
 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

 

 

 

JOELTON GUERREIRO 

 

 

 

 

 

STORIES: APLICATIVO MÓVEL PARA ESCRITA DE 

HISTÓRIAS COLABORATIVAS 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

2015  



 

 

JOELTON GUERREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

STORIES: APLICATIVO MÓVEL PARA ESCRITA DE 
HISTÓRIAS COLABORATIVAS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da UTFPR como requisito 
parcial para obtenção do título de Tecnólogo 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná - Câmpus de Cornélio Procópio - PR 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre L’Erario 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

2015 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que me oferece seu conforto 

sempre que necessito. 

Aos meus pais, Antônio Aparecido Guerreiro e Maria Sônia de Almeida 

Guerreiro, por terem me preparado para os desafios da vida, me ensinando seus 

valores e sempre dando o apoio necessário para que eu continuasse minha 

caminhada em direção aos meus objetivos. Tudo o que sou e conquistei devo a eles. 

À minha irmã, Juliana, por ser uma grande companheira, compreensiva e 

paciente, sempre disposta a me dar seus conselhos. 

Aos meus orientadores, Henrique Yoshikazu Shishido e Alexandre L'Erario, 

por terem depositado sua confiança em mim e me ajudado na conclusão deste 

trabalho. 

A os meus amigos de turma, que venceram todos os desafios juntos comigo 

se apoiando em todos os momentos. E aqui posso afirmar sem a necessidade de 

referências, que são os melhores amigos que eu poderia ter conhecido. 

A todos os professores que contribuíram com minha formação 

compartilhando seus conhecimentos e a todos os demais profissionais dessa 

instituição que fazem o possível para que tenhamos um ótimo ambiente de estudo. 

 Meu muito obrigado. 

  



 

 

RESUMO 

 
 

GUERREIRO, Joelton. STORIES: APLICATIVO MÓVEL PARA ESCRITA DE 
HISTÓRIAS COLABORATIVAS. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas) – Graduação, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Paraná, 2015. 
 
 
O uso de métodos alternativos de ensino vem se mostrando de grande valia para os 
educadores, resgatando o interesse de seus alunos ao aprendizado. Neste trabalho 
foi desenvolvido um aplicativo móvel que oferece aos seus usuários um ambiente 
para a leitura e escrita de histórias de forma colaborativa, incentivando a prática da 
escrita. Para isso é abordado o uso de ferramentas tecnológicas como métodos 
alternativos para ensino-aprendizado nas escolas, como os dispositivos móveis, a 
contribuição dos sistemas colaborativos em atividades que visam facilitar a 
execução de trabalhos em grupos e os benefícios da pratica de ler e escrever. 
 
 
Palavras-chave: Escrita Colaborativa. Educação. Dispositivos Móveis 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 
 
GUERREIRO, Joelton. STORIES: APLICATIVO MÓVEL PARA ESCRITA DE 
HISTÓRIAS COLABORATIVAS. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas) – Graduação, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Paraná, 2015. 
 
 
The use of alternative teaching methods has proved of great value to educators, 
rescuing the interest of their students learning. This work developed a mobile 
application that offers its users an environment for reading and writing stories 
collaboratively, encouraging the practice of writing. For this is addressed the use of 
technological tools as alternative methods for teaching and learning in schools, such 
as mobile devices, the contribution of collaborative systems in activities aimed at 
facilitating the implementation of group work and the benefits of the practice of 
reading and writing. 
 
 
Keywords: Colaborative Writing. Education. Mobile Devices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto educacional, os métodos de aprendizagem utilizados no ensino 

fundamental e médio nem sempre motivam os alunos a aprender. Assim, muitos 

deles acabam não se interessando pela escola e alguns, futuramente, enfrentam 

dificuldade na aprovação em vestibulares ou na conquista de um posto de trabalho. 

Quando se trata de motivação, muitas vezes as escolas não exploram o lado 

lúdico de ensinar e aprender, no entanto, as que conseguem, despertam a atenção 

das crianças e adolescentes (LISBOA; VIEIRA, 2010). O envolvimento dos alunos é 

maior quando os meios para se alcançar um objetivo fazem o uso de métodos de 

ensino alternativos como, por exemplo, de ferramentas tecnológicas, dentre elas os 

dispositivos móveis. Com o aumento do uso de smartphones e tablets entre crianças 

e adolescentes, estes se tornam ferramentas de auxílio ao aprendizado. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas de dez 

anos ou mais de idade que tem celular aumentou 23% no Brasil entre 2009 e 2011 

(G1, 2012). 

A produção de histórias de forma colaborativa incentiva a leitura e a escrita, 

e também estimula a imaginação. Em pesquisa realizada com alunos do ensino 

fundamental, na qual foi utilizado um weblog em que os participantes contribuíam na 

construção de uma história, notou-se que os mesmos “não se limitaram a repetir ou 

parafrasear o texto lido, mas utilizaram estratégias cognitivas que contribuíram para 

a construção coletiva do texto, demonstrando que um weblog é uma ferramenta 

adequada à construção da escrita colaborativa” (FRANCO, 2005). 

Da mesma forma que em weblogs, um aplicativo para dispositivos móveis 

permite que seus usuários interajam de forma a contribuir com a construção de uma 

história, possibilitando ainda aspectos como um grande incentivo à prática da leitura 

e escrita por ser totalmente voltado a esta atividade, oferecendo diversas 

funcionalidades que caracterizam o ambiente como uma plataforma na qual, quanto 

mais o usuário contribuir, maior será seu reconhecimento diante dos demais 

usuários. 
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1.1 Justificativa e Objetivos 

 

Uma pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro e a organização não 

governamental Ação Educativa, com base em dados do Indicador do Alfabetismo 

Funcional (INAF) 2011-2012, apontam que 75% da população apresentam 

dificuldade em interpretar e escrever textos longos. São os mesmos números 

registrados também em 2001 (SIMAS, 2012). 

Como uma forma de contribuir para a melhoria deste cenário, este trabalho 

teve como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis que 

ofereça uma plataforma aos seus usuários para a escrita de histórias colaborativas. 

O aplicativo desenvolvido promove um ambiente lúdico de ensino 

aprendizagem, com aspectos que incentivam seus usuários a continuar utilizando-o. 

Cada usuário tem disponível em seu perfil uma nota denominada “Conceito como 

Escritor” que é o resultado das avaliações feitas á cerca de suas colaborações por 

outros usuários que estejam participando da construção da história. Os usuários 

terão essa informação como parâmetro para saber se está compreendendo e dando 

uma continuidade lógica para o texto em desenvolvimento, assim, seu objetivo 

passa a ser de colaborar sempre da melhor maneira possível, para receber sempre 

a melhores avaliações e manter um bom conceito. O aplicativo também pode ser 

utilizado por educadores a fim de estimular o senso crítico de seus alunos enquanto 

avaliadores de outros usuários. 

O desenvolvimento para a plataforma móvel permite seu uso em 

praticamente qualquer lugar para qual o usuário se desloque, bastando haver uma 

conexão com a internet disponível.  

A idade dos usuários é um parâmetro utilizado para que conteúdos 

considerados impróprios não estejam disponíveis para todo o público. 

  



12 

 

1.2 Organização do Texto 

 

O texto está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o 

embasamento teórico deste trabalho, os principais conceitos e os trabalhos 

relacionados. O Capítulo 3 apresenta os métodos e procedimentos utilizados no 

desenvolvimento do projeto, como as tecnologias e ferramentas e o processo de 

desenvolvimento aplicado para que os objetivos propostos fossem alcançados. O 

Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos ao fim do desenvolvimento do software, 

como sua arquitetura, diagramas, funcionalidades e interfaces. O Capítulo 5 

apresenta as considerações finais do trabalho e também o que será feito 

futuramente, a partir dos resultados que foram obtidos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica sobre os 

principais temas relacionados a este trabalho. São abordados conceitos referentes 

às características sobre Escrita Colaborativa, o uso de Dispositivos Móveis na 

educação e características de Sistemas Colaborativos. 

