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RESUMO

Nas últimas décadas, barreiras geográficas deixaram de existir, a comunicação tornou-se mais
veloz e acessível e ferramentas tecnológicas ampliaram o poder de processamento humano
das informações, levando a profundas transformações econômicas, sociais e culturais. Assim,
Tecnologias da Informação e Comunicação receberam papel fundamental em uma sociedade
que se comunica, negocia e aprende "em rede", entretanto abordagens educacionais adotadas
nas instituições de ensino ainda se encontram defasadas. Novas técnicas de ensino
construtivistas como a Aprendizagem Baseada em Projetos e ferramentas computacionais
como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são pesquisadas e experimentadas, apontando
a gestão de projetos educativos por meio do ciberespaço como uma possível abordagem
educacional capaz de promover a construção do conhecimento pelos próprios aprendizes de
forma colaborativa e superando restrições geográficas. Esta dissertação analisa o Ambiente
Virtual de Aprendizagem Moodle como suporte à técnica de Aprendizagem Baseada em
Projetos e apresenta uma arquitetura de software para a gestão de projetos educativos como
um ambiente que permita a aprendizagem de forma mais autônoma e colaborativa.

Palavras-Chave: Aprendizagem Baseada em Projetos, Ambientes Virtuais de Aprendizagem,
Gestão de Projetos, Moodle.
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ABSTRACT

In recent decades, geographic barriers no longer exist, communication has become faster and
affordable and technological tools expanded the power of human information processing,
leading to profound economic, social and cultural transformations. Thus, Information and
Communication Technologies received critical role in a society that communicates, negotiates
and learns "in network", however educational approaches adopted in schools and universities
are still lagged. New constructivist teaching techniques such as Project-Based Learning and
computational tools like Virtual Learning Environments are researched and experimented,
suggesting educational project management through cyberspace as a possible educational
approach that promotes the construction of knowledge by the learners themselves
collaboratively and overcoming geographical constraints. This dissertation analyzes the
Virtual Learning Environment Moodle to support the technique of Project-Based Learning
and presents a software architecture for the educational project management like an
environment that enables learning of more autonomous and collaborative way.

Keywords: Project-Based Learning, Virtual Learning Environments, Project Management,
Moodle.

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Pesquisas internacionais organizadas cronologicamente ........................................ 59
Figura 2 – Exemplo de kanban board ...................................................................................... 65
Figura 3 – Visão geral do Scrum .............................................................................................. 69
Figura 4 – Ciclo de vida de um projeto PRINCE2 ................................................................... 76
Figura 5 – Visão simplificada da interação dos elementos da arquitetura Dmitry ................... 85
Figura 6 – Fluxo de atividades no método UML Components ................................................ 88
Figura 7 – Modelo de processo de negócio com responsabilidades ......................................... 90
Figura 8 – Diagrama de responsabilidade de interfaces do modelo de tipos de negócio ......... 92
Figura 9 – Especificação de componentes da arquitetura Dmitry ............................................ 93
Figura 10 – Interface IProject e suas operações e o tipo de dados ProjectIdeaDescription ..... 94
Figura 11 – Diagrama de interação para a operação updateProjectMetrics()........................... 94
Figura 12 – Modelo de processo do negócio .......................................................................... 111
Figura 13 – Modelo de conceitos do negócio ......................................................................... 112
Figura 14 – Modelo de tipos de negócio ................................................................................ 113
Figura 15 – Definição da interface de sistema IProject .......................................................... 114
Figura 16 – Definição da interface de sistema ITask ............................................................. 114
Figura 17 – Definição da interface de sistema IMetric .......................................................... 114
Figura 18 – Definição da interface de sistema IChat.............................................................. 115
Figura 19 – Definição da interface de sistema IDocumentVersion ........................................ 115
Figura 20 – Definição da interface de sistema IProjectOpinion ............................................. 115
Figura 21 – Definição da interface de sistema IGroup ........................................................... 115
Figura 22 – Diagrama de responsabilidades de interfaces ..................................................... 116
Figura 23 – Refinamento da interface de sistema IProject ..................................................... 117
Figura 24 – Refinamento da interface de sistema IMetric ..................................................... 117
Figura 25 – Refinamento da interface de sistema ITask ........................................................ 118
Figura 26 – Refinamento da interface de sistema IChat......................................................... 118
9

Figura 27 – Refinamento da interface de sistema IDocumentVersion ................................... 118
Figura 28 – Refinamento da interface de sistema IProjectOpinion ........................................ 118
Figura 29 – Refinamento da interface de sistema IGroup ...................................................... 119
Figura 30 – Diagrama de especificação dos componentes ..................................................... 119
Figura 31 – Diagrama de interação da operação getProjectIdeas() ........................................ 120
Figura 32 – Diagrama de interação da operação getProjectIdeaDetails() .............................. 120
Figura 33 – Diagrama de interação da operação createProject() ............................................ 120
Figura 34 – Diagrama de interação da operação closeProject() ............................................. 120
Figura 35 – Diagrama de interação da operação sendProjectIdea() ....................................... 121
Figura 36 – Diagrama de interação da operação createTask() ............................................... 121
Figura 37 – Diagrama de interação da operação getTaskBoard() .......................................... 121
Figura 38 – Diagrama de interação da operação setTaskPriority() ........................................ 121
Figura 39 – Diagrama de interação da operação setTaskStage()............................................ 122
Figura 40 – Diagrama de interação da operação saveTaskText() .......................................... 122
Figura 41 – Diagrama de interação da operação updateGroupMetrics()................................ 122
Figura 42 – Diagrama de interação da operação getGroupMetrics() ..................................... 122
Figura 43 – Diagrama de interação da operação updateProjectMetrics() .............................. 123
Figura 44 – Diagrama de interação da operação getProjectMetrics() .................................... 123
Figura 45 – Diagrama de interação da operação getChatHistory() ........................................ 123
Figura 46 – Diagrama de interação da operação saveChatMessage() .................................... 123
Figura 47 – Diagrama de interação da operação getDocumentVersion() .............................. 124
Figura 48 – Diagrama de interação da operação sendDocumentVersion() ............................ 124
Figura 49 – Diagrama de interação da operação sendDocumentVersionEvaluation() ........... 124
Figura 50 – Diagrama de interação da operação getDocumentVersionEvaluation() ............. 124
Figura 51 – Diagrama de interação da operação sendProjectOpinion() ................................. 125
Figura 52 – Diagrama de interação da operação getProjectOpinions() .................................. 125
Figura 53 – Diagrama de interação da operação getProjectGroups() ..................................... 125
Figura 54 – Modelo de informação da interface IProjectMgt ................................................ 126
Figura 55 – Modelo de informação da interface IProjectIdeaMgt ......................................... 126
Figura 56 – Modelo de informação da interface IUserMgt .................................................... 127

10

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparação entre instrucionismo e construtivismo.............................................. 32
Quadro 2 – Mapeamento de ferramentas e teorias da aprendizagem ....................................... 51
Quadro 3 – Categorização das pesquisas nacionais quanto à região ........................................ 57
Quadro 4 – Categorização das pesquisas nacionais quanto ao foco temático .......................... 57
Quadro 5 – Categorização das pesquisas internacionais quanto ao país de origem ................. 58
Quadro 6 – Categorização das pesquisas internacionais quanto ao foco temático ................... 59
Quadro 7 – Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento ..................................... 72
Quadro 8 – Descrição dos temas PRINCE2 ............................................................................. 74
Quadro 9 – Processos e atividades do PRINCE2 ..................................................................... 76
Quadro 10 – Comparação das características das abordagens de gestão de projetos ............... 80
Quadro 11 – Pré e pós-condição da operação updateProjectMetrics() ..................................... 95
Quadro 12 – Restrições das interfaces de negócio – pré e pós-condições ............................. 135
Quadro 13 – Restrições das interfaces de sistema – pré e pós-condições .............................. 137

11

LISTA DE SIGLAS

ABP

Aprendizagem Baseada em Projetos

AVA

Ambiente Virtual de Aprendizagem

BIE

Buck Institute for Education

CD-ROM

Compact Disc – Read Only Memory

DMAIC

Define – Measure – Analyse – Improve – Control

EaD

Educação a Distância

FTP

File Transfer Protocol

GEPIED

Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação

GNU GPL

GNU General Public License

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

ISO

International Organization for Standardization

LSS

Lean Six Sigma

MOODLE

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

NTIC

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação

OCDE

Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico

OCL

Object Constraint Language

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMI

Project Management Institute

PRINCE2

Projects In Controlled Environments

SBC

Sociedade Brasileira de Computação

TIC

Tecnologia da Informação e Comunicação

UFS

Universidade Federal de Sergipe

UML

Unified Modeling Language

12

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 15
1.1 Problemática e Hipótese ........................................................................................ 18
1.1.1 Hipótese ........................................................................................................... 19
1.2 Objetivo Geral ....................................................................................................... 19
1.2.1 Objetivos Específicos ...................................................................................... 20
1.3 Metodologia ........................................................................................................... 20
1.4 Organização da Dissertação ................................................................................... 21
2 EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE E AS TIC ......................................... 22
2.1 A nova sociedade ................................................................................................... 23
2.2 Demandas educacionais na contemporaneidade .................................................... 25
2.2.1 O papel das TIC na nova Educação ................................................................. 29
2.3 Abordagens para o processo de ensino-aprendizagem .......................................... 30
2.3.1 Construtivismo ................................................................................................ 31
2.3.2 Construcionismo .............................................................................................. 32
2.3.3 Aprendizagem baseada em projetos ................................................................ 33
2.4 A Metodologia ABP .............................................................................................. 34
2.4.1 Princípios da ABP ........................................................................................... 35
2.4.2 Benefícios da adoção da ABP ......................................................................... 38
2.4.3 As cinco etapas da ABP .................................................................................. 39
2.4.4 Informática como suporte à ABP .................................................................... 42
2.5 Ambientes de ensino-aprendizagem no ciberespaço ............................................. 44
2.5.1 Tecnologias na Educação a Distância ............................................................. 44
2.5.2 Aspectos estruturais de Ambientes Virtuais de Aprendizagem ...................... 45
2.5.3 Construção do conhecimento em Ambientes Virtuais de Aprendizagem ....... 47
2.5.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle .................................................. 47
2.5.5 ABP em Ambientes Virtuais de Aprendizagem .............................................. 52
13

2.6 Considerações Finais do Capítulo ......................................................................... 53
3 GESTÃO DE PROJETOS E APRENDIZAGEM ....................................................... 54
3.1 Gestão de projetos.................................................................................................. 54
3.2 Estado da arte em gestão de projetos e Educação.................................................. 56
3.2.1 Produção nacional ........................................................................................... 56
3.2.2 Produção internacional .................................................................................... 58
3.3 Abordagens de gestão de projetos ......................................................................... 60
3.3.1 Lean Thinking .................................................................................................. 60
3.3.2 Six Sigma ......................................................................................................... 65
3.3.3 Métodos Ágeis ................................................................................................. 66
3.3.4 Abordagens dirigidas a processos ................................................................... 69
3.3.5 Critical Chain .................................................................................................. 77
3.4 Comparação das abordagens de gestão de projetos ............................................... 78
3.4.1 Foco da abordagem ......................................................................................... 78
3.4.2 Instrumento empregado ................................................................................... 78
3.4.3 Tamanho das equipes ...................................................................................... 79
3.4.4 Complexidade na aprendizagem...................................................................... 79
3.5 Considerações Finais do Capítulo ......................................................................... 80
4 A ARQUITETURA DMITRY..................................................................................... 82
4.1 Proposta da arquitetura Dmitry .............................................................................. 82
4.2 Arquitetura Baseada em Componentes .................................................................. 86
4.3 Definição dos Requisitos ....................................................................................... 88
4.4 Identificação dos componentes .............................................................................. 91
4.5 Interação dos componentes .................................................................................... 93
4.6 Especificação dos componentes ............................................................................ 94
4.8 Considerações Finais do Capítulo ......................................................................... 96
5 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 97
REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 100
APÊNDICE ................................................................................................................... 110
Definição de requisitos .............................................................................................. 110
Identificação de componentes.................................................................................... 113
Interação de componentes.......................................................................................... 119
Especificação de componentes .................................................................................. 125
14

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
Ao se observar a estrutura e resultados obtidos pelo atual sistema educacional brasileiro,
há consenso quanto à existência de problemas e deficiências no mesmo, como se pode
observar por meio da alta evasão escolar e baixos índices de aprovação (TEIXEIRA, 1999).
Várias são as possíveis razões que levam a tal deficiência do modelo de ensino corrente,
sendo uma delas o emprego de uma abordagem de processo de ensino-aprendizagem
inapropriada (SANTOS e VALE, 2006).
No Brasil, as deficiências na Educação são ainda mais severas, conforme aponta
Brandalise (2014) em artigo da revista Isto É, publicada em 09 de abril de 2014. A autora
comenta os resultados de estudo realizado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado em 01 de abril de 2014, segundo o qual o
Brasil ocupou a 38ª posição dentre 44 países em uma avaliação de raciocínio lógico realizada
entre alunos de 15 anos, por meio do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA). Segundo o relatório publicado:
Aqueles com melhor desempenho atingem proficiência nível 5 ou 6 em resolução
de problemas, significando que eles podem sistematicamente explorar um cenário
de problema complexo, imaginar soluções com múltiplos passos que levam em
conta todas as restrições e ajudar seus planos sob a luz do feedback recebido. Em
Singapura, Coréia e Japão, mais do que um em cinco estudantes alcançam este
nível, enquanto que mais do que um em seis estudantes alcançam nível 5 ou
superior em Hong Kong-China (19.3%), Taipei Chinês e Shanghai-China (18.3%),
Canadá (17.5%) e Austrália (16.7%). Em contraste, em Montenegro, Malásia,
Colômbia, Uruguai e Brasil, menos do que 2% dos estudantes cumprem nível 5 ou
6; e todos esses países possuem desempenho abaixo da média registrada. (OCDE,
2014, p. 13)1
1

[Top performers attain proficiency Level 5 or 6 in problem solving, meaning that they can

systematically explore a complex problem scenario, devise multi-step solutions that take into account all
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Assim, tal deficiência identificada em estudantes brasileiros corrobora a necessidade de
uma nova abordagem educacional, capaz de romper o processo de transmissão e repetição da
informação como forma de aprendizagem. Tal fato fica evidente também nas palavras do
neurocientista Stephen Kosslyn (2014) que, em entrevista à revista Veja, edição de 02 de abril
de 2014, afirmou que:
Quanto mais a pessoa refletir sobre algum assunto, quanto mais profundamente ela
processar uma informação, mais fácil será lembrar-se dela, porque a reflexão vai
desencadear associações mentais entre aquele assunto e o que já está armazenado
na memória. Ao ser convocado a reproduzir essa informação, o cérebro usará tais
associações para chegar ao local onde ela está armazenada. Por outro lado, uma
frase ou uma fórmula diversas vezes não cria conexões com coisas já gravadas na
memória, e portanto o cérebro vai ter mais dificuldade para encontrar a frase ou
fórmula no seu banco de dados quando isso lhe for solicitado. (KOSSLYN, 2014, p.
20)

A partir de tal visão e objetivando oferecer uma educação de nível superior que não se
restrinja diante das limitações geográficas, Kosslyn tornou-se reitor da primeira universidade
100% on-line. Tal projeto, conhecido como Minerva2, conta com financiamento dos mesmos
investidores do Twitter3, uma das maiores redes sociais do mundo.
Segundo Kosslyn, na universidade do futuro o professor não mais assumirá o papel de
mero transmissor do conhecimento, sendo responsável por “criar desafios acadêmicos à altura
da complexidade do mundo de hoje, motivando o aluno a analisar e a aplicar o que ele
aprendeu” (KOSSLYN, 2014, p. 20), tendo a tecnologia como ponto fundamental nessa
transformação, tornando o conhecimento acessível e gratuito, levando as universidades a uma
ruptura em sua postura: “em vez de só transmitirem o conhecimento, caberá a elas ensinar a
raciocinar, a dominar esse conhecimento e a colocá-lo em uso na prática” (KOSSLYN, 2014,
p. 20-21).
Apontam-se assim diversas teorias da aprendizagem, sendo uma delas o construtivismo,
que prioriza a formação de novos esquemas mentais por meio da construção do conhecimento

constraints, and adjust their plans in light of the feedback received. In Singapore, Korea and Japan, more than
one in five students achieve this level, while more than one in six students perform at Level 5 or above in Hong
Kong-China (19.3%), Chinese Taipei and Shanghai-China (18.3%), Canada (17.5%) and Australia (16.7%). By
contrast, in Montenegro, Malaysia, Colombia, Uruguay, Bulgaria and Brazil, fewer than 2% of students perform
at Level 5 or 6; and all of these countries perform well below the OECD average.]
2

Disponível em: http://www.minervaproject.com

3

Disponível em: http://twitter.com
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pelo próprio aprendiz (LUCKIN, 1996). A partir dessa teoria, várias técnicas de ensino foram
propostas com o intuito de melhorar a qualidade do atual modelo de ensino, sendo a
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) uma delas.
A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) origina-se de práticas adotadas por
professores e educadores em geral e busca, na aprendizagem experiencial e prática, uma
forma de aprendizagem mais envolvente e efetiva (BIE, 2008). Segundo Moursund (1999), o
incentivo à resolução de problemas ou cumprimento de tarefas bem como o desenvolvimento
de atividades em equipe possibilitam um aprendizado envolvendo situações mais próximas
daquelas encontradas na vida real.
Nesse cenário despontam novas tecnologias computacionais cujo uso pode oferecer o
devido suporte às novas técnicas de ensino, trazendo assim um enfoque construcionista
(PAPERT, 1986; VALENTE, 1993), sendo uma dessas tecnologias os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA).
Com seu uso iniciando em cursos à distância em meados dos anos 90 (PEQUENO et al.,
2004), Ambientes Virtuais de Aprendizagem estão cada vez mais populares. Diversas são as
formas de classificá-los, porém uma tem recebido maior atenção: quanto ao modelo de
interação, onde podem ser agrupados como ambientes de apoio a cursos, ambientes
colaborativos e ambientes híbridos (BROD e RODRIGUES, 2011). E, conforme mencionado
anteriormente, a Aprendizagem Baseada em Projetos visa o desenvolvimento de habilidades
como trabalho em equipe, colaboração e comunicação (BIE, 2012a), de tal forma que o estudo
de AVA colaborativo tem maior enfoque neste trabalho.
Alguns pesquisadores já despontam, propondo o uso da Aprendizagem Baseada em
Projetos em união com Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Kurzel e Rath (2007), por
exemplo, debruçam-se sobre o tema, estudando e discutindo implicações do uso de ABP em
ambientes de aprendizagem online por meio do uso de objetos de aprendizagem.
Já Keser e Karahoca (2010) propõem um curso online de gestão de projetos em um
AVA com o suporte da Aprendizagem Baseada em Projetos, visando mitigar dificuldades
encontradas no trabalho em equipe para a realização de atividades de projeto, colaboração
entre membros da equipe e comunicação com os stakeholders4 do projeto. Assim, os autores

4

O Project Management Institute define um stakeholder como sendo “um indivíduo, grupo ou

organização que pode afetar ou ser afetado por, ou perceber a si mesmo como sendo afetado por uma decisão,
atividade ou resultado de um projeto” (PMI, 2013, p. 30).
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projetaram as atividades do curso em torno de cada um dos estágios da Aprendizagem
Baseada em Projetos.
Brod e Rodrigues (2011) apresentam considerações acerca do uso de ABP e AVA em
uma sala de aula e afirmam que tal combinação propicia uma maior participação ativa do
aluno, por meio da investigação de assuntos movidos por interesses comuns, promovendo
uma aprendizagem mais autônoma.
Entretanto, nota-se a ausência da proposta de um Ambiente Virtual de Aprendizagem
que ofereça suporte facilitado à Aprendizagem Baseada em Projetos, tornando assim o
emprego desta mais viável e interessante em um AVA, sendo a especificação de uma
arquitetura para tal fim uma das contribuições deste trabalho.
Por outro lado, a sistematização de conhecimentos e práticas em torno de projetos que
dá origem à gestão de projetos (VERZUH, 2008) vem sendo pesquisada quanto ao seu
emprego na Educação por meio de várias vertentes como a gestão de instituições de ensino, o
projeto pedagógico de cursos, o desenvolvimento de soluções de e-learning e projetos no
processo de ensino-aprendizagem.
Diversas abordagens de gestão de projetos encontram-se propostas, dentre elas podem
ser destacadas o Lean Thinking, o Six Sigma, os Métodos Ágeis, as abordagens dirigidas a
processos e a Critical Chain. Entretanto, há necessidade de maior pesquisa quanto à escolha e
adaptação de uma abordagem de gestão aplicada a projetos colaborativos educacionais.
O emprego adequado de Ambientes Virtuais de Aprendizagem que suportem novas
técnicas de ensino com um enfoque construtivista pode oferecer ao professor o apoio
necessário para melhor acompanhar o desenvolvimento de cada aprendiz bem como oferecer
a este último as ferramentas necessárias para um aprendizado mais individualizado.
Desta forma, este trabalho se propõe a pesquisar e modelar uma customização para o
Moodle, um Ambiente Virtual de Aprendizagem, a fim de suportar a técnica de ensino
Aprendizagem Baseada em Projetos introduzindo boas práticas de gestão de projetos no
processo educacional.

