 

métodos Scrum, Extreme Programming (XP) (BECK, 2004), entre outros, formaram então a 

Aliança Ágil e o estabelecimento do “Manifesto Ágil” (AGILE MANIFESTO, 2001) que 

segue os seguintes conceitos do desenvolvimento ágil: 

 indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas; 

 software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

 colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 

 responder a mudanças mais que seguir um plano. 

O “Manifesto Ágil” não despreza processos tradicionais, somente os considera de 

menor importância comparado com os seus conceitos mencionados acima. 

Esses conceitos identificam-se melhor com a maneira que pequenas e médias 

organizações trabalham e respondem a mudanças.  

Algumas das metodologias ágeis mais utilizadas no desenvolvimento de software são 

(LIBARDI, 2010): 

 SCRUM: é um método para construir software incrementalmente em ambientes 

complexos, onde os requisitos não são claros ou mudam com muita frequência; 

 Extreme Programming (XP): enfatiza o desenvolvimento rápido do projeto e visa 

garantir a satisfação do cliente, além de favorecer o cumprimento das estimativas; 

 Feature Driven Development (FDD): é um método adaptativo com foco nas fases de 

desenho e construção. Enfatiza aspectos de qualidade durante o processo e inclui 

entregas frequentes e tangíveis;  
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 Adaptive Software Development (ASD): desenvolvimento adaptável de software 

iterativo e incremental para sistemas grandes e complexos. Utiliza a pratica do 

desenvolvimento de aplicações em conjunto (Joint Application development – JAD) 

Quadro 2: Comparativo entre metodologias ágeis 

Fases/Método XP Scrum FDD ASD 

Requisitos 

Iniciais 

Estórias do 

usuário escritas 

pelo cliente. 

Os requisitos são 

listados gerando o 

Product Backlog. 

Os requisitos são 

listados, definidos e 

documentados através de 

casos de uso (diagramas 

de classe e sequência) 

Sessões de JAD 

com a presença de 

representantes dos 

clientes. 

Atribuir 

Requisitos aos 

incrementos 

Definição das 

estórias que serão 

desenvolvidas a 

cada iteração. 

Os requisitos 

definidos são 

alocados às 

Sprints durante a 

reunião de 

planejamento. 

Requisitos agrupados e 

padronizados conforme 

importância e 

dependência. 

É definido a 

quantidade de 

interações e 

requisitos que serão 

implementados em 

cada uma delas. 

Projetar 

Arquitetura do 

Sistema 

Paralelo ao 

desenvolvimento 

das estórias do 

usuário. 

Projeto geral 

baseado no 

Product Log. 

Diagrama de Classes 

para representar a 

arquitetura do sistema. 

Nenhuma atividade 

relacionada ao 

Projeto de 

arquitetura. 

Desenvolver 

Incremento do 

Sistema 

Implementação 

das estórias do 

usuário que fazem 

parte da iteração. 

Implementação 

dos requisitos 

contemplados no 

Sprint Backlog 

Reuniões diárias 

de 15 – 30 

minutos. 

Ocorre após análise da 

documentação existente, 

criação de diagrama de 

sequência e revisão do 

modelo gerado durante 

levantamento de 

requisitos e projeto de 

arquitetura. 

Requisitos 

desenvolvidos 

dentro das suas 

respectivas 

interações e 

simultaneamente. 

Validar 

Incremento 

Programadores: 

testes de unidade 

Cliente: testes de 

aceitação. 

Ambos os testes 

são escritos antes 

da codificação e 

executados após. 

Acontece ao final 

da Sprint. 

Testes efetuados pelos 

programadores ao final 

de cada programação. 

Grupos de clientes 

são definidos para 

revisar e testar a 

aplicação. 

Programadores 

verificam a 

qualidade do 

código. 

Integrar 

Incremento 

Código é 

integrado à 

medida que vai 

sendo 

desenvolvido. 

Acontece ao final 

de cada Sprint. 

Ocorre ao final de cada 

interação após os testes e 

inspeções. 

Nenhuma atividade 

sugerida. 

Validar Sistema Sistema é 

validado pelo 

cliente. 

Sistema é 

validado no 

último dia de cada 

Sprint (Revisão 

da Sprint) 

Validação acontece 

através das inspeções e 

dos testes de integração 

Nenhuma atividade 

específica é 

sugerida. 

Entrega Final Cliente Satisfeito. Todos os itens do 

Product Backlog 

desenvolvidos. 

Todos os requisitos 

devem passar por todas 

as fases de Projeto. 

Todos os requisitos 

desenvolvidos. 

Fonte: LIBARDI (2010) 
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O Quadro 2 apresenta um comparativo entre essas metodologias ágeis durante as 

etapas de desenvolvimento de um projeto de software.  

Na análise comparativa dos métodos ágeis, por seguirem os mesmos princípios, é 

possível observar que existem inúmeras semelhanças entre si, entretanto, diferenciam-se por 

algumas práticas adotadas durante as etapas de desenvolvimento do projeto. Portanto, a 

escolha por uma das metodologias deve levar em conta as características do projeto.  

Para esta pesquisa, a metodologia Extreme Programming reúne o maior número de 

características que vão ao encontro dos requisitos e particularidades deste projeto, tais como: 

a dimensão do projeto, a participação ativa do cliente, a complexidade da solução, o tamanho 

da equipe de desenvolvimento da ferramenta e os prazos de entrega.  

A seguir, será aprofundada a metodologia ágil Extreme Programming, adotada nesta 

pesquisa para o desenvolvimento da ferramenta interativa para geração de mapas conceituais 

a ser integrada no ambiente virtual HyperCAL online. 

 

2.6.1.1 Extreme Programming (XP) 

Dentre todas as metodologias ágeis existentes, uma que vem se destacando em número 

de adeptos e projetos é a Extreme Programming (XP). As metodologias ágeis surgiram com a 

proposta de aumentar o enfoque nas pessoas e não nos processos de desenvolvimento. Além 

disso, existe a preocupação de gastar menos tempo com documentação e mais com resolução 

de problemas de forma iterativa. 

Segundo Teles (2004), a XP é uma metodologia de desenvolvimento de software, 

pensada na década de 90 nos Estados Unidos, que combina rapidez e eficiência de maneira 

produtiva disciplinada e sobretudo humana. Surgiu a partir do conceito de "trabalho em 

equipe", desenvolvendo uma disciplina com aplicabilidade fácil, através da construção de um 

sistema que tem o objetivo de otimizar três varáveis: qualidade, tempo e economia, por isso 

tudo, se tornou conhecido e utilizado. Para se atingir essas três variáveis são utilizados um 

pequeno conjunto de valores, princípios e práticas em seu desenvolvimento. 

Todos os participantes de um projeto XP podem ser considerados membros de uma 

mesma equipe, incluindo neste "time” o cliente, é ele que estabelece os requisitos, define as 

prioridades, e dirige o projeto, pois atuará nos testes de aceitação de cada etapa do projeto. 

  Há geralmente um treinador, que ajuda no alinhamento de toda a equipe durante todo o 

processo.   
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Os valores são premissas que servem como guias para toda a equipe durante todo o 

processo de desenvolvimento da metodologia. Devem ser seguidos para melhor eficiência em 

todo o processo de construção. São eles (BECK, 2004) e (TELES, 2004): 

 feedback: este é o valor que guia os demais, isso porque o processo de troca entre os 

profissionais envolvidos no processo é o que garante um desenvolvimento ágil e 

consistente. O feedback assegura que o cliente estará sempre próximo de todas as 

etapas do processo e  acompanhando a equipe de XP e sua evolução, compreendendo 

de forma mais completa o novo no sistema, e agregando informações simultâneas as 

alterações e correções realizadas pelos desenvolvedores. E não é somente o cliente que 

deve respeitar o feedback, a troca entre a equipe também gera aprendizado e 

conhecimento da etapa desenvolvida por cada um; 

 simplicidade: mesmo com uma maior intensidade de troca de informações, a rapidez 

em todo o processo deve ser uma constante. Por isso, a simplicidade é um item 

essencial, e significa produzir códigos simples de maneira funcional. O feedback vai 

de encontro com esta premissa, pois evita que se produza trabalho extra visualizando 

necessidades que o cliente ainda nem descobriu. A simplicidade evita o desperdício de 

tempo e dinheiro do cliente e facilita ainda mais o processo final; 

 comunicação: durante todo o processo de desenvolvimento é necessário que a equipe 

troque informações com seu cliente para alinhar o andamento do projeto, o que é 

fundamental para o feedback. Se possível, é importante que esta troca aconteça 

presencialmente, pois o diálogo é mais enriquecido e somos compreendidos de forma 

mais fácil; 

 coragem: sendo o XP um novo processo de desenvolvimento, suas premissas básicas 

alteram os métodos de desenvolvimento atuais, pois estimulam o trabalho em equipe, 

a criatividade e o contato constante do cliente com o sistema que está sendo 

desenvolvido. Por isso é necessário coragem para conseguir manter a simplicidade 

entre os processos e a equipe, alterar espaços físicos dentro da empresa que facilitem o 

contato entre os programadores, refazer alguns erros e códigos durante a construção, e 

conseguir trazer o cliente para dentro do projeto, como um co-criativo do sistema, e 

mantendo a equipe esteja sempre disposta. 

A Figura 5 ilustra a importância dos valores pregados pela XP enfatizando as iterações 

do planejamento e feedback em relação ao tempo de projeto. 
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Figura 5: Diagrama de planejamento e feedback 

 

Fonte: traduzido de Donovan (2012) 

 

A XP possui doze práticas que consistem no núcleo principal do processo e que foram 

criadas com base nos ideais pregados pelos valores e princípios apresentados na seção 

anterior. Segundo um dos criadores de XP, Kent Beck, estas práticas não são novidades, mas 

sim práticas que já vêm sendo utilizadas há muitos anos, com eficiência, em projetos de 

software. Muitas das práticas de XP não são unanimidades dentro da comunidade de 

desenvolvimento de software, como por exemplo, programação em pares. No entanto, o valor 

e benefícios de tais práticas devem ser avaliados em conjunto e não individualmente, pois elas 

foram criadas para serem usadas coletivamente, de forma a reduzir as fraquezas umas das 

outras. As doze práticas de XP são comentadas abaixo (BECK, 2004) e (TELES, 2004). 

 cliente está sempre presente: a prática mais comum no desenvolvimento de um 

software é receber a demanda do cliente no início do trabalho e depois consultá-lo 

apenas na parte de implementação. No caso do XP, o cliente atua diariamente no 

desenvolvimento do projeto, possibilitando que o mesmo interaja e realize ajustes 

durante toda a construção do projeto. Isso funciona porque cada etapa do sistema é 

descrita em diferentes cartões, que recebem o nome de “estórias”. No momento de 

implementação de cada etapa - estória - o desenvolvedor busca mais informações com 
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o cliente para entender a demanda de forma mais completa. Isso proporciona menos 

erros em cada parte e mais agilidade, pois o cliente pode dar feedbacks mais rápidos; 

 jogos de planejamento: no momento de desenvolvimento do software, o “cliente” e 

os desenvolvedores tem papeis diferentes: enquanto o cliente se preocupa com as 

decisões de negócio, os desenvolvedores devem se preocupam com as decisões 

técnicas. Para estimular o cliente a pensar de forma permanente a funcionalidade de 

cada etapa, utiliza-se a técnica do cartão. Neste, o cliente deve desenvolver e escrever 

o máximo de vezes e formatos o raciocínio de cada etapa, quanto mais ele exercer 

isso, mais se sentirá responsável pelo processo, gerando menos custos. Isso é 

relevante, pois cada cartão gera uma estória que podem ser simples – de fácil 

implantação ou mais longas – demorando dias ou semanas para ser implementadas. 

Com a técnica, o cliente tem a visão de cada uma; 

 programação em pares: a colaboração nesta metodologia é uma das variáveis 

essenciais, inclusiva no momento de codificação, pois é realizada em duplas. 

Enquanto um profissional faz a digitação o outro controla a estratégia, evitando 

possíveis falhas. Novamente, a soma de conhecimentos, faz com que o tempo de 

programação seja menor, pois gera menos feedbacks negativos; 

 refatoramento (refactoring): mesmo com o sistema funcionando de forma completa, 

às vezes é necessário recodificar alguns códigos que foram mal escritos, por mais que 

os mesmos não estejam alterando o sistema. A manutenção preventiva, reescrevendo 

sistemas deficitários de forma legível, trará mais eficiência para todo o software em 

desenvolvimento; 

 testes constantes: em todo o desenvolvimento de um software XP percebe-se que o 

uso de testes, estes são essenciais para o bom funcionamento de todo o processo. 

Identificar os problemas de forma antecipada é ter menos problemas no futuro com o 

contato com o usuário. No entanto, a realização de testes não pode ser um motivo para 

gerar lentidão no processo, por isso, eles devem seguir os mesmos preceitos da 

metodologia como um todo: simplicidade e rapidez; 

 propriedade coletiva do código: mesmo que cada profissional tenha a sua 

especialidade dentro de um projeto e trabalhe dentro de sua própria área, na 

metodologia XP, é comum para cada membro da equipe atuar em todas as etapas da 

programação, alterando o que for necessário, segundo o seu diagnóstico. Essa troca 
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permite eliminar os vícios de cada um em todo o processo, agregando ainda mais ao 

processo colaborativo; 

 padrões de codificação: mesmo com um intenso processo de troca entre a equipe, é 

essencial a utilização de padrões para todos, assim o código fica mais legível e comum 

a todos. Pode-se utilizar comentários, criar nomes, mas sempre respeitando premissas 

básicas do software que está sendo desenvolvido; 

 projeto simples: uma das premissas do XP é a otimização do tempo, e principalmente 

o uso da simplicidade, tanto nos processos, trocas, como no formato do software. Por 

isso, design deve ser o mais simples possível de modo que atenda a todas as 

necessidades do sistema; 

 metáforas: o uso de técnicas que estimulem o raciocínio, a troca e a criatividade, guia 

todas as etapas da metodologia do sistema XP. O uso de metáfora é um exemplo, e 

serve para facilitar o entendimento de uma informação. Quando um interlocutor tem 

dificuldade de nos compreender, podemos utilizar uma comparação com algum 

objetivo ou assunto que seja mais familiar para ele, e assim, temos um resultado muito 

mais positivo de entendimento. Por serem tão eficientes as metáforas passaram a ser 

utilizadas pelo XP; 

 semana de 40 horas: o desenvolvimento de sistemas complexos como um software 

exige uma demanda grande de profissionais e tempo, principalmente para acompanhar 

o cronograma de forma exata. Além disso, novas demandas surgem no meio disso 

tudo, fazendo com que sejam necessárias horas de trabalhos extra.  Para isso, o 

XP propõe limites de jornadas diárias de 8 horas ou 40 horas semanais, sem exceções. 