 

2.1 Escrita Colaborativa 

 

A interação entre indivíduos nos tempos atuais cresceu com o uso de 

ferramentas tecnológicas como computadores, smartphones, tablets, entre outros, e 

isto possibilitou que novas formas de ensino-aprendizagem fossem postas em 

prática, como é o caso da escrita colaborativa. 

A escrita colaborativa na internet nada mais é que o surgimento de uma 

nova forma de produzir textos em ambiente virtual de forma ativa, envolvendo vários 

participantes em tempo real (CELLMS, 2008). É uma atividade que vem sendo 

aplicada em diversas plataformas, como blogs, websites e em ferramentas 

desenvolvidas exclusivamente para este fim. Os resultados obtidos no 

desenvolvimento cognitivo de seus participantes são satisfatórios, pois neste tipo de 

trabalho surge o estímulo na participação do compartilhamento de opiniões e idéias 

acerca de um assunto. De acordo com Franco (2005), o uso de plataformas com 

espaço reduzido para a escrita exige dos estudantes uma melhor organização de 

seus textos, contribuindo com o desenvolvimento destes. 

Segundo Barros (2005), a produção de textos trabalhada em plataformas 

online tem se mostrado como uma excelente ferramenta para educadores, pois 

promovem a alfabetização e a comunicação para expressão individual e interações 

colaborativas no formato de narrativas e diálogos. É possível notar que em uma 

dessas ferramentas, há o estímulo do compartilhamento de ideias por parte dos 

leitores e escritores, pois assim que algo é publicado é possível ler, interpretar e 
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responder, promovendo um dinamismo na atividade. Narrativas podem ser 

consideradas os primeiros passos para o desenvolvimento da alfabetização. A 

prática de contar histórias permite o crescimento nas habilidades de linguagem e 

leitura das crianças. 

FERRARI (2015) diz que para Vygotsky, o primeiro contato da criança com 

novas atividades, habilidades ou informações deve ter a participação de um adulto. 

Ao internalizar um procedimento, a criança "se apropria" dele, tornando-o voluntário 

e independente. Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao 

desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do 

outro, provocando saltos de nível de conhecimento. O ensino, para Vygotsky, deve 

se antecipar ao que o aluno ainda não sabe e nem é capaz de aprender sozinho, 

porque, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. 

No entanto, não é apenas na infância que narrativas são importantes. É 

notável tanto para as crianças, quanto para os adolescentes e adultos que histórias 

auxiliam na compreensão do contexto social em que vivem. Ajudam a expressar 

sentimentos de maneira lúdica e agradável, tão quanto ajudam a praticar a 

imaginação e utilizar a criatividade, acelerando a alfabetização e o desenvolvimento 

da linguagem. Narrativas não necessariamente precisam ser transmitidas 

verbalmente. A alfabetização verbal pode ser ampliada na junção da leitura e da 

escrita como um ponto de encontro para um autor contar histórias. Sendo as 

narrativas auto-iniciativas e auto-sustentáveis formas para a alfabetização avançada, 

é importante que sejam implantadas nas práticas educacionais. 

Para Oliveira et al. (2007), em escolas atualizadas com o mundo 

contemporâneo, questões relativas a como propiciar projetos envolventes aos 

alunos, como estimular o trabalho em equipe, como promover situações 

colaborativas, cooperativas e produtivas, como levar os alunos a posicionarem-se de 

maneira ética em relação a questões sociais, como utilizar novas tecnologias em 

prol da educação, são discutidas com seriedade e implicam na implantação de 

diferentes maneiras de ensinar. 
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2.2 Dispositivos Móveis na Educação 

 

Nas últimas décadas a sociedade contemporânea absorveu as Tecnologias 

de Informação e Comunicação em todos os seus seguimentos (LIMA JUNIOR, 

2012), podendo-se destacar o crescente número do uso de dispositivos de 

comunicação móveis. Estes aparelhos apresentam uma gama de funcionalidades 

que permitem que seu uso possa ser explorado também para a aprendizagem. 

Os dispositivos móveis oferecem comodidade e portabilidade, sendo 

também uma tecnologia amigável e utilizada no cotidiano de muitas pessoas 

permitindo o acesso a diversas informações graças à conectividade com a internet. 

(FONSECA, 2013). 

O uso dos dispositivos cresce a cada ano, sendo que atualmente, 

aproximadamente 43 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais navegam pela 

internet utilizando dispositivos móveis, segundo estudo, que ouviu 2.236 pessoas em 

todas as regiões do Brasil (DATAFOLHA, 2014). 

De acordo com Silva (2007), uma das características em termos de 

inovações por parte dos dispositivos tecnológicos em relação ao futuro das formas 

de educação em um mundo cada vez mais móvel é a possibilidade imersiva do uso 

dessas tecnologias, isto é, o aluno estará em contato em diferentes horários e locais 

com outras pessoas que também estejam acessando as mesmas plataformas de 

comunicação. 

 

2.3 Sistemas Colaborativos 

 

Sistemas colaborativos são ferramentas de software utilizadas em redes de 

computadores para facilitar a execução de trabalhos em grupos (Oliveira, 2015). 

Devem ser especializados o suficiente para facilitar o controle, coordenação, 

colaboração e a comunicação entre os envolvidos no grupo, tanto no mesmo local 

quanto em locais geograficamente diferentes com a interação em tempo real ou em 

tempos diferentes. 
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Segundo Isotani (2015), sistemas colaborativos podem ser definidos como 

sistemas CSCW (Computer Supported Cooperative Work). CSCW define o estudo 

de sistemas baseados em computador que suportam grupos de pessoas engajadas 

em uma tarefa ou objetivo comum. Também podem ser definidos como Groupwares, 

que são ferramentas desenvolvidas a partir dos conceitos estudados em CSCW. 

Groupwares são baseados em tecnologias de computação e telecomunicações que 

auxiliam grupos de usuários a exercer uma atividade. 

De acordo com Oliveira (2015), as características que classificam um 

sistema colaborativo são o tempo e o espaço. Com relação ao tempo, há duas 

formas de interação que sistemas colaborativos oferecem a seus usuários, a 

síncrona e a assíncrona e com relação ao espaço, no mesmo local ou em locais 

diferentes. Sistemas síncronos são aqueles que requerem tempo de resposta 

imediato. Já os sistemas assíncronos não necessitam de um tempo de resposta 

curto ou imediato. 

Neste sentido, o Stories se classifica como um sistema colaborativo 

síncrono, uma vez que seus usuários devem enviar suas colaborações em um 

espaço de tempo definido para a história. 

 

2.4 Trabalhos Relacionados 

 

Dentre os trabalhos relacionados foram considerados softwares que 

abordam temas semelhantes aos objetivos deste trabalho, ou seja, aqueles que 

propõem uma plataforma para a leitura e escrita de textos colaborativos. 

O Quadro 1 apresenta os softwares que possuem similaridade com o 

aplicativo desenvolvido. As colunas apresentam: seu nome comercial, suas 

funcionalidades e sua plataforma. 

Quadro 1: Softwares relacionados 

Diminuto Permite a escrita e leitura de minicontos com 

até 750 caracteres. É possível buscar contos, 

Android 
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marcá-los como favoritos e compartilhá-los por 

meio de outros aplicativos, como o Whatsapp. 

Não se trata de um ambiente totalmente 

colaborativo, pois cada conto só pode ser 

escrito por um único usuário. Possui uma 

interface muito bonita, porém apresentou uma 

certa lentidão no smartphone em que foi 

testado. 

Fabular.us Permite a escrita e leitura de histórias 

colaborativas. É possível criar histórias com 

duas mecânicas diferentes, “Esqueleto 

estranho” e “Livre”. A mecânica de esqueleto 

estranho mostra a quem está escrevendo sua 

colaboração apenas a última parte da história. A 

história só pode começar a ser escrita quando o 

número de escritores definidos no cadastro da 

história estiver pronto para participar. Por se 

integrar com Facebook, possui alguns recursos 

específicos oferecidos pela plataforma. 

Web 

Story Writers Permite a escrita e leitura de histórias 

colaborativas. É possível realizar buscas de 

histórias por titulo, gênero, e status de 

progresso, criar histórias públicas e privadas, 

adicionar amigos. Possui uma interface bem 

simples, mas bem fluída. 