1.1 Problemática e Hipótese
Como orientação desta pesquisa, tem-se a seguinte questão norteadora: Uma
customização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle que ofereça Aprendizagem
Baseada em Projetos vem ao encontro das tendências educacionais?
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Desta forma, visa-se atender aos problemas apresentados anteriormente por meio do uso
de uma customização do Moodle, adaptada às necessidades de alunos e professores.
Optou-se pelo AVA Moodle uma vez que o mesmo é popular no Brasil (RIBEIRO,
2009), devido à facilidade de acesso e instalação do mesmo, filosofia educacional que
promove o construcionismo e presença de uma grande comunidade de usuários do mesmo
(COLE e FOSTER, 2008).
Outro fator que determinou a escolha desse AVA foram as diversas pesquisas realizadas
pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação (GEPIED) da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) que corroboram sua aplicabilidade na Educação (SANTOS, 2012;
SAMPAIO et al., 2012; FRANCO e SCHNEIDER, 2013).
Vale salientar que a Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2006, p. 19) destaca a
importância de "criação de plataformas de aplicativos de e-learning que permitam a
integração eficiente de ferramentas de comunicação para serem usadas em conjunto com a
finalidade de permitirem a prática do aprendizado eletrônico" como sendo parte do quinto
grande desafio para a computação de 2006 a 2016, promovendo, assim, o acesso participativo
e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento.
Espera-se, também, que este trabalho contribua com o desafio proposto pela Sociedade
Brasileira de Computação: "Como efetivamente ver a Web como ambiente de colaboração?"
(SBC, 2009, p. 16)

1.1.1 Hipótese
A hipótese deste trabalho é que um Ambiente Virtual de Aprendizagem customizado
pode ser empregado como ferramenta de apoio à Aprendizagem Baseada em Projetos, desde
que o mesmo ofereça ao professor a oportunidade de desenvolver um processo de ensinoaprendizagem focado no aprendiz e que permita ao aprendiz a construção do conhecimento de
forma autônoma e a colaboração entre aprendizes e professores como meio de não somente
solucionar problemas, mas, também, identificar e propor novos problemas.

1.2 Objetivo Geral
Tem-se assim como objetivo geral modelar a arquitetura Dmitry, uma arquitetura focada
na gestão ágil de projetos no AVA Moodle.
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1.2.1 Objetivos Específicos
Já os objetivos específicos estabelecidos para atingir o objetivo geral são:
•

Compreender as demandas educacionais na contemporaneidade;

•

Estudar a metodologia de ensino-aprendizagem ABP;

•

Analisar as abordagens da gestão de projetos e seu possível emprego na
Educação;

•

Modelar a arquitetura Dmitry como framework para uma abordagem de gestão
ágil de projetos para o AVA Moodle.

1.3 Metodologia
Este trabalho apresenta-se como uma pesquisa aplicada qualitativa de caráter descritivo
e exploratório, tendo como procedimento técnico a revisão bibliográfica.
Por pesquisa aplicada, entende-se a importância de gerar conhecimentos com aplicação
prática em soluções para problemas específicos (GIL, 2002). Este trabalho, assim, visa gerar
conhecimentos aplicáveis no processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias
digitais.
Quanto à definição de pesquisa qualitativa, MINAYO (apud MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010) define-a como sendo aquela que “trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis”. Esta pesquisa parte então do estudo de dois objetos distintos
(Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Aprendizagem Baseada em Projetos) e tece de forma
indutiva suas relações e restrições.
Quanto ao caráter descritivo, refere-se à sua capacidade de descrever características de
uma determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis
(GIL, 2002). Como foi afirmado acima, esta pesquisa buscará relacionar AVA e ABP bem
como estudar e descrever suas principais características.
Quanto ao caráter exploratório, refere-se à pesquisa que visa proporcionar maior
familiaridade do problema buscando-se torná-lo explícito ou levantar hipóteses (GIL, 2002).
Esta pesquisa pretende estudar Ambientes Virtuais de Aprendizagem e a Aprendizagem
Baseada em Projetos a fim de conciliá-los.
Já quanto à revisão bibliográfica (GIL, 2002), esta precede todo tipo de pesquisa
científica, por se tratar de um levantamento e revisão dos materiais já publicados mais
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relevantes para a pesquisa. Neste caso, planeja-se realizar uma revisão bibliográfica em torno
das principais categorias teóricas: Aprendizagem Baseada em Projetos, Ambiente Virtual de
Aprendizagem e Gestão de Projetos.

1.4 Organização da Dissertação
O texto desta dissertação estará organizado em cinco capítulos que fornecerão a
fundamentação teórica e empírica necessária para a compreensão do trabalho realizado. Os
parágrafos abaixo descrevem os objetivos de cada um dos capítulos seguintes.
No capítulo 2, “Educação na contemporaneidade”, serão apresentadas as atuais
necessidades do processo de ensino-aprendizagem, a proposta da Aprendizagem Baseada em
Projetos e o uso de ambientes virtuais de aprendizagem como suporte tecnológico no processo
educacional.
Enquanto que o capítulo 3, “Gestão de projetos e aprendizagem”, discute a relevância
da Gestão de Projetos, as principais abordagens de gestão e as características relevantes para a
Gestão de Projetos educativos, resultando em uma comparação entre as abordagens
apresentadas e a escolha das mais adequadas para suportarem a arquitetura aqui proposta.
No capítulo 4, “A Arquitetura Dmitry”, apresentam-se os passos utilizados na
modelagem da arquitetura bem como a arquitetura proposta para a gestão ágil de projetos no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle.
E, por fim, o capítulo 5, “Conclusões”, tece algumas conclusões percebidas durante a
realização deste trabalho, aponta as dificuldades encontradas bem como sugere outras
demandas científicas as quais poderão ser investigadas em outras pesquisas.
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CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE E AS TIC
A história da humanidade é permeada por diversos avanços econômicos, tecnológicos e
culturais. Tais avanços levaram a mudanças significativas na comunicação e na relação
homem x trabalho, impactando no modus vivendi do ser humano bem como no modus
operandi das atividades produtivas (CASTELLS, 2003; CASTELLS, 2008; SCHNEIDER,
2008; SCHNEIDER, 2010). Isso fica evidenciado nas palavras de Castells, quando afirma
que:
No fim do segundo milênio da Era Cristã, vários acontecimentos de importância
histórica transformaram o cenário social da vida humana. Uma revolução
tecnológica concentrada nas tecnologias da informação começou a remodelar a base
material da sociedade em ritmo acelerado. Economias por todo o mundo passaram a
manter interdependência global, apresentando uma nova forma de relação entre a
economia, o Estado e a sociedade em um sistema de geometria variável. [...] Além
disso, um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e
distribuição das palavras, sons e imagens de nossa cultura como personalizando-os
ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. (CASTELLS, 2008, p. 39-40)

Entretanto, é importante esclarecer que “a tecnologia não determina a sociedade”,
apesar de influenciar diversos aspectos sócio-econômicos; porém a sociedade, por intermédio
do Estado, pode sufocar ou promover o seu desenvolvimento tecnológico, fato observado ao
longo da evolução histórica das civilizações (CASTELLS, 2008).
Assim, o século XX foi marcado pela migração do foco na propriedade industrial para a
o processamento de informações e geração de conhecimentos, implicando em um novo modo
de desenvolvimento, mais dinâmico e, posteriormente, com maior foco na prestação de
serviços: o modo informacional de desenvolvimento (CASTELLS, 2008).
Entretanto, o que diferencia a atual revolução tecnológica de outros avanços
tecnológicos presentes no passado não é a capacidade de centralizar conhecimentos e sim a
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possibilidade de gerar, processar e comunicar conhecimentos, criando assim um ambiente
propício para a inovação (CASTELLS, 2008).
Um dos avanços tecnológicos que permitiu essa nova Era da Informação é o
computador, cujo uso permite a automação de diversas tarefas, seja na produção de bens ou
prestação de serviços, seja na execução de tarefas cotidianas. Ao seu lado, encontra-se a
criação e disseminação da Internet, nova forma de comunicação interativa e facilitadora na
construção de relacionamentos em rede entre pessoas, empresas e países.
E a partir da migração do foco para a gestão da informação, potencializada pela
disseminação de tecnologias computacionais e da Internet, nasceu uma nova sociedade,
cunhada por Castells como sendo a “sociedade em rede”, sociedade esta para a qual se deve
projetar uma nova abordagem educacional capaz de formar o novo perfil de cidadão exigido
(CASTELLS, 2003; CASTELLS, 2008; SCHNEIDER, 2012).

2.1 A nova sociedade
Segundo Castells (2008), a revolução tecnológica informacional que levou ao
surgimento da sociedade em rede pode ser definida por cinco características:
•

Possui a informação como sua matéria-prima;

•

Processos da existência individual e coletiva são moldados, porém não
determinados, pelo novo meio tecnológico;

•

Presença da lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações onde
as tecnologias da informação podem auxiliar;

•

A flexibilidade é a base de seu paradigma;

•

Crescente convergência de tecnologias em busca da integração dos sistemas.

Tais aspectos mesclam-se às características da própria sociedade, não se restringindo
somente ao modelo de desenvolvimento e econômico, participando também da vida das
pessoas.
Dois avanços tecnológicos ocorridos a partir da década de 1970 impulsionaram tal
revolução: a popularização do computador e a disseminação da Internet. A partir de então, o
mundo vivenciou mudanças na relação do homem com o trabalho bem como a redução das
barreiras geográficas, alterando radicalmente a comunicação, as empresas, o trabalho e as
demandas educacionais (CASTELLS, 2003; FRIEDMAN, 2005).
Já Friedman estuda a transformação sociocultural ocorrida no mundo a partir do início
do século XXI, conforme fica claro ao afirmar que:
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[...] por volta de 2000 adentramos em uma nova era: a globalização 3.0, que está
não só encolhendo o tamanho do mundo de pequeno para minúsculo como também,
ao mesmo tempo, aplainando o terreno. [...] a força dinâmica vigente [...] é a recém
descoberta capacidade dos indivíduos de colaborarem e concorrerem no âmbito
mundial. [...] Agora, o que os indivíduos podem e devem indagar é: como é que eu
me insiro na concorrência global e nas oportunidades que surgem a cada dia e como
é que eu posso, por minha própria conta, colaborar com outras pessoas, em âmbito
global? (FRIEDMAN, 2005, p. 19)

Viu-se, também, a disseminação de meios de comunicação mais interativos, onde
consumidores de informação também podem ser seus produtores e a troca de informações
pode ser realizada de forma síncrona e/ou assíncrona. Além disso, ao reduzir distâncias
geográficas e conectar pessoas e organizações, acelerou-se o processo de globalização bem
como se propiciou a formação de comunidades baseadas em interesses (CASTELLS, 2003;
FRIEDMAN, 2005; CASTELLS, 2008; SCHNEIDER, 2013). Castells apresenta o impacto da
Internet na comunicação afirmando que:
Uma transformação tecnológica de dimensões históricas similares [à alfabetização]
está ocorrendo 2.700 anos depois, ou seja, a integração de vários modos de
comunicação em uma rede interativa. Ou, em outras palavras, a formação de um
hipertexto e uma metalinguagem que, pela primeira vez na história, integra no
mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana.
[...] O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado
pelo alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade
potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura. (CASTELLS, 2008, p.
414)

Já as empresas mudaram para adaptar-se à nova realidade, onde a globalização e a busca
pela economia de escala levaram ao fim da verticalização da empresa bem como ao incentivo
da formação de parcerias entre empresas em diferentes lugares, sendo elas conhecidas como
empresas em rede (FRIEDMAN, 2005; CASTELLS, 2008).
Por fim, a relação do homem com o trabalho também mudou, tornando-se mais
dinâmica, flexível e móvel. E como consequência, tem-se visto nas últimas décadas a
proliferação de novos perfis profissionais, como: o profissional autônomo, sem vínculo
empregatício com uma empresa; o “profissional internacional”, com conhecimento e
experiência especializada e disponível para trabalhar em qualquer cidade ou país; e o
“profissional hipermóvel”, que dispensa o escritório em lugar fixo e se utiliza da
hipermobilidade oferecida pela telefonia móvel e pela Internet para estar em todo lugar
(CASTELLS, 2003).
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Assim, mudanças promovidas na comunicação, nas empresas e no trabalho levaram a
alterações significativas na sociedade, que Castells (2008) redefine como sendo uma
sociedade em rede, isto é, dependente das relações entre indivíduos, empresas e culturas, que
também precisam estar “em rede”, interconectados.
Vive-se, assim, a economia do conhecimento, isto é, uma economia em que o capital
intelectual apresenta grande valor, principalmente como fator competitivo entre as empresas.
Segundo o Banco Mundial, os pilares da formação da economia do conhecimento são (apud
CARVALHO e IVANOFF, 2010, p. 1):
1.

Regime de incentivos econômicos e institucionais;

2.

Infraestrutura de informação e comunicação;

3.

Sistema de inovação;

4.

Educação e qualificação.

E, como um círculo virtuoso, investimentos em qualquer um dos pilares apresentados
podem levar a melhorias nos demais, trazendo assim novas riquezas para aquela nação
(CARVALHO e IVANOFF, 2010). Em contrapartida, o contrário também é verdadeiro, e a
não observância de um dos pilares pode levar a decréscimo da produção de riquezas em um
país e, consequentemente, redução nos investimentos nos demais pilares.
Como se pode perceber, tais mudanças também requerem uma nova abordagem
educacional, capaz de preparar o indivíduo para viver nessa sociedade. Infelizmente, tais
mudanças na Educação ainda não foram aplicadas, apesar de diversos pesquisadores já terem
identificado e destacado diversas demandas educacionais para a contemporaneidade. A seguir,
serão apresentadas algumas das novas demandas educacionais.

2.2 Demandas educacionais na contemporaneidade
Schneider (2012) aponta a necessidade da formação de um novo perfil profissional para
a Era do Conhecimento: o engenheiro do conhecimento, capaz de interpretar, manipular e
ressignificar as informações disponíveis. Para Schneider, sete são as competências que o
mercado dinâmico globalizado requer do novo profissional: criatividade, colaboração,
raciocínio sistêmico, proatividade, fluência em inglês, aprendizagem autônoma e domínio no
manejo das TIC.
Conforme apontam Fuks et al., os trabalhadores condicionados pelo atual modelo
escolar não se encontram preparados para as novas demandas de uma sociedade conectada,
voltada para o conhecimento. Assim, o paradigma de comando e controle, ainda focado na
comunicação vertical, ensina-os a somente obedecerem a ordens e seguirem procedimentos
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bem definidos, de forma que as tarefas são executadas geralmente individualmente. A nova
sociedade, entretanto, exige “trabalhadores do conhecimento”, hábeis não somente a lidar
com a informação e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), mas também a
interagir com seus colegas a fim de cumprir tarefas complexas, estabelecendo assim uma
comunicação horizontal (FUKS et al., 2004).
Diversos pesquisadores abordam a temática da necessária reforma educacional, sendo
alguns deles Morin (2000), Delors (2006), Castells (2003), Moura (2004) e Schneider (2011).
Morin, em seu livro “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”, apresenta
várias novas responsabilidades da Educação, sendo algumas delas “promover o conhecimento
pertinente”, “ensinar a compreensão”, “ensinar a democracia” e “ensinar a cidadania terrestre”
(MORIN, 2000).
Ao tratar da promoção do conhecimento pertinente, o autor aponta que os saberes
disseminados hoje se encontram inadequados segundo quatro fatores (MORIN, 2000):
•

Contexto – uma informação ou dado somente apresenta sentido quando
analisado em seu contexto, uma vez que “a evolução cognitiva não caminha
para o estabelecimento de conhecimentos cada vez mais abstratos, mas, ao
contrário, para sua contextualização” (BASTIEN apud MORIN, 2000, p. 36);

•

Global – trata da importância da relação entre o todo e as partes, que não deve
ser subestimada na busca pelo conhecimento, uma vez que é “impossível
conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o todo sem
conhecer particularmente as partes” (PASCAL apud MORIN, 2000, p. 37);

•

Multidimensional – refere-se ao fato de que objetos complexos como o ser
humano e a sociedade apresentam mais de uma dimensão e que não podem ser
desprezadas pelo conhecimento pertinente, devendo-se assim levar em
consideração sua multidimensionalidade em seu estudo;

•

Complexo – faz referência à importância do relacionamento do todo com as
partes bem como à multidimensionalidade para reafirmar que por se tratar de
complexo, isto é, “tecido junto”, o objeto de conhecimento deve ser estudado
dessa forma, não se desprezando tais inter-relações entre as partes.

Assim, a educação possui a missão de contextualizar o conhecimento observando o todo
e a relação entre as partes a partir de uma visão multidimensional, muito diferente da visão
fragmentada que as ciências e suas “disciplinas hiperespecializadas” oferecem hoje.
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Além disso, vive-se um paradoxo: enquanto se aumenta a consciência da importância da
solidariedade uns com os outros, bem como os meios de comunicação reduzem distâncias e se
disseminam rapidamente (perceptível em avanços tecnológicos como o rádio, televisão,
transmissões via satélite e a Internet), a incompreensão parece tomar proporções ainda
maiores. E por tal razão, um dos papéis da Educação para a atualidade é ensinar a
compreensão, superando barreiras impostas pela indiferença aos costumes e valores do outro,
pelo egocentrismo, pelo etnocentrismo, pelo sociocentrismo e pela redução inadequada do
conhecimento (MORIN, 2000).
Por ensinar a democracia, destaca-se não somente a definição de democracia, como é
realizada na escola, mas a sua prática e incentivo ao pleno exercício da democracia que, se
superadas as barreiras mencionadas anteriormente, pode levar à formação de sociedades
democráticas abertas, aptas a conhecer e compreender culturas de outras sociedades sem
correr o risco de perder suas próprias identidades culturais (MORIN, 2000).
Já por ensinar a cidadania terrestre, Morin reflete sobre a importância de o homem ter
consciência de seu papel na espécie, levando a uma reflexão sobre a importância da
preservação não somente da espécie humana, mas de todo o ecossistema terrestre (MORIN,
2000). Trata-se da importância da ligação ética do indivíduo à espécie humana,
compreendendo-se como ser humano e reconhecendo que a finitude geográfica do planeta
exige das pessoas a solidariedade e respeito ao outro.
Em consonância com o exposto acima, Delors (2006), a pedido da UNESCO, apresenta
um relatório discutindo os quatro pilares da Educação, sendo eles:
•

Aprender a conhecer – também apresentado como aprender a aprender, lida
com a importância de o aprendiz dominar os instrumentos do conhecimento,
permitindo-lhe assim não somente memorizar informações, mas também
descobrir como combiná-las, gerando assim novos conhecimentos;

•

Aprender a fazer – trata da importância de desenvolver pessoas aptas a
empregar seu conhecimento em situações reais ou simuladas;

•

Aprender a viver juntos – tal pilar aponta as dificuldades inerentes no processo
de compreensão e convívio com o outro, dificuldades essas oriundas de
problemas como o egocentrismo, sociocentrismo e etnocentrismo. Assim,
requer a resolução de conflitos interindividuais como forma de alcançar a
compreensão do outro;
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•

Aprender a ser – considera a importância do desenvolvimento total do ser
humano, reconhecendo-se não somente como indivíduo, mas também como ser
social e membro de sua espécie. Faz parte do aprender a ser, também, o
desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia.

Castells (2003) por sua vez, em sua obra “A Galáxia da Internet”, discute a importância
de uma nova Educação, capaz de suprir as necessidades de uma sociedade altamente
conectada, onde distâncias geográficas não são mais uma barreira, porém o desconhecimento
das novas TIC pode levar o indivíduo à exclusão digital.
Já Moura (2004) cita em seu trabalho a recomendação do relatório de Edgar Faure
quanto à oferta de condições sociais, culturais e materiais ao professor tal que o mesmo possa
desenvolver um projeto educacional de qualidade, incluindo aqui o acesso a livros, meios de
comunicação eficientes e um ambiente com infraestrutura adequada (FAURE apud MOURA,
2004). Indo além, Schneider (2002) e Moura (2004) acrescentam outras recomendações:
•

Recursos informáticos na escola – os recursos disponíveis nas escolas devem
ser expandidos e melhorados, ofertando-se assim melhores bibliotecas com
material multimídia, por exemplo;

•

Transformação nas práticas pedagógicas – deve-se desenvolver um espaço que
incentive a discussão e proposta de novas práticas pedagógicas, principalmente
aquelas que visam mudar o paradigma, levando o professor do papel de
transmissor ao de orientador e facilitador;

•

Engajamento de toda a sociedade – a melhoria da qualidade da Educação não
deve estar restrita a reformas nas escolas, devendo ir além de seus muros e
obter o engajamento de toda a sociedade;

•

Fim do modelo industrial de escola – o atual modelo de ensino trata estudantes
como matéria-prima a ser transformada e professores como operários,
desprezando diversas correntes cognitivistas, de tal forma que sua substituição
é essencial para um ensino com maior qualidade.

Schneider aponta a importância da Educação como um dos pilares para o crescimento
da economia do conhecimento, “seja pelo efeito direto sobre a melhoria da produtividade do
trabalho, seja pelo aumento da capacidade do país de absorção e geração de novas
tecnologias” (SCHNEIDER, 2011, p. 15).
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Serão analisados agora o papel das TIC bem como os benefícios que as mesmas
promovem à nova Educação, capazes de suprir as demandas educacionais presentes na nova
sociedade.