Essa prática aumenta a agilidade de desenvolvimento do projeto; 

 integração contínua: para se construir um sistema de software completo são 

necessários diversos profissionais, por isso, durante o desenvolvimento são divididas 

tarefas de programação em partes estratégicas. No entanto, no momento de integrar 

essas partes podem acontecer alguns problemas por falta de entendimento ou 

problemas na aplicação de padrões. Por isso, resgatando sempre o conceito de testes e 

trabalho em equipe, o XP propõe que o desenvolvimento das partes do sistema devem 

também ser integradas e testadas diversas vezes ao dia, o que é conhecido como 

integração contínua, obviamente controlando o tempo dessas pausas e testes, que não 

podem atrapalhar o timing do processo todo; 
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 releases pequenos: normalmente, em um processo de desenvolvimento de software, 

propõe-se um calendário de análise, desenvolvimento e execução muito extenso. Na 

metodologia XP, os releases são mais curtos, desenhados conforme a demanda do 

cliente no momento, gerando assim, mais valor agregado e menos esforço. O cliente 

gera um novo release quando um processo já foi finalizado e surgem novas 

necessidades. 

O ciclo de vida XP se caracteriza pelo seu processo incremental e iterativo durante o 

desenvolvimento, para Hurtado (2005), uma iteração de desenvolvimento é um período de 

tempo em que se realiza um conjunto de funcionalidades determinadas, no caso da XP 

corresponde a um conjunto de estórias de usuários. 

As iterações são relativamente curtas já que o objetivo da metodologia é que quanto 

mais rápido ocorram as entregas ao cliente, mais feedbacks serão obtidos e isto representará 

uma melhor qualidade do produto a longo prazo. Na fase inicial de análises são programadas 

as iterações de desenvolvimento, onde cada iteração inclui desenho, codificação e testes, que 

vão ocorrendo paralelamente durante o ciclo. 

A Figura 6 mostra as fases em que se subdividem o ciclo de vida XP. 

 

 

Figura 6: Ciclo de vida da eXtreme Programming 

Fonte: traduzido de Abrahamsson (2002) 

 

 A seguir, Abrahamsson (2002) descreve cada uma das seis fases do ciclo de vida da 

Extreme Programming: 
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 exploração: nesta fase, o cliente escreve cartões de estórias, cada um contendo uma 

funcionalidade desejada para primeira entrega do produto. Ao mesmo tempo, a equipe 

de desenvolvimento absorve as ferramentas, tecnologias e práticas que serão utilizados 

no projeto. As tecnologias são testadas e as possibilidades de arquitetura de sistema 

são exploradas; 

 planejamento: nesta fase são priorizadas as estórias junto ao cliente. Os 

desenvolvedores estimam esforço e elaboram o cronograma para cada uma das 

estórias; 

 iteração para produção: A partir do cronograma elaborado são realizadas as 

iterações. A primeira iteração cria o sistema com toda sua arquitetura, nas iterações 

seguintes são adicionadas as funcionalidades com as prioridades definidas. Os testes 

funcionais criados pelo cliente são executados ao final de cada iteração. Ao final da 

última iteração o sistema está pronto para produção; 

 produção: esta fase envolve testes adicionais e verificação para validação do 

funcionamento do software antes de liberar ao cliente. Novas ideias e sugestões 

propostas devem ser avaliadas se podem ser incluídas na primeira entrega ou 

documentadas para versões futuras. Ao disponibilizar o primeiro release para uso do 

cliente, o projeto em XP deve garantir o funcionamento do sistema enquanto são 

realizadas novas iterações; 

 manutenção: requer um maior esforço para atender também as demandas do cliente. 

Sendo assim, a velocidade de desenvolvimento pode diminuir depois que o sistema 

esteja em produção. Na fase de manutenção pode haver a necessidade de integrar 

novos membros no time, alterando a estrutura da equipe do projeto; 

 morte: é o momento em que o cliente não tem mais estórias para ser incluídas no 

projeto. Isto significa que também que se satisfaçam as necessidades relacionadas a 

desempenho e confiabilidade do sistema. A documentação final do sistema é gerada 

nesta fase e não são realizadas mais alterações na sua arquitetura. A morte do projeto 

também ocorre quando o sistema não gera os benefícios esperados pelo cliente ou não 

existam recursos para sua manutenção. 

Na metodologia XP existem diferentes papéis e responsabilidades dentro da equipe de 

projeto, Villegas (2009): 

 programador (programmer) 
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o responsável por decisões técnicas; 

o responsável por construir o sistema; 

o não há distinção entre analistas, designers e codificadores; 

o os desenvolvedores são os programadores, designers e testadores. 

 cliente (customer) 

o faz parte do time; 

o determina o que construir e quando; 

o elabora testes funcionais para determinar quando está completo um 

determinado aspecto. 

 treinador (coach) 

o é o líder da equipe e toma as decisões importantes; 

o principal responsável pelo processo; 

o tende a ficar em segundo plano a medida que a equipe amadurece. 

 rastreador (tracker) 

o responsável pelas métricas do projeto; 

o observa sem interferir nos processos; 

o registra dados históricos. 

 testador (tester) 

o auxilia o cliente com os testes funcionais; 

o garante que os testes funcionais foram executados. 

Seguindo a filosofia de simplicidade, um dos Valores XP, a quantidade de artefatos na 

XP é bastante reduzida. Exceto pelo código de produção, todos os outros artefatos produzidos 

pelo processo implicam em trabalho que é tangencial à meta final, um produto executável. Em 

teoria, todo o resto deve ser considerado como opcional. O conjunto de artefatos apresentado 

aqui é comumente usado, pelas equipes XP, para entregar software de forma eficiente. Como 

regra, tenta-se limitar a quantidade de esforço colocado em qualquer trabalho tangencial a 

menos que seja comprovado que ele melhore o processo, de alguma forma demonstrável. 
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A seguir são descritos os principais artefatos gerados pela metodologia XP, segundo 

Villegas (2009). 

As estórias de usuário representam uma breve descrição do comportamento do sistema 

e utiliza terminologia do cliente, sem temos técnicos. É utilizado um cartão para preencher a 

estória que descreve a característica do sistema, com o objetivo de fazer a estimativa do 

tempo e planejar a entrega. Esses cartões substituem um extenso documento de requisitos de 

sistema, utilizado na metodologia tradicional. Também, a utilização destes precede a criação 

dos testes de aceitação. A Figura 7 apresenta uma proposta de modelo de cartão de usuário. 

 

Figura 7: Modelo proposto para uma estória de usuário 

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: Nome Estória de Usuário: 

Modificação (ou extensão) de Estória de Usuário (Nro. e Nome): 

Usuário: Iterações: 

Prioridade no Negócio: 

(Alta / Média / Baixa) 

Risco no Desenvolvimento: 

(Alto / Médio / Baixo) 

Descrição: 

Observações: 

 

Fonte: adaptado de Canós (2003) 

 

 Estes cartões devem proporcionar somente a descrição suficiente para estimar o tempo 

de implementação da estória. Ao contrário dos casos de uso da metodologia tradicional, 

implementados por analistas, as estórias de usuário são consideradas mais amigáveis na sua 

representação, pois são descritas pelo cliente. 

 As estórias de usuário envolvem três aspectos: 

 cartão: onde são armazenadas informações suficientes para identificar e detalhar a 

estória. 

 comunicação: cliente e desenvolvedores discutem a estória para ampliar os detalhes, 

verbalmente quando possível e documentado para registrar confirmações; 

 testes de aceitação: permite confirmar que a estória foi implementada corretamente. 
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A Figura 8 apresenta um modelo proposto para os casos de teste de aceitação. 

Figura 8: Modelo proposto para um teste de aceitação 

 

Caso de Teste de Aceitação 

Código: Estória de Usuário (Nro. e Nome): 

Nome: 

Descrição: 

 Entrada / Passos de execução: 

 Resultado Esperado: 

 Avaliação do teste: 

 

Fonte: adaptado de Canós (2003) 

 

A partir dos cartões de estórias produzidas pelo cliente, os desenvolvedores analisam e 

transformam as estórias em tarefas técnicas, a Figura 9 apresenta um modelo proposto de 

cartão de tarefa utilizado no processo de desenvolvimento do software. 

 

Figura 9: Modelo proposto para uma tarefa 

 

Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: Estória de Usuário (Nro. e Nome): 

Nome Tarefa: 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: Data Fim: 

Programador Responsável: 

Descrição: 

 

Fonte: adaptado de Canós (2003)  

 

Portanto, a metodologia ágil XP, é um processo orientado por princípios e práticas que 

orientam o projeto e sua equipe de desenvolvimento. O projeto deve ser ágil, incremental e 
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aperfeiçoado com refactoring. Sendo assim, o XP defende minimizar o volume de 

documentos e diagramas produzidos que deixam o processo mais pesado.  

 

2.7 Interação Humano-Computador (IHC) 

Nas últimas décadas, o computador passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. É 

cada vez maior o número de usuários que utilizam frequentemente computadores, entre elas, 

pessoas que não são especializadas em informática. Isto torna as interfaces homem-

computador um elemento relevante na composição de um sistema computacional.  

O campo de Interação Humano-Computador (IHC) tem o objetivo principal de 

fornecer aos pesquisadores e desenvolvedores de sistemas explicações e previsões para 

fenômenos de interação usuário-sistema e resultados práticos para o design da interface do 

usuário (ACM, 1992). 

A IHC é uma área multidisciplinar. Normalmente, sistemas são desenvolvidos sem a 

presença de profissionais especializados em estas áreas, ocorrendo a aplicação destes 

conceitos por especialistas em computação. Os projetos desenvolvidos sem os conhecimentos 

dessas áreas, necessários a uma interface em particular, fazem uso da capacidade de adaptação 

do ser humano para compensar suas deficiências (UNICAMP, 2000). As disciplinas que 

fazem parte da IHC, de acordo com Unicamp (2000) são: 

 ciência da computação: fornece a estrutura tecnológica para facilitar o projeto e 

implementação de interfaces; 

 design: a habilidade estética e funcional dessa área é essencial à medida que a 

apresentação da interface torna-se intuitiva e de fácil utilização para o usuário; 

 psicologia cognitiva, social e organizacional: preocupa-se com o entendimento do 

comportamento humano, percepção, cognição e outros. A psicologia permite derivar 

métodos para auxiliar o usuário humano nas suas atividades; 

 ergonomia: envolve-se com aspectos físicos da adaptação das máquinas para uso 

humano. Por exemplo, formatos de dispositivos físicos de interação são de interesse 

desta área; 

 linguística: a interação homem-computador exige uma linguagem. Linguística é o 

estudo da linguagem. A teoria de linguagens formais compartilha formalismos com a 

ciência da computação que são amplamente utilizados na especificação formal de 

diálogos; 
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 sociologia e antropologia: neste contexto a sociologia preocupa-se com o impacto 

dos sistemas interativos na estrutura da sociedade. 

Segundo Dix (1998), o contexto de IHC é dividido em quatro elementos: o sistema, os 

usuários, os desenvolvedores e o ambiente de uso (domínio de aplicação). Dentro desta 

divisão, destacam-se dois processos importantes: a interação usuário-sistema e o 

desenvolvimento do sistema. São propostos cinco enfoques por Souza (2000), para o estudo 

destes elementos na aplicação nos processos de interação usuário-sistema e desenvolvimento. 

Cada foco envolve diferentes disciplinas, as quais através de estudos teóricos auxiliam na 

melhoria do desenvolvimento. Os cinco enfoques são (SOUZA, 2000): 

 design e desenvolvimento do hardware e software: estudo das tecnologias de 

dispositivos de entrada e saída; e tecnologias de software, como ambientes gráficos e 

virtuais; 

 estudo da capacidade e limitação física e cognitiva dos usuários: considera estudos 

de ergonomia para avaliar o esforço físico do usuário, e estudos de psicologia e ciência 

cognitiva sobre a capacidade humana de memorização, raciocínio e aprendizado; 

 instrumentação teórica e prática para o design e desenvolvimento de sistemas 

interativos: envolve o conhecimento teórico a respeito dos fenômenos envolvidos; 

modelos para o processo de desenvolvimento que descrevam as etapas necessárias e 

como devem ser conduzidas; diretrizes, técnicas, linguagens, formalismo e 

ferramentas de apoio a estas etapas; 

 análise do domínio e de aspectos sociais e organizacionais: para avaliar o impacto 

que o contexto, onde está inserido o usuário, exerce sobre seus conhecimentos, suas 

linguagens e suas necessidades. 

 

2.7.1 Design de Interface 

Para Unicamp (2000), a interface é: 

a parte do software de um sistema interativo responsável por traduzir ações do usuário 

em ativações das funcionalidades do sistema (aplicação), permitir que os resultados 

possam ser observados e coordenar esta interação. Em outras palavras, a interface é 

responsável pelo mapeamento das ações do usuário sobre dispositivos de entrada em 

pedidos de processamento fornecidos pela aplicação, e pela apresentação em forma 

adequada dos resultados produzidos. 

Quando uma interface é bem projetada, ela é compreensível, amigável e controlável; 

os usuários se sentem satisfeitos e responsáveis pelas ações. 
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O design da interface dos software disponíveis no mercado é construído através de 

processos iterativos e avaliação de protótipos baseados em princípios e diretrizes empíricas, 

tal como proposto em The Windows Interface: Guidelines for Software Design 

(MICROSOFT, 1995) e Macintosh Human Interface Guideline (APPLE, 1992). Entretanto, 

estes princípios podem ser conflitantes em determinadas situações. Para resolvê-los, é 

necessário basear a prática de design de interfaces em uma fundamentação teórica (HAR, 

1998). Esta fundamentação orientará o designer ao longo da elaboração da sua solução 

particular para o conjunto de problemas que a aplicação pretende resolver. 