Android 

 

A partir dos softwares apresentados no Quadro 1, é possível identificar 

algumas características presentes nos mesmos a fim de compará-los com o 

aplicativo que foi desenvolvido. As características identificadas foram: 

• Leitura de textos. 

• Escrita colaborativa de textos. 

• Mecanismo que evite acesso de usuários a conteúdo impróprio. 
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• Avaliação de textos e colaborações. 

• Feedback de textos ou colaborações no perfil do usuário. 

• Disponibilidade de uso em plataforma móvel. 

O Quadro 2 apresenta a comparação das características entre os softwares 

onde C1 representa a leitura de textos; C2 a escrita colaborativa de textos; C3 ao 

mecanismo que evite o acesso de usuários a conteúdo impróprio; C4 a avaliação de 

textos e colaborações; C5 ao feedback de textos ou colaborações no perfil do 

usuário e C6 a disponibilidade do uso em plataforma móvel. 

Quadro 2: Comparação de características 

Software C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Diminuto X  X X  X 

Fabular.us X X     

Story 

Writers 

X X    X 

Stories X X X X X X 
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as tecnologias e ferramentas que foram 

utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho, a metodologia aplicada ao seu 

processo de desenvolvimento, os principais artefatos gerados durante o processo e 

a arquitetura do sistema. 

 

3.1 Tecnologias 

 

O aplicativo foi desenvolvido para o sistema operacional de dispositivos 

móveis Android. O uso deste está estimado em mais de um bilhão de smartphones e 

tablets em todo o mundo (ANDROID, 2014). Seu projeto é open source, e o Google - 

empresa desenvolvedora - disponibiliza um conjunto de bibliotecas de API e 

ferramentas de desenvolvimento, o SDK, para a criação de aplicativos por outros 

desenvolvedores. Possui uma vasta documentação, o que facilita muito o seu 

aprendizado. 

A linguagem de programação para a implementação foi o Java. É uma 

tecnologia utilizada no desenvolvimento e distribuição de aplicações móveis e 

incorporados (JAVA, 2014). É a principal linguagem de desenvolvimento de 

aplicações para a plataforma Android, sendo usada até mesmo pelo Google. 

A comunicação entre os dispositivos móveis e o servidor que manterá os 

dados armazenados, foi feita por meio de um WebService. O WebService é utilizado 

na integração de sistemas possibilitando a comunicação entre aplicações diferentes 

(OFICINA DA NET, 2007). Os dados são enviados e recebidos por meio de arquivos 

XML. Os XMLs São documentos organizados hierarquicamente e utilizam a 

linguagem eXtensible Markup Language (XML), que é recomendada pela World 

Wide Web Consortium (W3C) para a criação deste tipo de arquivo (PEREIRA, 2014). 

Nos clientes foi utilizada a biblioteca ksoap2-android. A ksoap2-android é uma 

biblioteca SOAP leve e eficiente para plataformas Android (KSOAP2-ANDROID, 
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2015), ela permite que os projetos em Android façam a comunicação com o 

WebService. 

A manipulação dos dados armazenados no servidor foi feita utilizando-se a 

framework de mapeamento-objeto-relacional EclipseLink JPA. O EclipseLink JPA 

disponibiliza aos desenvolvedores uma solução de persistência baseada no padrão 

Objeto Relacional com suporte adicional para opções avançadas, além de suporte 

avançado para os maiores banco de dados relacionais (ECLIPSELINK, 2015). 

 

3.2 Ferramentas 

 

Como principal ferramenta de desenvolvimento foi usada a IDE Android 

Studio. É totalmente voltada para o desenvolvimento de aplicações para o Android, 

provendo também um ambiente de debug, testes e profile multiplataforma 

(ANDROID, 2014). 

Para o armazenamento e manipulação dos dados no lado do servidor, foi 

utilizado o PostgreSQL, um banco de dados objeto-relacional open source 

(POSTGRESQL, 2014). A administração e o desenvolvimento do banco de dados no 

servidor será feita com a ferramenta PgAdmin III, esta é open source e rica em 

recursos, sendo a mais utilizada em conjunto com o PostgreSQL (PGADMIN, 2014). 

O controle de versão do código e de demais artefatos do projeto foi feito 

utilizando o Git, em conjunto com o Dropbox. O Git é um sistema de controle de 

versão distribuído gratuito e open source, designado para lidar com todos os tipos de 

projetos, dos menores aos maiores, com velocidade e eficiência (PRESTON-

WERNER; WANSTRATH; HYETT, 2014). O Dropbox é um serviço gratuito de 

armazenamento de arquivos na nuvem (LOGICAL AWESOME, 2008), que 

armazenará o repositório criado no projeto. 

A modelagem dos diagramas de caso de uso, classes e entidade 

relacionamento foi feita com a ferramenta Astah Professional. Esta é uma 

ferramenta paga, que provê uma licença gratuita para estudantes.  

O controle das sprints foi feito inicialmente com o uso da ferramenta online 

Freedcamp. O Freedcamp é utilizado para organizar de forma rápida e eficiente as 

tarefas e atividades a serem realizadas em um projeto (FREEDCAMP, 2014). Porém 
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durante o desenvolvimento do sistema, a ferramenta passou por uma atualização e 

perdeu as características do quadro utilizado no processo de desenvolvido que foi 

adotado, assim, o uso da ferramenta foi interrompido. 

Para a modelagem do software foi usada a Unified Modelling Language 

(UML), sendo uma linguagem utilizada para a elaboração de diagramas que permite 

visualizar e documentar modelos de ‘software’. É totalmente extensível e adaptável a 

qualquer modelagem (ISSO É TECNOLOGIA, 2014). Com a UML foram feitos os 

diagramas de caso de uso, classes e de modelagem de entidade e relacionamento. 

 

3.3 Processo de Desenvolvimento 

 

O processo de desenvolvimento teve como metodologia uma adaptação do 

Scrum, o Scrum Solo (DESENVOLVIMENTO ÁGIL, 2014). Ele possui algumas das 

características do Scrum adaptando-se para uma “equipe” reduzida a um único 

colaborador. O Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de 

projetos de software. No Scrum, o desenvolvimento do produto é dividido em 

períodos de tempo, chamados Sprints. O projeto possui uma lista de requisitos 

chamada Product Backlog, a qual se toma como base para distribuir as tarefas nas 

sprints. O objetivo de cada sprint é entregar um produto utilizável e com mais 

recursos que no sprint anterior. 

O ciclo de vida do processo é demonstrado na Figura 1. 

 



 

Figura 1: Ciclo de Vida Scrum Solo

Fonte: (FABRI, 2015)

 

Foram feitas algumas adap

teve duração de duas semanas. O produto desenvolvido e entregue no fim de cada 

Sprint não foi validado por um grupo de pessoas e sim próprio desenvolvedor

foram realizadas as reuniões de orientação ao f

 

A seguir é demonstrada 

contendo os requisitos do projeto. Nas colunas ID, Descrição e Estimativa, estão 

presentes, respectivamente, o número identificador, a descrição e a estimativa em 

horas de cada requisito. A priorização foi feita com base nos pré

funcionamento de cada requisito, onde o requisito de ID 1 tem a maior prioridade e o 

de ID 14 tem a menor prioridade.

 

Quadro 3: Product Backlog

ID Descrição 

1 Criar Conta 

2 Realizar Login 

3 Criar Histórias

: Ciclo de Vida Scrum Solo 

: (FABRI, 2015) 

Foram feitas algumas adaptações no ciclo de vida do processo. Cada Sprint 

teve duração de duas semanas. O produto desenvolvido e entregue no fim de cada 

Sprint não foi validado por um grupo de pessoas e sim próprio desenvolvedor

as reuniões de orientação ao fim de cada Sprint.

é demonstrada o Quadro 3, que representa o 

contendo os requisitos do projeto. Nas colunas ID, Descrição e Estimativa, estão 

presentes, respectivamente, o número identificador, a descrição e a estimativa em 

de cada requisito. A priorização foi feita com base nos pré

funcionamento de cada requisito, onde o requisito de ID 1 tem a maior prioridade e o 

de ID 14 tem a menor prioridade. 