2.2.1 O papel das TIC na nova Educação
Papert (1986) já apontava o computador como possível ferramenta construcionista,
permitindo o uso de sua capacidade de processamento, renderização e simulação na
experimentação de novos conceitos e interação com objetos de estudo em um ambiente visual
e sonoramente rico e seguro.
Dessa forma, por exemplo, o aprendiz pode, com o auxílio do computador, realizar
experimentos químicos, conhecer aspectos geográficos de diversos países ou mesmo calcular
e simular a trajetória de corpos em movimento.
Além disso, por promover a interação entre comunidades virtuais heterogêneas que
compartilham interesses similares (CASTELLS, 2003; SCHNEIDER, 2013), o uso das TIC
também promove o aprendizado segundo o construtivismo social de Lev Vygotsky, que
afirma que o desenvolvimento cognitivo ocorre em maior parte por meio de um processo de
aprendizagem e desenvolvimento social (apud FERNANDES, 2000).
Conforme enunciado por Castells (2003), desconhecer as TIC por si só pode levar o
indivíduo à exclusão digital, marginalizando-o, de tal forma que a aprendizagem das próprias
TIC deve ser considerada objetivo importante na formação do novo cidadão.
Já segundo Barbara Ischinger, Diretora de Educação da Organização para Cooperação
do Desenvolvimento Econômico (OCDE):
A tecnologia veio para representar um papel integral importante na educação. [...]
muitos países estão investindo pesado novamente na promoção de inovações
educacionais baseadas em tecnologia, através da universalização do acesso (um
computador por aluno) e da produção de recursos e plataformas de aprendizagem
digitais. [...] Os países precisam desenvolver abordagens sistêmicas para aproveitar
ao máximo sua confiança nas inovações educacionais baseadas em tecnologia
porque, em longo prazo, possivelmente será a maneira mais efetiva de assegurar
tais investimentos. (OCDE, 2010, p. 3)

Ainda sobre a importância das inovações educacionais baseadas em tecnologia, Pedró
afirma que o emprego das mesmas permite customizar o processo de aprendizagem às
necessidades de cada aluno, permitindo-lhe preparar-se para a vida adulta na atual sociedade,
onde o não conhecimento das tecnologias pode significar até mesmo a separação digital do
indivíduo (PEDRÓ apud SCHNEIDER, 2011).
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Apesar de diversas pesquisas apontarem os benefícios da adoção das TIC no processo
de ensino-aprendizagem, nos dias atuais ainda é perceptível o pouco uso das mesmas nas
escolas e instituições de ensino superior. Castells (2003), Moura (2004) e Schneider (2013),
apontam como sendo uma das principais razões a falta de preparação dos professores para o
manuseio das novas tecnologias em sala de aula. Como exemplo de tal condição pode-se
tomar o estudo realizado pelo Departamento de Educação dos EUA em 1997, em que a
maioria dos professores até então não haviam recebido treinamento adequado no uso de
tecnologias para o ensino.
Schneider (2013) aponta ainda a necessidade de aprender a aprender e de colaborar
como requisitos necessários para o domínio do ciberespaço, entretanto “enquanto a máxima
atualmente é colaborar para competir com qualidade no mercado globalizado, a Educação
ainda prima por ensinar a competir por competir, numa lógica ganhar-perder, quando deveria
ser ganhar-ganhar; ou seja, um sistema onde só faça sentido quando todos ganham”
(SCHNEIDER, 2013, p. 91).
Segundo Castells (2003), outro problema encontra-se no próprio programa curricular,
que não prevê o desenvolvimento correto de competências tecnológicas para o uso da Internet
e outras tecnologias como parte do processo de aprendizagem, desperdiçando-se assim uma
oportunidade de “aprender a aprender” por meio das tecnologias.
Por fim, Castells aponta também falhas nas políticas públicas voltadas à Educação bem
como nos sistemas escolares ao afirmar que:
O sistema escolar como um todo, seja nos EUA ou no mundo em geral, é, por tudo
que se sabe, lamentavelmente inadequado para o uso dessa nova metodologia de
aprendizado. Mesmo quando dispõe da tecnologia, carece de professores capazes de
usá-la com eficiência, além de pedagogia e organização institucional para estimular
novas habilidades de aprendizado. (CASTELLS, 2003, p. 212)

Urge, assim, a necessidade de mudanças na formação dos professores e no processo de
ensino-aprendizagem de forma a obter melhor proveito dessas tecnologias.

2.3 Abordagens para o processo de ensino-aprendizagem
Entende-se por processo de ensino-aprendizagem o processo pelo qual o aprendiz
assimila novos conhecimentos. Tal ocorre não somente nas escolas, mas também em seus
lares e em conversas com amigos, confundindo-se com o conceito de Educação apontado por
Grinspun (1996). Para fins deste trabalho, considerar-se-á somente o processo de
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aprendizagem envolvendo escolas, universidades, centros técnico-profissionalizantes e demais
instituições de ensino.
A atual abordagem do processo de ensino-aprendizagem amplamente difundida nas
escolas, conhecida como instrucionismo, nasceu dos estudos experimentais de Skinner sobre a
teoria do reforço das respostas operantes, o que o levou a propor a teoria da aprendizagem por
instrução programada por meio de um dispositivo cunhado máquina de ensinar (CORREIA,
2004).
Nas escolas tradicionais, o professor assume o papel de “máquina de ensinar”, atuando
como um transmissor de informações, enquanto que o aluno assume o papel de receptor.
Apesar de ser um modelo bastante adotado, tal processo é bastante criticado desde a década
de 90, uma vez que as experiências vivenciadas pelos aprendizes são desconsideradas e a
informação é no máximo memorizada, o que dificulta sua aplicação prática em problemas
reais (SCHNEIDER, 2011).
Outras abordagens vêm sendo difundidas, sendo que duas que estão ganhando força são
o construtivismo e o construcionismo.

2.3.1 Construtivismo
A teoria construtivista prioriza a importância da formação dos esquemas mentais pelo
aprendiz por meio da construção do próprio conhecimento, desta forma, o aprendiz deixa de
ser visto como um mero receptor e passa a ser participante ativo em sua aprendizagem.
Essa teoria nasceu como abordagem educacional proposta por Piaget apresentando a
importância da construção do conhecimento pelo próprio aprendiz por meio da interação do
mesmo com a realidade e, assim, internalizando os novos conhecimentos em seus esquemas
mentais (LUCKIN, 1996, p. 4).
O quadro abaixo (quadro 1) compara o construtivismo ao instrucionismo, abordagem
educacional ainda muito empregada:
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Componente
educacional

Instrucionismo

Atividade em sala Centrada
no
professor.
de aula
Professor é responsável por
“cobrir” um programa de
ensino.

Construtivismo
Centrado no aprendiz. Foco na
colaboração,
cooperação
e
interação. Estudante possui maior
responsabilidade
pelo
seu
aprendizado.

Papel do professor

Especialista. Transmissor de Colaborador,
facilitador
conhecimento.
também um aprendiz.

e

Uso de tecnologia

Aprendizagem assistida por Além
da
capacidade
de
computador (uso de tutoriais aprendizagem
assistida
por
e simuladores).
computador, uso da mesma
também
para
comunicação,
colaboração e desenvolvimento
de
apresentações
e/ou
documentos multimídia.

Tipo de instrução

Aulas expositivas. Foco em Introduz a aprendizagem pela
avaliações
somativas. descoberta. Explora também a
Orientado a uma disciplina.
“aprendizagem pelos pares”, isto
é, um aprendiz ensinando a outro.
Orientado à interdisciplinaridade.

Quadro 1 – Comparação entre instrucionismo e construtivismo
Adaptado de (MOURSUND, 1999)
Desta forma, por meio da construção do próprio conhecimento em um ambiente
propício para tal, o aprendiz é capaz de não somente compreender como resolver o problema
proposto, mas pode também identificar outras oportunidades para aplicar tais conhecimentos.
Para fins de emprego efetivo de tal abordagem nas escolas, Schneider (2002) destaca
três necessidades urgentes:
•

A interatividade como elemento apelativo e motivador;

•

Um ambiente sem riscos para experimentação de novos conhecimentos;

•

O respeito à individualidade de cada aprendiz quanto ao seu ritmo e forma de
aprender.

2.3.2 Construcionismo
A teoria construcionista de Papert reflete sobre a importância da aplicação do
computador como ferramenta de apoio na construção do conhecimento. Desta forma, pode-se
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entender esta como sendo a aplicação da abordagem construtivista por meio de ferramentas
tecnológicas (FERNANDES, 2000).
Segundo Papert, o principal fator positivo para a evolução cognitiva do aprendiz por
meio do uso do computador, encontra-se na capacidade deste de oferecer ambientes simulados
seguros para a experimentação de seus conhecimentos.
Entretanto, para que o uso do computador como ferramenta de apoio à educação seja
efetivo, é importante a formação de comunidades heterogêneas que promovam a interação e a
construção do conhecimento pelos seus participantes (FERNANDES, 2000). Pode-se estender
tal conceito para o domínio do computador e alcançar as chamadas comunidades virtuais de
aprendizagem (ALVES et al., 2004; SARTORI e ROESLER, 2004; SANTOS, 2008).
As comunidades virtuais surgem como agrupamentos humanos no ciberespaço5 ligados
por meio de algum objetivo comum e que se relacionam por meio das TIC. Assim,
comunidades virtuais voltadas para a Educação e desenvolvimento de competências e
habilidades são consideradas comunidades virtuais de aprendizagem (SARTORI e
ROESLER, 2004; SANTOS, 2008).
Segundo SANTOS (2008), a construção de comunidades virtuais de aprendizagem que
expandam os limites da sala de aula tradicional exige que professores e alunos compartilhem
três papéis de forma interdependente: produção do conhecimento, colaboração e
gerenciamento do processo de ensino-aprendizagem. Assim, incentivar a produção do
conhecimento de forma colaborativa por meio do ciberespaço em um ambiente mediado pelo
professor constitui peça fundamental para o sucesso das comunidades virtuais de
aprendizagem (SANTOS, 2008).

2.3.3 Aprendizagem baseada em projetos
O atual paradigma adotado no processo de ensino-aprendizagem é o instrucionista, onde
o papel do professor é transmitir informações, reduzindo-se assim o aprendiz a um mero
receptor. Tal abordagem, além de não propiciar de forma adequada a assimilação do

5

Pierre Lévy define ciberespaço como "o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos

computadores e das memórias dos computadores" (LÉVY, 1999, p. 92), tratando-se esta de uma importante via
de comunicação, socialização, culturalização e desenvolvimento econômico, que ignora fronteiras geográficas e
é materializada pela Internet. Entretanto, o termo foi inventado por William Gibson, em 1984, empregado em
sua obra de ficção científica Neuromante para descrever o universo das redes digitais que, em sua obra, permite a
fusão do real e do virtual sob certos aspectos.
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conhecimento (SANTOS e VALE, 2006), não se encontra de acordo com as mudanças
exigidas pelo novo modelo de trabalho e formação educacional, que exigem indivíduos
capazes não somente de aprender, mas de modificarem a prática em busca de novos resultados
(DOMENICO, 2005).
Além disso, conforme aponta Simões (2011), é fundamental no desenvolvimento de
software educativo a definição de um método de ensino a ser adotado, uma vez que o mesmo
orientará a tomada de decisões ao longo do projeto. Um exemplo disso é o projeto de interface
do software educativo, que deve cumprir as recomendações feitas pelo método visado.
Com esse intuito, diversas técnicas de ensino foram propostas com um enfoque
construtivista, buscando-se assim dar maior importância ao aprendiz e à interação com o
conhecimento, dentre elas a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP).

2.4 A Metodologia ABP
A adoção de projetos não é algo recente e há muito tempo professores e educadores em
geral têm experimentado práticas que incluem o emprego dos mesmos como uma forma de
motivar os alunos, como deixa bem claro o Buck Institute for Education (BIE) ao afirmar que:
Por mais de 100 anos, educadores como John Dewey descreveram os benefícios da
aprendizagem experiencial, prática e dirigida pelo aluno. A maioria dos
professores, cientes do valor de projetos que envolvam e desafiem os alunos, tem
utilizado

viagens

de

campo,

investigações

laboratoriais

e

atividades

interdisciplinares que enriquecem e ampliam o programa de ensino. “Fazer
projetos” é uma antiga tradição na educação estadunidense. (BIE, 2008, p. 17)

E a partir dessa tradição de “ensinar por meio de projetos” fundamentou-se a
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). A Aprendizagem Baseada em Projetos (do inglês,
Project-Based Learning) é uma prática educacional que foca o processo de ensinoaprendizagem por meio do uso de projetos em sala de aula que facilitem o aprendizado do
aluno bem como avaliem sua competência.
Trata-se de uma abordagem educacional defendida pelo Buck Institute for Education
(BIE, 2012a) que, de forma análoga a outras técnicas de ensino construtivistas, é centrada no
estudante, a quem são propostas tarefas baseadas em problemas que levam o mesmo a
desenvolver suas habilidades de investigação, tomada de decisões e resolução de problemas.
Moursund (1999) ressalta que a ABP é focada na resolução de problemas ou cumprimento de
tarefas de forma individual ou em equipe e que isso só é possível quando três componentes
são usados como suporte por tais indivíduos ou equipes:
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•

Ferramentas que estendem suas capacidades mentais, onde podem ser incluídas
as bibliotecas tradicionais ou virtuais, computadores e todo meio de obtenção
ou processamento de informações;

•

Ferramentas que estendem suas capacidades físicas, onde podem ser incluídos
os meios de transporte (ônibus, carro, avião etc.), de observação (microscópio,
telescópio etc.) e de comunicação (correio, telefone, Internet etc.);

•

Toda forma de educação e treinamento, seja esta formal ou informal, ajudando
assim na construção e manutenção das capacidades físicas e mentais do
indivíduo ou da equipe.

Ainda segundo Moursund (1999), uma característica importante da ABP é seu foco em
“fazer algo”, isto é, no desenvolvimento do projeto, levando o aprendiz a construir o seu
próprio conhecimento por meio da aprendizagem por descoberta, o que a categoriza como
uma abordagem de aprendizagem construtivista. Além disso, ao focar projetos que resolvem
problemas presentes no cotidiano dos alunos, a ABP torna-se para estes intrinsecamente
motivadora.
Entretanto, o próprio Buck Institute for Education reconhece a ramificação sofrida pela
ABP quando proposta e aplicada por diversos educadores e pesquisadores, de tal forma que
não há somente uma definição ou forma de se adotar a ABP (BIE, 2008). Neste trabalho, será
estudada a proposta da ABP focada em padrões.
ABP focada em padrões
Segundo o BIE, a ABP focada em padrões trata-se de:
Um método sistemático de ensino que envolve os alunos na aquisição de
conhecimentos e de habilidades por meio de um extenso processo de investigação
estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de produtos e tarefas
cuidadosamente planejados. (BIE, 2008, p. 18)

Assim, toda e qualquer referência à ABP encontrada neste trabalho trata da ABP focada
em padrões.

2.4.1 Princípios da ABP
Ainda conforme o BIE (2012b), a Aprendizagem Baseada em Projetos deve:
•

Ser organizada em torno de um desafio ou pergunta norteadora, que
concentrará o trabalho dos estudantes e aprofundará seu aprendizado por meio
de debates, perguntas e problemas significativos;
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•

Criar a necessidade de aprender novos conteúdos e desenvolver novas
habilidades. Nesta forma de aprendizagem, inicialmente apresenta-se ao aluno
uma visão de um produto final que requer o aprendizado de certos
conhecimentos e conceitos, apresentando-lhe assim uma razão para aprender
tais conceitos;

•

Requerer investigação por parte do aluno, levando-o a não somente aprender,
mas a construir algo novo. Sua criação, assim, reforça aquilo que foi
aprendido;

•

Requerer o desenvolvimento de várias habilidades conhecidas como
“habilidades para o século XXI”, sendo algumas o pensamento crítico, a
resolução de problemas, o trabalho em equipe, a colaboração e a comunicação;

•

Permitir ao estudante algum grau de autonomia e poder de decisão, que passa a
assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, o que aumenta o engajamento
educacional dos estudantes;

•

Permitir feedback e revisão, criando-se assim oportunidades para que
estudantes possam melhorar seus trabalhos a partir de críticas e opiniões de
seus colegas de classe;

•

Resultar em uma apresentação pública do produto final. O objetivo da
apresentação é dar ao aluno a oportunidade de melhor apresentar aquilo que
aprendeu, bem como estar aberto à avaliação e crítica pública.

Percebem-se assim, nessa proposta, várias qualidades e habilidades importantes a serem
desenvolvidas pelo aprendiz.
Além disso, a Aprendizagem Baseada em Projetos apoia-se em diversas áreas de
pesquisa, como é apontado por MOURSUND (1999), sendo algumas delas o construtivismo,
aprendizagem baseada em pesquisa e aprendizagem cooperativa.
Construtivismo
Conforme mencionado anteriormente, o construtivismo preza pela construção do
conhecimento pelo próprio aprendiz, que o faz de maneira ativa. Assim, a Aprendizagem
Baseada em Projetos é percebida como uma oportunidade de aprender de forma construtiva,
uma vez que oferece ao aprendiz a possibilidade de estudar e trabalhar com projetos focados
em problemas do mundo real.
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Aprendizagem baseada em pesquisa
Segundo Kubicek (2005), a aprendizagem baseada em pesquisa possui papel importante
no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos científicos bem como no ensino da
própria natureza da ciência, uma vez que engaja estudantes em pesquisa autodirigida que
requer o pensamento científico bem como a análise das relações entre evidência e teoria.
Afirma ainda que a aprendizagem baseada em pesquisa deve empregar o mesmo processo
utilizado no “processo da ciência”, como a formulação de questões investigáveis.
Percebe-se então que a ABP oferece suporte à aprendizagem baseada em pesquisa, uma
vez que um projeto é formulado a partir de uma questão orientadora e os alunos são instigados
a investigar suas possíveis respostas.
As Tecnologias da Informação e Comunicação podem oferecer um suporte efetivo à
aprendizagem baseada em pesquisa por meio da ABP, uma vez que:
[...] a tecnologia pode oferecer muito mais que apenas a melhoria das condições
instrumentais do professor abordar algum assunto ou tema, elas podem oferecer
condições para o aluno se envolver na pesquisa, no experimento, na simulação, a
fim de facilitar a construção do seu conhecimento, tornando-o um sujeito autônomo
e o professor um facilitador, o que tem sido visto como um verdadeiro desafio. [...]
Então, por meio da Internet, por exemplo, é possível se conectar ao ciberespaço
onde diversos canais podem conduzir professores, alunos e os indivíduos em geral a
ambientes virtuais de informação e comunicação abertos ao mundo como fonte
ilimitada de conteúdos, sobre os mais diversificados aspectos, sob a perspectiva da
interatividade e intercâmbio cultural, onde a Educação deve se realizar enquanto
instrumento capaz de emancipar o indivíduo a partir do seu esclarecimento
enquanto cidadão consciente dos seus direitos e deveres, detentor dos meios de
produção, reprodução e sobrevivência. (CARVALHO e SCHNEIDER, 2013, p.
164-165)

Entretanto, os autores supracitados alertam sobre a importância da mudança da postura
do professor, que deve apropriar-se de tecnologias e metodologias eficientes a fim de
promover a cognição do aluno e incentivar a busca pelas respostas (CARVALHO e
SCHNEIDER, 2013).
Aprendizagem cooperativa
Uma vez que a Aprendizagem Baseada em Projetos lida com a formação de equipes de
estudantes para a resolução de um problema ou execução de uma tarefa, a mesma encontra-se
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propícia à aprendizagem cooperativa, isto é, por meio da atuação de cada membro em prol do
cumprimento dos objetivos da equipe.
Entretanto, a depender da forma como o professor orienta os projetos bem como das
ferramentas de suporte oferecidas pelo ambiente de aprendizagem utilizado, pode-se
desenvolver uma aprendizagem colaborativa, alcançando benefícios ainda maiores, conforme
aponta Dillenbourg, ao comparar cooperação e colaboração, apontando que na cooperação os
alunos, mesmo trabalhando em equipes, dividem as tarefas entre si e as realizam de forma
individual e assíncrona, reunindo mais tarde as partes para alcançar o produto final, enquanto
que na colaboração ocorre uma atividade coordenada, que busca a realização conjunta do
trabalho, contribuindo assim com uma compreensão compartilhada sobre o problema
(DILLENBOURG, 1999).
Assim, por meio da adoção de teorias como o construtivismo, aprendizagem baseada
em pesquisa e aprendizagem cooperativa, a técnica de ensino ABP pode oferecer os
benefícios apresentados a seguir.

2.4.2 Benefícios da adoção da ABP
As pesquisas e aplicações da ABP em sala de aula são ainda bastante recentes,
desenvolvidas nos últimos 32 anos, de tal forma que ainda não há pesquisas ou dados
empíricos suficientes que comprovem a eficácia de tal método de ensino quando comparado a
outros. Entretanto, professores que aplicam a Aprendizagem Baseada em Projetos evidenciam
alguns benefícios (MOURSUND, 1999; BIE, 2008):
•

Melhoria na qualidade da aprendizagem, por meio de um maior
desenvolvimento cognitivo do aluno, consequente de seu envolvimento com o
problema estudado;

•

Ensino de competências necessárias na contemporaneidade, como capacidades
de planejamento, comunicação e autogestão;

•

Apoio à aprendizagem autônoma bem como à aprendizagem cooperativa;

•

Incentivo à resolução de problemas de forma colaborativa;

•

Instigação dos alunos a não somente “saberem”, mas também “fazerem”;

•

Migração do papel do professor de simples transmissor para um facilitador e
aprendiz, na medida em que orienta os alunos na busca por soluções e aprende
com os mesmos;
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•

Incentivo ao desenvolvimento de hábitos mentais saudáveis que levam a uma
maior responsabilidade cívica e ao êxito como profissional e pessoa;

•

Desenvolvimento da comunicação e cooperação entre grupos de estudantes;

•

Envolvimento e motivação de estudantes desmotivados quanto ao uso de outras
técnicas de ensino;

•

Orientação dos alunos à produção de um produto final, seja este uma
apresentação, artigo científico, relatório ou outro tipo de artefato;

•

Objetivos educacionais explícitos tanto para o professor quanto para os alunos
e emprego de uma avaliação mais transparente para os alunos, uma vez que tal
abordagem incentiva que os mesmos conheçam os critérios pelos quais serão
avaliados e até mesmo que participem da definição deles.

2.4.3 As cinco etapas da ABP
A fim de facilitar a compreensão sobre como a ABP focada em padrões pode ser
empregada com sucesso em salas de aula, o BIE (2008) apresenta cinco etapas expressas
como regras a serem seguidas pelo professor na elaboração e execução de seus projetos:
comece com um fim em mente, formule uma questão orientadora, planeje a avaliação, mapeie
o projeto e gerencie o processo.
Comece com um fim em mente
Esta etapa trata da importância de planejar o projeto a partir dos resultados que se
espera alcançar visando desenvolver um projeto que facilite aos alunos compreenderem
melhor o significado daquilo que estão aprendendo.
Tal etapa encontra-se dividida em seis passos:
•

Desenvolver uma ideia do projeto;

•

Decidir o escopo do projeto, isto é, as restrições existentes no projeto quanto à
duração, abrangência de tópicos, tecnologias empregadas, nível de autonomia
dos alunos etc.