A interface é composta por componentes de hardware e software. Através dos 

dispositivos de hardware, o usuário realiza as atividades motoras e perspectivas. O teclado, o 

mouse, a tela e outros componentes são exemplos destes hardwares. O software da interface 

envolve os seguintes processos (SOUZA, 2000): 

 controle dos dispositivos de hardware; 

 construção de dispositivos virtuais; 

 geração de símbolos e mensagens que representam as informações do sistema; 

 e a interpretação dos comandos do usuário. 

 A interface é um meio para a interação do usuário com a aplicação computacional e, 

ao mesmo tempo, uma ferramenta que disponibiliza os recursos para este processo 

comunicativo. 

Os diferentes processos para construir uma interface a partir da Engenharia do 

Software também podem ser utilizados para se pensar desenvolvimento de sites na Web. Neste 

caso, existem características próprias, na Web é muito mais fácil encontrar interfaces que não 

possuem usabilidade, e nesse ambiente, uma interface mal projetada leva o usuário a procurar 

outro site. A memória negativa fará com que o usuário não retorne ao site. Nielsen (2000) 

criou algumas recomendações para se pensar durante o processo de desenvolvimento de uma 

interface atrativa: 

 erros no servidor, mesmo coisas mais simples, são fatores que podem levar o usuário a 

buscar o que deseja em outro lugar; 

 as explicações e os textos devem ser colocados de forma resumida, principalmente se 

for informações de como navegar no site, deve ser intuitivo; 

 recados de “Em Construção” devem ser evitados, são links desnecessários e frustram o 

usuário que não consegue acessar o conteúdo;  
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 informações importantes devem ser colocadas no topo, de forma que apareça logo que 

a página é carregada, o usuário não deve ir à busca do conteúdo; 

 menus e barras de navegação devem ser projetados de forma clara, e devem estar 

visíveis em todas as páginas que o usuário irá navegar; 

 opções de navegação devem ser intuitivas, o usuário não pode ficar procurando pela 

tela até encontrar o que deseja. 

  Como se pode notar, ao desenvolver um projeto de interface para web, a questão da 

usabilidade fica mais em evidência. Criar algo esteticamente agradável, mas pouco dinâmico 

faz com que o usuário deixe de usar a ferramenta e vá em busca de algo mais fácil. O site tem 

que dialogar com o usuário, envolvê-lo com o conteúdo através das ferramentas propostas. 

Ginige e Murugesan (2001) apresenta várias informações que devem ser consideradas pelo 

desenvolvedor que quer criar um bom aplicativo para a web:  

 os usuários não podem perder horas para encontrar uma simples informação; 

 navegar na web pode ser mais complexo do que parece, são muitas opções e formatos; 

 os usuários (potenciais clientes) estão conseguindo navegar no seu site? 

 por que as pessoas têm que se adaptar a tecnologia? Por que a tecnologia não se adapta 

as pessoas? 

 a empresa não é o público-alvo; 

 escrever o site em uma linguagem que os usuários entendam; 

 é fácil encontrar vários erros:  links quebrados, cores não padronizadas, URLs que 

mudam e fazem com que links externos para o site fiquem quebrados; 

 na internet, sobrevive o mais intuitivo no uso, dinâmico; 

 se o usuário não consegue achar o produto ou serviço que busca, ele não irá comprá-

lo; 

 atenção com a usabilidade aumenta a porcentagem de visitantes que se tornam 

clientes. 

           O usuário na web tem muitas opções na sua frente, por isso, rejeita aquilo que torna 

complexa a sua navegação, sua busca tem que ser simples, auto didática, ele não pode desistir 

de buscar a informação ou serviço. Se realizarmos uma pesquisa, ainda existem mais sites 
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com problemas de usabilidade do que sites bons. Até mesmo sites consolidados, que possuem 

muitos acessos, às vezes tornam a vida dos seus primeiros usuários difícil. Reavaliar, alterar 

atuais estratégias dentro do site, a partir da percepção do usuário, é uma das formas de se 

obter sucesso (GINIGE E MURUGESAN, 2001). 

 

2.7.1.1 Interface Gráfica do Usuário 

As formas de interface homem-máquina têm evoluído de simples comandos textuais 

para poderosos mecanismos de interação, como gráficos e objetos tridimensionais, passando a 

suportar uma grande variedade de características (PETRY, 1993).  

A Interface Gráfica com o Usuário (GUI - Graphical User Interface) é caracterizada 

pelo uso de imagens gráficas e analogias aos gestos humanos como interação entre o usuário e 

o computador (VAVASSORI, 1995). 

Conforme Brejak (1989), existem muitas vantagens em representar as informações ao 

usuário de forma gráfica, são elas: 

 acesso direto: um objeto gráfico pode ser tomado e compreendido como um objeto 

atômico, o que torna também fácil focar diretamente em uma porção da figura. 

Utilizam-se variações de cor, forma, tamanho e outros atributos para dirigir a atenção 

do usuário para uma parte específica de interesse; 

 largura de banda: “uma figura vale mais que mil palavras”. A quantidade de 

informação que pode estar contida em um gráfico é muito grande, comparando a 

mesma com algumas outras formas eminentemente escritas de representação; 

 riqueza de expressão: através da experiência no mundo real, os gráficos desenvolvem 

um significado para o usuário. Com a utilização de imagens em um contexto 

apropriado, GUI’s podem apresentar a informação de uma maneira muito eficiente e 

real; 

 consistência: com a utilização de GUI’s facilita-se a transposição de consistência de 

um sistema para outro, permitindo que o usuário aplique conhecimentos adquiridos no 

uso de uma aplicação para trabalhar com outra. Além de reduzir o tempo de 

aprendizado de uma nova aplicação, a consistência pode também reduzir a ansiedade 

no trabalho de aprendizado; 

 comandos naturais: GUI’s são baseadas na intuição natural dos usuários, facilitando 

a manipulação com a interface; 
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 multitarefa: permite que cada aplicação compartilhe a tela simultaneamente, em sua 

própria janela. Para alternar entre as tarefas, basta apontar para a janela que possuía a 

aplicação desejada e pressionar um botão do mouse.  

 

2.7.2 Interação x Interface 

 Segundo Souza (2000), o processo de interação usuário-sistema a interface é a 

combinação de software e hardware necessária para viabilizar e facilitar os processos de 

comunicação entre o usuário e a aplicação. O usuário percebe e manipula, interpreta, 

processa e raciocina. 

 Por tudo isso, observa-se que a interface serve como meio para a interação usuário-

sistema, quanto uma ferramenta que oferece os instrumentos adequados para esse processo de 

comunicação. 

A interação é um processo que envolve as ações do usuário sobre a interface de um 

sistema, e suas interpretações sobre as respostas retornadas por esta interface (SOUZA, 2000). 

A Figura 10 resume este processo. 

 

Figura 10: Processo de Interação Humano-Computador 

 

Fonte: Souza (2000) 

 

2.7.3 Design de Interação 

A interação com os mais diversos gadgets acontece de forma espontânea durante 

vários momentos do dia a dia das pessoas. O contato com os mais diversos aparelhos e 

tecnologias, desde os mais simples até os mais engenhosos, como notebooks, celulares, rádio, 

e etc. No entanto, é comum a falta de preocupação na questão da usabilidade de cada um 

deles, o que acontece quando dificuldades são encontradas na utilização dos mesmos. A partir 

disso, surgiram metodologias para reforçar a importância de se projetar produtos ou softwares 

de acordo com o comportamento de interação do usuário e não apenas pensando no papel do 
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que se está sendo criado. O Design de Interação é um exemplo, pois busca corrigir as 

dificuldades relacionadas à usabilidade, e apresenta variáveis que auxiliam no momento de se 

pensar um novo projeto. 

Antes de ampliar o conceito de design de interação, é importante ressaltar que o design 

está distribuído nas mais diversas áreas (gráfico, thinking, industrial, e etc). Cada uma segue 

seu caminho de aplicação, mas todos surgiram a partir do objetivo macro do design, que 

segundo o Oxford English Dictionary, é ser “um plano ou esquema concebido na mente, com 

o intuito de ser posteriormente executado”, ou seja, a partir de um plano é possível realizar 

diferentes designs, mas é preciso ter um conhecimento prévio a respeito de seu uso, público-

alvo, recursos e viabilidade. 

No design de interação, o usuário é o centro, e todas as outras etapas são realizadas a 

partir das demandas de uso deste usuário, por isso as definições técnicas são secundárias neste 

caso. De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), “por design de interação, entendemos o 

seguinte: design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das 

pessoas seja no lar ou no trabalho”. Uma importante associação é o termo “experiência”, que 

traz intrinsecamente a importância de aperfeiçoar a maneira como as pessoas trabalham, se 

comunicam e compartilham. O design de interação busca formas de dar suporte aos usuários, 

aliando-se com a engenharia de software, que por ser mais racional, prioriza a produção de 

soluções de software para determinadas aplicações. 

O fato de pensar produtos que facilitem a interação do usuário faz com que o contato 

dos mesmos com o produto ou software gere uma empatia entre usuário e produto. Por isso, 

dominar o processo é extremamente relevante, bem como buscar referências bem sucedidas. 

Para alguns autores, como Preece, Rogers e Sharp (2005), para começar a entender a 

aplicação do conceito, pode-se resgatar boas práticas, a partir de uma observação comparativa 

de bons e maus usos de design. Como por exemplo, oferecer a um mesmo usuário dois 

telefones celulares diferentes, e tentar fazê-lo definir as variáveis positivas e negativas de cada 

um. 

A partir destas diferentes observações é possível construir um projeto levando em 

conta as necessidades e percepções de seus usuários, para alguns autores como ROCHA e 

Barnauskas (2000), é uma missão complicada e desafiadora, pois, além da preocupação com o 

projeto, estão envolvidos diversos outros fatores, como facilidade de uso e de aprendizagem, 

assim como satisfação e emoção envolvidas na realização de tarefas. 

E devido a esse grande número de variáveis envolvidas, é muito importante que 

diferentes profissionais estejam envolvidos durante o processo de construção de um software 
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de design de interação, conforme citado no início do item 2.7. O conhecimento sobre o 

usuário pode ser adquiridos pelos mais diferentes métodos que cada uma traz consigo. Mas é 

importante ressaltar a necessidade de todas elas trabalharem de forma integrada. 

Entre todas essas novas áreas, destaca-se a teoria da interação entre o homem e a 

máquina, desenvolvida por Oliveira (2009), ele, como no design de interação, afirma que “não 

há como desenvolver um produto bom se não se conhece muito bem as reais necessidades do 

usuário e transportar para o computador até mesmo as habilidades naturais de cada ser 

humano, por isso o uso da psicologia pode ser uma ferramenta no processo de conhecimento 

do aprendizado humano, e, portanto, deve ser aplicado dentro da interação Humano 

Computador.” A única diferença desta metodologia para o design de interação, é que se 

restringe mais aos sistemas computacionais em menos a questão de usabilidade. 

Pode-se dizer que ainda está em desenvolvimento, pois é recente a necessidade e 

exigência dos consumidores com produtos eficientes e fáceis de utilizar. Mas para tudo isso 

acontecer é preciso alinhar as pessoas envolvidas e ter cada vez mais claro como se obter 

usabilidade e design de produtos para não dificultar o processo e obter, no final, a satisfação 

dos clientes.   

 

2.7.3.1 O Processo do Design de Interação 

 Depois de compreender a importância do design de interação, seja ele utilizado em um 

aparelho móvel, tela de um computador ou um software, é preciso compreender qual é o 

processo para se conseguir o resultado esperado. O design de interação não é algo palpável, é 

um conceito que reúne certas premissas, a principal delas é: o design centrado no usuário, 

enfim envolver o usuário final em todo o processo de construção.  Segundo Preece, Rogers e 

Sharp (2005) existem quatro metas que devem ser respeitadas e são complementares para 

obtenção de um bom resultado: 

 identificar necessidades e estabelecer requisitos: para se pensar em algum produto 

ou software que responda as demandas dos usuários é necessário conhecer como é o 

perfil deste público-alvo, e que tipo de apoio este produto pode oferecer a estes 

usuários; 

 levantar o que já existe: para ter ideias para desenvolver a primeira etapa, o design 

propõe duas diferentes etapas: design conceitual, onde os designers pensam em uma 

proposta conceitual para o produto, e design físico, que aborda aspectos mais 

palpáveis, como cores, sons, formatos e etc.; 
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 construir protótipos: é nesta terceira etapa, que se consegue visualizar mais o design 

de interação, pois apresenta o produto de forma interativa, e é na interação que os 

testes de usabilidade e funcionalidade, são realizados. Para realizar esses testes, pode-

se utilizar simulações de layouts em papel (sketch de um software) ou construção de 

um modelo real (design de produto), mas não é necessário finalizar o mesmo; 

 avaliar o projeto: é realizada durante o processo de desenvolvimento e determina a 

eficiência da usabilidade e aceitabilidade do que se está criando. Existem diferentes 

variáveis de avaliação, e os usuários são os principais avaliadores, para assim, se ter 

um produto que satisfaça as expectativas tanto do profissional de design 

(desenvolvedor) quanto dos próprios usuários. 

        Esta última etapa é a essência da metodologia do design de interação, de acordo com 

Preece, Rogers e Sharp (2005), “avaliar o que foi construído está no centro do design de 

interação”, é isto que garante o sucesso do que foi desenvolvido. Através de diferentes 

técnicas como entrevistas, conversas, testes de desempenho, observação e aplicação de 

questionários, se obtêm informações qualitativas que interferem totalmente em como o 

produto será utilizado.  

         A interação do usuário durante o processo pode definir caminhos importantes no 

resultado final do produto, a manipulação do produto durante o processo facilita as escolhas 

entre as diferentes oportunidades, os designers, assim, desenvolvem algo alinhados ao 

público-alvo. Até porque esse foco no usuário tem outro motivo importante, segundo Preece, 

Rogers e Sharp (2005), “usuários diferentes têm necessidades diferentes e produtos interativos 

precisam ser projetados de acordo com tais necessidades”. Essa volatilidade dos usuários, 

portanto, podem ser reduzidas e gerar menos erros.  