: Product Backlog 

Estimativa (horas)

16

 8

Criar Histórias 30
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tações no ciclo de vida do processo. Cada Sprint 

teve duração de duas semanas. O produto desenvolvido e entregue no fim de cada 

Sprint não foi validado por um grupo de pessoas e sim próprio desenvolvedor. Não 

im de cada Sprint. 

, que representa o Product Backlog 

contendo os requisitos do projeto. Nas colunas ID, Descrição e Estimativa, estão 

presentes, respectivamente, o número identificador, a descrição e a estimativa em 

de cada requisito. A priorização foi feita com base nos pré-requisitos de 

funcionamento de cada requisito, onde o requisito de ID 1 tem a maior prioridade e o 

Estimativa (horas) 

16 

8 

30 
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4 Visualizar Histórias 20 

5 Participar de Histórias 30 

6 Escrever Colaborações 12 

7 Avaliar Histórias 12 

8 Avaliar Colaborações 12 

9 Notificar Usuário 8 

10 Pesquisar Histórias 12 

11 Editar Perfil 12 

12 Recuperar Senha 12 

13 Excluir Conta 4 

14 Excluir Histórias 6 

 

Os requisitos foram distribuídos de acordo com seus níveis de prioridade 

entre sete sprints com duração de duas semanas cada. 

 

.  
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4 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao fim da execução 

do processo de desenvolvimento e validação aplicada ao trabalho, evidenciando a 

arquitetura, os diagramas finais, as funcionalidades desenvolvidas e as interfaces do 

software. 

 

4.1  Execução do Processo 

 

A seguir serão apresentadas as Sprints nas quais foram divididos os 

requisitos a serem desenvolvidos no projeto. 

 

4.1.1 Primeira Sprint 

 

Na primeira sprint foram relacionados os requisitos “1 - Criar Conta” e “2 - 

Realizar Login”. Teve inicio em 19/01/2015 e fim em 01/02/2015. O preparo do 

ambiente de desenvolvimento também foi feito nesta sprint, contando com a criação 

dos projetos cliente e servidor e também do banco de dados do lado do servidor. 

Todas as interfaces e as funcionalidades dos requisitos propostos foram 

implementadas até a data de fim da sprint. 

 

4.1.2 Segunda Sprint 

 

Na segunda sprint foram relacionados os requisitos “3 – Criar História” e “4 – 

Visualizar História”. Teve inicio em 02/02/2015 e fim em 15/02/2015. 
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As funcionalidades e a interface de criação de histórias foram desenvolvidas 

em sua totalidade, porém, a interface de visualização de histórias foi um complicador 

na entrega de todos os requisitos propostos a serem desenvolvidos na sprint, pois 

foram necessárias pesquisas sobre a customização de layouts no Android para a 

apresentação adequada das histórias ao usuário, assim, o requisito não foi 

completado nesta sprint.  

No lugar de um layout mais elaborado, foi utilizada uma lista simples que 

exibia somente o texto submetido na colaboração para que o restante do 

desenvolvimento do projeto não fosse comprometido pela ausência desta 

funcionalidade. 

 

4.1.3 Terceira Sprint 

 

Na terceira sprint foram relacionados os requisitos “5 – Participar de 

Histórias”, “6 – Escrever Colaborações”. Teve inicio em 16/02/2015 e fim em 

01/03/2015. Nessa sprint o requisito “4 – Visualizar História” também foi incluso, já 

que não foi concluído na sprint anterior. 

As principais regras de negócio responsáveis pelo correto funcionamento da 

fila de colaborações no sistema foram implementadas nos requisitos 5 e 6, assim, o 

desenvolvimento dos mesmos foi de grande complexidade. A fila de colaborações 

tem características de uma lista circular, onde cada elemento da lista aponta para o 

elemento seguinte até que o último aponte para o primeiro. Como cada história 

possui sua própria fila de colaborações, e estas devem ser mantidas 

independentemente de falhas no WebService, optou-se por aproveitar a estrutura do 

banco de dados, realizando a inclusão de novos atributos em algumas tabelas, para 

o desenvolvimento do controle das filas, assim, as informações sempre estarão 

salvas. A estrutura final do banco de dados é demonstrada na Figura 12. 

Devido à complexidade desses requisitos, parte do requisito 6 não foi 

concluída nessa sprint, e nenhuma modificação no requisito 4 foi realizada. 

  



26 

 

4.1.4 Quarta Sprint 

 

Na quarta sprint, houve a necessidade de se realizar um replanejamento dos 

requisitos a serem entregues em seu final, ficando definido que o foco principal da 

sprint seria finalizar o requisito “6 – Escrever Colaborações”, já que este era de 

suma importância no funcionamento do fluxo principal do sistema e um pré-requisito 

para o requisito 8. Também foram relacionados à sprint os requisitos “7 – Avaliar 

Histórias” e “8 – Avaliar Colaborações”, além do requisito “4 – Visualizar Histórias“. 

Teve inicio em 02/03/2015 e fim em 15/03/2015. 

Ao final da sprint os requisitos 6 e 8 foram entregues em sua totalidade, o 

requisito 7 não foi desenvolvido e nenhuma modificação foi realizada no requisito 4. 

 

4.1.5 Quinta Sprint 

 

Na quinta sprint foram relacionados os requisitos “9 – Notificar Usuário” e “10 

– Pesquisar Histórias”. Como reflexo do replanejamento feito na sprint anterior, os 

requisitos “7 – Avaliar Histórias” e “4 – Visualizar Histórias” também foram 

relacionados. A entrega do requisito 9 foi colocada como prioridade nesta sprint, já 

que as notificações ao usuário são bastante úteis em aplicações mobile. Teve inicio 

em 16/03/2015 e fim em 29/03/2015. 

Os requisitos 9 e 10 foram entregues em sua totalidade. Não foram feitas 

modificações nos requisitos 7 e 4. 

 

4.1.6 Sexta Sprint 

 

Na sexta sprint foram relacionados os requisitos “11 – Editar Perfil” e “12 – 

Recuperar Senha”, além dos requisitos “7 – Avaliar Histórias” e “4 – Visualizar 

Histórias”. Foi definido como prioridade nessa sprint a entrega dos requisitos 7 e 4 
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por se tratarem de funcionalidades que atingiriam objetivos mais relevantes para o 

funcionamento do sistema. Teve inicio em 30/03/2015 e fim em 12/04/2015. 

Os requisitos 7 e 4 foram desenvolvidos em sua totalidade, as interfaces do 

requisito 11 foram desenvolvidas mas suas funcionalidades não foram 

completamente finalizadas e o requisito 12 não foi desenvolvido. 

 

4.1.7 Sétima Sprint 

 

Na sétima sprint foram relacionados os requisitos “13 – Excluir Conta” e “14 

– Excluir História”, além dos requisitos “11 – Editar Perfil” e “12 – Recuperar Senha”. 

Foi definido como prioridade nessa sprint a entrega dos requisitos 11 e 12 por se 

tratarem de funcionalidades que atingiriam objetivos mais relevantes para o 

funcionamento do sistema. Teve inicio em 13/04/2015 e fim em 26/04/2015. 

Todos os requisitos propostos para esta sprint foram desenvolvidos em sua 

totalidade. 

 

4.2 Arquitetura do Software 

 

O software foi desenvolvido sobre a arquitetura Cliente-Servidor, que se 

baseia na distribuição das tarefas a serem realizadas numa aplicação. O servidor 

fica responsável por receber requisições de serviços vindas dos clientes e de enviar 

respostas com as informações desejadas a eles. Os clientes são responsáveis pela 

interação com os usuários da aplicação, permitindo a entrada de ações que podem 

disparar uma solicitação de serviço ao servidor, e também de exibir os resultados 

obtidos nessas solicitações (COSTA, 2013). 

A Figura 2 representa a arquitetura Cliente-Servidor. 