•

Selecionar padrões, expressos em BIE (2008) como sendo os tópicos que os
alunos deveriam aprender por meio do projeto bem como padrões adotados
pelo Estado (no caso do Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais);
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•

Incorporar resultados simultâneos, uma vez que a ABP vai além dos resultados
acadêmicos na medida em que permite ao professor selecionar e desenvolver
certos hábitos e habilidades específicas em seus alunos;

•

Trabalhar a partir de critérios de formulação de projetos;

•

Criar um ambiente ideal de aprendizagem, que propicie o desenvolvimento da
estratégia de aprendizagem adotada.
Formule uma questão orientadora

A próxima etapa trata da importância de formular uma questão capaz de instigar e
orientar os alunos em seu aprendizado, buscando assim respondê-la e, em sua trajetória,
desenvolver as habilidades e hábitos esperados, segundo os critérios pré-estabelecidos.
Segundo o BIE (2008) uma questão orientadora interessante para um projeto é aquela
que:
•

É provocativa, despertando o interesse dos alunos ao longo do projeto;

•

É aberta, não conduzindo assim a respostas fáceis;

•

Explora o cerne de um tópico ou disciplina, enfocando assim debates
fundamentais;

•

É instigante, incentivando o aluno a confrontar perguntas difíceis;

•

Pode surgir a partir de dilemas da vida real que sejam conhecidos e do
interesse dos alunos;

•

É compatível com os padrões e estruturas curriculares adotados.

Após a formulação de uma questão orientadora, a mesma pode ser refinada várias vezes,
buscando-se torná-la mais interessante ou trazer um produto mais refinado sem prejudicar o
estudo dos tópicos focados.
Planeje a avaliação
A terceira etapa destaca a importância de formas de avaliação condizentes com a
Aprendizagem Baseada em Projetos, capazes de avaliar de forma objetiva e não-ambígua o
desempenho dos alunos quanto à compreensão do conteúdo e desenvolvimento das
habilidades e hábitos mentais esperados.
O planejamento da avaliação deve passar por três estágios:
•

Alinhamento dos produtos a serem desenvolvidos pelos alunos com os
resultados esperados. Produto é toda forma de apresentação do conhecimento
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desenvolvido ao longo do projeto, como artigos de pesquisa, relatórios,
apresentações etc.
•

Determinação dos itens a serem avaliados e desmembramento dos mesmos em
subitens com o objetivo de facilitar a avaliação de desempenho;

•

Desenvolvimento de um roteiro de avaliação para cada produto do projeto,
tornando o processo de avaliação claro tanto para o professor quanto para os
alunos.
Mapeie o projeto

O mapeamento do projeto trata-se da estruturação do mesmo segundo um conjunto de
atividades e tarefas que o compõem bem como identificação de atividades de apoio e recursos
necessários para o sucesso do projeto.
O BIE (2008) propõe a seguinte segmentação em passos para a etapa de mapeamento do
projeto:
•

Organização das atividades e tarefas – é onde são identificadas as principais
atividades e correspondentes tarefas necessárias para que os alunos
desenvolvam os produtos esperados. Aqui se encontra também a definição de
atividades de apoio, isto é, identificação de atividades necessárias para garantir
que os alunos possuam e/ou desenvolvam conhecimentos suficientes para o
sucesso na execução do projeto;

•

Determinação do lançamento do projeto – trata da definição da melhor forma
de apresentar o projeto aos alunos, tornando assim o mesmo motivador e
relevante desde o primeiro contato da turma com o mesmo;

•

Reunião de recursos – tratam-se da identificação, negociação e alocação de
recursos necessários para que os alunos possam cumprir as diversas atividades
e tarefas presentes no projeto;

•

Elaboração de um roteiro visual – lida com a representação visual de todas as
informações enumeradas durante o mapeamento do projeto, alocadas dentro de
um cronograma a ser executado.
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Gerencie o processo
A última etapa apresentada pelo BIE (2008) como constituinte da Aprendizagem
Baseada em Projetos é o gerenciamento de todo o processo de execução do projeto por parte
dos alunos.
Como gerente do processo, o professor deve compreender a mudança em torno de seu
papel e qual tipo de suporte os alunos podem requerer do mesmo, sendo ele responsável por
orientar e ajudar os alunos a agruparem-se bem como monitorar o progresso do projeto e das
atividades de cada aluno, além de avaliar o sucesso da execução do projeto.
Com o objetivo de facilitar a etapa de gestão do processo, o BIE recomenda:
•

Compartilhar objetivos e contexto do projeto com os alunos tão cedo quanto
for possível, o que pode representar um forte fator motivacional, melhorando
assim as chances de sucesso do projeto;

•

Usar

ferramentas

que

facilitem

a

resolução

de

problemas

e

seu

acompanhamento. Algumas ferramentas podem ser diários de aprendizagem e
listas do que se sabe e o que é preciso saber para resolver o problema;
•

Usar pontos de verificação e de referência durante a execução de um projeto,
para que o professor possa avaliar o andamento do projeto bem como o
aprendizado de cada aluno, podendo ser feito por meio de diversos
mecanismos, como relatórios, apresentações orais, questionários etc.

•

Planejar a avaliação e a reflexão sobre os resultados, a fim de reconhecer como
a execução do projeto beneficiou o processo de aprendizagem bem como
possíveis melhorias ao mesmo. Tal avaliação e reflexão devem ser feitas por
todos os envolvidos em conjunto, isto é, alunos e professores.

A partir das cinco etapas apresentadas, o professor pode, então, definir, planejar e
executar projetos educacionais sob o viés da ABP.

2.4.4 Informática como suporte à ABP
Se por um lado a teoria construcionista de Papert aponta o uso do computador como um
meio de explorar a construção do conhecimento pelo próprio aprendiz na medida em que
oferece um ambiente seguro para a aprendizagem por descoberta (MOURSUND, 1999;
FERNANDES, 2000), por outro lado a informática pode contribuir de diversas formas na
Aprendizagem Baseada em Projetos, por também oferecer um meio de comunicação entre
aprendizes e professores menos restritivo em relação ao tempo e espaço, ferramentas para a
42

editoração e publicação de artefatos como relatórios, apresentações e artigos, e diversos
softwares para propósitos específicos cujos conhecimentos e uso podem ser importantes para
o mundo real (MOURSUND, 1999).
A importância do computador como um meio de comunicação digital encontra-se nas
suas capacidades de comunicação síncrona e assíncrona que permitem aos alunos e
professores comunicarem-se dentro do tempo disponível para cada qual. Assim, alunos podem
reunir-se e executar suas atividades em grupo por meio da Internet e o professor pode utilizarse desta para acompanhar a execução dos projetos.
Quanto às ferramentas para editoração e publicação de documentos e apresentações, há
desde ferramentas gratuitas e abertas como o LibreOffice (2012) a ferramentas pagas, como o
Microsoft Office (2012). Outra opção é o uso do Google Docs (2012), que além de ser
gratuito pode ser acessado de qualquer computador, por ser distribuído pela Internet, e oferece
condições para a edição colaborativa de documentos e apresentações.
Alguns projetos podem requerer o cumprimento de certas tarefas onde o uso de
softwares para propósitos específicos pode contribuir bastante, como na composição ou
edição de uma música, edição de uma imagem, geração de um gráfico a partir de uma função
complexa etc.
Conforme enunciado por Barstow (apud KUBICEK, 2005), o uso de novas tecnologias
computacionais na educação pode romper com o defasado processo passivo de memorização
da informação e levar a um processo de aprendizagem mais autêntico, focado na investigação
e na descoberta. Isso é possível uma vez que ambientes de aprendizagem apoiados por
computador podem (KUBICEK, 2005):
•

Facilitar aos estudantes definirem seu foco de pesquisa e produzirem ou
levantarem seus próprios dados a fim de buscar respostas para as suas
perguntas;

•

Oferecer capacidades de simulação que não seriam possíveis de outra forma;

•

Facilitar não somente a comunicação entre alunos e professores de uma mesma
turma, mas também entre alunos, professores e pesquisadores de diferentes
lugares;

•

Contribuir com uma melhor compreensão de conceitos abstratos.

Além disso, diante da importância da informática na sociedade (do controle de
ferramentas operacionais ao papel de tecnologia de apoio à decisão), é importante o emprego
do mesmo no processo de ensino-aprendizagem bem como de avaliações dos aprendizes
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quanto ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em tecnologias da informação
(MOURSUND, 1999).

2.5 Ambientes de ensino-aprendizagem no ciberespaço
Conforme a nova sociedade exige um profissional sempre atualizado e apto a aprender
novas competências, os meios em que a aprendizagem ocorre começaram a se diversificar.
Inicialmente um sistema de educação por correspondência deu os primeiros passos na
Educação a Distância (EaD) e posteriormente esforços foram reproduzidos também em rádio
e TV, chegando mais tarde aos computadores. Assim, Educação Presencial e Educação a
Distância passaram a coexistir bem como oferecerem suporte uma à outra mutuamente
(TAVARES, 2006).
E a partir do encontro entre as novas demandas educacionais e o ciberespaço nascem
ambientes virtuais de aprendizagem, espaços promotores da Educação. A seguir, serão
analisadas as tecnologias utilizadas na Educação a Distância, bem como aspectos estruturais
de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

2.5.1 Tecnologias na Educação a Distância
Segundo Belloni, Moore e Kearsley (apud BELMONTE e GROSSI, 2010, p. 2):
A educação a distância pode ser compreendida como o processo planejado de
ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual professores e alunos não
estão fisicamente presentes num mesmo local, mas espacial e temporalmente
separados.

Conforme mencionado anteriormente, a Educação a Distância (EaD) formalizou-se
diante da necessidade de atender novas demandas educacionais. Entretanto, para que o
sistema de EaD funcione adequadamente, seus componentes devem ser levados em
consideração (LANDIM apud MEHLECKE e TAROUCO, 2003):
•

O aprendiz, peça fundamental no processo de aprendizagem;

•

O professor, responsável pela motivação e orientação da aprendizagem;

•

A comunicação, estabelecida via mídia impressa ou digital;

•

A estrutura e organização dos materiais, com foco na didática e telemática.

Assim a comunicação e organização de materiais podem ser mediadas por meio das
Tecnologias da Informação e Comunicação, entretanto deve-se observar bem se tais recursos
são apropriadamente usados, uma vez que:
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No espaço das tecnologias, as NTIC ocupam um lugar no topo da hierarquia, mas é
bom compreender que, se essas tecnologias não forem aplicadas com as pedagogias
apropriadas, não trarão à educação nada além de confusão e erro de objetivos. (...)
O grande desafio é conceber uma pedagogia que se apoie em métodos tecnológicos
e os transcenda, sem assumir um ponto de vista tecnológico e de mitificação das
tecnologias. O desafio parece menos contraditório quando os aspectos sociológicos
que acompanham a revolução tecnológica são considerados em primeiro lugar.
(UNESCO apud VAZ et al., 2010, p. 9)

No Brasil a Educação a Distância encontra-se regulamentada por meio do artigo 80 da
Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), lei nº 9394/1996, segundo a qual o poder
público é responsável pela promoção de programas de EaD em todas as modalidades de
ensino, representadas principalmente pelos cursos técnicos, de graduação, extensão e
especialização (SIMÕES, 2011).
Diversas tecnologias podem ser empregadas na EaD, como correspondências, revistas,
livros, TV e rádio, entretanto aquela que vem ganhando maior espaço com a disseminação da
Internet é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

2.5.2 Aspectos estruturais de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Segundo Brod e Rodrigues, “o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um
software flexível que pode gerenciar os mais diferentes cursos e suas especificidades” (BROD
e RODRIGUES, 2011, p. 93). Um AVA pode explorar uma ou mais técnicas de ensino e
apoiar o professor em sua aplicação, ajudando assim a concentrar a atenção no aprendiz e na
construção do conhecimento por este.
Entretanto, uma breve revisão literária aponta a falta de aplicação regular de AVA no
ensino. Uma possível razão para o pouco uso de AVA é a falta de uma política de incentivo
para uso do mesmo como forma de apoiar e estender toda modalidade de ensino, seja ela
presencial ou a distância.
Segundo Santos (apud BELMONTE e GROSSI, 2010), a característica principal dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem é o processo de comunicação em rede entre os
participantes, o que propicia a construção do conhecimento dentro de um contexto sóciohistórico, o que destaca a importância do ciberespaço como ambiente para a realização de tais
interações, propiciando a formação de comunidades virtuais. A pesquisadora Santos (2002)
destaca a possibilidade de o próprio ciberespaço ser encarado como um Ambiente Virtual de
Aprendizagem, uma vez que:
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O ciberespaço é muito mais que um meio de comunicação ou mídia. Ele reúne,
integra e redimensiona uma infinidade de mídias e interfaces. [...] Nesse sentido, o
ciberespaço, além de se estruturar como um ambiente virtual de aprendizagem
universal que conecta redes sociotécnicas do mundo inteiro, permite que
grupos/sujeitos possam formar comunidades virtuais fundadas para fins bem
específicos, a exemplo das comunidades de e-learning. (SANTOS, 2002, p. 427)

Vaz et al. classificam as ferramentas empregadas em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem segundo a forma de comunicação promovida, que pode ser síncrona, isto é,
quando emissor e receptor comunicam-se em tempo real, ou assíncrona, quando a
comunicação não exige resposta em tempo real do receptor. Assim, as ferramentas
identificadas pelos autores supracitados são: (VAZ et al., 2010)
•

Ferramentas de comunicação síncrona: chat (bate-papo), videoconferência,
audioconferência, teleconferência;

•

Ferramentas de comunicação assíncrona: e-mail, grupos de discussão, file
transfer protocol (FTP), download, world wide web (www).

Além disso, materiais de suporte externo como apostilas impressas, CD-ROM etc.
podem ser empregados, facilitando o acesso à informação àqueles que não possuem acesso à
Internet (VAZ et al., 2010).
Não se deve, entretanto, confundir a expressão Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) com a expressão Ambiente Informatizado de Aprendizagem (AIA), uma vez que nesta
última há a introdução de tecnologias como recurso pedagógico, entretanto o processo de
ensino-aprendizagem ainda se encontra centralizado no professor e cabe ao ambiente o papel
de viabilizar interações entre os participantes, enquanto que em um AVA o próprio ambiente
visa substituir o ambiente tradicional de ensino (BELMONTE e GROSSI, 2010).
Entretanto, não é todo ambiente virtual que pode ser classificado como AVA. Segundo
Dillenbourg (apud BELMONTE e GROSSI, 2010, p. 4), para que um ambiente virtual seja
reconhecido como Ambiente Virtual de Aprendizagem:
[...] o espaço no qual a informação está disponibilizada deve ser concebido para tal;
deve haver interações educacionais no ambiente; as informações, ou o espaço
social, devem ser explicitamente representadas, quer por textos ou por imagens 3D;
deve existir a participação dos alunos que se tornam co-construtores do ambiente; e
o ambiente deve integrar múltiplas tecnologias e abordagens pedagógicas.

Assim, para que um ambiente seja reconhecido como AVA, um de seus objetivos deve
ser propiciar a construção do conhecimento pelo próprio aprendiz.
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2.5.3 Construção do conhecimento em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
A simples introdução de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) não
representa a quebra do paradigma instrucionista, vigente nas escolas. Segundo Fernandes
(2000) e Schneider (2002), são necessárias mudanças que levem à formação de comunidades
heterogêneas e à construção do conhecimento como elementos fundamentais do processo de
ensino-aprendizagem.
A pesquisadora SANTOS (2002) apresenta a seguinte colocação quanto à possibilidade
de construção do conhecimento por meio de AVA:
[...] podemos afirmar que um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação
onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando, assim, a
construção de conhecimentos, logo, a aprendizagem. Então todo ambiente virtual é
um ambiente de aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um processo
sociotécnico em que os sujeitos interagem na e pela cultura, sendo esta um campo
de luta, poder, diferença e significação, espaço para construção de saberes e
conhecimento, então podemos afirmar que sim. [...] Novos processos criativos
podem ser potencializados pelos fluxos sociotécnicos de ambientes virtuais de
aprendizagens que utilizam o digital como suporte. (SANTOS, 2002, p. 426-427)

Também pode ser pontuada como fundamental para a construção do conhecimento a
capacidade de interação e interatividade oferecida pelos AVA, uma vez que ao aprendiz é
oferecida não somente a possibilidade de interagir com o conteúdo digital, mas também de
interagir com outros aprendizes, professores e demais sujeitos que compõem aquela
comunidade virtual, por meio de modalidades de interatividade variadas, como um-para-um,
um-para-muitos e muitos-para-muitos (SANTOS, 2002).
Pode-se considerar também a capacidade de aprendizagem colaborativa que os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem oferecer, uma vez que possibilitam a
interatividade entre seus participantes. Será apresentado a seguir o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle.

2.5.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle
Segundo Moodle.org (2012)6:
O Moodle é um Course Management System (CMS), também conhecido como
Learning Management System (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). Ele é um aplicativo web gratuito que os educadores podem utilizam na
criação de sites de aprendizado eficazes.
6

Texto disponível em: http://www.moodle.org
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Desenvolvido inicialmente por Martin Dougiamas em 2001 (MOODLE.ORG, 2012), o
Moodle (acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um
software livre licenciado pela GNU GPL, o que significa que o código-fonte é livre e pode ser
alterado por qualquer um, desde que as modificações sejam disponibilizadas à comunidade.
Em 2009, já alcançava 45.816 usuários cadastrados em sua comunidade e era empregado em
instituições de 198 países – só no Brasil já alcançava a marca das 200 instituições
empregando esse ambiente de aprendizagem (ALVES et al., 2009). Atualmente, ele é
empregado por mais de 30 mil organizações educacionais, incluindo a Universidade Aberta
do Brasil (SIMÕES, 2011).
Dentre

os

principais

benefícios

do

uso

do

Moodle,

podem-se

destacar:

(MOODLE.ORG, 2012)
•

É gratuito, isto é, qualquer instituição ou mesmo pessoa física pode efetuar seu
download e instalá-lo, sem custos;

•

É open source, o que permite o desenvolvimento de soluções customizadas a
partir do mesmo;

•

Adota o padrão Scorm, utilizado em objetos de aprendizagem e outras
tecnologias para educação;

•

Apresenta uma grande comunidade de usuários, o que permite a interação e
troca de experiências entre os mesmos.

Além disso, o Moodle permite a aprendizagem por meio do construtivismo social, por
meio da colaboração na resolução de atividades, incentivo à reflexão crítica etc. (SIMÕES,
2011). Desta forma, optou-se pelo Moodle como AVA para estudo e customização, com
enfoque na Aprendizagem Baseada em Projetos.

Filosofia de aprendizagem
Fruto da tese de doutorado de Dougiamas (DOUGIAMAS e TAYLOR, 2009), foi
experimentado em sala de aula por Taylor e outros educadores em inúmeras oportunidades.
Assim, “Moodle oferece aos professores e projetistas de cursos uma caixa de ferramentas
cheia de ferramentas de ensino online [...] baseadas em princípios instrucionais provados e
aceitos e atividades de sala de aula tradicionais” (RICE e NASH, 2010, p. 9).
Tal plataforma foi desenvolvida sob a filosofia de aprendizagem por meio do
construcionismo social (DOUGIAMAS e TAYLOR, 2009; RICE e NASH, 2010; SIMÕES,
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2011; MOODLE.ORG, 2012) empregando-se ferramentas de instrução, discussão e avaliação,
dentre outras. Assim, os estudantes (RICE e NASH, 2010):
•

Adquirem novos conhecimentos por meio da interação com o ambiente, com as
atividades do curso e com outros estudantes;

•

Apresentam uma melhor retenção do que é ensinado, uma vez que possuem
oportunidades para discutir e ensinar a outros;

•

Estão aprendendo constantemente, uma vez que se desenvolve ali uma
comunidade com interesses comuns;

•

Podem

optar

por

abordagens

pedagógicas

que

apresentem

maior

compatibilidade com seu estilo de aprendizagem.
Outro fator importante para o sucesso da abordagem pedagógica por meio do Moodle é
o uso adequado de tecnologia por meio de ferramentas similares àquelas com as quais jovens
estão acostumados a lidar. Assim, um curso bem projetado em Moodle pode engajar alunos na
aprendizagem por meio de fatores como conectividade, redes sociais e adoção de recursos
web 2.0, como fóruns e wikis7 (RICE e NASH, 2010).
Assim, o responsável pelo projeto pedagógico de um curso pode, por meio do Moodle,
oferecer recursos sobre um mesmo conteúdo didático disponível para diversos estilos de
aprendizagem, favorecendo assim a adaptação do conteúdo ao perfil do aluno e não o
contrário.

Ferramentas do Moodle
O Moodle apresenta uma série de ferramentas que permitem a comunicação entre os
participantes de forma síncrona ou assíncrona, bem como meios para compartilhamento de
conhecimentos. Abaixo, as principais ferramentas disponíveis (RICE e NASH, 2010):
•

Recurso (resource): permite aos participantes (professores e alunos) o
compartilhamento de textos, recursos externos e arquivos multimídia (áudio,
vídeo etc.);

7

Segundo Rice e Nash (2010) “um wiki pode ser uma das ferramentas colaborativas mais flexíveis

presentes no conjunto de ferramentas de e-learning” (RICE e NASH, 2010, 117). Um exemplo de uso do
conceito wiki com sucesso é a Wikipédia, maior enciclopédia colaborativa on-line disponível em vários idiomas,
inclusive na língua portuguesa, onde qualquer pessoa pode contribuir com inclusão, alteração ou remoção de
informações em suas páginas.
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•

Link para arquivo ou website (link to a file or website): permite a adição de
links para recursos externos à plataforma;

•

Livro (book): permite a criação de uma coleção de objetos digitais que poderão
servir como base para o aprendizado. Diferente dos e-books convencionais, a
ferramenta livro permite a inclusão de qualquer objeto digital como parte do
conteúdo;

•

Tarefa (assignment): permite ao professor a definição de tarefas a serem
realizadas pelos alunos;

•

Bate-papo (chat): oferece a comunicação síncrona entre alunos e professores;

•

Enquete (choice): permite a criação de enquetes, empregáveis em avaliações
como determinação do progresso do curso ou interesse da turma em um dado
conteúdo;

•

Base de dados (database): permite o compartilhamento (por meio de upload)
de informações em diversos formatos;

•

Fórum (forum): permite a criação de espaços para discussão entre todos os
participantes da turma ou entre grupos;

•

Glossário (glossary): permite a construção de um glossário pelo professor ou
por todos os participantes, favorecendo a construção de conceitos e novos
esquemas mentais;

•

Questionário (quiz): permite a criação de questionários objetivos ou subjetivos
a serem respondidos pelos alunos;

•

Diário (journal): oferece ao aluno a oportunidade de manter seu próprio diário
dentro do ambiente, incluindo novas informações ou perguntas;

•

Lição (lesson): possibilita a construção do material pedagógico integrando
conteúdo e atividades avaliativas;

•

Wiki (wiki): possibilita a construção de conhecimento de forma colaborativa
por meio de páginas editáveis por todos os participantes;

•

Horário de curso (course timetable): oferece ao aprendiz a oportunidade de
personalizar uma tabela contendo seu horário de curso dentro do ambiente.