     Além das quatro atividades descritas acima, o processo do design de interação possui 

três premissas básicas fundamentais, são elas: foco no usuário, critérios de usabilidade 

específicos e iteração. Dos três, o foco no usuário foi apresentado, e se refere à participação 

do usuário durante todo o projeto, e como já foi citado, servindo de base para todo o processo 

de design de interação.  

      Os critérios de usabilidade específicos, também associados de “objetos específicos da 

experiência com o usuário”, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), trazem que os resultados 

das experiências com os usuários (durante e após os testes) devem ser registrados de forma 

correta, para depois auxiliar os profissionais e designers a verificar o status do produto 

durante seu desenvolvimento.  
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     A iteração permite alinhar o processo de design com base em feedback. É muito 

importante no processo de desenvolvimento, principalmente se o produto for inédito, revisar 

as percepções e ideias a partir da discussão entre designers e usuários. É uma variável 

inevitável para troca de conhecimento, segundo Gould e Lewis (1985), “deve haver um ciclo 

de concepção, testes e medidas que devem ser repetidos quantas vezes forem necessárias”. 

Voltar e resgatar parte do processo e percepções de todos os envolvidos faz com que no final, 

a meta seja alcançada de forma mais correta. 

 

2.7.3.2 Metas do Design de Interação 

As metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuário são variáveis 

que guiam os profissionais ao objetivo principal do sistema. Fazem parte também do modo de 

desenvolvimento do projeto, pois trazem os meios como elas podem ser alcançadas. 

 

 Metas de Usabilidade 

A questão da usabilidade é central no desenvolvimento de algo a partir do design de 

interação. Para Krug (2006), usabilidade é garantir que algo funcione bem, que uma pessoa 

com habilidade e experiência normais possa utilizar um produto ou qualquer outra coisa, e 

ficar satisfeita com aquilo. Já  Nielsen (2000) escreveu que usabilidade é um atributo de 

qualidade que avalia como interfaces de usuário são fáceis de usar, e trouxe componentes que 

preenchem os critérios de usabilidade, são eles: eficácia, eficiência, capacidade de 

aprendizagem, capacidade de memorização, segurança e satisfação. 

 eficácia: busca saber o quanto um sistema funciona ao utilizá-lo, se ele permite 

que o usuário aprenda, realize seus trabalhos, acesse o conteúdo que necessita, 

enfim, permita a realização de todos os serviços do sistema de forma 

satisfatória; 

 eficiência: refere-se como o sistema ajuda os usuários na execução de suas 

tarefas, fornecendo suportes simples como salvamento de dados e permitindo 

uma produtividade continuada; 

 capacidade de aprendizagem: é um componente que mostra o quão fácil é 

aprender a utilizar o sistema, qual o tempo que o usuário leva para iniciar suas 

tarefas e entender qual a dinâmica de todo o processo para realizar suas tarefas; 

 capacidade de memorização: representa a facilidade de lembrar como 

funciona o sistema após utilizá-lo, mesmo após um bom tempo sem ter contato 

http://usability/
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com o mesmo. Diz respeito a que tipos de apoio de interface são oferecidos 

para auxiliar os usuários a lembrar como realizar tarefas; 

 segurança: segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) “implica proteger o 

usuário de condições perigosas e situações indesejáveis, referindo-se às 

condições externas” e todas as etapas em que o sistema pode evitar que os 

usuários sejam expostos a situações indesejáveis. Como por exemplo, criar um 

produto e sistema com botões práticos, que evitem o erro e se este acontecer, 

oferecer formas rápidas e simples de recuperação e retorno ao estado inicial; 

 utilidade: para gerar satisfação, é preciso oferecer ao usuário um pacote de 

funções que facilitem a execução de tarefas da maneira mais prática. 

Preece, Rogers e Sharp (2005) ilustram os conceitos envolvidos nas metas de 

usabilidade, apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11: Gráfico metas de usabilidade 

 

 

Fonte: Preece, Rogers e Sharp (2005) 

 

 Metas decorrentes da experiência do usuário 

Já as metas decorrentes da experiência de usuário devem explicar a qualidade da 

experiência desta. Preece, Rogers e Sharp (2005) citam aqui aspectos como divertido, 
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satisfatório, emocionalmente adequado, compensador, interessante, agradável, proveitoso, 

motivador, esteticamente apreciável e incentivador de criatividade. O objetivo desses 

atributos está na experiência que os produtos vão deixar para os usuários e como funcionarão 

no decorrer da interação.  

       O uso alinhado das duas metas é muito importante, pois facilita ainda mais o acesso às 

necessidades dos usuários no uso de diversos sistemas, e facilita o desenvolvimento de um 

software ou produto que satisfaça os mesmos, são duas combinações que agem uma na outra 

para um resultado mais positivo.  

 

2.7.3.3 Princípios de Design e Usabilidade 

Para ampliar ainda mais o entendimento sobre usabilidade, podemos utilizar os 

princípios do design, que reúne conhecimentos a partir de teorias, experiências e senso 

comum, que servem para orientar os designers sobre seus trabalhos. Essas práticas apontam o 

que deve ou não ser feito, mas não de forma restrita, apenas como um guia.  

Várias premissas já foram desenvolvidas, as mais famosas que dizem como determinar 

as ações dos usuários durante a realização de tarefas são de Norman (2008), ele desenhou 

princípios a partir da sua observação de experiência frustradas, os princípios para ele são: 

 visibilidade: quanto mais perceptíveis forem as funções do sistema, mais simples será 

o uso pelos usuários; 

 feedback: é o retorno que o usuário tem após utilizar o sistema, oportunizando 

continuidade; 

 restrições: são os limites de cada uma das funções do sistema, ativando e desativando 

opções impossíveis; 

 mapeamento: é a associação entre controles e seus efeitos, como os botões de 

controle do som; 

 consistência: diz respeito à projeção de interfaces que possuam operações similares 

entre si, utilizando itens parecidos para realização de tarefas que combinem; 

 affordance: refere-se ao princípio de um objeto que permite às pessoas saber como 

utilizá-lo, funcionando quase intuitivamente. 

Estes princípios do design, quando seguidos de forma prática, são conhecidos como 

heurísticas, sempre utilizados a partir do contexto do design, através de práticas já realizadas. 
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2.7.3.4 Heurísticas 

A decisão de como será a comunicação da interface com o usuário é de 

responsabilidade do designer. Este deve definir não somente quais os componentes das 

interações, mas qual será o formato desta orientação (DIX et al. 1998).  

Se o produto a ser desenvolvido for um software ou uma página da web, o profissional 

de design pode optar pela realização de estudos e pesquisas sobre usabilidade, e pode utilizar 

itens de avaliação com base em dez heurísticas propostas por Nielsen (2001) e outros autores. 

Elas foram baseadas em 294 tipos de erros de usabilidade que o autor encontrava em suas 

análises e podem prejudicar um projeto interativo. Revisar esses itens tornará a experiência do 

usuário ainda mais satisfatória, são elas: 

 visibilidade de status do sistema: certificar de que a interface mantenha o usuário 

informado do que está acontecendo, ou seja, todas as ações precisam de feedback; 

 associação entre a interface do sistema e o mundo real: o sistema deve fazer 

sentido para o usuário, através de palavras, conceitos e termos comuns, quanto menos 

termos técnicos, melhor; 

 liberdade e controle do usuário: o sistema deve ter uma linguagem acessível, 

permitindo desfazer ou refazer a ação no sistema e retornar ao ponto anterior, e até 

sugerindo soluções; 

 consistência: siga uma mesma linha de raciocínio, identificando de uma mesma forma 

ação e ícones ou palavras semelhantes, facilitando a identificação do usuário; 

 ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e sanar erros: as mensagens de erro 

do sistema devem ser simples conduzir o usuário a uma saída ou possível solução; 

 prevenção de erros: melhor que uma boa mensagem de erro é nunca oportunizar 

erros; 

 reconhecimento ao invés de lembrança: evitar exigir a memória do usuário o tempo 

em cada ação a ser executada. O sistema deve dialogar com o usuário; 

 flexibilidade e eficiência de uso: e forma espontânea, o sistema deve ser flexível o 

bastante para se tornar ágil à usuários avançados; 

 estética e design minimalista: o menos é mais, não usar textos e o design que fale do 

que o usuário necessita saber; 
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 ajuda e documentação: o sistema oferece ajuda na utilização do sistema, orientando 

o usuário em caso de dúvida, de forma acessível.   

 

2.7.3.5 Experiência do Usuário 

A ideia de pensar o desenvolvimento dos sistemas operacionais a partir do olhar do 

usuário é recente, mas é um campo de trabalho que vem sendo muito utilizado e compreende 

inúmeras disciplinas diferentes que estão sendo agregadas à computação.  

No início da computação, o objetivo de um sistema era cumprir uma única tarefa de 

forma direta e funcional. Com a evolução dos sistemas e melhoramento da tecnologia, o 

vínculo entre usuário e sistema também exigiram novas aplicabilidades, que suprem não 

somente as necessidades funcionais do usuário, mas também outros aspectos subjetivos antes 

não considerados. 

Hoje, pensar no usuário antes de desenvolver o produto é quase indispensável para se 

criar um produto funcional e com boa usabilidade. Este estudo preliminar, que reúne a forma 

com que o usuário se relaciona com os produtos, diminui possíveis erros do sistema e gera um 

relacionamento mais emocional. Esse processo pode ser chamado de experiência do usuário 

ou de design de experiência e leva em conta “o grau de satisfação e experiência como um todo 

que um usuário obtém quando utiliza um produto ou sistema” (GARRET, 2002). 

Um dos pioneiros na utilização deste pensamento foi Norman (2008), que explica que 

a experiência do usuário lida com todos os aspectos de interações do usuário com o produto: 

como ele é percebido, aprendido e usado. Segundo ele, a experiência do usuário é um dos 

tripés que constrói o desenvolvimento de produtos centrados no usuário. As outras partes 

deste tripé são a tecnologia e o marketing. A Usability Professional's Association (2012), 

define em seu Usability Body of Knowledge o Design da Experiência do Usuário como: 

Uma disciplina que se preocupa com todos os elementos que em conjunto formam a 

interface, incluindo layout, design visual, texto, marca, som e interação. A 

Experiência do Usuário trabalha para coordenar esses elementos para permitir a 

melhor interação possível para os usuários. 
 

Para o usuário, a experiência de uso acontece antes de ele ter acesso ao produto, já que 

o mesmo possui um histórico de experiências anteriores ao utilizar produtos semelhantes ou 

de outros segmentos. Toda vez que um indivíduo se relaciona com algo, são criados modelos 

mentais a partir da interpretação que é feita do objeto ou produto e da facilidade com o uso do 

mesmo (NORMAN, 2008). 
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Por isso, o profissional que vai implementar um sistema deve seguir algumas variáveis 

que estão envolvidas no comportamento deste usuário com as interfaces, são elas: motivações 

de uso deste sistema, otimização de tempo e acessibilidade, geração de desejo pelo usuário e 

resolução de problemas.  Tudo isso, gera empatia do usuário com o sistema criado, facilitando 

o entendimento entre que usa e quem cria. Segundo Reiss (2009), a experiência de uso 

representa a imagem criada na cabeça do usuário seguida das próximas interações entre 

pessoas, dispositivos e eventos. 

O conceito de design de experiência do usuário, nesta pesquisa é associado mais aos 

produtos desenvolvidos em interfaces de software, mas também pode ser utilizado em 

qualquer produto, todas as experiências vivenciadas que envolvam novos formatos de 

processo, otimização de tempo e espaço são favoráveis e podem ser utilizados no 

desenvolvimento de uma interface computacional (PALUCH, 2006). Por essa flexibilidade, é 

uma ferramenta que se utiliza da convergência de diferentes disciplinas durante o processo. 

Segundo Kalbash (2009): 

A experiência do usuário envolve todos os aspectos da interação dos usuários finais 

com a companhia, seus serviços e seus produtos… De forma a atingir uma experiência 

do usuário de alta qualidade em relação às ofertas de uma companhia deve existir uma 

mescla dos serviços de múltiplas disciplinas, incluindo engenharia, marketing, design 

gráfico e industrial e design de interface. 

  

O design de experiência é um processo, portanto, que deve estar alinhado a diferentes 

práticas, conteúdos e metodologias relacionadas as áreas de desenvolvimento para web, tudo 

isso, sempre focado no usuário. Incluem-se ainda aspectos subjetivos de uso e comunicação, 

agregando até processos psicológicos e cognitivos, tornando cada projeto customizado as suas 

diferentes demandas.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo se destina à descrição dos procedimentos metodológicos escolhidos para 

a realização desta pesquisa para implementação de uma nova ferramenta na interface do 

HyperCAL online. A Figura 12 apresenta as etapas do projeto de pesquisa realizadas para 

alcançar seus objetivos. 

 

Figura 12: Etapas do projeto de pesquisa 

 

 

Fonte: o autor 

 

O trabalho teve como objetivo geral: desenvolver uma ferramenta computacional 

interativa para a elaboração de mapas conceituais, como um módulo integrado ao sistema do 

ambiente HyperCAL online, para assim, proporcionar a interação do usuário com uma 

interface mais fácil e dinâmica. 
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A partir disso, a fundamentação teórica, tratou sobre os conceitos associados ao 

desenvolvimento de software. A partir de teorias da Engenharia de Software (PRESSMAN, 

2002), das referências dos elementos de experiência do usuário (GARRETT, 2002) e do 

design de interação (PREECE, ROGERS E SHARP, 2005). 

Outras considerações trazidas a partir da pesquisa bibliográfica são as diferentes 

definições de usabilidade e a importância desta no desenvolvimento de ambientes 

relacionados à aprendizagem. Esses conteúdos são de extrema importância para um bom 

resultado final, pois evidenciam o esforço necessário para melhor utilização do software. Os 

conceitos trazidos por diferentes autores como Nielsen (2001) e Preece, Rogers e Sharp 

(2005), serviram para embasar os temas citados.  