 

Figura 2: Arquitetura Adaptada

Fonte(Autoria Própria) 

 

O servidor e os clientes da aplicação foram estruturados com base na 

arquitetura MVC. O MVC (Model

que permite a divisão 

divisão é realizada para facilitar resolução de um problema maior.

possui características bem definidas que facilitam o desenvolvimento do software

(BASTOS, 2011). 

A camada de Modelo é responsável por toda regra de negócio da aplic

realizando cálculos e consultas no banco de dados. A camada de Visão é 

responsável pela interação do usuário com o software, como entrada e exibição de 

dados. A camada de Controle é responsável por definir o fluxo que as informações 

Adaptada 

O servidor e os clientes da aplicação foram estruturados com base na 

O MVC (Modelo, Visão e Controle) é uma arquitetura ou padrão 

 das funcionalidades de um software 

divisão é realizada para facilitar resolução de um problema maior.

possui características bem definidas que facilitam o desenvolvimento do software

A camada de Modelo é responsável por toda regra de negócio da aplic

realizando cálculos e consultas no banco de dados. A camada de Visão é 

responsável pela interação do usuário com o software, como entrada e exibição de 

dados. A camada de Controle é responsável por definir o fluxo que as informações 
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O servidor e os clientes da aplicação foram estruturados com base na 

) é uma arquitetura ou padrão 

 em camadas, essa 

divisão é realizada para facilitar resolução de um problema maior. Cada camada 

possui características bem definidas que facilitam o desenvolvimento do software 

A camada de Modelo é responsável por toda regra de negócio da aplicação, 

realizando cálculos e consultas no banco de dados. A camada de Visão é 

responsável pela interação do usuário com o software, como entrada e exibição de 

dados. A camada de Controle é responsável por definir o fluxo que as informações 



 

terão no software, chamando regras da camada Modelo e atribuindo o resultado das 

operações realizadas à camada Visão.

A Figura 3 apresenta arquitetura MVC do servidor, representada pela 

estrutura de pacotes. 

Figura 3: Estrutura de Pacotes do Serv

Fonte(Autoria Própria) 

 

 

Neste projeto, o servidor não possui uma camada de visão em sua estrutura 

de pacotes, já que a interação com os usuários do software é de responsabilidade 

dos clientes. 

A Figura 4 apresenta a arquitetura MVC dos clientes, repr

estrutura de pacotes. 

, chamando regras da camada Modelo e atribuindo o resultado das 

ções realizadas à camada Visão. 

apresenta arquitetura MVC do servidor, representada pela 

: Estrutura de Pacotes do Servidor 

Neste projeto, o servidor não possui uma camada de visão em sua estrutura 

de pacotes, já que a interação com os usuários do software é de responsabilidade 

apresenta a arquitetura MVC dos clientes, repr
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Neste projeto, o servidor não possui uma camada de visão em sua estrutura 

de pacotes, já que a interação com os usuários do software é de responsabilidade 

apresenta a arquitetura MVC dos clientes, representada pela 



 

Figura 4: Estrutura de Pacotes do Cliente

Fonte(Autoria Própria)

 

 

Como já citado n
ambiente de desenvolvimento 
ambiente é manter as interfaces do proje
pacote layout representa a camada de visão do projeto.

 

4.2.1 Restrições 

 

O aplicativo não disponibiliza um recurso de comunicação e interação direta 

entre usuários. Todo o relacionamento possível entre os 

meio do envio das colaborações e

escritas e nas histórias criadas.

Não é possível vincular qualquer imagem ao perfil do usuário.

Como não foi imp

depende totalmente do acesso à rede de dados para o seu funcionamento, não 

: Estrutura de Pacotes do Cliente 

Fonte(Autoria Própria) 

Como já citado na Seção 3.1, o cliente da aplicação foi desenvolvido no 
ambiente de desenvolvimento Android Studio. Uma das pe
ambiente é manter as interfaces do projeto num pacote chamado 

representa a camada de visão do projeto. 

não disponibiliza um recurso de comunicação e interação direta 

. Todo o relacionamento possível entre os mesmos

meio do envio das colaborações e das avaliações realizadas

histórias criadas. 

possível vincular qualquer imagem ao perfil do usuário.

Como não foi implementado um banco de dados no cliente, o

depende totalmente do acesso à rede de dados para o seu funcionamento, não 
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depende totalmente do acesso à rede de dados para o seu funcionamento, não 
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sendo possível realizar qualquer tipo de ação na ausência de conexão. Os recursos 

de conexão são de responsabilidade do hardware e do software no qual a aplicativo 

está instalado. 

O aplicativo oferece suporte para a plataforma Android com versão superior 

a API 15. 

 

4.3 Diagramas 

 

A Figura 11 (Apêndice A) apresenta o Diagrama de Casos de Uso Geral do 

software. O software possui dois tipos de atores, o Usuário e o Criador. O Usuário é 

tem permissões de acesso às funcionalidades básicas do software, como ler uma 

história, colaborar, avaliar, entre outras. Um Usuário se torna Criador quando este 

cria uma história, assim, como Criador ele passa a ter além das permissões básicas 

algumas mais específicas, como editar as informações da história ou excluir a 

história. 

A Figura 12 (Apêndice B) apresenta o Diagrama de Entidade 

Relacionamento que representa a estrutura do banco de dados que foi 

implementado no servidor. A tabela USUARIO contém os dados pessoais dos 

usuários do sistema, como seus nomes e idades, e credenciais de acesso ao 

software. A tabela HISTORIA contém os dados das histórias criadas no software, 

como seu título, data de criação e configurações. A tabela COLABORADOR contém 

dados referentes a quais usuários estão participando de quais histórias, e seu status 

na mesma, como ativo ou inativo. A tabela COLABORACAO contém os dados das 

colaborações enviadas pelos usuários, como sua data e conteúdo. Por fim, as 

tabelas AVALIACAOHISTORIA e AVALIACAOCOLABORACAO contém os dados 

referentes às avaliações realizadas pelos usuários do sistema, como a data em que 

foram feitas e o voto que foi dado. 

A Figura 13 (Apêndice C) apresenta o Diagrama de Classes do pacote 

Modelo do servidor. As classes do pacote modelo do servidor são as entidades 

mapeadas do banco de dados a partir do EclipseLink, elas possuem atributos que 

representam as colunas das tabelas do banco de dados, métodos de getter e setter 
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para cada atributo e também as NamedQuerys que são chamadas nas classes do 

pacote DAO para realizar as buscas no banco de dados. 

A Figura 14 (Apêndice D) apresenta o Diagrama de Classes dos pacotes 

DAO e Utils do servidor. As classes do pacote DAO do servidor possuem métodos 

nos quais foi implementado a regra de negócio da aplicação. São chamados pelas 

classes do pacote controle sempre que uma requisição de serviço é feita pelos 

clientes. Nela são feitas as buscas, inserções, alterações e deleções de dados do 

banco de dados. 

A Figura 15 (Apêndice E) apresenta o Diagrama de Classes do pacote 

Controle do servidor. As classes do pacote controle do servidor possuem os 

métodos que representam os serviços que são fornecidos aos clientes da aplicação. 

Sempre que uma requisição de serviço chega ao servidor, é chamado o método da 

classe controle correspondente ao serviço. Este verifica qual o tipo de informação 

desejada pelo cliente, e então aciona as regras de negócio necessárias contidas nas 

classes do pacote DAO. Uma vez que a regra é executada e obtêm-se uma 

resposta, essa é retornada ao cliente. 

A Figura 16 (Apêndice F) apresenta o Diagrama de Classes do pacote 

Modelo do cliente. As classes do pacote modelo no cliente são um “espelho” das 

entidades contidas no servidor, contendo os atributos, métodos de getter e setter, 

além da implementação dos métodos fornecidos pela biblioteca ksoap2-android, 

utilizada na comunicação do cliente com o servidor. 

A Figura 17 (Apêndice G) apresenta o Diagrama de Classes do pacote 

Controle do cliente. As classes do pacote controle do cliente possuem os métodos 

que controlam o fluxo das informações nos clientes. Elas recebem a entrada de 

dados feita pelos usuários nas interfaces, fazem a chamada dos serviços oferecidos 

pelo servidor, recebem e tratam as informações que vem no retorno dos serviços, 

que posteriormente são enviados para as interfaces novamente para serem exibidas 

aos usuários. 
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4.4 Funcionalidades Desenvolvidas 

 

• Criar Conta: uma pessoa poderá se cadastrar no aplicativo informando 

os dados necessários para o cadastro: nome, e-mail, senha, e data de nascimento. 