O quadro 2 apresenta o mapeamento entre as ferramentas, suas possíveis funções
instrucionais e teorias da aprendizagem que podem suportar.
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Ferramenta
Livro

Tarefa
Bate-papo

Enquete
Banco
dados
Fórum

Função instrucional
Conhecimento/base,
material
instrucional
fundamental,
repositório
de
conteúdo
e
compreensão
Organização
Aprendizagem
interativa
e
colaborativa,
compreensão
e
avaliação
Classificação, aplicação, análise e
compreensão
de Análise
e
aprendizagem
colaborativa
Aprendizagem
colaborativa,
análise e síntese

Teoria da aprendizagem
Construção de esquemas

Condições de aprendizagem
Aprendizagem social
Comunidades de prática
Aprendizagem por emulação
Construção de esquemas

Aprendizagem experiencial
Prática social
Prática social
Comunidades de prática
Aprendizagem experiencial
Behaviorismo
Glossário
Compreensão e construção de Construção de esquemas
esquemas
Condições de aprendizagem
Questionário
Compreensão e análise
Construção de esquemas
Aprendizagem por emulação
Behaviorismo
Wiki
Aprendizagem
colaborativa, Aprendizagem social
aplicação, síntese e avaliação
Prática social
Comunidades de prática
Workshop
Aplicação e avaliação
Prática social
Aprendizagem experiencial
Horário
de Organização
Condições de aprendizagem
curso
Quadro 2 – Mapeamento de ferramentas e teorias da aprendizagem
Fonte: (RICE e NASH, 2010, p. 20)
Tais ferramentas oferecem também o uso de diversos tipos de conteúdo textual ou
multimídia, permitindo assim não somente o uso de hipertextos, mas também de vídeos,
arquivos de áudio (podcasts), apresentações e animações (RICE e NASH, 2010).

Avaliação no Moodle
Assim como há diversos estilos de aprendizagem, há diversas formas de avaliação, cada
qual atendendo a diferentes estilos. Enquanto alguns alunos podem considerar uma melhor
retenção por meio de testes objetivos, outros podem preferir a adoção de projetos em grupo.
Por meio do uso do AVA Moodle, é possível projetar cursos que ofereçam diferentes
formas de avaliação, desde simples questionários individuais a atividades mais complexas e
que exigem a colaboração entre membros de uma equipe (RICE e NASH, 2010).
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Além de oferecer ferramentas empregáveis na avaliação como Tarefa, Questionário e
Quiz, o Moodle possui funcionalidades que facilitam o cálculo, atribuição e listagem da
pontuação referente à avaliação.
Extensibilidade do Moodle
O ambiente Moodle é extensível por meio de instalação de novos módulos que
conferem novas formas de interação e aprendizado. Assim, o mesmo oferece diversos
módulos livres para uso no projeto pedagógico e execução de cursos.
Ademais, por meio de conhecimentos em programação e projeto de banco de dados, é
possível o desenvolvimento de novos módulos, oferecendo assim ao Moodle uma maior
capacidade de adaptação dos diferentes tipos de atividades e avaliações às necessidades dos
professores e alunos.
Graças a essa extensibilidade, é possível desenvolver novos módulos de atividades com
o foco na Aprendizagem Baseada em Projetos.

2.5.5 ABP em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Alguns pesquisadores já despontam, propondo o uso da Aprendizagem Baseada em
Projetos em união com Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Kurzel e Rath (2007), por
exemplo, debruçam-se sobre o tema, estudando e discutindo implicações do uso de ABP em
ambientes de aprendizagem online por meio do uso de objetos de aprendizagem.
Já Keser e Karahoca (2010) propõem um curso online de gestão de projetos em um
AVA com suporte à Aprendizagem Baseada em Projetos, visando mitigar dificuldades
encontradas no trabalho em equipe para a realização de atividades de projeto, colaboração
entre membros da equipe e comunicação com os stakeholders do projeto. Assim, os autores
projetaram as atividades do curso em torno de cada um dos estágios da Aprendizagem
Baseada em Projetos.
Brod e Rodrigues (2011) apresentam considerações acerca do uso de ABP e AVA em
uma sala de aula e afirmam que tal combinação propicia uma maior participação ativa do
aluno, por meio da investigação de assuntos movidos por interesses comuns, promovendo
uma aprendizagem mais autônoma.
Entretanto, nota-se a ausência de um Ambiente Virtual de Aprendizagem que já ofereça
suporte à Aprendizagem Baseada em Projetos, tornando assim o emprego desta muito mais
viável e interessante e é aqui onde se encontra uma das contribuições deste trabalho.
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2.6 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou o perfil da sociedade contemporânea, onde a relação de
interdependência entre pessoas e organizações leva à formação de redes, não somente quanto
à perspectiva econômica, mas também quanto à perspectiva social, tecnológica e educacional.
Essa nova sociedade, denominada por Castells (2003; 2008) como sociedade em rede,
apresenta novas demandas educacionais ainda não supridas pelo modelo vigente.
Assim, estudou-se a proposta da Aprendizagem Baseada em Projetos como uma
abordagem para a construção de novos conhecimentos por meio da resolução de problemas e
tarefas de forma colaborativa, uma técnica de ensino recente que tem apresentado resultados
positivos na educação estadunidense (BIE, 2008), bem como o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle como veículo digital de suporte a novas técnicas de ensino.
Compreende-se, assim, que a adoção da técnica de ensino ABP por meio de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem como o Moodle pode propiciar melhorias significativas ao
processo de ensino-aprendizagem, suportadas por teorias como o construcionismo,
aprendizagem baseada em pesquisa e aprendizagem colaborativa.
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CAPÍTULO 3

GESTÃO DE PROJETOS E APRENDIZAGEM
No capítulo anterior, perceberam-se as contribuições que a Aprendizagem Baseada em
Projetos pode agregar ao processo de ensino-aprendizagem, bem como o suporte que os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem oferecer ao emprego da mesma.
Entretanto, se há benefícios na adoção de novas técnicas de ensino aliadas ao potencial
do ciberespaço, resta ainda dúvida sobre como a gestão de tais projetos educativos pode ser
realizada de forma a melhor contribuir com a aprendizagem dos envolvidos.
Para tal, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a gestão de projetos e suas
principais abordagens e identificaram-se as abordagens mais adequadas à gestão de projetos
educativos, as quais são apresentadas neste capítulo.

3.1 Gestão de projetos
O intenso desenvolvimento das diversas economias, a globalização e a sofisticação dos
interesses dos consumidores levaram as empresas a demandarem projetos cada vez mais
complexos, seja para o desenvolvimento de novos produtos, seja para a distribuição dos
mesmos (COUTINHO, 2009). Também, na Educação, o emprego de projetos vem ganhando
força (BIE, 2008), de tal forma que é inegável a importância que há hoje nos mesmos para a
sociedade.
Entretanto, apesar da crescente discussão na atualidade em torno dos projetos e da
gestão dos mesmos, isso não é uma questão nova, conforme aponta Verzuh:
A gestão de projetos não é algo novo. As pirâmides e aquedutos da antiguidade
certamente requereram as habilidades de coordenação e de planejamento de um
gerente de projeto. Enquanto supervisionando a construção da Basílica de São
Pedro, em Roma, Michelangelo experimentou todos os tormentos de um gerente de
projeto moderno: especificações incompletas, mão de obra insuficiente, o
financiamento incerto, e um cliente poderoso. Mas só no século XX foi que o título
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e a disciplina emergiram. Grande parte da gestão de projetos moderna foi definida
na década de 1950, sobre os principais programas de defesa da Guerra Fria. Como
resultado, a disciplina cresceu dentro das indústrias aeroespacial e de defesa, mas
na década de 1990, a gestão de projetos rompeu suas fronteiras tradicionais. Agora
é um conjunto de habilidades reconhecidas e valorizadas em organizações em todo
o espectro, de assistência médica à fabricação, de software aos recursos naturais.
(VERZUH, 2008, p. 3)8

Assim, é a partir da década de 1950, quando a sistematização dos conhecimentos em
torno de projetos e sua gestão inicia, que nasce a disciplina de gestão de projetos (VERZUH,
2008).
A gestão de projetos visa a “aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades de um projeto para encontrar os requisitos do projeto” (PMI, 2013,
p.5)9, entendendo-se projeto como um empreendimento com o objetivo de produzir um
produto ou serviço único e que apresenta um início e um fim (VERZUH, 2008). Ainda
segundo Verzuh, cinco fatores são fundamentais para o sucesso de um projeto:
1. Concordância entre a equipe de projeto, consumidores e gestão quanto aos
objetivos do projeto;
2. Um plano que apresente o caminho e responsabilidades que podem ser usadas
para mensurar o progresso durante o projeto;
3. Comunicação constante e efetiva entre todos os envolvidos no projeto;
4. Escopo controlado;
5. Apoio à gestão.
E conforme os projetos se complexificaram e diversificaram quanto ao seu produto
final, abordagens, metodologias e frameworks para a gestão de projetos foram concebidos e
empregados.

8

[Project management is not new. The pyramids and aqueducts of antiquity certainly required the

coordination and planning skills of a project manager. While supervising the building of St. Peter's Basilica in
Rome, Michelangelo experienced all the torments of a modern-day project manager: incomplete specifications,
insufficient labor, unsure funding, and a powerful customer. But only in the twentieth centure did the title and
the discipline emerge. Much of modern project management was defined in the 1950s, on the major cold war
defense programs. As a result, the discipline grew up within the aerospace and defense industries, but in the
1990s, project management broke out of its traditional boundaries. It is now a recognized and valued skill set in
organizations across the spectrum, from health care to manufacturing, software to natural resources.]
9

[Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to

meet the project requirements.]
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3.2 Estado da arte em gestão de projetos e Educação
Com o intuito de melhor compreender as pesquisas que relacionam gestão de projetos e
Educação, levantou-se o estado da arte do tema exposto em bases nacionais e internacional.
Segundo Teixeira e Megid Neto (2012), o estado da arte apresenta um recorte temporal
definido da produção acadêmica em torno de um tema, permitindo analisar tendências
temáticas e metodológicas, resultados de investigações e lacunas pouco ou não exploradas.
A fim de compreender a produção científica nacional e comparar com aquela produzida
em outros países, três bases de pesquisas foram levadas em consideração: duas nacionais, a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT10 e o Banco de Teses da Capes11, e uma
internacional, no caso a Open Access Theses and Dissertations12. Levou-se em consideração
somente as teses e dissertações, não se considerando a publicação de artigos científicos em
revistas e eventos especializados.
3.2.1 Produção nacional
Quanto à produção científica nacional, realizou-se uma busca nas bases do IBICT e da
CAPES para a palavra-chave “gestão de projetos”, uma vez que o número de resultados
retornados era relativamente pequeno, optou-se por não limitar quanto à data de publicação.
Assim, a base do IBICT retornou 165 resultados, enquanto que a base da CAPES
retornou um total de 99 resultados. Entretanto tais trabalhos discutem sobre gestão de projetos
em geral, sendo necessária a filtragem manual dos mesmos a fim de identificar aqueles
relacionados à Educação. Desta forma, por meio de análise de títulos, resumos (quando
disponíveis na base de busca) e palavras-chave de cada resultado e eliminando resultados
duplicados, encontrou-se um total de sete trabalhos distintos, sendo seis dissertações de
mestrado e somente uma tese de doutorado, entre os anos de 2006 e 2012.
O quadro 3 categoriza os trabalhos quanto à região geográfica no Brasil da instituição
de defesa.

10

Disponível em: http://bdtd.ibict.br

11

Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br

12

Disponível em: http://oatd.org
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Região

Teses
(Universidades)

Dissertações (Universidades)

Norte

-

-

Nordeste

-

2 (UFBA, UFMA)

Centro-Oeste

-

-

Sudeste

1 (UNICAMP)

4 (UNINOVE, UNIGRANRIO,
USP, UFF)

Sul

-

-

Quadro 3 – Categorização das pesquisas nacionais quanto à região
Percebe-se assim que a produção científica nacional em torno de gestão de projetos na
Educação concentra-se, segundo as bases do IBICT e da CAPES, nas regiões Sudeste e
Nordeste.
Já o quadro 4 categoriza os trabalhos quanto ao foco temático dos mesmos. Para tal,
analisaram-se as palavras-chave, resumos e conteúdo do trabalho publicado, quando
disponibilizado (um dos trabalhos encontra-se indisponível para download). É importante
ressaltar que cada trabalho está enquadrado nessa tabela segundo seu foco temático primário
exclusivamente, mesmo que possua outros focos temáticos.
Focos temáticos

Teses
(Universidades)

Dissertações
(Universidades)

(Gestão de) Projetos em instituições de ensino

-

2 (UNINOVE,
UFF)

Gestão e projeto pedagógico de cursos

-

1 (UFMA)

Desenvolvimento de soluções e-learning

1 (UNICAMP)

1 (UFBA)

Educação em gestão de projetos

-

1 (USP)

(Gestão de) Projetos na aprendizagem

-

1 (UNIGRANRIO)

Quadro 4 – Categorização das pesquisas nacionais quanto ao foco temático
Aqui, percebe-se uma maior dispersão dos trabalhos quanto ao seu tema, com alguma
concentração na gestão de instituições de ensino (duas dissertações) e desenvolvimento de
soluções e-learning (uma tese e uma dissertação). Somente uma dissertação foi encontrada
com foco em projetos no processo de ensino-aprendizagem, que é o foco temático em que
melhor se enquadra esta pesquisa.
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3.2.2 Produção internacional
Quanto à produção científica internacional, realizou-se uma busca na base da OATD
por resumos contendo a expressão “project management” e a palavra “education” ou
“learning”, também sem limitação quanto à data de publicação.
Assim, a base da OATD retornou 225 resultados. De forma análoga, realizou-se uma
filtragem manual dos mesmos a fim de identificar quais pesquisas são relaciona à Educação
bem como para a seleção de trabalhos segundo o idioma em que foi publicado, considerandose somente aqueles escritos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Desta forma, por
meio de análise de títulos, resumos (quando disponíveis na base de busca) e palavras-chave de
cada resultado e eliminando resultados duplicados, encontrou-se um total de 22 trabalhos
distintos, sendo quinze dissertações de mestrado e sete teses de doutorado, entre os anos de
1999 e 2013.
O quadro 5 categoriza os trabalhos quanto ao país de origem da instituição de defesa.
País

Teses

África do Sul

Dissertações
4

Austrália

2

Brasil

2

Canadá

513
1

Estados Unidos

1

Irlanda

1

Portugal
Reino Unido

1

2
1

Suécia

1
1

Quadro 5 – Categorização das pesquisas internacionais quanto ao país de origem
Percebe-se assim que, de acordo com os dados coletados e filtrados da OATD, há uma
maior atenção quanto à relação entre gestão de projetos e Educação em instituições de ensino
superior e pesquisa situadas no Brasil (duas teses e cinco dissertações) e na África do Sul
(quatro dissertações).

13

Houve divergência quanto ao quantitativo da produção brasileira obtido nas bases nacionais IBICT e

CAPES (seção 3.2.1) e na base internacional OATD (seção 3.2.2).
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Já o quadro 6 categoriza os trabalhos quanto ao foco temático dos mesmos. Para tal,
analisou-se as palavras-chave, resumos e conteúdo do trabalho publicado, quando
disponibilizado (dois trabalhos encontram-se indisponível para download).
Focos temáticos

Teses

Dissertações

(Gestão de) Projetos em instituições de ensino

1

1

Gestão e projeto pedagógico de cursos

2

Desenvolvimento de soluções e-learning

1

2

Educação em gestão de projetos

3

7

(Gestão de) Projetos na aprendizagem

2

3

Quadro 6 – Categorização das pesquisas internacionais quanto ao foco temático
Percebe-se assim a predominância de pesquisas quanto à Educação em gestão de
projetos, tanto em nível de teses de doutorado (três) quanto em nível de dissertações (sete).
Entretanto, é significativo o número de pesquisas referentes a projetos e/ou gestão de projetos
na aprendizagem, contando com duas teses e três dissertações.
A figura 1 apresenta o número de trabalhos científicos publicados organizados
cronologicamente.

Figura 1 – Pesquisas internacionais organizadas cronologicamente
Tal gráfico aponta o crescimento da atenção dada à relação gestão de projetos e
Educação nos últimos anos, tanto em programas de mestrado quanto em programas de
doutorado.
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3.3 Abordagens de gestão de projetos
Conforme as necessidades dos projetos tornaram-se mais complexas, a execução dos
mesmos ficava menos simples, tornando-se cada vez maiores e contando com prazos
mensurados em anos e equipes com centenas de colaboradores. Sobre o surgimento de
métodos e metodologias para gestão de projetos nesse cenário, Verzuh aponta que:
Os primeiros métodos de gestão de projetos modernos foram elaborados para lidar
com esses enormes projetos. Seus nomes – técnica de avaliação e revisão do
programa (PERT) e método do caminho crítico (CPM) – ainda são bem conhecidos
hoje. (VERZUH, 2008, p. 16)14

Os métodos PERT e CPM são assim precursores e levaram à busca de novas
abordagens de gestão, sendo algumas das mais atuais o Lean Thinking, o Six Sigma, os
métodos ágeis, as abordagens dirigidas a processos e a Critical Chain.

3.3.1 Lean Thinking
O Lean Thinking (“pensamento enxuto”) também conhecido como lean manufacturing
(“produção enxuta”), conceito japonês introduzido no Ocidente pelo livro “A Máquina que
Mudou o Mundo”15, trata-se de um dos princípios que norteiam o Sistema de Produção
Toyota (em inglês, Toyota Production System – TPS). Fundamenta-se na agregação de valor a
um processo16 por meio da eliminação das atividades que não agregam valor ao consumidor e
da consequente redução do desperdício (MOREIRA, 2011).
Percebe-se que lean thinking é fundamentado na Teoria das Restrições, segundo a qual
toda organização apresenta pelo menos uma restrição (interna ou externa) que, de forma direta
ou indireta, limita o seu desempenho (LEACH, 2000). A restrição seria, portanto, todo tipo de
desperdício presente no processo.
A produção enxuta se contrapõe aos dois outros modelos de produção existentes: a
produção artesanal, que apresenta produtos feitos sob medida para o consumidor, porém a um
alto preço e longo prazo; e a produção em massa, que apresenta produtos padronizados para o
14

[The first modern project management methods were constructed to deal with these enormous projects.

Their names - program evaluation and review technique (PERT) and critical path method (CPM) - are still well
known today.]
15

WOMACK, James; JONES, Daniel; ROOS, Daniel. A Máquina que Mudou o Mundo. Ed. 1, 1990.

16

Um processo, em gestão de projetos, refere-se a “um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas

realizado para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado” (PMI, 2013, p. 47).
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consumidor, porém a um preço mais baixo e consumindo menos tempo. Assim, a produção
enxuta busca entregar produtos customizados a um preço baixo sem afetar a qualidade do
resultado final da produção (MOREIRA, 2011; BOSCÀ, 2012). Assim, as principais
características da produção enxuta são (BOSCÀ, 2012):
•

Redução do desperdício;

•

Melhor integração da cadeia de suprimentos;

•

Melhoria do valor do produto para o consumidor;

•

Formação de uma cultura que busca a criação de valor.

Como se pode perceber, um dos pilares da produção enxuta é a redução dos
desperdícios, compreendida pelo método lean thinking como pertencentes a uma das sete
seguintes categorias (MOREIRA, 2011; BOSCÀ, 2012):
•

Superprodução – a produção em massa leva à produção de mais itens do que o
necessário, itens que podem nunca chegar ao mercado ou que geram outro tipo
de desperdício, o desperdício de estoque;

•

Espera – certas atividades da produção podem levar a desperdício enquanto se
aguarda a conclusão de outras atividades antes de serem iniciadas;

•

Transporte – também o tempo e recursos envolvidos no transporte de materiais
e pessoas são considerados;

•

Processamento – refere-se a desperdícios devido ao produto ou serviço passar
por mais manipulações e processamentos do que o necessário;

•

Estoque – trata-se do desperdício gerado pelo acúmulo de itens em estoque;

•

Movimento – refere-se ao desperdício gerado por todo tipo de movimentação,
seja humana, de dados etc.

•

Produtos com defeito – lida com os problemas de qualidade decorrentes de um
processo de produção de má qualidade.

Mironiuk (2012) destaca um oitavo tipo de desperdício: a criatividade subutilizada, um
problema muito comum não somente no mercado de trabalho, mas também nas escolas.
Em gestão de projetos, o “pensamento enxuto” deu origem ao lean project management,
isto é, a gestão de projetos com foco em agregar valor para o consumidor ou para um grupo
definido de stakeholders (BOSCÀ, 2012). Assim, o lean project management não define um
novo processo, entretanto define cinco passos a serem empregados na melhoria do processo
de gestão adotado, sendo eles:
•

Identificação do que é valor para o cliente;
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•

Mapeamento do fluxo de valor e identificação dos desperdícios;

•

Eliminação dos desperdícios tornando o fluxo do processo contínuo, sem atrasos
(process flow);

•

Aplicação do pull system, isto é, um sistema no qual o consumidor “puxa” os
produtos ou serviços;

•

Busca da perfeição.

