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Introdução

Em se tratando de tecnologia em que a alta 
capacidade de mudanças e aperfeiçoamentos é 
constante, além da intuitiva idéia de sempre 
desenvolver formas de padronização, principalmente, 
dos métodos ou modelos de desenvolvimento de 
software, surge à necessidade de adentrar em áreas de 
estudo mais específicas. Uma dessas áreas que 
ultimamente vem necessitando de certo empenho é a de 
desenvolvimento de software na área da educação.

A utilização de softwares como forma de auxílio na 
obtenção do conhecimento e aplicação prática vem 
sendo muito difundida. Segundo Bastos [1] “um 
software pode ser considerado um produto 
educacional, desde que seja utilizado pela escola ou 
instituição de ensino com fins educacionais, mesmo 
que não tenha sido produzido com esta finalidade”, ou 
seja, qualquer software que venha a ser utilizado como 
forma de auxílio ao ensino-aprendizagem pode ser 
considerada educacional, mesmo que esse apresente 
certas particularidades ou características próprias. Um 
bom exemplo é a utilização de planilhas eletrônicas que 
tanto servem como ferramentas para aplicações de 
cunho administrativo, quanto para auxílio de cálculos
utilizados em disciplinas afins a matemática como 
estatística, economia, dentre outras.

Existem dois grupos de softwares educacionais, os 
softwares educativos e os aplicativos. Segundo Bastos 
[1] “os softwares educativos caracterizam-se por 
apresentarem uma fundamentação pedagógica 
definida e presente, facilidade de uso, possibilidade de 
atualização do estado da arte e, principalmente, terem 
o objetivo de trabalhar um determinado conteúdo com 
o aluno; e os softwares aplicativos, esses são de uso 
geral, mas que podem ser usados tanto como 
ferramentas de auxílio a fins educacionais quanto 
administrativos''.

Para que os softwares apresentem o que realmente se 
espera como, uma boa funcionalidade e usabilidade são 
necessárias a aplicação de normas de qualidade. 
Segundo Rocha e Campos [2] “Qualidade é um 
conceito multidimensional que se realiza através de um 
conjunto de atributos”. Esse conjunto de atributos por 

sua vez é a chave para o atendimento dos requisitos 
especificados.

Segundo Sommerville [3] “os modelos são abstrações 
dos processos que são utilizadas para explicar diferentes 
enfoques para os desenvolvimentos de software'', ou seja, 
para o desenvolvimento de uma aplicação deve-se escolher 
qual o melhor modelo de processo que se encaixa ao 
projeto proposto.

Frisando o desenvolvimento de software na educação 
chega-se a situação de que não há um modelo, uma vez que 
os atuais cumprem um papel genérico e não específico 
nessa Área. Fica então a questão: que práticas ou passos 
devem ser tomados para o desenvolvimento de um software 
educacional a fim de obter qualidade e atendimento aos 
requisitos especificados?

Tomando por base esse pressuposto, o presente artigo 
procurará demonstrar a interação dos docentes e discentes 
no Desenvolvimento, o processo de coleta de dados, no que 
diz respeito aos modelos de processo existentes a fim de 
equipá-los-á e mostrar quais os pontos fortes e fracos de 
cada uma, para posteriormente englobá-las num Único 
grupo, esse que será mais especificamente o objeto de 
estudo para próximas pesquisas nessa área.

Material e métodos

A. Interação dos Docentes e Discentes no Desenvolvimento

Sabe-se que em todo desenvolvimento de software é 
necessário, inicialmente, uma análise de requisitos. Afim de 
que as necessidades e funcionalidades requeridas possam 
ser coletadas e assim manuseadas no projeto. Essa idéia 
independe da área, na qual se deseja desenvolver. Dessa 
forma, a sua utilização é visivelmente importante para a 
implementação dos softwares educacionais. Outro ponto a 
ser observado e compreendido é a questão da aprendizagem 
que o software proporcionará onde, segundo Lima [4] “... 
aprendizagem é um processo de construção do 
conhecimento e implica o desenvolvimento integral do 
aluno, e, sobretudo um processo de mão dupla: professor e 
educando aprendem e se modificam pela mediação, 
alternando papéis continuamente, construindo um modo 
próprio e original de entender o mundo e a realidade, 
assim como uma forma crítica de agir sobre ela”. Depois 



disso chega-se ao problema de quais seriam os 
requisitos necessários para o desenvolvimento de uma 
boa aplicação.