A fundamentação teórica ainda apresentou algumas definições sobre o design de 

interação. Este que é utilizado nesta pesquisa por trazer na sua essência o foco no usuário e 

trazer diferentes atributos para garantir uma experiência satisfatória entre o usuário e a 

interface disponível. Para embasar este conceito foram utilizadas as abordagens de Preece, 

Rogers e Sharp (2005), e esta pesquisa propõe uma combinação destes diferentes temas para a 

construção de um software que torne o ambiente virtual mais dinâmico, eficiente e intuitivo, 

segundo as necessidades do usuário. 

Agregando ao conteúdo do design de interação, se utilizou as heurísticas de Nielsen 

(2001) que também vem ao encontro de facilitar e avaliar a relação do usuário com o 

software, descrevendo todo o processo necessário para se ter um resultado mais eficiente no 

final.  

Para ampliar o objetivo geral, dividiu-se o mesmo em alguns objetivos específicos 

para os quais são previstos procedimentos metodológicos que integram o processo de 

investigação. A partir da contextualização, delimitação da pesquisa e formulação do problema 

de pesquisa, iniciou-se fundamentação teórica, com o objetivo de sustentar a análise dos 

resultados. 

Com relação ao objetivo específico: compreender e analisar o ambiente HyperCAL 

online quanto ao seu sistema de funcionamento e de estrutura, dado o objetivo de integração 

de um novo módulo da ferramenta interativa ao sistema existente, o procedimento adotado 

nesta etapa, foi a revisão em cima do sistema HyperCAL online (SILVA, 2005), e o 

aprofundamento teórico sobre o processo de ensino-aprendizagem por meio de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, referenciado por Pereira (2007). 

O estudo de implantação deste novo módulo também foi construído a partir do estudo 

da documentação existente sobre o sistema e uma entrevista com a equipe coordenadora do 
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projeto HyperCAL online, responsável pelo desenvolvimento inicial deste sistema. Também 

foi realizada a análise das tecnologias utilizadas na construção, estudo do código-fonte e da 

estrutura da base de dados.  

Com relação ao objetivo específico: estabelecer requisitos de projeto para o 

desenvolvimento da ferramenta interativa a partir das necessidades identificadas durante o 

processo de implementação e análise da metodologia de desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem. A necessidade deste projeto, surgiu a partir da identificação de melhorias e 

implementação de novas ferramentas no ambiente HyperCAL online, em pesquisas anteriores, 

como Mendes (2009), que a partir de testes avaliou esta mesma interface, com foco no 

professor e no conteúdo, sugerindo como resultado melhorias no armazenamento e 

desenvolvimento de materiais educacionais digitais. Os requisitos desta pesquisa, portanto, 

foram identificados a partir do resgate dessas análises, também trazidas por Silva (2005). E a 

partir disso, definiu-se a construção e implementação de mapas conceituais no ambiente 

HyperCAL online. 

Com relação aos objetivos específicos: propor ferramenta interativa para a geração de 

mapas conceituais através da aplicação de recursos computacionais adequados às 

necessidades dos usuários; e implementar melhoria na interface do ambiente HyperCAL 

online a partir das proposições de Passos (2010) e integração da ferramenta interativa para a 

geração de mapas conceituais como um novo módulo deste sistema; foi incialmente realizada 

a pesquisa bibliográfica sobre o processo de desenvolvimento de software e suas 

metodologias. 

 A partir do estudo realizado e a análise dos requisitos do projeto optou-se por utilizar 

a metodologia ágil XP, que segundo o referencial teórico buscado a partir dos autores Teles 

(2004) e Beck (2004), é uma metodologia que propõe a simplificação no processo de 

desenvolvimento de software, a partir de etapas mais ágeis, com ênfase na comunicação e 

proximidade com o usuário, estando assim, alinhada as necessidades do escopo do trabalho a 

ser realizado. Isso em comparação com a metodologia tradicional, mais utilizada antigamente, 

quando se criavam sistemas maiores e mais pesados.  

A partir do ciclo de vida de um projeto baseado na metodologia XP, descritas no item 

2.6.1.1, a seguir são apresentadas as atividades realizadas em cada etapa do processo para a 

presente pesquisa:  
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 Exploração 

Nesta etapa foi realizada a primeira reunião presencial junto aos coordenadores do 

sistema HyperCAL online para especificação do projeto. Foi aplicada com o usuário a técnica 

de cartões de estórias para o levantamento das especificações da ferramenta a ser construída. 

O grupo preencheu os cartões de estórias para cada funcionalidade que o novo módulo a ser 

integrado ao sistema HyperCAL online deveria conter. 

Em paralelo às atividades junto ao usuário, foi realizada também uma busca de dados 

secundários de ferramentas já existentes com foco em mapas conceituais na web como 

referência de funcionamento e interação com o usuário. Este estudo trouxe os embasamentos 

necessários para elencar os requisitos da ferramenta desenvolvida, como por exemplo: seleção 

das tecnologias envolvidas necessárias para o desenvolvimento do software, o projeto de 

interface, possibilidades de interação do usuário e até mesmo a confirmação da metodologia 

de desenvolvimento adotada. 

Nesta etapa ainda, analisou-se o ambiente HyperCAL online de maneira geral, e de 

forma mais focada, a etapa onde acontece a criação de objetos de aprendizagem. A proposta 

de Silva (2005) mostra dentro da metodologia para criação de objetos de aprendizagem, qual 

fase dentro do software se integraria a ferramenta. Também, considerado como um requisito 

do projeto, a partir dos resultados da pesquisa de Passos (2010) foi feita análise e 

implementação do projeto gráfico proposto pelo autor no módulo de construção de objetos 

educacionais. 

Depois disso, ocorreu o estudo da estrutura de dados, arquitetura de software e 

interface, o que viabilizou o desenvolvimento da ferramenta no sistema HyperCAL online. 

A ferramenta foi desenvolvida na mesma tecnologia utilizada no HyperCAL online, o 

que facilitou a integração da mesma ao sistema. Para o desenvolvimento da ferramenta de 

mapas conceituais na web foram utilizadas as tecnologias HTML 5, AJAX e a biblioteca 

JavaScript JQuery, tecnologias descritas no item 2.5.3, recursos que possibilitam a 

manipulação de elementos de HTML e a combinação entre os mesmos. O uso destas 

tecnologias associadas proporciona ao usuário maior iteratividade na interface projetada, 

como arrastar e soltar, criar ligações entre conceitos e etc. 

Após os cartões de estórias do usuário preenchidos e o levantamento tecnológico 

realizado, a etapa de exploração gerou as saídas necessárias para a próxima etapa do ciclo, o 

planejamento. 
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 Planejamento 

   A partir dos cartões de estórias do usuário preenchidos através de reuniões junto ao 

grupo coordenador do projeto HyperCAL online, foram priorizadas as estórias criadas.  

A análise dos cartões de estórias deu origem as tarefas realizadas para o 

desenvolvimento completo do produto e sua posterior integração ao HyperCAL online. 

A partir disso, pode-se elaborar o cronograma de entregas do projeto, com todas as 

etapas desdobradas, e assim gerar a informação necessária para a próxima etapa do processo.  

 

 Iteração para Produção 

Nesta etapa se deu início a codificação do módulo da ferramenta dentro do ambiente 

HyperCAL online, observando características do ambiente atual, para assim, implementar a 

ferramenta. Esta etapa, refere-se a metodologia ágil XP (Beck, 2004) e (Telles, 2004), onde o 

cliente está próximo do processo de construção, possibilitando ajustes e interação do mesmo 

para melhorias e feedback constante, gerando menos erros e mais agilidade. A primeira 

iteração cria o sistema com toda sua arquitetura, nas iterações seguintes são adicionadas as 

funcionalidades com as prioridades definidas, conforme descrito no item 2.6.1.1. Também 

fizeram parte desta fase os testes funcionais criados junto ao cliente que são executados ao 

final de cada iteração. Ao final da última iteração, a versão construída está pronta para etapa 

de produção. 

 

 Produção 

A fase de produção consistiu na realização de testes adicionais antes da liberação do 

software para uso da equipe coordenadora do HyperCAL online. A ferramenta desenvolvida 

foi validada com os coordenadores do sistema, que fazem parte do grupo de professores 

utilizadores, responsáveis por criar e combinar os objetos de aprendizagem, e por isso tem o 

papel principal de validação do que será projetado. Por isso, nesta fase, foram realizados 

alguns ciclos de testes de integração da ferramenta com o HyperCAL online, onde os 

professores deram feedbacks constantes para fazer as melhorias necessárias no processo de 

criação de objetos de aprendizagem. Novas ideias e sugestões propostas a partir desses 

feedbacks foram avaliadas para serem incluídas na primeira entrega ou planejadas para 

versões futuras. Ao disponibilizar o primeiro release, o projeto teve que garantir o 

funcionamento do sistema enquanto são realizadas novas iterações. 
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 Manutenção 

A etapa de manutenção ocorre após a finalização do projeto e consiste em um clico 

iterativo que abrange todas as fases anteriores, identificando e corrigindo possíveis erros que 

não foram previamente detectados, além de implementações de melhorias funcionais. 

 

 Morte 

Esta é a última etapa da metodologia XP, momento em que são esgotadas as estórias 

construídas com a equipe coordenadora do HyperCAL online e que o software deve satisfazer 

as necessidades relacionadas a desempenho e confiabilidade do sistema. A documentação 

necessária do sistema foi gerada nesta fase e não são realizadas mais alterações na sua 

arquitetura.  

Com relação ao objetivo específico: disponibilizar a ferramenta proposta para 

utilização do público-alvo, para fins de viabilizar a realização de uma análise de usabilidade, 

posteriormente. Com o projeto desenvolvido, é necessário avaliar a sua usabilidade e os 

módulos acrescentados com os usuários do mesmo. Esta etapa é importante para descobrir 

pequenas falhas ou demandas ainda não sanadas, e a partir disso, aprimorar ainda mais o 

ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação consiste na realização dos testes de aceitação 

com a equipe coordenadora do HyperCAL online por meio de simulações de uso no processo 

completo de construção de objetos de aprendizagem, etapa na qual a ferramenta foi inserida. 

Como sugestão de trabalhos futuros fica a avaliação da utilização da ferramenta pelo público-

alvo, a fim de validar a ferramenta quanto a sua funcionalidade e usabilidade.  

Com relação ao objetivo específico: documentar a ferramenta desenvolvida gerando 

diagramas e modelos da aplicação baseados nos processos da engenharia de software e na 

metodologia de desenvolvimento de software adotada. Neste item, foi realizada uma seleção 

de documentos e diagramas utilizados na engenharia de software relevantes para registrar o 

processo de construção do software, conforme recomendações da metodologia XP, evitando o 

uso excessivo de documentação. Os artefatos gerados nesta etapa são referenciados no item 

4.4 desta pesquisa e encontram-se na seção de Apêndice do trabalho. 

Portanto, a partir dos procedimentos metodológicos apresentados, pretende-se alcançar 

os objetivos propostos nesta pesquisa. O próximo capítulo descreve o estudo de caso desta 

pesquisa, o HyperCAL online.  
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4 O HYPERCAL ONLINE: O ESTUDO DE CASO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o ambiente de estudo de caso HyperCAL 

online, o processo de investigação e intervenção realizado conforme os procedimentos 

metodológicos descritos e a avaliação da ferramenta. 

 

4.1 O HyperCAL online 

O HyperCAL online é um sistema web que dá suporte ao ensino desenvolvido e é 

utilizado pelo Departamento de Design e Expressão Gráfica da UFRGS. É um ambiente 

atualizado do sistema HyperCAL
GD 

(TEIXEIRA, et al. 1999), que é um projeto do Núcleo de 

Computação Gráfica Aplicada (NCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), e foi definido como “um ambiente de aprendizagem hipermídia para Geometria 

Descritiva”, também criado para apoio educacional (SILVA, 2005). 

Os elementos que compõe a base tecnológica do HyperCAL online são (SILVA, 

2005): Linguagem HTML, linguagem CSS, banco de dados MySQL, linguagem PHP, 

linguagem JavaScript, linguagem XML e XSLT. Exceto as duas últimas citadas, as demais 

foram detalhadas no item 2.5.3 do trabalho.  

Hoje, o HyperCAL online é utilizado pelas mais diversas disciplinas, como por 

exemplo nos cursos de graduação em Engenharia, Arquitetura e Design, e de pós-graduação 

em Design, e cada vez mais novas disciplinas vêm sendo amparadas por esse sistema, 

disponibilizando acesso rápido e eficiente diversas ferramentas do sistema e aos seus 

conteúdos (BRUNO, 2011). 

O objetivo deste sistema de ensino-aprendizagem é apoiar alunos e professores, tanto 

em aulas presenciais, quanto para o ensino á distância. O HyperCAL online, baseado na 

pesquisa de Silva (2005), atende a demandas diversas, e apresenta uma metodologia de uso 

flexível para a produção de materiais educacionais personalizados, pode-se organizar e 

apresentar os conteúdos a partir dos mais variados objetos de aprendizagem (SILVA, 2005 e 

MENDES, 2009). 

A arquitetura do HyperCAL online possui scripts elaborados em PHP e um banco de 

dados que reúne todos os conteúdos do sistema. As páginas de cada ambiente estão em um 

servidor web, e se abastecem das informações contidas no banco de dados. Com isso, cada 

usuário tem um ambiente customizado conforme seu foco e nível de acesso dentro do sistema 

(professores, alunos, coordenadores) (TEIXEIRA et al., 2004). 
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Figura 13: Arquitetura básica do HyperCAL online 

 

  

Fonte: Teixeira et al. (2004) 

 

A estrutura do HyperCAL online é composta de 3 módulos, a saber (TEIXEIRA et al., 

2004): 

 módulo de administração: é a parte do sistema que gerencia os usuários e as 

disciplinas. Nesta etapa é possível criar e editar perfis de usuários, bem como cursos e 

disciplinas, organizar turmas e alocar professores.  

 módulo de comunicação: no ambiente de aprendizagem existem inúmeras formas de 

comunicação entre os usuários, como por exemplo, chat, fórum, troca de mensagens e 

compartilhamento. No entanto, cada usuário tem um nível de acesso; 

 módulo de conteúdo: é um módulo, desenvolvido e implementado por Silva (2005), 

baseado na taxonomia de Wiley (2000), é composto por ferramentas de montagem, 

armazenamento e recuperação de objetos de aprendizagem. Por isso, nesta etapa é 
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possível cadastrar objetos de aprendizagem. O sistema permite a ligação de objetos de 

aprendizagem com atuais conteúdos do sistema (BRUNO, 2011).  