É interessante observar que o conceito de gestão lean já é estudado e empregado em
diversas iniciativas, tais como na gestão pública (GEBRE et al., 2012), em sistemas de
assistência médica (JONES e MITCHELL, 2006) e em instituições de ensino superior
(BARROSO et al., 2010; LANDAZÁBAL et al., 2010; LANGER, 2011), entretanto o foco
nestas últimas encontra-se principalmente na gestão administrativa e de cursos, e não no
processo de ensino-aprendizagem em si.
Dentre as diversas ferramentas capazes de auxiliar o “pensamento enxuto”, Moreira
(2011) e Mironiuk (2012) concordam em indicar as ferramentas Kaizen, 5S e Kanban. Será
apresentada a seguir uma breve visão de cada uma delas.
Kaizen
Palavra japonesa que pode ser traduzida como “fazer bem” (kai = mudar; zen = bem), a
filosofia Kaizen, criada pelo engenheiro japonês Taichi Ohno, reflete a busca pela melhoria
contínua por meio da redução de desperdícios nos processos produtivos bem como pela
melhoria da qualidade dos produtos (MARTIN e OSTERLING, 2007; MOREIRA, 2011).
De acordo com tal filosofia, deve-se criar um ambiente propício para que pessoas que
executam uma tarefa possam melhor analisá-la e, por meio de seu potencial criativo, projetar
processos mais eficientes. Assim, um menor envolvimento da gerência e demais níveis
administrativos é exigido nesse processo de melhoria (MARTIN e OSTERLING, 2007).
Segundo Moreira (2011), os três pontos-chave da melhoria dos processos por meio da
ferramenta Kaizen são melhoria da qualidade do produto, redução e controle dos custos e
garantia da entrega dentro do prazo. Para tal, essa filosofia emprega os chamados eventos
Kaizen (MARTIN e OSTERLING, 2007; MIRONIUK, 2012).
Martin e Osterling descrevem um evento Kaizen como sendo “uma atividade focada em
melhoria com duração de dois a cinco dias, durante os quais uma equipe multifuncional
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isolada projeta e implementa melhorias a um processo ou área definida”17 (MARTIN e
OSTERLING, 2007, p. 3). Apesar da melhoria da produtividade e dos processos envolvidos,
“o verdadeiro propósito de Kaizen é humanizar o espaço de trabalho, eliminar o trabalho
pesado (tanto mental quanto físico) e ensinar à força de trabalho como efetivamente resolver
problemas conforme eles surgem, usando uma abordagem científica e o ‘aprender fazendo’”18
(MARTIN e OSTERLING, 2007, p. 21).
Cada evento Kaizen pode ser percebido como um projeto de melhoria rápida dividido
em quatro partes: inicialmente um planejamento, definindo os processos que devem ser
melhorados e identificação das pessoas que farão parte da equipe de melhoria; em seguida um
seminário Kaizen reunindo as pessoas envolvidas e gerando um brainstorming inicial; a
equipe multifuncional então trabalha isolada na análise do processo a ser melhorado; e por
fim a equipe reporta seus resultados à gerência, incluindo métodos empregados e melhorias
obtidas no processo.
A prática diária de Kaizen leva ao desenvolvimento de uma cultura de melhoria
contínua, essencial para as organizações de alto desempenho (MARTIN e OSTERLING,
2007). Entretanto, não se apresenta adequada à gestão de projetos educativos, uma vez que
estes não lidam com processos ou atividades repetitivas.
5S
A ferramenta 5S também surgiu no Japão, tendo como objetivos a melhoria da
qualidade dos produtos e serviços oferecidos, do ambiente de trabalho e da vida dos
funcionários e a redução de desperdícios e de acidentes. A ferramenta 5S é composta por
cinco fases, cada uma delas denotada por uma palavra japonesa iniciando pela letra “S”
(MOREIRA, 2011):
•

Seiri – foco na seleção daquilo que é útil e eliminação do que é desnecessário.
Nesta primeira fase, ferramentas e artefatos essenciais para as atividades
desenvolvidas em um local devem ser mantidas no mesmo e os demais itens
devem ser eliminados;

17

[The Kaizen Event is a two- to five-day focused improvement activity during which a sequestered,

cross-functional team designs and fully implements improvements to a defined process or work area.]
18

[The true purpose of kaizen is to humanize the workplace, eliminate hard work (both mental and

physical), and teach the workforce how to effectively solve problems as they arise, by using a scientific and
learn-by-doing approach.]
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•

Seiton – organização de todas as coisas a fim de facilitar a localização de
qualquer item. Nesta segunda fase, ferramentas e artefatos devem ser
organizados e rotulados de forma a serem facilmente identificados visualmente,
reduzindo-se assim o tempo de busca por algo;

•

Seiso – manutenção da limpeza do ambiente de trabalho. Nesta terceira fase, não
somente o ambiente é limpo, mas também são tomadas medidas para garantir a
máxima limpeza do local sempre;

•

Seiketsu – manutenção de um ambiente de trabalho favorável à saúde e higiene.
Nesta quarta fase, são tomadas medidas que garantem a segurança dos
funcionários, bem como disseminadas práticas que melhoram a qualidade de
vida de todos no ambiente de trabalho;

•

Shitsuke – incorporação do conceito dos 5S como um hábito por cada um. Nesta
quinta e última fase, os envolvidos devem desenvolver a consciência da
importância do que foi aprendido por meio das quatro fases anteriores a fim de
que seus resultados sejam perpetuados e melhorados por meio de um círculo
virtuoso.

Na gestão de projetos escolares, a adoção da ferramenta 5S pode beneficiar professores
e alunos com o desenvolvimento de um ambiente saudável para a investigação e
aprendizagem. Entretanto, seu emprego em projetos educativos mediados por Ambientes
Virtuais de Aprendizagem precisa ser adaptado e expandido para além das fronteiras da
escola, uma vez que a moradia do aprendiz torna-se também seu local de estudo e trabalho
nesses projetos.
Kanban
Palavra de origem japonesa que “significa registro” ou “cartão visual”, é uma
ferramenta que lida com cartões para representar tarefas em um quadro que apresenta o fluxo
normal das mesmas. Assim, o principal artefato do Kanban é o kanban board, isto é, um
quadro geralmente segmentado em colunas utilizado na representação visual do estado em
que se encontra cada tarefa de um processo (MOREIRA, 2011; MIRONIUK, 2012).
Seu uso como ferramenta para gestão visual do fluxo de trabalho também se deve ao
fato de que o mesmo facilita a identificação de “gargalos” em um processo por meio do
controle do work in progress (WIP), isto é, a quantidade de trabalho em progresso que pode
ser mantida em uma dada etapa do processo (representada no kanban board por meio de uma
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coluna). Assim, por meio de uma análise visual, é possível perceber se uma dada etapa do
processo precisa ser otimizada ou mesmo eliminada a fim de melhorar o fluxo (MOREIRA,
2011).
Utilizado não somente na gestão de produção, mas também no desenvolvimento de
software e execução de processos em um negócio, atualmente é encontrado principalmente
em sua versão eletrônica, o eKanban, implementado em diversos aplicativos (MOREIRA,
2011). A figura 2 exemplifica um possível kanban board para o desenvolvimento de um
software, com diversos cartões (retângulos em cor cinza) anexados ao mesmo.

Figura 2 – Exemplo de kanban board
Fonte: (MAHNIC, 2014)
Dessa forma, por meio da gestão visual do fluxo de tarefas pode-se não somente
identificar mais facilmente desperdícios e gargalos no processo, mas também levar à gestão
de mudanças de forma mais transparente.
O emprego da ferramenta Kanban em projetos educativos pode contribuir positivamente
com a organização das tarefas em cada projeto bem como o acompanhamento do progresso
dos projetos por parte do professor.
3.3.2 Six Sigma
Six Sigma se refere à implementação de princípios e técnicas para controle de qualidade
baseados em análises estatísticas do desempenho de um processo. O termo sigma (

) diz

respeito à letra do alfabeto grego que estatísticos empregam para representar a variabilidade
em um sistema, onde 6

(seis sigma) refere-se a um padrão de 3,4 defeitos por milhão

(PYZDEK, 2003).
Projetos de melhoria Six Sigma geralmente focam na melhoria de processos ou projetos
já existentes e contam com um black belt ou green belt como pessoa responsável por liderar
tais projetos de melhoria bem como instruir outras pessoas da organização quanto ao
funcionamento do Six Sigma.
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Ciclo DMAIC
Dentre as diversas ferramentas presentes no Six Sigma, a mais empregada é o ciclo de
desenvolvimento de projetos de melhoria DMAIC, um ciclo de desenvolvimento iterativo
similar em diversos aspectos ao ciclo PDCA de Deming. A seguir, uma breve descrição de
cada uma das etapas do ciclo DMAIC (PYZDEK, 2003):
•

Definir (define) – definição dos objetivos esperados por meio do processo de
melhoria;

•

Mensurar (measure) – definição de medidas e mecanismos de medição bem
como à medição do desempenho do sistema atual;

•

Analisar (analyse) – análise do sistema a fim de identificar possíveis causas dos
erros bem como dos problemas de desempenho mensurados;

•

Melhorar (improve) – implementação de melhorias ao sistema;

•

Controlar (control) – controle do sistema, com o intuito de evitar a introdução de
novos erros ou deficiências.

Uma abordagem que vem sendo disseminada é o Lean Six Sigma (LSS), que combina a
adoção de ferramentas e princípios lean com o ciclo DMAIC do Six Sigma com o intuito de
alcançar uma gestão com foco em qualidade no sentido de agregar valor, evitar desperdícios,
reduzir erros e promover a melhoria contínua do processo (HEUVEL et al., 2006).
3.3.3 Métodos Ágeis
Em fevereiro de 2001, 17 pesquisadores e praticantes de desenvolvimento de software
reuniram-se com o intuito de discutirem sobre as práticas de desenvolvimento de software que
aplicavam e/ou pesquisavam, buscando um foco maior na agilidade e prontidão para
mudanças. Esse grupo, denominado Aliança Ágil, reuniu um grupo de princípios que ficou
conhecido como o Manifesto Ágil, conhecido por valorizar (AGILE MANIFESTO, 2001)19:
•

Indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas;

•

Software funcional em vez de documentação compreensiva;

•

Colaboração do consumidor em vez de negociação de contrato;

•

Resposta à mudança em vez de seguir um plano.

Conforme o manifesto deixa claro, não significa que os métodos ágeis desprezam o
papel dos processos e ferramentas, da documentação, negociação de contrato ou mesmo da

19

Texto disponível em: http://agilemanifesto.org
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conformidade a um plano, entretanto prioriza-se os indivíduos e suas interações, com vista a
apresentar software funcionando, a participação efetiva do consumidor bem como a
capacidade de rapidamente responder a mudanças.
Assim, agilidade no contexto dos métodos ágeis pode ser compreendida como a
capacidade de responder rápida e apropriadamente a mudanças, por meio de incentivos à
comunicação mais facilitada, assunção do cliente como parte da equipe de desenvolvimento e
reconhecimento de que o planejamento em um mundo incerto possui seus limites
(HIGHSMITH, 2009).
Inicialmente concebidas como um conjunto de métodos para desenvolvimento de
software, logo a indústria percebeu sua extensibilidade para a gestão de projetos bem para o
processo de desenvolvimento de produtos em geral, surgindo assim o conceito de agile
project management (APM), isto é, a gestão de projetos ágil (HIGHSMITH, 2009).
A gestão de projetos ágil desenvolve-se por meio de ciclos iterativos, cada qual
composto pelas seguintes fases (HIGHSMITH, 2009):
•

Visionar (envise) – definição de uma visão comum do produto pelos
consumidores (ou stakeholders) e pela equipe de desenvolvimento. Tal visão
poderá sofrer mudanças a cada ciclo;

•

Especular (speculate) – especulação (conjectura a partir de fatos ou informações
incompletas) sobre as tarefas a serem executadas. É importante destacar que essa
fase corresponde à tradicional “planejar”, entretanto denota menor certeza
quanto à predição;

•

Explorar / Adaptar (explore / adapt) – execução das tarefas e entrega de versões
do produto. Em APM, o foco nas fases “visionar” e “explorar” é maior do que
nas fases da gestão tradicional “planejar” e “fazer”;

•

Encerrar (close) – encerramento do projeto uma vez que os resultados
encontrados pelo projeto satisfaçam as necessidades dos consumidores. Esta fase
lida com a formalização das experiências aprendidas durante o projeto e seu
compartilhamento com outras equipes dentro da organização em que atua.

No desenvolvimento de software, diversos métodos ágeis são propostos e explorados,
como Scrum, Extreme Programming, Crystal, Feature Driven Development, Rational Unified
Process, Dynamic Systems Development Method, Adaptive Software Development e Open
Source Software Development (ABRAHAMSSON et al., 2002). Entretanto quanto à gestão de
projetos ágil, é o framework Scrum que vem ganhando destaque.
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Scrum
Scrum é um framework para desenvolvimento de software ágil, criado por Ken
Schwaber e Jeff Shutterland no início da década de 1990. Também emprega o
desenvolvimento iterativo e incremental como parte fundamental de seu processo, entretanto
o papel do gerente de projetos na mesma é um pouco diferente do papel tradicional e há a
introdução de novos artefatos e reuniões para controle do progresso do projeto (SCHWABER,
2004).
No Scrum, são três os papéis a serem considerados: o Product Owner, consumidor ou
pessoa representando os interesses do consumidor; o Scrum Master, que assume uma postura
um pouco diferente do gerente de projetos na gestão de projetos tradicional; e a equipe de
desenvolvimento, responsável pelo planejamento e implementação do projeto (SCHWABER,
2004).
Conforme afirmado anteriormente, o desenvolvimento de um projeto é realizado de
forma iterativa e incremental, iniciando com um Product Backlog, isto é, artefato que lista
todas as funcionalidades desejadas pelo Product Owner em ordem decrescente de prioridade,
e o Sprint Backlog, que se trata de um artefato similar ao Product Backlog, porém com o
intuito de listar as tarefas a serem realizadas pela equipe de desenvolvimento durante aquele
ciclo, conhecido como sprint (SCHWABER, 2004).
Cada sprint inicia com uma Sprint Planning Meeting, isto é, reunião em que o Product
Owner determinará, juntamente com a equipe, quais funcionalidades devem ser atendidas
naquele ciclo. A equipe então, na segunda parte da mesma reunião, define seu Sprint Backlog
para aquele ciclo. Durante o desenvolvimento das atividades há reuniões diárias conhecidas
como Daily Scrum Meetings nas quais o Scrum Master foca em obter de cada integrante da
equipe a resposta para as seguintes perguntas: O que foi feito desde a última reunião? O que
pretende fazer até a próxima reunião? Que empecilhos estão impedindo-o de alcançar seus
objetivos? Com base nessas respostas, o Scrum Master pode eliminar obstáculos que
prejudiquem o desenvolvimento normal das atividades. Ao final de cada sprint, realiza-se
uma Sprint Review Meeting com intuito de apresentar ao Product Owner o atual estágio do
produto, bem como uma Sprint Retrospective Meeting, com o intuito de compartilhar as
experiências aprendidas entre seus integrantes e padronizar soluções para problemas
identificados. A figura 3 representa graficamente o processo descrito.
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Figura 3 – Visão geral do Scrum
Fonte: (MACHADO e MEDINA, 2009)20
Assim, a divisão do processo em ciclos fixos de até 30 dias, os artefatos introduzidos e
as reuniões empregadas no Scrum apresentam-se bastante úteis e facilmente adotadas na
gestão de qualquer projeto, inclusive projetos educativos.
3.3.4 Abordagens dirigidas a processos
Diversas abordagens se apoiam na definição clara de processos, atividades e tarefas
como forma de orientar a gestão de projetos. Dentre tais abordagens podem ser destacadas o
PMBOK e o PRINCE2.
PMBOK
O PMBOK representa um conjunto de práticas em gestão de projetos consideradas
como boas práticas a partir da visão de profissionais e pesquisadores, reunidas em um guia
pelo Project Management Institute (PMI), e atualmente encontra-se em sua 5ª edição (PMI,
2013). Conforme o PMI aponta:
Um Guia para o Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK) - 5ª edição fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos
individuais e define os conceitos de gestão relacionados com projetos. Ele também

20

Disponível em: http://www.devmedia.com.br/modelos-de-desenvolvimento-agil/27660
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descreve o ciclo de vida da gestão do projeto e seus processos relacionados, bem
como o ciclo de vida do projeto. (PMI, 2013, p. 1)21

Percebe-se assim o seu foco em torno dos processos, sendo estes reunidos em cinco
grupos de processos e dez áreas de conhecimento (PMI, 2013). Os cinco grupos de processos
do PMBOK são:
•

Iniciar (initiating) – agrupa os processos com o foco em definir um novo projeto
ou nova fase de um projeto existente, alinhando as expectativas dos stakeholders
com o propósito do projeto, bem como dar visibilidade ao escopo e objetivos;

•

Planejar (planning) – é o grupo de processos que estabelecem o escopo total
bem como desenvolvem o curso de ação necessário para alcançar os objetivos
que satisfazem aquele escopo, delineando estratégias, táticas e um plano de
gestão de projeto;

•

Executar (executing) – consiste nos processos cuja execução visa completar o
trabalho definido pelo plano de gestão do projeto, geralmente envolvendo a
coordenação de pessoas e recursos, bem como gerir as expectativas dos
stakeholders;

•

Monitorar e Controlar (controlling) – grupo de processos cuja finalidade é
monitorar, mensurar e revisar o progresso e desempenho do projeto, bem como
identificar possíveis mudanças ao plano;

•

Encerrar (closing) – engloba os processos realizados na conclusão de um projeto
ou de uma fase do projeto, verificando se todos os processos dos demais grupos
foram completados adequadamente, bem como realizando a entrega dos
produtos gerados (parcial ou totalmente) quando necessário.

Esses grupos de processos se referem, também, ao ciclo IPECC, comum em muitas
abordagens de gestão dirigidas a processos.
Já as áreas de conhecimento foram atualizadas na quinta edição do PMBOK para um
total de dez, sendo elas: gestão de integração do projeto, gestão de escopo do projeto, gestão
de tempo do projeto, gestão de custo do projeto, gestão de qualidade do projeto, gestão de
recursos humanos do projeto, gestão de comunicação do projeto, gestão de risco do projeto,

21

[A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Fifth Edition provides

guidelines for managing individual projects and defines project management related concepts. It also describes
the project management life cycle and its related processes, as well as the project life cycle.]
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gestão de contratos do projeto e gestão de stakeholders do projeto. O quadro 7 mapeia os
processos a cada grupo de processos e área de conhecimento.
Áreas de
conhecimento

1. Gestão de
integração do
projeto

Grupos de processo
Iniciar

Planejar

Executar

Monitorar e
Controlar

Encerrar

1.1.
Desenvolver
project charter

1.2.
Desenvolver
plano de gestão
do projeto

1.3. Dirigir e
gerenciar o
trabalho do
projeto

1.4. Monitorar e
controlar o
trabalho do
projeto

1.6. Encerrar
projeto ou fase

1.5. Realizar
controle de
mudança
integrado
2. Gestão de
escopo do
projeto

2.1. Planejar
gestão de
escopo
2.2. Coletar
requisitos

2.5. Validar
escopo
2.6. Controlar
escopo

2.3. Definir
escopo
2.4. Criar work
breakdown
sheet (WBS)
3. Gestão de
tempo do
projeto

3.1. Planejar
gestão de
cronograma

3.7. Controlar
cronograma

3.2. Definir
atividades
3.3. Ordenar
atividades
3.4. Estimar
recursos para as
atividades
3.5. Estimar
duração das
atividades
3.6.
Desenvolver
cronograma
4. Gestão de
custo do projeto

4.1. Planejar
gestão de custo

4.4. Controlar
custos

4.2. Estimar
custos
4.3. Determinar
orçamento
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5. Gestão de
qualidade do
projeto

5.1. Planejar
gestão da
qualidade

5.2. Realizar
garantia da
qualidade

6. Gestão de
recursos
humanos do
projeto

6.1. Planejar
gestão de
recursos
humanos

6.2. Adquirir
equipe de
projeto

5.3. Controlar
qualidade

6.2.
Desenvolver
equipe de
projeto
6.3. Gerenciar
equipe de
projeto

7. Gestão de
comunicação do
projeto

7.1. Planejar
gestão da
comunicação

8. Gestão de
risco do projeto

8.1. Planejar
gestão de risco

7.2. Gerir
comunicação

7.3. Controlar
comunicação

8.6. Controlar
riscos

8.2. Identificar
riscos
8.3. Realizar
análise de riscos
qualitativa
8.4. Realizar
análise de riscos
quantitativa
8.5. Planejar
respostas a
riscos
9. Gestão de
contratos do
projeto
10. Gestão de
stakeholders do
projeto

10.1. Identificar
stakeholders

9.1. Planejar
gestão de
contratos

9.2. Conduzir
contratos

9.3. Controlar
contratos

10.2. Planejar
gestão de
stakeholders

10.3. Gerir
engajamento
dos
stakeholders

10.4. Controlar
engajamento
dos
stakeholders

9.4. Encerrar
contratos

Quadro 7 – Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento
Adaptado de (PMI, 2013, p. 61)
Tem-se, assim, na atual edição do PMBOK, um total de 43 processos, cinco grupos de
processos e dez áreas de conhecimento, apontando uma preocupação com organização e
descrição das atividades da gerência que, se por um lado é vital em projetos críticos e
dispendiosos de grandes corporações, por outro inviabiliza sua aplicação em rápidos projetos
educativos que serão desenvolvidos por pequenos grupos de alunos em prazos tão curtos
quanto alguns meses ou mesmo algumas semanas.
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PRINCE2
PRINCE2, acrônimo de PRojects IN Controlled Environments, é um método de gestão
de projetos não-proprietário, empregado extensivamente por governo e setor privado no Reino
Unido e em outras partes do mundo. Sua primeira versão (conhecida como PRINCE) data de
1989, sendo a versão mais atualizada (agora já denominada PRINCE2) liberada em 2009 pelo
Office of Government Commerce (OGC) (OGC, 2009).
PRINCE2 é um framework de gestão baseado em processos e temas referentes às tarefas
de planejamento, delegação, monitoramento e controle. Os sete princípios que norteiam o
método PRINCE2 são (OGC, 2009):
•

Justificativa de negócio continuada;

•

Aprendizado da experiência;

•

Papéis e responsabilidades definidos;

•

Gerencia por estágios;

•

Gerencia por exceção;

•

Foco em produtos;

•

Adapta-se para atender ao ambiente de projeto.

PRINCE2 é organizado em temas que possuem a finalidade de descrever certos aspectos
da gestão de projetos. Na atual versão há sete temas: business case, organização, qualidade,
planos, risco, mudança e progresso. O quadro 8 apresenta uma breve descrição para cada tema
do PRINCE2 (OGC, 2009).
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Tema

Descrição

Business case

Identificada uma ideia que tenha potencial valor para a organização,
este tema lida com o desenvolvimento da ideia em uma proposta de
investimento viável para a organização.

Organização

Trata da organização da estrutura do projeto, definindo os papéis e
responsabilidades de cada qual.

