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[ ] Reconhecimento de Padrões  
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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Contextualização 

/ motivação 

Elevadas taxas de evasão têm atingido o ensino computacional de nível superior, tais como cursos de Ciência da 

Computação e de Sistemas de Informação. Parte dos desafios estão relacionado ao processo de ensino e 

aprendizagem de programação (EA-PROG). Neste contexto, a aprendizagem baseada em projetos ágeis (APjBL) se 

apresenta como alternativa aos métodos tradicionais de ensino de programação de computadores (doravante 

programação). 

Problema de 

pesquisa 

Embora APjBL venha sendo empregada na educação, há poucos relatos com relevância internacional de sua 

aplicação no contexto do ensino superior brasileiro, tanto relativo ao método de aplicação, como relativo às suas 

contribuições relativo ao rendimento escolar, à motivação, à comunicação e ao aspecto profissional dos alunos. 

Objetivo geral  

da pesquisa 

Analisar os benefícios de APjBL para o EA-PROG no ensino superior brasileiro comparado ao método tradicional 

de ensino de programação com relação ao rendimento escolar, à motivação, à comunicação e ao aspecto profissional 

dos alunos. 

Trabalhos 

relacionados 

São destacados três trabalhos relacionados: (i) Innovative Teaching Strategies and New Learning Paradigms in 

Computer Programming (QUEIRÓS, 2014) oferece inspiração para a inovação educacional na programação de 

computadores. As obras (ii) Starting out with projects - Experiences with agile software development in high schools 

(KASTL; KIESMÜLLER; ROMEIKE, 2016) e (iii) Agile projects in high school computing education - 

Emphasizing a learners’ perspective (ROMEIKE; GÖTTEL, 2012), descrevem o método de ensino APjBL nomeado 

AMoPCE (Agile Model for Projects in Computing Education) que oferece simplificação e adaptação ao contexto 

da pesquisa. 

Proposta para 

solução 

Como proposta, esta pesquisa adota abordagem explicativa com análise quali-quantitativa, com foco aos benefícios 

aos alunos, com análise mista concorrente aninhada (CRESWELL, 2009). Com intervenção no método de ensino, 

foi proposto o método AMoPCE, encontrado com bases em um Revisão Sistemática de Literatura. A intervenção 

metodológica de ensino foi adaptada ao contexto e ocorreu em disciplinas de um semestre acadêmico. 



Dados Dados quantitativos: Rendimento escolar (notas e faltas), além dos seguintes construtos adaptados ao contexto da 

pesquisa: motivação (BORUCHOVITCH, 2008), comunicação (MORIMOTO, 2016) e profissão (TEIXEIRA; 

BARDAGI; HUTZ, 2007). Dados qualitativos: Entrevista com professores; dados documentais. 

Validação Por meio da análise mista concorrente aninhada. Na articulação, o conjunto dos dados quantitativos incorporarão os 

dados aninhados, que poderão oferece suporte ajudando a explicar o fenômeno (CRESWELL, 2009). Para validação 

da parte quantitativa, será utilizada a estatística descritiva e a inferencial, de modo a verificar as seguintes hipóteses: 

H1 – AMoPCE beneficia o rendimento escolar; H2 – AMoPCE beneficia a motivação; H3 – AMoPCE beneficia a 

comunicação; H4 – AMoPCE beneficia o aspecto profissional. 

Limitações Pesquisa está limitada à intervenção de método de ensino que não são os únicos fatores de impacto no ensino de 

graduação. Limitações inerentes à pesquisas em educação (BELL, 2016; BORDENAVE; PEREIRA, 1991; 

CRESWELL; CLARK, 2013).  

Resultados 

esperados 

Contribuições científicas: Contribuir com o detalhamento da utilização e das contribuições da APjBL, por meio do 

AMoPCE, para o ensino de programação no contexto brasileiro, com foco nos benefícios resultantes aos alunos. 

Possivelmente contribuir para a melhorias da experiência educacional e da capacitação dos futuros programadores. 

Contribuições tecnológicas: Detalhamento de processos e ferramentas utilizados em APjBL, tanto no contexto do 

ensino como de aprendizagem, tais como instrumentos avaliativos, processos de aprendizagem e limitações 

respetivas ao contexto, contribuindo com pesquisas futuras. 

 

MÉTODO DE PESQUISA [para cada item, marque todas as opções adequadas para seu projeto] 

Gênero [ ] Pesquisa teórica [ ] Pesquisa prática [X] Pesquisa empírica [ ] Pesquisa metodológica 

Natureza [ ] Pesquisa básica/pura [X] Pesquisa aplicada 

Objetivo [ ] Pesquisa exploratória [ ] Pesquisa descritiva [X] Pesquisa explicativa [ ] [outro – escrever] 

Abordagem [ ] Pesquisa quantitativa [ ] Pesquisa qualitativa [X] Pesquisa mista (quali-quanti) 

Procedimento 

técnico principal 

[X] Pesquisa experimental 

[ ] Pesquisa bibliográfica 

[X] Pesquisa documental 

[ ] Pesquisa ex-post-facto 

[ ] Pesquisa de levantamento 

[X] Pesquisa com survey 

[ ] Estudo de caso 

[ ] Pesquisa participante 

[ ] Pesquisa-ação 

[ ] Pesquisa etnográfica 

[ ] Pesquisa netnográfica 

[ ] Teoria fundamentada em dados (Grounded theory) 

[ ] Ciência do projeto (Design science) 

[ ] [outro – escrever] 

Técnica(s) /  

Instrumento(s) de 

coleta de dados 

[ ] Medição 

[X] Questionário 

[X] Entrevista 

[ ] Grupos focais 

[ ] Formulário 

[ ] Benchmark 

[ ] Observação (direta / participante) 

[ ] Diário de campo / notas de campo  

[X] Análise documental (ou de artefatos) 

[ ] [outro – escrever] 

Técnica(s) de análise 

de dados 

Análise quantitativa: 

   [X] Estatística descritiva 

   [X] Estatística inferencial 

   [ ] [outro – escrever] 

Análise qualitativa: 

   [X] Análise de conteúdo 

   [ ] Análise do discurso 

   [ ] [outro – escrever] 

 