 

4.2 Objetos de aprendizagem do HyperCAL online 

O ambiente HyperCAL online, conforme modelo apresentado por Silva (2005), tem 

um módulo de cadastro de objetos de aprendizagem.  

Em sua pesquisa, Silva (2005) utilizou o mapa conceitual no auxílio ao processo de 

criação dos objetos de aprendizagem. A técnica dos mapas conceituais foi desenvolvida por 

Novak e Gowin (1996) apud Silva (2005) com base na teoria da aprendizagem significativa 

de David Ausubel. Os mapas são diagramas que apresentam conceitos e as relações entre os 

mesmos de forma hierárquica. Estas relações são significativas e estabelecidas na forma de 

proposições, explicitadas nas linhas que ligam conceitos nos mapas (Figura 14). 

 

Figura 14: Um modelo para mapa conceitual  

 

Fonte: Moreira e Masini (1982 apud SILVA, R. 2005) 

 

A forma hierárquica de construção do mapa conceitual não significa que o mesmo seja 

um recurso de exploração unidirecional. Para promover a reconciliação integrativa, princípio 

utilizado na teoria de Ausubel para a organização do conteúdo de uma disciplina, o ensino 

deve ser organizado de maneira que possibilite um movimento bidirecional durante a 

exploração das relações contidas no mapa, conforme uma nova informação seja apresentada. 

(SILVA, R. 2005). 

A utilização deste recurso pedagógico oferece um meio de planejar e organizar os 

conteúdos e as atividades. 
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A Figura 15 apresenta o mapa conceitual utilizado no protótipo de Silva (2005), onde 

os objetos de aprendizagem são projetados a partir do escopo e sequenciamento dos 

conteúdos, associados aos objetivos de aprendizagem, pré-requisitos e estratégias de ensino e 

avaliação. 

 

Figura 15: Mapa conceitual para o protótipo 

 

 

Fonte: Silva (2005) 

 

Neste diagrama de Silva (2005), os objetos de aprendizagem são representados através 

de caixas e as relações entre os mesmos através de linhas bidirecionais. Segundo a própria 

autora, estas relações estão em conformidade com o vocabulário utilizado para metadados 

LOM do (IEEE/LTSC, 2002 apud SILVA, 2005).  

De acordo com pesquisa de Silva (2005), que segue a taxonomia de Wiley (2000), 

onde os objetos de aprendizagem apresentados acima são do tipo combinado, construídos a 

partir de objetos fundamentais e/ou outros objetos combinados, apresentando diferentes 
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granularidades. A estrutura dos objetos combinados é composta de três elementos principais: 

objetivo educacional, conteúdo e avaliação, como proposto por Singh (2001).  

Portanto, Silva (2005) propõe a construção de dois tipos de objetos: os fundamentais e 

os combinados. Esta estrutura é apresentada no mapa da Figura 15, explorando-a no sentido 

dos objetos de menor granularidade (que contém conceitos menos inclusivos) para os objetos 

de maior granularidade (que contém conceitos mais abrangentes).  

Para a criação destes objetos combinados é preciso realizar o cadastramento de objetos 

fundamentais (imagens, animações, modelos em realidade virtual e textos), todos os 

elementos que formarão uma unidade.  O desenvolvimento desses objetos de aprendizagem 

segue a orientação por mapas conceituais que representam a estrutura das disciplinas, e 

possibilitam a construção de diferentes relações a partir das demandas de cada usuário 

(SILVA, 2005). 

A partir da criação desses objetos de aprendizagem, ocorre o armazenamento dos 

mesmos em um banco de dados. E quando necessário, a recuperação destes conteúdos é feita 

através de motores de busca ou por sistemas de gerenciamento de aprendizagem (Learning 

Management Systems - LMS) para integrar essas unidades de aprendizagem (SILVA, 2005). 

Quando um usuário quer acessar um objeto de aprendizagem, o sistema faz o trabalho 

de busca, através dos dados disponíveis, trazendo o formato e os componentes do objeto 

buscado. O resultado é apresentado em folhas de estilo XSLT, que organizam o conteúdo do 

objeto e o mostra em um arquivo em padrão HTML, comum na internet (SILVA, 2005).  

A pesquisa de SILVA (2005) aponta que, em relação à análise de conteúdos, o mapa 

conceitual se mostrou um modelo satisfatório para ser utilizado no apoio do processo de 

ligações entre os objetos de aprendizagem, o sequenciamento e a granularidade destes. E 

serve como estrutura de orientação para o processo de desenvolvimento dos objetos, 

indicando, também, que conteúdos fazem parte de cada objeto. 

A partir disso, a autora sugere a construção de uma ferramenta integrada ao ambiente 

de aprendizagem para o desenvolvimento de mapas conceituais, individuais ou 

compartilhados, para assim se ter uma utilização flexível de objetos de aprendizagem, o que 

vem ao encontro ao objetivo geral deste trabalho. 

 

4.3 Melhoria da interface gráfica e integração da ferramenta interativa 

para geração de mapas conceituais no HyperCAL online 
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Para se ter um resultado satisfatório no objetivo geral desta pesquisa, é preciso 

responder aos objetivos específicos definidos. Um deles se referia à implementação de 

melhorias na interface do ambiente HyperCAL online a partir das proposições de Passos 

(2010) e integração da ferramenta interativa para a geração de mapas conceituais como um 

novo módulo deste sistema. A partir dos resultados obtidos de Passos (2010) foram 

implementadas as novas telas no ambiente HyperCAL online na interface do módulo do 

professor, especificamente na seção de Objetos de Aprendizagem.  

 A nova interface projetada por Passos (2010), segundo o autor, foi construída em 

termos de equilíbrio e composição visual com o objetivo de proporcionar ao usuário uma 

experiência esteticamente agradável. A Figura 16 exibe a tela inicial adaptada no ambiente 

HyperCAL online no módulo do professor com as opções das atividades disponíveis ao 

usuário. 

Figura 16: Tela principal HyperCAL online  

 

Fonte: Passos (2010) 

 

 Ao acessar o módulo de objetos de aprendizagem do sistema, o usuário tem a 

possibilidade de criação de dois tipos de objetos: fundamentais e combinados. Também é 

possível visualizar os objetos armazenados no repositório do ambiente, conforme a Figura 17. 

Para Silva (2005) o processo metodológico de criação dos objetos é guiado pelo mapa 

conceitual, que até o momento era confeccionado manualmente pelo professor no auxílio do 

desenvolvimento da atividade.  



 

 

86 

A primeira etapa consiste na criação de diferentes recursos de aprendizagem, como: 

texto, imagens, animações, entre outros tipos de conteúdo. Estes conteúdos são cadastrados 

individualmente como objetos de aprendizagem fundamentais e a tela inicial de 

gerenciamento de objetos permite o início deste cadastro, Figura 17 (SILVA, 2005). 

 

Figura 17: Tela de gerenciamento de objetos 

 

Fonte: Passos (2010) 

 

Na área “Novo objeto fundamental”, é apresentada a opção de utilizar o botão 

“Procurar”, com isso, seleciona-se o arquivo de recurso a ser utilizado na elaboração do 

objeto fundamental (Figura 18), que depois de selecionado é armazenado no banco de dados 

do sistema HyperCAL online. 

 

Figura 18: Seleção do recurso para o objeto fundamental 
 

 

Fonte: Silva (2005) 
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Após o envio do arquivo, o usuário é redirecionado para a tela de cadastro de 

metadados do objeto, representado na Figura 19. A estrutura utilizada nos metadados agrupa 

informações sobre os objetos de aprendizagem. Os itens do formulário de cadastro dos 

metadados foram construídos a partir da pesquisa de Silva (2005), a qual se baseou na norma 

IEEE 1484.12.1 (IEEE/LTSC, 2002 apud SILVA, 2005) que especifica atributos agrupados 

em nove categorias para a descrição de um objeto de aprendizagem. 

O projeto de interface deste formulário e suas etapas de preenchimento foram 

propostas por Passos (2010) e adaptadas ao sistema neste trabalho. Uma das etapas do 

preenchimento deste formulário pode ser observada na Figura 19. 

 

Figura 19: Tela novo objeto fundamental – cadastro geral 

 

 

Fonte: Passos (2010) 

 

 

Após o cadastro do objeto fundamental e seus metadados, o objeto torna-se disponível 

no repositório de objetos de aprendizagem do sistema, podendo assim ser reutilizado na 

combinação de novos objetos. O usuário tem a possibilidade de continuar cadastrando novos 

objetos ou retornar a tela inicial do HyperCAL online.  
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 Retornando a tela da Figura 17, que mostra a interface inicial de desenvolvimento dos 

objetos de aprendizagem, também é possível elaborar objetos combinados. A partir do 

preenchimento das informações na área “Novo objeto combinado”. Nesta área, o usuário 

preenche os campos com o título do objeto; nome do arquivo a ser gerado em XML para este 

objeto combinado; descrição e objetivo educacional do mesmo. Ao clicar em “Buscar 

Objetos” o usuário é redirecionado para a próxima tela, etapa onde será possível construir o 

objeto combinado a partir de outros objetos (SILVA, 2005). 

 A ferramenta de mapas conceituais proposta foi integrada neste ponto do processo do 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem combinados do ambiente HyperCAL online. A 

próxima tela apresenta a área de trabalho onde o usuário pode interagir com a ferramenta de 

mapas conceituais. Na tela, o título e o objetivo educacional do objeto combinado ficam 

visíveis para orientar o usuário. A legenda localizada no canto inferior esquerdo auxilia na 

identificação dos tipos de conceito da ferramenta e qual seu significado. O novo objeto 

combinado surge na tela, representado por um conceito contendo o seu título. Para iniciar o 

desenvolvimento o usuário tem duas opções: buscar objetos de aprendizagem existentes no 

repositório do ambiente ou criar um novo objeto combinado na mesma interface, conforme 

Figura 20. 

Figura 20: Tela inicial da ferramenta de mapas conceituais 

 

Fonte: o autor 
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 Para fazer uma busca dos objetos no repositório, o usuário deve clicar no ícone que 

contém a lupa localizada no canto superior direito do conceito. Ao clicar no ícone, uma janela 

auxiliar é exibida ao lado direito da área de trabalho, para que o mapa conceitual continue 

visível durante a escolha dos objetos que irão compor o novo objeto combinado. O usuário 

pode preencher o campo de busca por palavras-chave e o resultado retorna o conjunto de 

objetos existentes no repositório para os critérios informados, de acordo com a Figura 21. 

 

Figura 21: Tela da ferramenta de mapas conceituais – busca de objetos de aprendizagem 

 

Fonte: o autor 

 

 O resultado com os objetos encontrados retorna as seguintes informações: tipo de 

recurso de aprendizagem, título, descrição, estrutura e nível de agregação. Ao clicar no ícone 

com o rótulo “detalhes” é possível observar as demais informações do objeto: palavras-chave, 

objetivo educacional, estilo, curso, status e as relações já existentes deste objeto com outros. 

A partir destas informações, o usuário deve selecionar os objetos que formarão o objeto 

combinado, estabelecendo o tipo de relação que existe entre o objeto combinado e os objetos 

componentes. Também é possível visualizar o objeto que está sendo consultado e verificar os 

seus comentários, através do ícone com os rótulos “visualizar” e “comentários” 



 

 

90 

respectivamente, localizados abaixo do título e da descrição do objeto, conforme mostra a 

Figura 22 (SILVA, 2005). 

 

Figura 22: Tela de busca de objetos de aprendizagem 

 

 

Fonte: o autor 

 

Ao clicar em Salvar são criados os conceitos com os títulos dos objetos selecionados e 

sua relação com o objeto combinado que está sendo construído. A Figura 23 representa o 

mapa conceitual com o novo objeto e suas relações com o objeto do repositório. 

 Durante a atividade de construção do objeto combinado pode surgir a necessidade de 

criar um novo objeto que ainda não está disponível no repositório. Um dos requisitos da 

implementação deste módulo foi a possibilidade de criar um novo objeto combinado na 

mesma interface, sem interromper a criação do objeto combinado inicial. Desta forma, a 

ferramenta possibilita a criação de um novo objeto combinado que irá compor o objeto que 

está sendo criado. Através de um duplo clique na área de trabalho ou clicando no botão “Novo 

Objeto” na barra de ação, localizada no rodapé da interface, é apresentada a tela solicitando as 

informações do novo objeto, Figura 24. 
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Figura 23: Tela da ferramenta de mapas conceituais – relacionando objetos 

  

 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 24: Tela da ferramenta de mapas conceituais – novo objeto 

 

 
Fonte: o autor 
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 Ao preencher as informações do novo objeto combinado é criado um novo conceito no 

mapa com o título do objeto e a relação a ser definida com o objeto combinado que está sendo 

construído. As informações do objeto são armazenadas no banco de dados do sistema, porém 

seu status permanece como rascunho, faltando complementar o seu cadastro. Esta operação 

pode ser realizada posteriormente, porém este objeto só poderá ser reutilizado após o seu 

cadastro completo. O exemplo da Figura 25 apresenta um exemplo de mapa conceitual com 

os três tipos de conceitos, que podem ser identificados através da legenda localizada no canto 

inferior esquerdo da interface. 

 

Figura 25: Tela da ferramenta de mapas conceituais – novo objeto no mapa 

  

Fonte: o autor 

 

 O novo objeto combinado é apresentado no mapa conceitual. A partir disso, é 

necessário informar a relação com o objeto combinado principal através de um clique em 

cima do rótulo da ligação entre os mesmos, representada inicialmente pelo ponto de 

interrogação “?”. A Figura 26 exibe a janela onde o usuário informa o relacionamento entre os 

objetos que estão sendo cadastrados. Essa relação é definida na pesquisa de Silva (2005) que 

utiliza o vocabulário LOM v.1.0 baseado no Dublin Core (é parte de, tem parte, é baseado em, 
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é base para, requer, é requerido por, é versão de, tem versão, é formato de, tem formato, 

referencia, é referenciado por). 