Qualidade

Refere-se à especificação dos atributos de qualidade dos produtos a
serem entregues, bem como à implementação da melhoria contínua
durante o projeto.

Planos

Apresenta o conjunto de planos necessários para a comunicação e
controle dentro do projeto. PRINCE2 lida com três níveis de planos:
o plano de projeto, os planos de estágio (e planos de exceção
conforme necessários) e os planos de equipe.

Risco

Trata de como a gestão de projetos lida com incertezas em seus
planos e na execução do projeto.

Mudança

Este tema descreve como gestão de projetos avalia e atua diante de
situações que apresentam impacto potencial sobre o progresso do
projeto.

Progresso

Refere-se à viabilidade contínua do projeto, aferida por meio dos
planos e da mensuração do desempenho real.
Quadro 8 – Descrição dos temas PRINCE2
Adaptado de (OGC, 2009)

Conforme mencionado anteriormente, PRINCE2 é uma abordagem para gestão de
projetos baseada em processos. Seu ciclo de vida é dividido em vários estágios: o pré-projeto,
o estágio de iniciação, vários estágios de entrega subsequentes e o estágio de entrega final. Ao
longo desses estágios, ocorrerão os processos e atividades indicados no quadro 9.
Processo

Objetivo

Atividades

1. Criar um projeto

Garantir que todos os pré-requisitos

1.1. Indicar o Executivo e o Gerente de

(CP)

(business case com justificativa de

Projeto;

negócio

apropriada,

definição

do

1.2. Capturar as lições anteriores;

escopo do projeto, definição dos papéis
etc.)

necessários para

o

processo

Initiating a project foram satisfeitos.

1.3. Projetar e indicar a equipe de gestão
de projeto;
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1.4. Preparar o esboço do business case;
1.5. Selecionar a abordagem de projeto e
preparer o project brief;
1.6. Planejar o estágio de iniciação.
2. Dirigir um projeto

Habilitar o Project Board para ser
responsável pelo sucesso do projeto por

2.1. Autorizar iniciação;
2.2. Autorizar o projeto;

meio do controle e tomada de decisões2.3. Autorizar um plano de estágio ou

chave.

exceção;
2.4. Dar uma direção ad hoc;
2.5. Autorizar encerramento do projeto.
3. Iniciar um projeto

Estabelecer o alicerce necessário para

3.1. Preparar a estratégia de gestão de

(IP)

que

risco;

a

organização

compreenda

e

atividades e tarefas que precisam ser
executadas a fim de progredir com o

3.2. Preparar a estratégia de gestão de
configuração;

projeto.
3.3. Preparar a estratégia de gestão da
qualidade;
3.4. Preparar a estratégia de gestão da
comunicação;
3.5. Configurar controles do projeto;
3.6. Criar plano de projeto;
3.7. Refinar business case;
3.8. Elaborar documentação de iniciação
do projeto.
4. Controlar um

Atribuir as tarefas a serem realizadas,

estágio

bem como monitorar a execução,

4.1. Autorizar work package;
4.2. Revisar status do work package;

relatar o progresso alcançado e atuar de
forma corretiva quando necessário

4.3. Receber work packages completos;
4.4. Revisar status do estágio;
4.5. Reportar highlights;
4.6. Capturar e examiner problemas e
riscos;
4.7. Escalar problemas e riscos;

75

4.8. Tomar ação corretiva.
5. Gerenciar entrega

Controlar o vínculo entre Gerente de

de produto

Projeto

e

colocando

Gerente(s)
exigências

de

Equipe,

formais

5.1. Aceitar um work package;
5.2. Executar um work package;

em

aceitar, executar e entregar trabalho do

5.3. Entregar um work package.

projeto.
6. Gerenciar limites do

Permitir que o Project Board receba

estágio (LE)

informação suficiente para rever o

6.1. Planejar o próximo estágio;
6.2. Atualizar o plano de projeto;

sucesso do atual estágio, aprovar o
próximo plano de estágio, rever o Plano
de Projeto atualizado e confirmar
justificativa de negócio contínua e

6.3. Atualizar o business case;
6.4. Reportar o fim do atual estágio;
6.5. Elaborar plano de exceção.

aceitabilidade dos riscos.
7. Encerrar projeto

Fornecer um ponto fixo em que é

(EP)

confirmada a aceitação do produto do

7.1. Preparar um encerramento planejado;
7.2. Preparar um encerramento prematuro;

projeto, e reconhecer que os objetivos
estabelecidos

na

documentação

de

iniciação do projeto foram alcançados
ou que o projeto não tem mais nada a

7.3. Entrega dos produtos;
7.4. Avaliar o projeto;
7.5. Recomendar encerramento do projeto.

contribuir.

Quadro 9 – Processos e atividades do PRINCE2
Adaptado de (OGC, 2009)
Assim, há um total de sete processos, abrangendo um total de 40 atividades diferentes
que, durante o ciclo de vida de um projeto PRINCE2, ficam dispostos conforme a figura 4.

Figura 4 – Ciclo de vida de um projeto PRINCE2
Adaptado de (OGC, 2009, p. 113)
76

É perceptível que a quantidade de processos e atividades envolvidos no método
PRINCE2 inviabiliza seu emprego na gestão de projetos educativos, pois apesar de a OGC
(2009) afirmar que o método é escalável para pequenos e grandes projetos, o esforço para
ajustá-lo às necessidades do processo de ensino-aprendizagem seria bastante dispendioso e
descaracterizaria grande parte do método.
3.3.5 Critical Chain
Desenvolvida pelo físico israelense Eliyahu Goldratt no ano de 1997, a abordagem de
gestão de projetos pela cadeia crítica (do inglês, Critical Chain Project Management –
CCPM) busca reajustar os prazos alocados para as tarefas (removendo as “margens de
segurança ocultas”) com o intuito de facilitar a conclusão do projeto dentro do prazo
estabelecido (LEACH, 2000).
De forma análoga ao Lean Thinking, tal abordagem também é fundamentada na Teoria
das Restrições (LEACH, 2000). Na gestão de projetos, a alocação de tempo acima do
necessário para a execução de uma tarefa pode ser encarada como uma restrição. Dessa
forma, se o gestor do projeto for hábil em minimizar ou remover tal restrição, a execução do
projeto poderá fluir em um ritmo melhor.
Para tal, o gerente do projeto deve ter em mãos o gantt chart do mesmo, a partir do qual
deverá realizar três passos (LEACH, 2000):
•

Remover a margem de segurança do tempo alocado para as tarefas em cerca de
50%;

•

Criar cronograma baseado em “datas de término mais tarde” (late finish dates),
remover quaisquer restrições quanto a recursos e identificar a cadeia crítica22;

•

Adicionar um buffer de tempo de 50% da duração das tarefas às cadeias bem
como adicionar buffers também às tarefas não-críticas.

Tal estratégia quando executada por uma equipe experiente pode representar um melhor
controle no prazo de finalização do projeto, entretanto não contribui com melhorias à
qualidade do projeto e pode levar a um maior custo devido à remoção de restrições quanto a
recursos (LEACH, 2000).
A gestão de projetos pela cadeia crítica (CCPM) pode ser empregada em projetos
educativos caso o professor possua experiência na elaboração de gantt charts e se proponha a

22

A cadeia crítica trata-se de uma sequência de tarefas em um projeto consideradas críticas uma vez que o

atraso na conclusão de qualquer uma delas acarretará em possíveis atrasos na conclusão do projeto.
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adotá-los na gestão dos projetos, entretanto ela busca gerenciar única e exclusivamente os
prazos de entrega do produto, não agregando valor ao processo de ensino-aprendizagem.

3.4 Comparação das abordagens de gestão de projetos
Com o intuito de comparar as abordagens de gestão de projetos aqui apresentadas,
definiu-se quatro características a serem observadas: foco da abordagem, instrumento
empregado, tamanho das equipes e complexidade na aprendizagem. Tais características
possuem relevância para a gestão de projetos educativos. A seguir, cada uma dessas
características será descrita bem como analisada para cada abordagem.

3.4.1 Foco da abordagem
Por foco da abordagem compreende-se a principal preocupação de cada abordagem
durante sua aplicação.
Apesar de muitas abordagens possuírem seu foco na entrega de valor para o
cliente/stakeholder, somente a abordagem Lean Thinking e os Métodos Ágeis apresentam tal
critério como parte de seus princípios, sendo que a primeira busca atingir por meio da
eliminação dos desperdícios e a última, por meio da resposta rápida à mudança e maior
participação do cliente.
Em se tratando da abordagem Six Sigma, percebe-se o foco na qualidade por meio da
redução de erros, enquanto que as abordagens dirigidas a processos apresentam seu foco na
execução de seus próprios processos e a Critical Chain foca no controle dos prazos.
3.4.2 Instrumento empregado
Quanto ao instrumento empregado refere-se aos meios adotados para se alcançar
objetivos relacionados ao foco da abordagem em questão.
Neste item, as abordagens Lean Thinking e Critical Chain apoiam-se na Teoria das
Restrições, entretanto o foco em restrições distintas leva a mecanismos de controle diferentes:
enquanto a abordagem Lean emprega o mapeamento de fluxo de valor na identificação e
posterior eliminação de desperdícios, o Critical Chain se utiliza da análise e ajuste dos prazos
das tarefas em gantt charts.
Já o Six Sigma emprega a análise estatística na aferição do desempenho dos processos,
os métodos ágeis empregam o desenvolvimento iterativo e incremental do produto e as
abordagens dirigidas a processos focam na execução de planos.
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3.4.3 Tamanho das equipes
Esta característica diz respeito ao número de membros da equipe de execução de
projetos recomendado por cada abordagem. É importante analisar tal característica já que
algumas abordagens devem ser empregadas em equipes pequenas (com menos de dez
participantes) enquanto outras funcionam melhor com equipes maiores.
Considerando-se o framework ágil Scrum (dos métodos ágeis), por exemplo, o mesmo
requer o emprego de equipes pequenas (apesar de oferecer soluções para equipes maiores), já
abordagens dirigidas a processos geralmente empregam maior hierarquização em sua
estrutura, adequando-se melhor para equipes maiores.
As abordagens Lean Thinking, Six Sigma e Critical Chain não impõem restrições
quanto ao número de participantes de uma equipe de projeto.
3.4.4 Complexidade na aprendizagem
Por fim, é válido considerar o grau de complexidade na aprendizagem de uma
abordagem, isto é, quão fácil é aprender, pôr em prática e conseguir resultados por meio de
uma abordagem de gestão de projetos.
As abordagens Lean Thinking e Métodos Ágeis apresentam menor curva de
aprendizado, uma vez que são centradas em princípios claros e objetivos, além disso, não
apresentam estrutura formada por muitos processos ou que requeira extensa documentação.
Já as abordagens Six Sigma e Critical Chain requerem conhecimentos e experiência,
respectivamente, em análises estatísticas e construção de gantt charts; assim a complexidade
de sua aprendizagem e emprego foi considerada de nível médio.
Em contrapartida, as abordagens dirigidas a processos, por apresentarem maior número
de processos, planos e artefatos a serem construídos durante sua execução, possuem uma
curva de aprendizagem muito mais alta que as demais.
O quadro 10 sintetiza as informações supracitadas.
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Característica

Lean Thinking

Six Sigma

Métodos Ágeis

Abordagens

Critical Chain

Dirigidas a
Processos
Foco da

No valor para o

Na qualidade

No valor para o

abordagem

stakeholder por

por meio da

stakeholder por

meio da

redução de

meio da resposta

eliminação de

erros

rápida à mudança

Nos processos

No controle dos
prazos

desperdícios
Instrumento

Mapeamento do

Análise

Desenvolvimento

Execução de

Ajuste do Gantt

empregado

fluxo de valor

estatística

iterativo e

planos

Chart

incremental do
produto
Tamanho das

Quaisquer

Quaisquer

Pequenas

Grandes

Quaisquer

equipes

equipes

equipes

equipes

equipes

equipes

Complexidade

Baixa

Média

Baixa

Alta

Média

na
aprendizagem

Quadro 10 – Comparação das características das abordagens de gestão de projetos
Fonte: Esta pesquisa
Com o intuito de garantir o sucesso dos projetos educativos, é interessante que se
busque uma abordagem de gestão que leve em consideração o foco na aprendizagem (valor
para os stakeholders), tamanho das equipes (pequenas, geralmente compostas por dois a oito
alunos) e que seja fácil de aprender e aplicar (baixa complexidade de aprendizagem). Assim,
as abordagens Lean Thinking e Métodos Ágeis apresentam-se como as mais adequadas para a
gestão de projetos educativos.
A partir do estudo das ferramentas e abordagens presentes em Lean Thinking e nos
Métodos Ágeis, optou-se, neste trabalho, pela adoção da metodologia mista Scrumban, que
combina o framework ágil Scrum e a ferramenta lean Kanban, para orientar a modelagem da
arquitetura para gestão da Aprendizagem Baseada em Projetos em AVA Moodle.

3.5 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo estudou alguns aspectos importantes da gestão de projetos bem como das
principais abordagens de gestão de projetos. Um quadro comparativo de suas características
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foi elaborado a fim de identificar aquelas que mais se adéquam à gestão de projetos
educativos, sendo o Lean Thinking e os Métodos Ágeis aquelas que melhor se adéquam, uma
vez que focam no valor a ser entregue aos stakeholders por meio da eliminação de
desperdícios e na agilidade do processo, respectivamente.
Assim, é que se propõe uma arquitetura para gestão ágil da Aprendizagem Baseada em
Projetos no AVA Moodle por meio da metodologia mista ScrumBan, que combina o
framework ágil Scrum e a ferramenta lean Kanban.
O capítulo seguinte apresentará a arquitetura Dmitry, como uma arquitetura modelada a
partir destas considerações.
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CAPÍTULO 4

A ARQUITETURA DMITRY
Este capítulo apresenta os passos seguidos na modelagem da arquitetura Dmitry,
responsável por oferecer recursos para gestão da Aprendizagem Baseada em Projetos no AVA
Moodle.
Com esse objetivo em mente, estudou-se a especificação de arquitetura baseada em
componentes proposta por Cheesman e Daniels (2001), apoiada em quatro das suas
atividades: definição de requisitos, identificação dos componentes, interação dos componentes
e especificação dos componentes.
A seguir, uma introdução à arquitetura proposta neste trabalho.

4.1 Proposta da arquitetura Dmitry
A arquitetura Dmitry foi desenvolvida com o objetivo de aliar os benefícios de
abordagens à gestão de projetos como o framework ágil Scrum, e a ferramenta lean Kanban.
Assim, busca-se propiciar um ambiente à comunicação entre pares e ao desenvolvimento das
tarefas referentes ao projeto em um fluxo contínuo, gerando versões parciais de um produto
(produto este que pode ser um documento em texto ou uma apresentação do tipo slideshow).
Tais versões serão avaliadas e comentadas pelo professor ao longo do projeto, contribuindo
assim com tal feedback para o desenvolvimento das atividades dos alunos.
O framework Scrum contribui com a introdução de aspectos importantes para o sucesso
da execução do projeto, como:
•

Definição das tarefas – de forma similar à concepção do product backlog em
projetos Scrum, definiu-se uma etapa na execução do projeto em que o
professor, juntamente com os alunos de cada equipe, busca definir as tarefas
mais importantes para o projeto bem como a priorização das mesmas;
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•

Autonomia na tomada de decisões – apesar de haver uma priorização das tarefas,
os membros de cada equipe determinam a ordem em que executarão as mesmas.
Além disso, podem interromper a execução de uma atividade e iniciar uma nova,
caso encontrem algum empecilho ou necessitem do término de outra tarefa para
a conclusão efetiva da sua;

•

Ciclos de desenvolvimento com durações fixas – ao definir um novo projeto, o
professor escolhe a frequência com que uma versão parcial do produto será
enviada ao mesmo automaticamente, possibilitando-lhe oferecer um feedback
apropriado em relação ao desenvolvimento das tarefas do projeto. Comentários
do professor a respeito das versões parciais do produto visam simular o feedback
que o Product Owner pode oferecer à equipe Scrum durante uma Sprint Review
Meeting.

Por sua vez, a ferramenta Kanban, conhecida pela adoção de cartões representando
tarefas e quadros com colunas representando estágios de um projeto ou processo, contribui
com:
•

Introdução de limites de “trabalhos em progresso” (work in progress) – para
cada coluna em um kanban board é definido um número máximo de trabalhos
em progresso que a mesma admite. A introdução de tal conceito facilita a
percepção de possíveis gargalos na execução de um projeto, permitindo à equipe
executando o mesmo auto-organizar-se com o intuito de resolver tais problemas;

•

Fluxo contínuo do processo – Autores como Kniberg e Skarin (2010) apontam
que o emprego de Kanban combinado com o framework Scrum permite um
fluxo muito mais contínuo das atividades, uma vez que elimina a necessidade de
determinar um Sprint Backlog e gerencia o progresso das tarefas por meio do
controle dos trabalhos em progresso;

•

Gestão visual das tarefas de um projeto – o emprego de um quadro com cartões
facilita não somente a percepção de gargalos no projeto, mas também a
avaliação do progresso do mesmo como um todo, permitindo assim uma melhor
gestão dos recursos disponíveis para a conclusão das tarefas;

•

Estabelecimento de métricas – a segmentação da execução do projeto em tarefas
e a fácil determinação das mesmas em três principais estágios (não iniciadas, em
execução e completadas) permitem o estabelecimento de métricas para avaliar o
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progresso de cada membro de uma equipe bem como de uma equipe como um
todo.
Por fim, por meio da introdução de recursos computacionais à gestão de projetos
educativos, espera-se que Dmitry contribua com:
•

Cooperação e colaboração entre professores – a arquitetura Dmitry prevê o
desenvolvimento de uma aplicação que servirá como repositório central de
ideias de projetos a serem enviadas e compartilhadas entre professores que
adotem tal solução na gestão de projetos;

•

Estabelecimento de métricas adicionais – por meio do histórico de conversações
entre participantes, é possível determinar a frequência com que cada qual
interage com os demais.

Por meio do sistema proposto, um professor pode criar um projeto, realizando
inicialmente uma busca em um repositório central de ideias de projetos a partir de alguns
critérios. Caso encontre alguma ideia de projeto de seu interesse, poderá optar por copiar a
mesma, iniciando assim um projeto próprio com as informações da mesma. Caso não
encontre, poderá criar um novo projeto informando cada campo requerido.
Após a criação de um projeto e definição dos grupos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, o professor poderá definir e priorizar as tarefas pertinentes à execução do
projeto de cada grupo por meio de um ambiente para comunicação síncrona.
A partir de então, os membros de cada grupo poderão comunicar-se por meio de
ambiente próprio para comunicação síncrona a fim de coordenarem suas atividades, bem
como selecionar e executar as tarefas. O professor poderá acompanhar o progresso de todos os
grupos por meio de um “painel do professor” ou, ao selecionar um dos grupos, poderá
visualizar o espaço de trabalho referente àquele grupo, bem como visualizar conversações e
comunicar-se com os membros. Em paralelo, o sistema deverá atualizar as métricas de
desempenho de cada aluno e cada grupo durante o desenvolvimento desta fase.
Periodicamente, o sistema deve gerar e enviar uma versão parcial do produto ao
professor a fim de que o mesmo possa comentar a mesma. No caso de uma versão final, o
professor poderá também avaliar a mesma, pontuando segundo critérios de avaliação
estabelecidos durante a criação do projeto.
Após a execução dos projetos pelos alunos, o sistema deve propiciar condições para a
discussão dos resultados obtidos, permitindo assim que os mesmos aprendam mais
coletivamente, bem como a emissão de opiniões dos alunos e do professor acerca de sua
experiência quanto ao projeto definido, a fim de avaliar o projeto em si.
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O professor, então, possui acesso às opiniões dos alunos, que podem norteá-lo na
definição de novos projetos, bem como pode encerrar o projeto, podendo enviar os dados e
métricas do mesmo para o repositório de ideias, compartilhando assim o seu projeto com
outros professores.
Percebe-se assim no mínimo três elementos interagindo entre si: o computador cliente
que, por meio de um navegador, apresenta a interface de usuário gráfica para entrada e saída
de dados para um professor ou aluno; o servidor Moodle, responsável pela execução da
aplicação servidora Moodle contendo o módulo Dmitry; e um servidor Repositório,
executando uma aplicação parte do sistema responsável por coletar, armazenar e recuperar
dados sobre ideias de projetos. A figura 5 apresenta uma visão simplificada da interação entre
esses três elementos.

Figura 5 – Visão simplificada da interação dos elementos da arquitetura Dmitry
Fonte: Esta pesquisa
Este trabalho focou a especificação de uma arquitetura baseada em componentes para a
parte responsável pelo processamento das informações no servidor Moodle e no servidor
Repositório, preocupando-se com suas interfaces de negócio e interfaces de sistema. Além
disso, toda a especificação da arquitetura Dmitry foi elaborada em língua inglesa
vislumbrando a socialização da mesma com toda a comunidade científica.
Na modelagem da arquitetura, utilizou-se a Unified Modeling Language (UML), uma
linguagem de modelagem bastante disseminada e empregada em projetos de desenvolvimento
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de software, e a Object Constraint Language (OCL), uma linguagem para definição de
restrições entre objetos, capaz de ampliar o poder semântico da UML por meio da
especificação de pré-condições, pós-condições e invariantes. E como ferramenta para
modelagem, buscou-se uma ferramenta que oferecesse fácil acesso, possibilidade de
compartilhamento dos modelos com outros desenvolvedores e suporte à UML e ao
desenvolvimento de diagramas entidade-relacionamento.
Identificou-se a ferramenta Draw.io como capaz de satisfazer tais características.
Draw.io é uma aplicação para modelagem e diagramação online que permite a modelagem em
UML e BPMN, dentre outras. Encontra-se disponível no website http://draw.io .
A seguir, uma breve explicação sobre a arquitetura baseada em componentes e o método
proposto por Cheesman e Daniels.