Com o cadastrado efetuado, o usuário terá um perfil e poderá editá-lo a qualquer 

momento; 

• Realizar Login: um usuário poderá logar no aplicativo tendo uma conta 

criada, bastando informar seu e-mail e senha. Após o primeiro login, se o usuário 

desejar, seus dados de autenticação poderão ficar salvos para que não seja 

necessário informá-los novamente num novo login; 

• Editar Perfil: uma vez logado no aplicativo, o usuário poderá editar seu 

Perfil, que foi dividido em três categorias: Informações de Escritor, que conterá as 

informações Escritor Favorito, Livro Favorito, Gêneros Literários de Interesse, 

Conceito de Escritor e Minhas Histórias; Informações Pessoais que conterá o Nome 

do Usuário, Data de Nascimento, Nacionalidade, Gênero Sexual e Idioma Nativo; 

Informações da Conta que conterá o Email utilizado no cadastro e a Senha; 

• Excluir Conta: o usuário que não desejar mais participar de quaisquer 

atividades dentro do aplicativo poderá “desativar” sua conta do mesmo. Seu perfil 

não poderá ser acessado por outro usuário, e suas informações nas histórias, como 

seu nome em cada uma de suas colaborações não será exibido; 

• Recuperar Senha: o usuário que esquecer qual senha definiu para 

realizar o login no aplicativo, poderá solicitar uma recuperação da mesma. Será 

enviada ao seu e-mail uma nova senha, a qual ele poderá usar para logar e 

posteriormente alterá-la se achar necessário; 

• Criar Histórias: todo usuário poderá criar histórias, tendo como 

obrigação definir o título, um ou mais gêneros e a classificação etária. As demais 

informações associadas à história são: Usuário Criador, Usuários Colaboradores, 

Título, Limite de Palavras por Participação, Limite de Contribuições da História, 

Limite de Colaboradores, Limite de Faltas, Regras Gerais da História e Tempo Limite 

de Espera para Colaborar; 

• Pesquisar Histórias: um usuário poderá pesquisar as histórias 

existentes, por título e/ou gênero; 
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• Visualizar Histórias: para visualizar uma história, o usuário terá de 

estar dentro da faixa etária permitida ao acesso de suas informações e assim, 

poderá ler, avaliar e participar da história; 

• Participar de Histórias: um usuário que estiver lendo uma história 

poderá participar da mesma para que possa se tornar um colaborador, para isso, 

deverá existir vagas livres na história; 

• Avaliar Histórias: toda história poderá ser avaliada por seus 

colaboradores e leitores por meio de votos positivos ou negativos. Esta avaliação 

será utilizada para a ordenação das histórias na lista de histórias; 

• Avaliar Colaborações: Todo colaborador poderá ser avaliado por 

outros usuários por meio de suas colaborações nas histórias com votos positivos e 

negativos. A nota de avaliação reflete no seu conceito de escritor presente no perfil, 

composta da média aritmética das avaliações dos usuários; 

• Excluir Histórias: uma história poderá ser excluída por seu criador a 

qualquer momento. A história excluída será retirada da conta do criador e dos 

históricos de participação de todos os colaboradores envolvidos; 

• Escrever Colaborações: cada história possuirá uma fila circular de 

colaboração seguindo a ordem de entrada dos colaboradores na história. O primeiro 

colaborador é o criador da história e este deverá sempre escrever uma “introdução” 

para a história (primeira colaboração), só então os demais usuários poderão 

colaborar. O usuário que se tornar colaborador no meio do desenvolvimento da 

história será o último da fila. Após o último usuário da fila colaborar volta a ser a vez 

do primeiro usuário. O colaborador que estiver na vez deverá escrever e submeter 

sua colaboração antes que o tempo limite termine, após isso, o próximo colaborador 

recebe o direito de colaborar. O colaborador será notificado quando for a sua vez de 

contribuir; 

• Limite de Tempo, Vagas, Palavras e Faltas: ao criar uma história, o 

criador poderá determinar qual o tempo máximo que um colaborador terá para 

escrever sua colaboração e submetê-la, o número máximo de colaboradores 

permitidos a participar de uma história ao mesmo tempo, o número máximo de 

palavras que uma colaboração poderá ter o número máximo de contribuições que 

uma história poderá ter e o número de faltas que um colaborador poderá ter. Caso o 
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criador não desejar definir essas informações, serão utilizadas informações pré-

definidas para todas as histórias criadas; 

• Sistema de Faltas: caso seja a vez de um colaborador escrever sua 

colaboração e o limite de tempo acabe sem que o mesmo tenha escrito algo, este 

receberá uma falta. Atingidas X faltas, o colaborador será automaticamente retirado 

da história (seu retorno depende da existência de vagas). 

• Notificações: todo usuário receberá uma notificação em seu 

dispositivo móvel na barra de notificações assim que for sua vez de colaborar nas 

histórias; 

 

4.5 Interfaces do Software 

 

A interface de “Escrita de Histórias” é representada pela Figura 5(a), na qual 

o usuário poderá escrever colaborações nas histórias, entre outras ações. 

A interface de “Lista de Histórias” é representada pela Figura 5(b), na qual o 

usuário poderá buscar e acessar uma história. 

A interface de “Criação de Histórias” é representada pela Figura 5(c), na qual 

o usuário poderá criar uma nova história, definindo apenas algumas informações. 



 

(a) 
Figura 5: (a) interface de escrita de histórias; (b) interface de listagem de histórias; (c) interface de 

criação de histórias. 

 

Na interface de “Informações da História”

será possível definir 

quantidade de colaboradores

configurações, serão utilizadas informações padrões na história.

 Na interface de “Login”

cadastrar ou logar no aplicativo, que

A interface de “Cadastro de Usuário

usuário poderá criar uma nova conta

(b) (c) 
escrita de histórias; (b) interface de listagem de histórias; (c) interface de 

de “Informações da História”, representada pela Figura 

será possível definir diversas configurações como limitação de palavras e 

dade de colaboradores. Caso o criador da história preferir não definir essas 

, serão utilizadas informações padrões na história. 

de “Login”, representada pela Figura 6(b), 

cadastrar ou logar no aplicativo, que abrirá a tela de “Lista de Histórias”.

de “Cadastro de Usuário” é representada pela Figura 

poderá criar uma nova conta. 
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escrita de histórias; (b) interface de listagem de histórias; (c) interface de 

, representada pela Figura 6(a), 

diversas configurações como limitação de palavras e 

. Caso o criador da história preferir não definir essas 

 

, o usuário poderá se 

a tela de “Lista de Histórias”. 

representada pela Figura 6(c). Nesta tela o 



 

(a) 
Figura 6: (a) interface de informações da historia;

usuários. 

 

Na interface de “Dados Pessoais”

apresentas algumas informações sobre o usuário, como seu nome, 

nascimento e gostos literários.

Na Interface de “Dad

apresentadas algumas informações sobre as avaliações que o usuários recebeu, 

como seu conceito naquele momento, e os comentários feitos nas avaliações.

Na interface de “Dados da Conta” representada pega 

apresentado o email que o usuário utilizou em seu cadastro e são fornecidos 

campos para que o usuário altere sua senha.

(b) (c) 
: (a) interface de informações da historia; (b) interface de login; (c) interface de cadastro de 

Na interface de “Dados Pessoais” representada pela Figura 7(a),

apresentas algumas informações sobre o usuário, como seu nome, 

nascimento e gostos literários. 

Na Interface de “Dados como Escritor” representada pela Figura 7(b), são 

apresentadas algumas informações sobre as avaliações que o usuários recebeu, 

como seu conceito naquele momento, e os comentários feitos nas avaliações.