 

Figura 26: Tela da ferramenta de mapas conceituais – relação entre objetos 

 

  

Fonte: o autor 

 

 Durante o processo de criação de um objeto combinado, a ferramenta de geração de 

mapas conceituais auxilia o usuário nesta atividade através de um processo interativo, visual e 

integrado ao repositório de objetos de aprendizagem do sistema, agregando valor ao processo 

de criação de objetos de aprendizagem. O exemplo da Figura 27 apresenta o resultado final 

dessas interações com a representação de um novo objeto combinado e seus objetos 

componentes. 
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Figura 27: Tela da ferramenta de mapas conceituais – área de trabalho 

  

Fonte: o autor 

 

Após selecionar estes objetos e estabelecer as devidas relações, estas informações são 

enviadas para os metadados do objeto combinado e de seus objetos componentes. 

Ao finalizar o mapa conceitual, que representa o novo objeto combinado e seus 

objetos componentes, passa-se para próxima etapa do processo (Figura 28), que consiste em 

completar as informações do objeto combinado, possibilitando gerar seu arquivo XML. Estas 

informações definem a estrutura deste objeto no que diz respeito a: classificação do conteúdo 

e a forma de apresentação (SILVA, 2005).  
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Figura 28: Tela novo objeto combinado – estruturação 

 

 

Fonte: Passos (2010) 

 

 
Após esta etapa, o arquivo XML do objeto combinado é construído e enviado para a 

tabela de objetos de aprendizagem. A seguir, o formulário de cadastro de metadados de 

objetos de aprendizagem é aberto para completar as informações que não foram carregadas 

durante o processo de construção do objeto. Após completar este formulário de cadastro, o 

mesmo é enviado para a tabela de metadados do objeto. Em seguida, a página de controle da 

atividade de cadastro de objetos de aprendizagem é carregada com as opções de continuar ou 

encerrar a atividade (SILVA, 2005).  

Os procedimentos descritos anteriormente para a elaboração de objetos de 

aprendizagem e a área de intervenção em relação às pesquisas anteriores podem ser vistos no 

esquema apresentado na Figura 29.  
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Figura 29: Desenvolvimento de objetos de aprendizagem no HyperCAL online 

 

 

Fonte: o autor, adaptado de Silva (2005) e Bruno(2011) 

 

 Conforme a Figura 29, além das áreas de intervenção da pesquisa na interface do 

HyperCAL online e da ferramenta de geração de mapas conceituais descritas no decorrer 

deste item, o banco de dados do sistema também necessitou algumas adaptações. O modelo 

ER de entidades-relacionamentos é um modelo que descreve a diagramação dos dados 

armazenados de um sistema. É usado para representar o modelo conceitual do negócio 

(PRESSMAN, 2005). No Apêndice 5, o modelo ER da ferramenta de mapas conceituais 

desenvolvida pode ser observado isoladamente.  

 

4.4 Avaliação da metodologia utilizada e da ferramenta interativa para 

geração de mapas conceituais 

Na etapa de fundamentação teórica, aprofundou-se a escolha da metodologia XP, a 

partir da análise de alguns requisitos do projeto que combinavam com os atributos defendidos 

por esta metodologia, como: simplificação dos processos, etapas ágeis e intensa participação 

do usuário nas definições do projeto. A partir disso, nesta etapa do trabalho, pretende-se 
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descrever como foi a aplicação da metodologia durante o desenvolvimento da ferramenta e a 

sua integração no ambiente virtual. 

A metodologia XP, resgatando novamente BECK (2004) e TELLES (2004), pressupõe 

12 práticas que podem ser seguidas durante sua implementação, não necessariamente 

seguindo uma ordem, são adaptáveis ao estilo do projeto. Entre essas práticas, nesta pesquisa, 

foram utilizadas as seguintes: a primeira, denominada de “O cliente está sempre presente”, 

onde se realizou reuniões semanais para definição da ferramenta, através da técnica de cartões 

de estórias onde eram preenchidos os requisitos do projeto. Os mesmos podem ser 

visualizados no Apêndice 1 deste trabalho. As estórias dos usuários geravam tarefas para o 

desenvolvedor da ferramenta implementar no ambiente (Apêndice 2). 

 Nessas reuniões, também era feita a revisão do que havia sido definido em reuniões 

anteriores, através de testes de aceitação, que podem ser acessados no Apêndice 3. Estas 

iterações curtas com o cliente proporcionavam maior feedback, o que garantiu acréscimo de 

qualidade na entrega final do projeto. 

Seguindo a mesma lista de práticas, foram realizados “testes constantes”, que não 

somente tinham o objetivo de revisitar o que se estava sendo feito, mas buscavam avaliar a 

usabilidade e interação do sistema. Outra prática adotada eram os “releases pequenos”, que 

consistiam em entregas simples que demonstravam os requisitos mais básicos do projeto que 

deveriam ser sanados para se passar a próxima etapa. Essas entregas tinham que ser 

constantes para acompanhar a evolução do projeto como um todo. Para este acompanhamento 

foi elaborado um cronograma de entregas (Apêndice 4). 

A partir deste contexto, percebe-se que a metodologia XP foi eficaz, atingindo o 

objetivo proposto, para direcionar o processo de trabalho de forma organizada, ágil, 

incremental e possibilitou uma troca ativa entre o cliente e o desenvolvedor da ferramenta. 

Além disso, as metodologias ágeis pregam a simplificação nos processos de documentação e 

não a sua ausência. Ou seja, cada etapa do processo gerou um conjunto de artefatos que 

compõe a documentação do processo de desenvolvimento da ferramenta. 

Antes de integrar a ferramenta, foi implementada a melhoria da interface seguindo as 

pesquisas anteriores de Mendes (2009) e Passos (2010). A primeira autora fez a avaliação da 

usabilidade da interface utilizada no módulo de desenvolvimento dos objetos de 

aprendizagem do ambiente HyperCAL online, onde constatou que a interface apresentava 

algumas dificuldades para estabelecer as relações entre os objetos de aprendizagem, pelo fato 

de uma ferramenta de construção de mapa conceitual não estar integrada ao sistema . Com os 

resultados obtidos por Mendes (2009), Passos (2010) investigou o processo metodológico do 
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desenvolvimento da interface do HyperCAL online e trouxe contribuições relacionadas a 

melhorias a serem implementadas na interface do referido ambiente.  

Além disso, foi utilizado como referência o estudo de um software existente no 

mercado, chamado de CMap Tools, que é amplamente utilizado como referência de interface 

para a criação de mapas conceituais em computador. Este software é uma versão desktop e 

não web como a ferramenta desenvolvida nesta pesquisa, mas também serviu como base para 

captar a interação do usuário com os mapas conceituais no ambiente digital. Conforme a 

Figura 30, podemos visualizar um exemplo da tela da área de trabalho do CMap Tools.  

 

Figura 30: Interface CMap Tools 

 

 

Fonte: imagem capturada pelo autor 

 

Além do que já havia sido proposto por Passos (2010) na construção desta interface, 

também foi utilizado o conceito de design de interação, a partir de Preece, Rogers e Sharp 

(2005), que propõe quatro metas que devem ser respeitadas e são complementares para 

obtenção de um projeto de sucesso, já descritas no item 2.7.3.1. Cada uma dessas etapas foi 

seguida durante todo o processo, principalmente, na identificação do público-alvo e suas 

necessidades dentro da ferramenta; na construção de um protótipo para avaliar a interação do 

usuário com os testes de funcionalidade e usabilidade, e também na própria avaliação da 

ferramenta durante o processo de desenvolvimento, visando constante melhoria na usabilidade 

para que o produto fosse de encontro com as expectativas do usuário.  



 

 

99 

Neste contexto, também foram utilizados os princípios de Norman (2008) que trouxe 

os princípios de design e usabilidade, citados no item 2.7.3.3. Deste conceito, surgiram 

algumas premissas guias: o projeto da interface tinha que apresentar funções do sistema de 

forma perceptível e com o intuito de tornar simples para o usuário; o feedback para cada ação 

do usuário deveriam ser claros, apresentando na interface somente funções do sistema que são 

indisponíveis naquele momento; deveria se manter o padrão de interface do próprio sistema 

HyperCAL online quanto a interação de ferramentas de mapas conceituais já utilizadas no 

mercado; e ainda permitir que as pessoas soubessem utilizar a ferramenta de forma intuitiva.  

O resultado deste estudo pode ser verificado nas características da interface projetada, 

onde a interação com os mapas conceituais é intuitiva. Na primeira tela o usuário é informado 

das ações iniciais que deve realizar, assim como são apresentadas informações relevantes que 

situam o usuário na atividade que está sendo realizada.  Durante a interação, o usuário pode 

arrastar e soltar os conceitos na área de trabalho, organizando as informações de acordo com o 

seu contexto. Os conceitos e suas ligações apresentam feedback visual quando o usuário 

aproxima o cursor do mouse, indicando a possibilidade de interação com os objetos da 

interface. A janela auxiliar com os objetos de aprendizagem do repositório fica visível 

somente no momento da relação dos objetos, podendo ser ocultada, o que mantém a área de 

trabalho livre para a interação com a ferramenta e visualização do mapa conceitual. A Figura 

31 apresenta as características citadas. 

 

Figura 31: Tela da ferramenta de mapas conceituais – características da interface 

 

 

Fonte: o autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões deste trabalho e propor 

algumas recomendações para futuros trabalhos de pesquisa.  

 

5.1 Considerações finais  

O avanço tecnológico proporcionado pelas TICs está cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas e pode ser percebido nas mais diversas áreas. Ferramentas 

computacionais desenvolvidas para um determinado fim, além de facilitar os processos, 

também possibilitam a consulta a um extenso número de informações que jamais seria 

possível se a única opção de acesso fosse somente dos livros ou da troca pessoal. Por isso, 

utilizar a inteligência computacional para criar ambientes mais criativos, intuitivos e de troca 

mais fácil é o futuro, principalmente, explorando as possibilidades nos meios acadêmicos. A 

interatividade que existe na vida fora do ambiente acadêmico deve ser espelhada para a sala 

de aula, para assim, tornar o estudo cada vez mais rico e com mais possibilidades de troca.  

Neste contexto, uma das formas de organizar o intenso fluxo de informações e 

conteúdos entre redes e banco de dados é no desenvolvimento de um software, um dos focos 

desta pesquisa, mas associado principalmente aos elementos necessários na construção da 

interface deste software. Para a criação de uma interface há inúmeras possibilidades de 

conceitos e teorias, aqui, foram aprofundados os conceitos relacionados à experiência dos 

usuários, a usabilidade e integração dos mesmos ao sistema. Um desses conceitos é o design 

de interação, área que se preocupa com a facilidade e criação de produtos com usabilidade e 

eficiência.  

Todos estes conceitos são utilizados para desenvolver ferramentas específicas de 

gerenciamento, acesso e interação com diferentes conteúdos. E, para ampliar ainda mais essas 

possibilidades considerou-se, neste trabalho, a utilização de mapas conceituais como proposta 

de ferramenta, pois ela permite ao usuário a possibilidade de pesquisa e aprendizado muito 

mais ampla e ao mesmo tempo o auxilia a direcioná-lo ao foco do seu interesse com um 

importante aumento de capacidade de informação. Pode-se perceber que ela é uma ferramenta 

objetiva e eficiente da aplicação da tecnologia da informação e comunicação aliada à 

construção do conhecimento. 

Todo este contexto teve a intenção de orientar os elementos necessários para a 

implementação de um novo módulo na metodologia proposta por Silva (2005), que é a 

interface HyperCAL online – que se originou de um projeto do Núcleo de Computação 
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Aplicada (NCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que visava um 

ambiente virtual pensado com o intuito de auxiliar o ensino presencial de Design e Expressão 

gráfica – e é uma ferramenta que facilita o acesso as mais variadas modalidades de ensino e 

propõe uma customização na busca do conteúdo a partir da demanda de cada usuário. 

Neste contexto, o presente estudo buscou a resposta para o seguinte problema: Como o 

processo de produção de objetos de aprendizagem pode se apoiar em recursos gráficos 

integrados a interface do ambiente virtual HyperCAL online de forma a melhorar a interação 

do usuário com o sistema durante este processo? Para ampliar o objetivo geral, dividiu-se o 

mesmo em alguns objetivos específicos para os quais são previstos procedimentos 

metodológicos que integram o processo de investigação. 

Em busca de um resultado favorável, foi preciso resgatar os conceitos de Design 

Instrucional (FILATRO, 2004) e seus princípios pedagógicos que auxiliam na construção de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (PEREIRA, 2007) mais eficientes, e os Objetos de 

Aprendizagem que integram esses ambientes. As aplicações web, sua arquitetura e 

características, bem como a busca das tecnologias possíveis para implementação. Em seguida, 

partiu-se para o estudo do processo de desenvolvimento de software e na escolha da 

metodologia de desenvolvimento de software apropriada ao escopo do projeto, com base nos 

conceitos de engenharia de software (PRESSMAN, 2005) e nas metodologias ágeis, como a 

XP (BECK, 2004) e (TELES, 2004). O capítulo finaliza com a pesquisa dos conceitos do 

Design de Interação (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005), e princípios de usabilidade 

(NORMAN, 2008; NIELSEN, 2002), chegando assim, aos Elementos da Experiência do 

Usuário (GARRETT, 2002). 

A partir disso, foram definidos os procedimentos metodológicos para a realização 

desta pesquisa para implementação de uma nova ferramenta na interface do HyperCAL 

online. Dividiu-se o processo em cinco etapas, a primeira foi a revisão bibliográfica já 

descrita acima, após fez-se uma descrição aprofundada do estudo de caso desta pesquisa, o 

ambiente HypeCAL online, para assim, ir para a fase de integração da ferramenta interativa 

de geração de mapas conceituais. As duas últimas etapas permeiam a parte mais prática do 

processo: a avaliação da funcionalidade e operacionalidade do software desenvolvido e os 

resultados de toda a implementação e uso. 

Antes da avaliação dos resultados é importante relatar como funcionou o processo de 

melhoria da interface gráfica e integração da ferramenta interativa para geração de mapas 

conceituais no HyperCAL online. Criadas a partir das proposições de Passos (2010), foram 
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implementadas as novas telas no ambiente HyperCAL online na interface do módulo do 

professor, especificamente na seção de Objetos de Aprendizagem.  