Para isso, tem que se fazer um levantamento do que 
os softwares já existentes nessa área são constituídos e 
quais funcionalidades seriam do interesse dos docentes 
e discentes. Como pode ser constatado segundo Giraffa 
[5] “novas metodologias quem faz é o professor e não 
o computador, logo, capacitar o professor a entender e 
aplicar a tecnologia na sua prática docente é 
fundamental”. Uma aplicação necessita da presença do 
seu professor para conseguir alcançar o mais próximo 
possível o propósito de uma aplicação desse porte. A 
relação de interatividade entre o professor e o 
desenvolvedor é de suma importância, mesmo que 
demonstrem extremos de aprofundamento na área, ao 
qual lhes dizem respeito. Dessa forma, segundo Piaget 
[6]: “o ser social de mais alto nível é aquele que 
consegue relacionar-se com seus semelhantes de forma 
equilibrada”.

Os discentes são um ponto bem interessante a serem 
abordados, eles seria os usuários em potencial, logo o 
centro das atenções tanto para os desenvolvedores 
quanto para os professores. São eles que passarão pelo 
teste de adaptação a nova forma de aprender, com a 
aplicação do conhecimento teórico adquirido, 
prontamente os colocando em prática. Por outro lado, 
não menos incluído no processo, o professor passará 
pela mesma situação, ao ter que familiarizar-se também 
com essa nova forma de ensino, e assim assumindo um 
papel que sempre atuou como ressalta Lima [4]: “O 
papel do professor é de orientador, mediador e 
facilitador do processo.” Logo o professor será 
novamente, e ainda mais, auxiliado por uma 
ferramenta, o instrumento de facilitar e transparecer o 
conhecimento aos discentes.

B. Modelos de Processo

Para o desenvolvimento de software se faz 
necessário a utilização de modelos os quais 
Sommerville [3] descreve muito bem como sendo 
“uma descrição simplificada do processo de software 
que apresenta uma visão desse processo”. Isto é, o 
modelo de processo é uma forma de mostrar como será 
visto o desenvolvimento do projeto (software).

As maiorias dos modelos de processo baseiam-se 
inicialmente em um dos três modelos gerais de 
desenvolvimento de software [3]. São eles:

 O modelo em Cascata, em que as atividades só 
poderão seguir quando a anterior findar-se.

 O modelo de desenvolvimento Interativo, esse 
engloba as atividades de especificação, 
desenvolvimento e validação. 

 Engenharia de software baseada em 
componentes (CASE): está técnica presume 
que as partes do sistema existem.

O modelo em Cascata (clico de vida na Fig.1A), 
primeiramente, segue esse nome devido à organização 
de suas atividades, no qual uma sobrepõe a outra, mas 
o seguimento de uma para a outra depende da 
finalização da anterior. Esse é um dos modelos 

clássicos e suas atividades, segundo Sommerville [3] 
dividem-se em:

1. Análise e definição de requisites;
2. Projeto do sistema e do software;
3. Implementação e teste de unidades;
4. Integração e teste do sistema
5. Funcionamento e manutenção

Os pontos fortes desse modelo seriam a sua utilização 
em projetos sólidos, ou seja, que apresentem requisitos bem 
definidos e não susceptíveis a mudanças; e a boa 
documentação. Seus pontos fracos seriam que não é 
susceptível a mudanças, e que caso uma de suas atividades 
atrasasse, todo o projeto atrasaria. Esse modelo chama 
atenção por sua seriedade e disciplina no seguimento dos 
compromissos firmados.

O modelo de desenvolvimento interativo (ciclo de vida 
na Fig. 1C) como já foi dito, engloba as atividades de 
especificação, desenvolvimento e validação. Mas, além 
disso, o processo e rápido e repetitivo, ou seja, são 
executadas todas as suas atividades e caso o sistema não 
tenha chegado à perfeição, ou perto dela, as atividades são 
refeitas até se chegar ao buscado. Logo o processo 
interativo preza o desenvolvimento em ciclo. A partir disso
pode-se constatar em Sommerville [3] que:

1. “Entrega Incremental – a especificação, o projeto e 
a implementação do software dividem-se em 
incrementos, os quais se desenvolvem em 
turnos;”

2. “Desenvolvimento em espiral - o desenvolvimento 
do sistema gira em uma espiral para fora, 
começando com um esboço inicial e terminando 
com o desenvolvimento final de si mesmo”.