Na interface de “Dados da Conta” representada pega 

apresentado o email que o usuário utilizou em seu cadastro e são fornecidos 

campos para que o usuário altere sua senha. 
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(b) interface de login; (c) interface de cadastro de 

representada pela Figura 7(a), são 

apresentas algumas informações sobre o usuário, como seu nome, data de 

os como Escritor” representada pela Figura 7(b), são 

apresentadas algumas informações sobre as avaliações que o usuários recebeu, 

como seu conceito naquele momento, e os comentários feitos nas avaliações. 

Na interface de “Dados da Conta” representada pega Figura 7(c), é 

apresentado o email que o usuário utilizou em seu cadastro e são fornecidos 



 

(a) 
Figura 7: (a) interface de dados pessoais; (b) interface de dados como escri

dados da conta. 

 

4.6 Validação do Software

 

Após o fim de sua implementação

aplicativos do Google e foi 

O teste de usabilidade consiste em 

participantes representativos avaliam o grau que um produto se encontra em relação 

a critérios específicos de usabilidade, realizando as tarefas que o produto se propõe 

dar suporte (SATIS, 2013)

Ao concluírem 

questões relacionadas 

buscaram coletar informações que definem o tipo de público que utilizou o software, 

se foram encontradas falhas ou dificuldades n

pode ser alcançado. O questionário aplicado está apresentado

resultados levantados estão no Apêndice 

 

(b) (c) 
: (a) interface de dados pessoais; (b) interface de dados como escritor; (c) interface de 

Validação do Software 

pós o fim de sua implementação, o software foi disponibilizado

aplicativos do Google e foi submetido a testes de usabilidade por diversas 

O teste de usabilidade consiste em um método de avaliação de usabilidade no qual 

participantes representativos avaliam o grau que um produto se encontra em relação 

a critérios específicos de usabilidade, realizando as tarefas que o produto se propõe 

(SATIS, 2013). 

Ao concluírem os testes, todos responderam a um questionário 

 à qualidade e funcionalidades do produto.

buscaram coletar informações que definem o tipo de público que utilizou o software, 

se foram encontradas falhas ou dificuldades no seu uso e se o objetivo proposto 

questionário aplicado está apresentado no Apêndice 

resultados levantados estão no Apêndice I. 
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tor; (c) interface de 

foi disponibilizado na loja de 

por diversas pessoas. 

um método de avaliação de usabilidade no qual 

participantes representativos avaliam o grau que um produto se encontra em relação 

a critérios específicos de usabilidade, realizando as tarefas que o produto se propõe 

responderam a um questionário com 

do produto. As questões 

buscaram coletar informações que definem o tipo de público que utilizou o software, 

o seu uso e se o objetivo proposto 

no Apêndice H e os 



 

4.7 Discussões 

 

A validação aplicada ao software procurou identificar se os resultados 

esperados no desenvolviment

pessoas utilizaram o software simultaneamente

anos. Na Figura 8 é possível observar que 35,7% dos usuários

avaliação não lêem nenhum ou a

Figura 8: Gráfico de Quantidade 

 

Os dados coletados com o questionário de avaliação revelaram que

demonstrado na Figura 

potencial para a aplicação no meio acadêmico como um método de ensino 

alternativo, e para 64,3%, antes disso é

A validação aplicada ao software procurou identificar se os resultados 

desenvolvimento desse trabalho foram obtidos. Durante os testes 14 

utilizaram o software simultaneamente, a maioria com idade entre 18 e 29 

é possível observar que 35,7% dos usuários

não lêem nenhum ou apenas 1 livro a cada seis meses.

: Gráfico de Quantidade de Livros Lidos por Semestre 

Os dados coletados com o questionário de avaliação revelaram que

demonstrado na Figura 9, na opinião de 28,6% dos usuários

potencial para a aplicação no meio acadêmico como um método de ensino 

para 64,3%, antes disso é necessário realizar melhorias no mesmo.
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A validação aplicada ao software procurou identificar se os resultados 

Durante os testes 14 

, a maioria com idade entre 18 e 29 

é possível observar que 35,7% dos usuários que realizaram a 

penas 1 livro a cada seis meses. 

 

Os dados coletados com o questionário de avaliação revelaram que, como 

28,6% dos usuários, o software tem 

potencial para a aplicação no meio acadêmico como um método de ensino 

realizar melhorias no mesmo. 



 

Figura 9: Gráfico de Aprovação do Software

 

Os erros encontrados nos testes realizados, como demonstrado na Figura 

10, causaram certo desconforto de uso em seus usuários, mas

comportamentos inadequados

software. 

: Gráfico de Aprovação do Software em Sala de Aula 

s encontrados nos testes realizados, como demonstrado na Figura 

, causaram certo desconforto de uso em seus usuários, mas

comportamentos inadequados e não a erros que impedissem o funcionamento do 
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s encontrados nos testes realizados, como demonstrado na Figura 

, causaram certo desconforto de uso em seus usuários, mas se resumiram a 

e não a erros que impedissem o funcionamento do 



 

Figura 10: Gráfico de Erros no Software

 

Mesmo, com os problemas citados acima, o uso software não foi 

comprometido, e os objetivos

Dentre eles se destacam os seguintes:

Os usuários foram capazes

histórias de maneira simples e intuitiva, e estas se tornavam visíveis a todos que 

estavam logados. Puderam 

suficiente, e solicitar participação na fila de espera das mes

colaborar receberam notificações na barra de 

nelas para entrar nas histórias que deveriam

enviar e avaliar colaborações nas suas histórias e nas de outros usuários

receberam avaliações em suas colaborações, puderam acompanhar as atualizações 

em seus conceitos como escritores.

: Gráfico de Erros no Software 

Mesmo, com os problemas citados acima, o uso software não foi 

os objetivos esperados durante a validação puderam ser obtidos.

Dentre eles se destacam os seguintes: 

Os usuários foram capazes de se cadastrar no software e 

histórias de maneira simples e intuitiva, e estas se tornavam visíveis a todos que 

Puderam entrar nas histórias criadas, aqueles que tinham idade 

participação na fila de espera das mesmas.

notificações na barra de status do aparelho, bastando clicar 

nelas para entrar nas histórias que deveriam colaborar. Também foram capazes de 

colaborações nas suas histórias e nas de outros usuários

receberam avaliações em suas colaborações, puderam acompanhar as atualizações 

seus conceitos como escritores. 
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Mesmo, com os problemas citados acima, o uso software não foi 

esperados durante a validação puderam ser obtidos. 

r no software e de criar novas 

histórias de maneira simples e intuitiva, e estas se tornavam visíveis a todos que 

, aqueles que tinham idade 

mas. Em suas vezes de 

do aparelho, bastando clicar 

colaborar. Também foram capazes de 

colaborações nas suas histórias e nas de outros usuários. Conforme 

receberam avaliações em suas colaborações, puderam acompanhar as atualizações 
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As informações coletadas por meio da aplicação do questionário de 

avaliação servem como base para correções e melhorias que podem ser realizadas 

no software para que uma versão mais estável seja distribuída ao seu publico. As 

correções e melhorias serão mais bem detalhadas no capítulo 5.1 Trabalhos 

Futuros. 

 

4.8 Inovações e Contribuições 

 

O Stories é uma ferramenta que visa oferecer um ambiente lúdico para 

leitura e escrita de histórias colaborativas. Para tal, ele conta com funcionalidades 

para a criação de histórias, colaboração e avaliação das colaborações, oferecendo 

um feedback a seus usuários relativo qualidade de suas colaborações. 

Como mencionado na seção 2.4, existem ao menos outros três softwares 

com o intuito de oferecer um ambiente de leitura e escrita, no entanto, nenhum deles 

oferece esse feedback aos seus usuários. Portanto, uma das inovações oferecidas 

pelo Stories está em permitir que seus usuários acompanhem seu progresso dentro 

do ambiente por meio de seu conceito como escritor, estimulando-os a manter seu 

conceito sempre o melhor possível, com o envio de colaborações cada vez melhores 

e sem erros gramaticais. 