A partir dessa tela inicial adaptada de Passos (2010) no ambiente HyperCAL online, o 

usuário poder acessar o módulo de objetos de aprendizagem do sistema, e tem a possibilidade 

de criação de dois tipos de objetos: fundamentais e combinados. Também é possível 

visualizar os objetos armazenados no repositório do ambiente. Com isso, o usuário pode criar 

um novo objeto fundamental, associar a outros combinados e estes ficam disponíveis no 

repositório de objetos de aprendizagem do sistema. É possível ainda utilizar a busca para 

encontrar objetos que já existem ou os que foram criados recentemente. 

A partir desse ponto, a ferramenta de mapas conceituais proposta foi integrada no 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem combinados do ambiente HyperCAL online,  o 

que ampliou as possibilidades de interação do usuário com o ambiente, oportunizando o uso 

mais versátil dos objetos de aprendizagem, sendo eles individuais ou compartilhados, tendo 

assim, a meta do objetivo geral sido atingida. Isto pôde ser comprovado pela avaliação da 

nova ferramenta através da apresentação da mesma aos coordenadores de projeto e com a 

realização dos testes de aceitação, orientados pela metodologia XP.  

Pode-se afirmar que ocorreu uma potencialização dos recursos do sistema HyperCAL 

online, a nova interface oferece aos usuários os diferentes conceitos já interligados aos 

objetivos combinados do repositório. Na medida em que o usuário constrói o mapa conceitual 

já está acessando o repositório de objetos de aprendizagem e agregando novas possibilidades, 

que antes não eram acessadas, a não ser, manualmente, com dificuldade. Considera-se, dessa 

forma, comprovada a hipótese da pesquisa, que afirma que um módulo no HyperCAL online 

com recursos gráficos interativos para criação de mapas conceituais, auxilia na construção do 

conhecimento do usuário, através da própria interação com os mapas e a recuperação de dados 

do sistema a partir destas construções. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A seguir são apresentadas sugestões para trabalhos futuros desta pesquisa: 

a) realizar uma análise da usabilidade da ferramenta desenvolvida para a geração de 

mapas conceituais, através da utilização pelo público-alvo no processo de criação de 

objetos de aprendizagem do ambiente virtual HyperCAL online; 

b) a partir da implementação da melhoria na interface proposta por Passos (2010) no 

ambiente HyperCAL online e da ferramenta de mapas conceituais integrada, aplicar a 
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avaliação de  interface de Mendes (2009) e comparar os resultados obtidos na nova 

interface adaptada ao sistema; 

c) ao disponibilizar a primeira versão do módulo implementado no ambiente HyperCAL 

online, promover a fase de Manutenção descrita na metodologia ágil XP para evoluir a 

ferramenta e explorar novas funcionalidades no sistema; 

d) verificar a aplicabilidade da ferramenta na interface do aluno com o objetivo de 

conhecer a estrutura cognitiva em determinado domínio de conhecimento, conforme 

estudado por Silva, R. (2005). 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Cartões de Estória do Usuário 

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: 001 Nome Estória de Usuário: Adaptação novo leiaute 

HyperCAL online 

Usuário: Tânia e Fábio Iterações: 4 

Prioridade no Negócio: 

(Alta / Média / Baixa) 

Risco no Desenvolvimento: 

(Alto / Médio / Baixo) 

Descrição: 

Adaptar as telas geradas de Passos (2010) ao sistema HyperCAL online no 

módulo de Objetos de Aprendizagem 

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: 002 Nome Estória de Usuário: Ferramenta de Mapas 

Conceituais 

Usuário: Tânia e Fábio Iterações: 2 

Prioridade no Negócio: 

(Alta / Média / Baixa) 

Risco no Desenvolvimento: 

(Alto / Médio / Baixo) 

Descrição:  

Permitir a geração dinâmica de conceitos de um Mapa Conceitual com 

possibilidade de mover o elemento na interface do sistema e gerar ligações 

entre conceitos. Também possibilitar remover os conceitos e nomear as 

ligações. Utilizar a interface do software Cmap Tools como referência de 

interação com o usuário. 

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: 003 Nome Estória de Usuário: Armazenamento do Mapa 

Conceitual 

Usuário: Tânia e Fábio Iterações: 2 

Prioridade no Negócio: Risco no Desenvolvimento: 



 

 

111 

(Alta / Média / Baixa) (Alto / Médio / Baixo) 

Descrição:  

Permitir armazenar e recuperar um mapa conceitual gerado pelo o usuário no 

sistema.  

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: 004 Nome Estória de Usuário: Adaptar a ferramenta de 

Mapa Conceitual ao módulo de objetos combinados 

Usuário: Tânia e Fábio Iterações: 3 

Prioridade no Negócio: 

(Alta / Média / Baixa) 

Risco no Desenvolvimento: 

(Alto / Médio / Baixo) 

Descrição:  

Integrar a ferramenta de Mapa Conceitual no módulo de desenvolvimento de 

objetos combinados de acordo com o processo de criação descrito por SILVA 

(2005).  Adaptar a interface proposta por Passos (2010) com a ferramenta. 

Integrar os conceitos criados no mapa conceitual com a busca dos objetos do 

repositório do sistema HyperCAL online. 

 

Cartão de Estória do Usuário 

Número: 005 Nome Estória de Usuário: Regras de negócio da 

ferramenta de Mapas Conceituais e a criação de um 

Objeto Combinado 

Usuário: Tânia e Fábio Iterações: 3 

Prioridade no Negócio: 

(Alta / Média / Baixa) 

Risco no Desenvolvimento: 

(Alto / Médio / Baixo) 

Descrição:  

A partir de um novo objeto combinado, a ferramenta deve gerar um conceito que 

representa este objeto.  

As ligações entre os conceitos são bidirecionais e o nome da ligação é pré-

definido conforme a pesquisa de Silva (2005) 

Um novo conceito é criado na interface de duas maneiras: através da busca no 

repositório em uma janela auxiliar de pesquisa desses objetos. Ou na criação de 

um novo objeto combinado, na mesma interface, onde serão informados pelo 

usuários os atributos básicos: nome, título, objetivo educacional e arquivo xml. 

Os 3 tipos de objetos devem ser diferenciados por cores diferentes na interface. 
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Apêndice 2 – Cartões de Tarefas 

 

Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 001 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 001 - 

Adaptação novo leiaute HyperCAL online 

Nome Tarefa: Gerar arquivos HTML das novas telas 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 16/07/12     Data Fim: 30/07/12  

Programador Responsável: Jaire 

Descrição: 

 Gerar todas as telas propostas na pesquisa de Passos (2010) em HTML com 

as imagens para o desenvolvimento dos scripts em PHP  

  

 

 

Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 002 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 001 - 

Adaptação novo leiaute HyperCAL online 

Nome Tarefa: Adaptar arquivos HTML aos scripts PHP 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 23/07/12     Data Fim: 06/08/12  

Programador Responsável: Pablo 

Descrição: 

 Adaptar todas as telas geradas na Tarefa 001 e aplicar ao módulo Objetos de 

Aprendizagem do ambiente HyperCAL online nos scripts PHP existentes do 

sistema. 
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Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 003 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 002 - 

Ferramenta de Mapas Conceituais 

Nome Tarefa: Criar a ferramenta de Mapas Conceituais 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 06/08/12     Data Fim: 20/08/12  

Programador Responsável: Pablo 

Descrição: 

Implementar a ferramenta de Mapas Conceituais, seguindo os requisitos do 

projeto. Utilizar a biblioteca JQuery para possibilitar a manipulação dos 

objetos HTML e gerar uma interface dinâmica. Utilizar o software Cmap Tools 

como referência de interação na construção de mapas conceituais e 

manipulação dos objetos na interface. 

  

 

 

Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 004 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 003 – 

Armazenamento do Mapa Conceitual 

Nome Tarefa: Armazenar no banco de dados os Mapas Conceituais para serem 

recuperados posteriormente 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 20/08/12     Data Fim: 27/08/12  

Programador Responsável: Pablo 

Descrição: 

Armazenar no banco de dados as informações referentes aos conceitos 

criados e as suas ligações. Criar as tabelas necessárias no banco de dados 

para o armazenamento.  
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Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 005 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 004 – 

Adaptar a ferramenta de Mapa Conceitual 

ao módulo de objetos combinados 

Nome Tarefa: Adaptar a ferramenta de Mapa Conceitual ao módulo de objetos 

combinados 

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 20/08/12     Data Fim: 03/09/12  

Programador Responsável: Pablo 

Descrição: 

Adaptar a ferramenta desenvolvida na etapa de processo de criação de objetos 

combinados proposto por Silva (2005).  Substituir a tela anterior onde eram 

feitas as relações do novo objeto combinado pelo módulo contendo a 

ferramenta de mapas conceituais. 

 

Cartão de Tarefa 

Número Tarefa: 006 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 005 – 

Regras de negócio da ferramenta de Mapas 

Conceituais e a criação de um Objeto 

Combinado 

Nome Tarefa: Obedecer as regras de negócios definidas pelo cliente  

Tipo de Tarefa: 

Desenvolvimento / Correção / Melhoria/ Outra (especificar) 

 

Data Início: 27/09/12     Data Fim: 10/09/12  

Programador Responsável: Pablo 

Descrição: 

Adaptar as regras de negócio da ferramenta de gerações de mapas conceituais 

de acordo com as especificações solicitadas pelo cliente. Implementar as 

regras e as integrações necessário com o sistema HyperCAL online de acordo 

com o relato da Estória 005. 
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Apêndice 3 – Cartões de Testes de Aceitação 

 

Caso de Teste de Aceitação 

Código: 001 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 001 - Adaptação 

novo leiaute HyperCAL online 

Nome: Teste de funcionalidade da nova interface do HyperCAL online 

Descrição:  

 Executar todas as operações disponíveis do usuário no módulo de Objeto de 

Aprendizagem 

 Entrada / Passos de execução: cadastrar objeto fundamental, cadastrar objeto 

combinado e visualizar objetos 

 Resultado Esperado: com a troca da interface o sistema deve continuar 

funcionando como na versão anterior 

 Avaliação do teste: as três atividades disponíveis no módulo de Objetos de 

Aprendizagem funcionaram corretamente com a nova interface  

 

Caso de Teste de Aceitação 

Código: 002 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 002 – 

Ferramenta de Mapas Conceituais 

Nome: Teste de funcionalidade e usabilidade da Ferramenta de Mapas 

Conceituais 

Descrição:  

 Utilizar a ferramenta de Mapas Conceituais com o objetivo de testar seu 

funcionamento 

 Entrada / Passos de execução: criar um conceito e mover o objeto pela tela. 

Criar um novo conceito e estabelecer uma relação. Renomear, excluir uma ou 

mais ligações entre os conceitos. Remover um conceito. 

 Resultado Esperado: avaliar a interação do usuário com a ferramenta e verificar 

a usabilidade para posterior adaptação ao HyperCAL online. 

 Avaliação do teste: a ferramenta executou todos os testes propostos. Foi 

observada a facilidade de interação do usuário, demonstrando uma boa 

usabilidade.  
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Caso de Teste de Aceitação 

Código: 003 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 003 – 

Armazenamento dos Mapas Conceituais 

Nome: Teste de armazenamento e recuperação do Mapa Conceitual 

Descrição:  

Salvar um mapa conceitual criado e recuperá-lo ao acessar a ferramenta 

novamente 

 Entrada / Passos de execução: após a criação de um mapa conceitual, salvar o 

mapa. Sair da ferramenta e entrar novamente e fazer a recuperação do mapa. 

 Resultado Esperado: o mapa conceitual salvo deve ser recuperado com todas 

as suas informações e posicionamento na interface. 

 Avaliação do teste: a ferramenta executou o salvamento do mapa conceitual. Ao 

entrar novamente no sistema e solicitar a recuperação do mapa, o sistema 

retornou o mapa conceitual com todas as informações e no mesmo 

posicionamento na interface.  

 

Caso de Teste de Aceitação 

Código: 004 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 004 – Adaptar a 

ferramenta de Mapa Conceitual ao módulo de 

objetos combinados 

Nome: Teste da ferramenta de Mapa Conceitual ao módulo de objetos 

combinados 

Descrição:  no processo de criação de um novo objeto combinado, avaliar a 

ferramenta incluída no processo quanto a sua interatividade e a adaptação do 

leiaute com o ambiente HyperCAL online 

 Entrada / Passos de execução:  criar um novo objeto combinado até a etapa da 

integração da ferramenta de mapas conceituais no processo. 

 Resultado Esperado: a ferramenta deve integrar-se a interface do ambiente 

HyperCAL online  e manter suas funcionalidades já testadas nos casos: 002 e 

003. 

 Avaliação do teste: a ferramenta manteve suas funcionalidades e se integrou a 

interface do ambiente HyperCAL online. 
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Caso de Teste de Aceitação 

Código: 005 Estória de Usuário (Nro. e Nome): 005 – Regras de 

negócio da ferramenta de Mapas Conceituais e a 

criação de um Objeto Combinado 

Nome: Teste de criação de um objeto combinado após a integração da 

ferramenta de Mapas Conceituais 

Descrição: no processo de criação de um novo objeto combinado, testar a 

ferramenta incluída no processo quanto a sua funcionalidade completa no 

ambiente HyperCAL online 

 Entrada / Passos de execução: criar um novo objeto combinado e passar por 

todas as etapas do processo utilizando a ferramenta de mapas conceituais. 

 Resultado Esperado: a ferramenta deve funcionar de acordo com as definições 

de regras de negócio implementas para este caso. 

 Avaliação do teste: a ferramenta contemplou as regras de negócios definidas no 

projeto, completando todo o processo de criação de um novo objeto combinado. 

Após este teste, a primeira versão do novo módulo para criação de objetos 

combinados integrado com a ferramenta de mapas conceituais pode ser 

disponibilizado no sistema HyperCAL online. 
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Apêndice 4 – Cronograma de desenvolvimento da ferramenta e integração 

ao sistema HyperCAL online 

 

Período / 

Atividades 

Semanas / Iterações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reunião inicial 
          

Estória 001 
          

Estória 002 
          

Estória 003 
          

Estória 004 
          

Estória 005 
          

Teste Final de 

Aceitação 

          

Entrega versão final 
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Apêndice 5 – Modelo ER das tabelas da ferramenta de Mapas Conceituais 

 

 