A entrega incremental é um dos tipos de modelos de 
processo incremental, apresenta muitas diferenças quanto 
ao em cascata, uma vez que não precisam se restringir a 
uma dada atividade do processo, pois essa no próximo 
incremento poderá ser revisada e melhorada. Logo a 
entrega incremental respeita um ciclo de vida definido. 
Uma das grandes vantagens dessa forma de modelo é que, 
os clientes não necessitaram do término do projeto para ter 
algo em mão, tendo em vista que no primeiro incremento já 
teria um software rodando, não com todas as 
funcionalidades requeridas, mas respeitando a ordem de 
prioridade imposta pré-definida.

O desenvolvimento em espiral (ciclo de vida na Fig.1B), 
como o de entrega incremental, também respeita um ciclo, 
cujas fases são segundo Sommerville [3]:

1. “Definição de objetivos;
2. Avaliação e redução de riscos;
3. Desenvolvimento e validação;
4. Planejamento”.

A diferença para os outros é que o modelo em espiral 
tem uma grande consideração quanto ao risco.

Outro modelo de processo mais atual é o Process 
Unified Rational (RUP) (ciclo de vida na Fig.1D), esse é 
um bom exemplo de modelo de processo híbrido, ou seja, 
ele mescla características dos outros modelos. O RUP se 
descreve em três perspectivas, Segundo Sommerville [3]:

1. “Uma perspectiva dinâmica que mostra as fases 
do modelo sobre o tempo.



2. Uma perspectiva estática que mostra as 
atividades do processo que se representam.

3. Uma perspectiva prática que sugere boas 
práticas a utilizar durante o processo''.

O modelo de processo RUP, possui quatro fases, são 
elas: Início, Elaboração, Construção e Transição. A 
diferença quanto ao modelo em cascata, cujas fases são 
iguais as atividades do processo, é que o RUP foca 
mais suas fases com assuntos de negócios do que com 
os técnicos. 

O RUP não é um processo apropriado para todos os 
tipos de desenvolvimento, mas representa uma nova 
geração de processos genéricos. As inovações mais 
importantes são a separação de fases em fluxos de 
trabalho e o reconhecimento de que a utilização do 
software em torno do usuário faz parte do Processo.

Contudo, pode ser visto um pouco sobre as 
vantagens e desvantagens dos modelos aqui 
referenciados, assim apresentando uma idéia de quais 
pontos podem ser aproveitados ou não de cada uma.

Resultados e Discussões

Após a elaboração desse artigo, onde ressaltou 
algumas características particulares de modelos de 
processo clássicos e atuais, pode-se constatar que 
nenhum deles aborda afundo, alguma área de 
desenvolvimento em particular.

É importante ter observado que há características de 
cada modelo, que podem ser abstraídas, e 
posteriormente, serem engajadas em um único 
conjunto, no qual serviria de base para viabilizar a 
criação de modelo de processo. Ainda foi abordada a 
importância da presença dos discentes e docentes no 
processo de desenvolvimento, cujos podem 

compartilhar de certa experiência que esses têm quanto à 
forma de transmitir e adquirir conhecimento.

A partir desses conhecimentos adquiridos novos estudos 
podem ser inicializados, a fim de se aprofundar ainda mais 
no que os discentes e docentes tem a oferecer, além de 
estudos com ferramentas e softwares já existentes, para 
assim ter todos os pressupostos básicos para a elaboração 
de um modelo que atenda a necessidades impostas aos 
softwares educacionais.
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Figura 1. Na Fig. 1A temos o clico de vida do Modelo em Cascata. Na Fig. 1B temos o clico de vida do Modelo em Espiral.
          Na Fig. 1C o ciclo de vida do Modelo de desenvolvimento Interativo. Na Fig. 1D temos o ciclo de vida do RUP.