 

4.9 Publicação do Stories 

 

O Stories foi publico na loja de aplicativos do Google. Ele está disponível 

gratuitamente para download no seguinte link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guerreiro.stories 

O Stories foi classificado como um aplicativo de educação e é compatível 

atualmente com 7814 dispositivos. Para ser instalado num dispositivo móvel, é 

necessário que este possua uma versão 4.0.3 ou superior do Android. Seu arquivo 

de instalação tem o tamanho de 619 kilobytes. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Os processos aplicados a este trabalho resultaram na concepção um 

aplicativo para dispositivos móveis que proporciona a seus usuários um ambiente de 

leitura e escrita colaborativa. Para alcançar esse objetivo, foram estudados pontos 

relacionados ao uso de ferramentas tecnológicas como métodos alternativos para 

ensino-aprendizado nas escolas, como os dispositivos móveis, a contribuição dos 

sistemas colaborativos em atividades que visam facilitar a execução de trabalhos em 

grupos e os benefícios da pratica de ler e escrever. 

Foi observado que nos últimos anos educadores estão adotando métodos 

alternativos de ensino para despertar o interesse de seus alunos a praticar hábitos 

tão importantes, como ler e escrever. Como citado na Seção 1.1, pesquisas 

mostraram que do ano de 2001 até o ano de 2011, 75% da população brasileira 

possuía dificuldades em interpretar e escrever textos longos. A ausência do hábito 

de ler por grande parte da população pode ser um dos maiores motivos atrelados ao 

problema constatado. 

O desenvolvimento deste software procurou oferecer a esse público um 

ambiente lúdico de ensino-aprendizagem, com aspectos que incentivam seu uso 

contínuo. O produto final apresentou-se como uma ferramenta de uso em potencial 

no meio acadêmico, permitindo a seus usuários praticar a leitura e a escrita, 

entretanto, como se trata de uma versão inicial, ainda não está completamente 

amadurecido. É interessante que sejam realizadas correções e melhorias em 

funcionalidades já implementadas, além de novas funcionalidades apontadas como 

importantes pelos avaliadores para que o software possa atender satisfatoriamente a 

seus usuários. 
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5.1 Trabalhos Futuros 

 

Diante dos problemas e limitações que foram encontrados durante os testes 

de usabilidade, como na busca e atualização de histórias, e cadastros de usuários e 

histórias, foi possível notar que algumas melhorias nas funcionalidades do software 

poderiam ser realizadas. O principal ponto onde pode haver melhorias é a dinâmica 

de colaborações, na qual cada usuário deve aguardar sua vez de colaborar. Essa 

regra pode ser mais compreensível para usuários iniciantes, com dados na tela que 

demonstrem sua posição na fila de colaborações e uma estimativa do tempo que 

levará até que sua vez chegue. 

Por se tratar de uma ferramenta onde todo seu conteúdo é gerado por seus 

usuários, torna-se interessante adicionar mecanismos que possibilite que conteúdos 

indesejados ou inapropriados não sejam submetidos e fiquem disponíveis a todo o 

público. Para tal, as próximas etapas serão destinadas a implementação de novas 

funcionalidades como, tornar histórias privadas, onde este tipo de história seja 

visível apenas para usuários que foram selecionados a participar dela, e tornas 

usuários moderadores, onde os moderadores ficarão responsáveis por aprovar 

submissões de outros usuários. 

O desenvolvimento deste projeto utilizou algumas tecnologias até então 

pouco conhecidas por parte do aluno, como o Android e WebService, e isso 

acarretou em certas dificuldades em seus processos iniciais. No entanto, ao longo 

do projeto os devidos conhecimentos acerca das tecnologias foram aprimorados, 

assim, também é interessante que seja efetuada a refatoração de algumas partes do 

código fonte. 

Após as correções e melhorias serem realizadas o software será submetido 

a novas validações a fim de ser melhorado continuamente, até que seu uso seja 

plenamente satisfatório. Neste sentido, será oferecida a alguns professores de 

língua portuguesa a experiência de utilizarem o software com suas turmas de 

alunos, assim, estes poderão contribuir para a qualidade do software e ao mesmo 

tempo usufruir de seus benefícios. 
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Apêndice A – DIAGRAMA DE 
 

Figura 11: Caso de Uso Geral 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL

 

49 

CASO DE USO GERAL 

 



 

Apêndice B – DIAGRAMA DE ENTIDADE 
 

Figura 12: Diagrama de Entidade Relacionamento 

DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO 

: Diagrama de Entidade Relacionamento – Servidor 
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Apêndice C – DIAGRAMA DE CLASSES 
 

Figura 13: Diagrama de Classes - Pacote Modelo 

DIAGRAMA DE CLASSES – PACOTE MODELO – SERVIDOR 

Pacote Modelo – Servidor 
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Apêndice D – DIAGRAMA DE CLASSES 
 

Figura 14: Diagrama de Classes - Pacote DAO – Servidor

DIAGRAMA DE CLASSES – PACOTE DAO – SERVIDOR 

Servidor 

52 

 



 

Apêndice E – DIAGRAMA DE CLASSES 
 

Figura 15: Diagrama de Classes - Pacote Controle 

DIAGRAMA DE CLASSES – PACOTE CONTROLE – SERVIDOR 

Pacote Controle - Servidor
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Apêndice F – DIAGRAMA DE CLASSES 
CLIENTE 
 

Figura 16: Diagrama de Classes 

 

DIAGRAMA DE CLASSES – PACOTE MODELO 

: Diagrama de Classes - Pacote Modelo - Cliente 
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PACOTE MODELO - 

 



 

Apêndice G – DIAGRAMA DE CLASSES 
CLIENTE 
 

Figura 17: Diagrama de Classes 

 

DIAGRAMA DE CLASSES – PACOTE CONTROLE 

: Diagrama de Classes - Pacote Controle - Cliente 
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PACOTE CONTROLE - 
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Apêndice H – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Questionário de avaliação do aplicativo Stories 

Dados do Indicador do Alfabetismo Funcional de 2011-2012, apontam 75% da população brasileira 

apresentam dificuldades em interpretar e escrever textos longos. Os mesmos números foram 

registrados também em 2001. 

Como uma forma de contribuir para a melhoria deste cenário, o Stories tem por objetivo oferecer 

uma plataforma para leitura e escrita de histórias colaborativas, de maneira que esta atividade seja 

contínua e divertida. 

Respondam as perguntas abaixo com relação a sua experiência no uso do aplicativo Stories. 

*Obrigatório 

Qual o seu nome? * 

 

Selecione sua faixa etária * 

o Menos de 12 anos  

o Entre 13 e 17 anos  

o Entre 18 a 29 anos  

o Entre 30 a 59 anos  

o Acima de 60 anos  

Selecione o número de livros que você costuma ler por semestre: * 

o Nenhum  

o 1  

o 2 - 5  

o 6 - 10  

o Mais de 10  

1 - Você considera que seu tempo dedicado à leitura é: * 

o Suficiente  

o Insuficiente  

2 - Você utilizaria o Stories no seu dia-a-dia? * 
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o Sim  

o Não  

3 - Você recomendaria o Stories para outras pessoas? * 

o Sim  

o Não  

4 - Os cadastros de usuário e histórias do software são: * 

o Simples e rápidos  

o Razoáveis  

o Complicados e demorados  

5 - A dinâmica de colaborações nas histórias se mostrou: * 

o Simples  

o Compreensível ao longo do uso  

o Complicada a ponto de não ser compreendida  

6 - Durante os testes realizados você encontrou alguma dificuldade ao utilizar o software, 

como não saber qual ação tomar ou qual informação fornecer? * 

o Não  

o Sim, algumas vezes  

o Sim, Sempre  

7 - Caso o software tenha apresentado algum erro durantes os testes, marque a opção que 

corresponder à funcionalidade.  

o Cadastro de usuário  

o Busca de histórias  

o Cadastro de histórias  

o Atualiazação de informações da história  

o Envio de colaborações nas histórias  

o Visualização das informações do perfil de usuário  

8 - Na sua opinião, o Stories pode ser utilizado em sala de aula, a fim de oferecer aos alunos 

um método de apredizado alternativo, por meio da leitura e escrita colaborativa? * 
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o Sim  

o Sim, mas é necessário realizar melhorias  

o Não  
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Apêndice I – RESULTADOS DAS PESQUISAS 
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