4.2 Arquitetura Baseada em Componentes
Uma arquitetura de software descreve as partes de um sistema e suas interações a partir
de modelos bem como as restrições presentes no mesmo, oferecendo assim orientações para a
sua construção de softwares que o suportem (SASS, 2003). Diversas arquiteturas são
discutidas e aplicadas no desenvolvimento de software, sendo uma delas a arquitetura de
sistema em camadas.
Sobre a arquitetura em camadas, Sass comenta:
Na arquitetura em camadas, os artefatos são distribuídos em camadas diferentes que
representam níveis de abstração e de serviços diferentes. As camadas são
organizadas hierarquicamente, e componentes em diferentes camadas têm restrições
de comunicação, sendo que o componente de uma camada só pode referenciar
componentes das camadas inferiores de acordo com as regras estabelecidas. Uma
hierarquia em camadas apresenta vantagens como o desenvolvimento incrementai e
a reutilização. (SASS, 2003, p. 20)

Assim, segundo tal arquitetura o software deve ser construído em camadas, de forma
que camadas em níveis mais altos podem abstrair o funcionamento das camadas mais
inferiores.
A autora supracitada também apresenta o termo componente, que deve ser definido.
Segundo Cheesman e Daniels (2001), componentes são unidades de software estruturadas
segundo três princípios fundamentais: a unificação de dados e funções, de forma que cada
componente lida com um grupo de dados e as funções referentes à manipulação e
processamento dos mesmos; encapsulamento, uma vez que componentes ou sistemas externos
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a um componente não precisam conhecer sua implementação para utilizar-se dos mesmos,
reduzindo assim dependência e acoplamento; e identidade, isto é, cada componente assume
uma identidade única. Na arquitetura proposta por Cheesman e Daniels, componentes de um
sistema interagem entre si formando quatro principais camadas: a interface do usuário, o
diálogo do usuário, os serviços de sistema e os serviços de negócio (CHEESMAN e
DANIELS, 2001). Em seu livro UML Components, os autores supracitados concentram-se na
especificação dos componentes das camadas de serviços de sistema e serviços de negócio.
Percebe-se, então, que componentes podem ser empregados na construção de uma
arquitetura de sistema em camadas, ponto de partida para a arquitetura baseada em
componentes. E dentre as diversas propostas de realização de arquiteturas baseadas em
componentes encontra-se o método UML Components, de Cheesman e Daniels, que se apoia
na UML e na OCL para a construção de diagramas e especificações de contratos capazes de
modelar a arquitetura de um software. A figura 6 apresenta o fluxo de atividades ao longo do
processo de especificação e implementação de uma arquitetura baseada em componentes
segundo o método UML Components.
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Figura 6 – Fluxo de atividades no método UML Components
Fonte: (CHEESMAN e DANIELS, 2001)
Uma vez que os dois primeiros processos (requisitos e especificação) referem-se à
modelagem dos requisitos e especificação das interfaces e componentes e os dois últimos
processos (provisionamento e montagem) focam a implementação de componentes e a
montagem de sistemas a partir dos mesmos, este trabalho concentra-se nos dois primeiros
processos. Desta forma, as seções seguintes apresentam as tarefas e resultados alcançados em
cada uma das primeiras quatro atividades do método UML Components.

4.3 Definição dos Requisitos
O primeiro passo na especificação de uma arquitetura de um software é a definição de
seus requisitos, isto é, das necessidades de seus usuários e do ambiente em que o mesmo será
empregado (CHENG e ATLEE, 2007). Segundo Pressman:
[...] a maioria dos projetos começa quando é identificada a necessidade do negócio
ou é descoberto um novo serviço ou mercado potencial. Interessados da
comunidade de negócios (por exemplo, gerentes comerciais, pessoal de marketing,
gerentes de produto) definem um plano de negócio para a ideia, tentam identificar o
tamanho do mercado, fazem uma análise de viabilidade aproximada e identificam
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uma descrição operacional do escopo do projeto. [...] Na concepção do projeto,
estabelecemos um entendimento básico do problema, as pessoas que querem uma
solução, a natureza da solução desejada e a eficácia da comunicação e colaboração
preliminares entre os demais interessados e a equipe de software. (PRESSMAN,
2011, p. 127-128)

Assim, a elaboração da especificação da arquitetura Dmitry iniciou a partir de uma
reflexão sobre como incorporar conceitos de Scrum e Kanban à concepção e execução de
projetos educacionais, que culminou no desenvolvimento de um modelo de processo de
negócio (business process model), um dos artefatos a serem produzidos nessa etapa segundo
Cheesman e Daniels (2001).
Em AVA Moodle, no que tange à gestão e uso de módulos, são três os principais
papéis: o administrador, responsável pela instalação e desinstalação do módulo; o professor,
responsável pela criação e acompanhamento dos projetos; e o aluno, responsável pela
execução dos mesmos. Uma vez que a participação do administrador está restrita à instalação
e desinstalação de módulos, tal papel será suprimido na arquitetura Dmitry, tendo-se assim o
professor e o aluno como únicos atores participantes.
Um modelo de processo de negócio pode ser elaborado por meio de um diagrama de
atividades da UML e as responsabilidades no mesmo pode ser representada por meio de
elementos chamados swimlanes. Neste trabalho, optou-se por desenvolver um diagrama de
atividades em que cada tarefa representa um caso de uso, alocada na respectiva swimlane do
ator iniciador do mesmo. Assim, a partir do próprio modelo de processo de negócio com
responsabilidades é possível compreender os casos de uso que esta arquitetura busca
satisfazer. A figura 7 apresenta o modelo de processo de negócio da arquitetura Dmitry.
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Figura 7 – Modelo de processo de negócio com responsabilidades
Fonte: Esta pesquisa
Como se pode perceber, tal processo de negócio considera a interação entre três agentes:
o professor, o aluno e o próprio sistema. Casos de uso foram então identificados e descritos.
Após a diagramação do processo de negócio, elaborou-se o modelo de conceito de
negócio, construído a partir de elementos de diagramas de classes da UML. Tal modelo
apresenta os principais conceitos envolvidos no negócio, não se limita a somente aqueles
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presentes no sistema computacional em projeto. Nesta etapa inicial, são identificados somente
os nomes dos conceitos, deixando-se a especificação de seus atributos para uma etapa
posterior. O modelo de conceito de negócio da arquitetura Dmitry encontra-se disponível no
apêndice.

4.4 Identificação dos componentes
O segundo estágio na especificação da arquitetura é a identificação dos componentes,
que compreende a identificação das interfaces de sistema e de negócio e suas operações
(CHEESMAN e DANIELS, 2001). Para tal, utiliza-se como entrada o modelo de conceito de
negócio e o diagrama de casos de uso (derivado do modelo de processo de negócio)
elaborados no estágio anterior.
A identificação das interfaces de sistema e de suas operações ocorre a partir da análise
da descrição de cada caso de uso. Em sua obra, Cheesman e Daniels (2001) definem
interfaces de sistema individualmente para cada caso de uso, entretanto as mesmas podem ser
combinadas e reorganizadas. Neste projeto, cada interface de sistema oferece as operações
necessárias para a execução de casos de uso referentes a um mesmo objeto. Assim, têm-se as
seguintes interfaces de sistema na arquitetura Dmitry: IProject, ITask, IMetric, IChat,
IDocumentVersion, IProjectOpinion e IGroup. No apêndice encontra-se a representação
inicial das interfaces de sistema relacionadas aos respectivos casos de uso que satisfazem.
A fim de identificar as interfaces de negócio, o modelo de tipos de negócio é construído
a partir do modelo de conceitos de negócio e, então, determinadas quais interfaces serão
responsáveis por gerir quais tipos do negócio. A figura 8 representa o diagrama de
responsabilidade de interfaces de tipos de negócio da arquitetura aqui descrita.
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Figura 8 – Diagrama de responsabilidade de interfaces do modelo de tipos de negócio
Fonte: Esta pesquisa
Uma vez conhecidas as interfaces de sistema e negócios, pode-se desenhar a
especificação de componentes da arquitetura Dmitry a fim de melhor compreender como os
componentes irão apresentar-se na mesma. A figura 9, então, cumpre o papel de explicitar a
especificação de componentes deste projeto.
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Figura 9 – Especificação de componentes da arquitetura Dmitry
Fonte: Esta pesquisa

4.5 Interação dos componentes
Fase responsável por determinar como os componentes de uma arquitetura trabalharão
juntos a fim de cumprir as funcionalidades especificadas (CHEESMAN e DANIELS, 2001).
Para tal, diagramas de colaboração UML são usados para modelar as interações.
Nesse ponto, são especificadas as assinaturas das operações presentes nas interfaces de
sistema bem como as operações que invocam das interfaces às quais se relacionam e os tipos
de dados empregados como entrada e/ou saída de dados nas operações. A figura 10 representa
a interface IProject com as assinaturas completas de suas operações e o tipo de dados
ProjectIdeaDescription, um dos tipos utilizados por tal interface.
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Figura 10 – Interface IProject e suas operações e o tipo de dados ProjectIdeaDescription
Fonte: Esta pesquisa
Caso uma operação precise manipular tipos de dados gerenciados por diferentes
componentes de negócio, uma abordagem é o componente de sistema encarregar-se da
comunicação com ambos os componentes, mantendo-se os componentes de negócio tão
desacoplados quanto for possível. A figura 11 apresenta o diagrama de interação para a
operação updateProjectMetrics(), responsável por calcular a média das métricas obtidas por
cada estudante e cada grupo (dados gerenciados pela interface IUserMgt) em um projeto e
armazenar tais valores no projeto correspondente (gerenciado pela interface IProjectMgt).

Figura 11 – Diagrama de interação para a operação updateProjectMetrics()
Fonte: Esta pesquisa
A descrição das assinaturas completas de cada operação bem como os demais diagramas
de interação podem ser encontrados no apêndice.

4.6 Especificação dos componentes
A quinta etapa aqui apresentada na especificação da arquitetura Dmitry refere-se à
definição de contratos de uso e realização dos componentes do sistema. Para tal, são
especificadas as pré e pós-condições de cada operação.

94

Na especificação das condições das operações, se deve atentar quanto aos efeitos
colaterais decorrentes da decisão de especificá-las no contexto de uma interface de negócio ou
de sistema. Na arquitetura Dmitry, pré e pós-condições envolvendo somente dados
gerenciados por uma mesma interface de negócio foram mantidas na mesma, enquanto que
aquelas envolvendo tipos e dados gerenciados por outra interface de negócio foram mantidas
na interface de sistema, buscando-se, assim, o máximo de desacoplamento de cada
componente de negócio.
O quadro 11 exemplifica pré e pós-condição para a operação updateProjectMetrics().
context

IProjectMgt::updateProjectMetrics(in

projectID

:

Integer,

in

sMetrics

:

AvgStudentMetrics, in gMetrics: AvgGroupMetrics) : Boolean
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)
post:
result implies
let p = project->select(x | x.id = projectID)->asSequence()->first() in
p.avgAcceptance = sMetrics.avgAcceptance and
p.avgChatAmount = sMetrics.avgChatAmount and
p.avgChatRate = sMetrics.avgChatRate and
p.avgAmount = sMetrics.avgTaskAmount and
p.avgTaskRate = sMetrics.avgTaskRate and
p.avgGrade = sMetrics.avgGrade and
p.avgProgress = gMetrics.avgProgress
Quadro 11 – Pré e pós-condição da operação updateProjectMetrics()
Obteve-se, assim, sucesso na análise e especificação de uma arquitetura baseda em
componentes para a gestão da Aprendizagem Baseada em Projetos, entretanto algumas
dificuldades foram encontradas durante o percurso, as quais são citadas abaixo.
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4.8 Considerações Finais do Capítulo
A partir da definição dos requisitos, ficou clara a importância de modelar a arquitetura
Dmitry visando reúso e facilidades em mudanças, considerações alcançáveis por meio de uma
arquitetura baseada em componentes.
Além disso, o método UML Components apresenta orientações compreensíveis e bem
encadeadas para a especificação de tais arquiteturas.
A arquitetura dividida em camadas do AVA Moodle, por sua vez, favorece a separação
lógica ou mesmo física das informações presentes no sistema e deve ser empregada também
no desenvolvimento do módulo. Além disso, o próprio AVA determinou uma série de
tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento do módulo, de tal forma que a seleção do
AVA para o qual se desenvolve a extensão é responsável por guiar ou restringir a tomada de
certas decisões.
A sequência de atividades adotadas (definição de requisitos, identificação de
componentes, interação de componentes e especificação de componentes) permitiu uma maior
compreensão sobre o problema a ser resolvido bem como sobre o software a ser
desenvolvido.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma proposta de arquitetura para gestão ágil de projetos
educacionais no Moodle, concretizada pela elaboração da arquitetura Dmitry.
Como se discutiu ao longo desta dissertação, o ciberespaço constitui-se hoje em um
locus importante de aprendizagem, adotando, para tal, o suporte informático dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem, tendo o Moodle como plataforma mais popular, pelas razões
descritas, o que levou a adotá-lo como AVA de estudo a fim de elaborar o desenho da
arquitetura proposta.
Para atingir o objetivo supra, delimitou-se os seguintes objetivos específicos, os quais
foram plenamente atendidos, como se pode perceber na contextualização a seguir.
Compreender as demandas educacionais na contemporaneidade e estudar a
metodologia de ensino-aprendizagem ABP
A fim de atender a estas demandas, realizou-se um estudo sobre a problemática da
Educação na atualidade, à luz dos teóricos Castells, Schneider, Moura e Papert, que analisam
como e por que as tecnologias digitais impactam a Sociedade do Conhecimento. Como
alternativa para melhor organizar o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de atender
às competências e habilidades requeridas na atualidade, demonstrando a importância de usar o
potencial envolvido na configuração de redes, quando há interação entre todos os partícipes
do processo de ensino-aprendizagem, apresentou-se um estudo sobre a metodologia da
Aprendizagem Baseada em Projetos, a qual vem ao encontro das necessidades de formação
inicial e continuada no presente, por deslocar o foco do eixo do ensino para o eixo da
aprendizagem, conferindo, assim, maior autonomia ao aprendiz no processo de construção do
conhecimento.
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Portanto, a adoção da ABP via suporte de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
propicia a construção do conhecimento por meio da participação do aluno em um ambiente
que transcende os limites de tempo e espaço impostos pela sala de aula tradicional.
Analisar as abordagens da gestão de projetos e seu possível emprego na
Educação
Este item foi contemplado no capítulo 3, no qual se apresentou as linhas mais
importantes de gestão de projetos disponíveis na literatura e procedeu-se a uma análise
criteriosa das mesmas, com o intuito de definir aquelas que melhor se adéquam às
características de projetos educacionais.
Assim, abordagens conhecidas como Lean Thinking e Métodos Ágeis foram percebidas
como as mais adequadas para a gestão da Aprendizagem Baseada em Projetos, uma vez que
focam na eliminação de desperdícios, agregação de valor aos stakeholders (considerando-se
como valor a aprendizagem em si) e agilidade no sentido de responder prontamente a
mudanças.
Modelar a arquitetura Dmitry
O capítulo 4, ponto central desta pesquisa, apresenta o desenho da arquitetura Dmitry, a
qual foi sintetizada com base no conhecimento do referencial teórico utilizado e das reflexões
deste pesquisador.
A adoção de um método para especificação de arquitetura baseada em componentes por
meio de UML e OCL contribuiu com o desenvolvimento de documentação compreensível
para toda a comunidade científica, o que proporcionará novas reflexões e possíveis extensões
em torno da mesma.
Como em todo processo de pesquisa científica, no qual se utiliza um método
consagrado na literatura para conferir cientificidade ao processo de pesquisa, há a
possibilidade de deparar-se com variáveis não controladas que podem interferir no
desenvolvimento do trabalho como previsto no cronograma do mesmo.
Assim sendo, esta pesquisa encontrou algumas dificuldades que foram transpostas, mas
que se julga importante apresentá-las, a fim de publicizá-las visando alertar outros
pesquisadores. Nesta pesquisa, um risco não-gerenciado que prejudicou o progresso de
algumas atividades foi a adoção de uma ferramenta de diagramação e modelagem gratuita e
online. Apesar de o uso de ferramentas com tais características ser considerado uma boa
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prática na comunidade científica, por facilitar o acesso às mesmas, durante as últimas semanas
de trabalho a ferramenta escolhida (Draw.io) apresentou muita instabilidade. Em diversos
momentos, funcionalidades como a exportação de diagramas encontraram-se inacessíveis e,
em outros, a própria plataforma esteve “fora de serviço”, prejudicando severamente o
andamento das atividades de especificação da arquitetura e elaboração da dissertação.
Infelizmente, como o trabalho encontrava-se em estágio avançado e uma tentativa de
importação de todos os diagramas para outra ferramenta de diagramação poderia representar
um risco ainda maior, optou-se por continuar com a mesma e se utilizar de capturas de tela
dos diagramas nos momentos de inacessibilidade das funções de exportação.
No decorrer desta pesquisa foram encontrados alguns questionamentos e/ou
possibilidades que poderão ser aprofundados em trabalhos futuros, como o estudo de métricas
para acompanhamento e avaliação de desempenho de alunos e grupos engajados em projetos;
emprego de algoritmos de computação inteligente na avaliação das contribuições individuais
aos projetos e validação da proposta da gestão ágil de projetos suportada por AVA por meio
de grupos de controle. Além disso, uma vez que a arquitetura baseada em componentes
oferece maior flexibilidade, pode-se implementar também extensões para outros Ambientes
Virtuais de Aprendizagem, mantendo-se ainda o mesmo servidor Repositório comum a todos,
o que permitirá a gestão da Aprendizagem Baseada em Projetos em diversas plataformas de
aprendizagem e, ainda assim, compartilhar as ideias de projetos entre todos os professores.
Finalmente, quero registrar a importância desta Dissertação de Mestrado para o meu
amadurecimento como Pesquisador, a qual possibilitou a ampliação do meu referencial
teórico bem como a experiência em lidar com o conhecimento pelo viés do Método
Científico.
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APÊNDICE

Durante o desenvolvimento das tarefas referentes à análise e especificação da
arquitetura, diversos artefatos foram construídos como produtos intermediários e/ou finais do
processo. A seguir, a versão final de cada diagrama criado, segmentado de acordo com as
atividades presentes no método UML Components.

Definição de requisitos
A primeira atividade presente no método UML Components refere-se à definição dos
requisitos do software a partir da análise das atividades presentes no modelo de negócio em
questão.
Para tal, inicia-se com a modelagem do processo do negócio (ver figura 12),
desenvolvido a partir de estudo das tarefas presentes no processo e que pode ser elaborada em
UML por meio de um diagrama de atividades.
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Figura 12 – Modelo de processo do negócio
O próximo passo, então, é a modelagem dos conceitos do negócio (figura 13), visandose identificar principais sujeitos, objetos e demais conceitos envolvidos em um negócio bem
como a relação entre eles. Pode-se empregar a notação de diagramas de classes da UML para
tal finalidade.
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Figura 13 – Modelo de conceitos do negócio
Baseando-se no modelo de conceitos, cria-se um modelo de tipos do negócio (figura
14), geralmente formada a partir do modelo anterior, eliminando-se, por exemplo, conceitos
presentes no negócio que não serão relevantes para o software a ser construído, bem como
incluindo os atributos relevantes para cada tipo.
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Figura 14 – Modelo de tipos de negócio
De posse dos artefatos supracitados, prossegue-se para a próxima atividade presente na
modelagem da arquitetura do software, a identificação dos componentes.

Identificação de componentes
Esta atividade visa identificar as interfaces dos componentes que comporão a
arquitetura do sistema presente em duas de suas camadas, a camada de sistema e a camada de
negócio.
A partir de um diagrama de casos de uso ou, no caso deste trabalho, do próprio modelo
de processo de negócio, especificam-se os passos necessários para o cumprimento de cada
caso de uso e, subsequentemente, são especificadas as interfaces de sistema e operações
necessárias. As figuras 15 a 21 apresentam os processos de definição das interfaces de sistema
da arquitetura Dmitry.
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Figura 15 – Definição da interface de sistema IProject

Figura 16 – Definição da interface de sistema ITask

Figura 17 – Definição da interface de sistema IMetric
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Figura 18 – Definição da interface de sistema IChat

Figura 19 – Definição da interface de sistema IDocumentVersion

Figura 20 – Definição da interface de sistema IProjectOpinion

Figura 21 – Definição da interface de sistema IGroup
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E a partir do modelo de tipos de negócio, deve-se identificar as principais interfaces de
negócio responsáveis por gerenciar as informações referentes a cada tipo, desenvolvendo-se
assim um diagrama de responsabilidades de interfaces. Tal diagrama também é desenvolvido
a partir da notação de diagrama de classes da UML.

Figura 22 – Diagrama de responsabilidades de interfaces
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O próximo passo é o refinamento das interfaces de sistema, especificando-se assim a
assinatura completa de cada uma de suas operações bem como os tipos de dados empregados
por tais operações. Cada interface de sistema e os tipos de dados utilizados pela mesma pode
compor um pacote, facilitando a organização e identificação das informações relevantes. As
figuras 23 a 29 apresentam tais refinamentos.

Figura 23 – Refinamento da interface de sistema IProject

Figura 24 – Refinamento da interface de sistema IMetric
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Figura 25 – Refinamento da interface de sistema ITask

Figura 26 – Refinamento da interface de sistema IChat

Figura 27 – Refinamento da interface de sistema IDocumentVersion

Figura 28 – Refinamento da interface de sistema IProjectOpinion
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Figura 29 – Refinamento da interface de sistema IGroup
E, a partir das interfaces de sistema e de negócio, pode-se construir um diagrama de
especificação dos componentes da arquitetura Dmitry (figura 30), que relaciona interfaces e
especificações de componentes que realizam tais interfaces.

Figura 30 – Diagrama de especificação dos componentes

Interação de componentes
A terceira atividade presente na especificação da arquitetura Dmitry efetua uma análise
da interação decorrente de cada invocação de uma operação da camada de sistema e as
respectivas invocações de operações na camada de negócios. Assim, por meio da construção
dos diagramas de interação presentes nas figuras 31 a 53 tem-se uma oportunidade de
reavaliar o nível de dependência entre os componentes da camada de negócios e, assim, tornálos tão independentes quanto for possível. Na arquitetura Dmitry, o componente da camada de
sistemas intermedia invocação de operações entre diversos componentes de negócios a fim de
que os mesmos mantenham seu aspecto de independência.
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Figura 31 – Diagrama de interação da operação getProjectIdeas()

Figura 32 – Diagrama de interação da operação getProjectIdeaDetails()

Figura 33 – Diagrama de interação da operação createProject()

Figura 34 – Diagrama de interação da operação closeProject()
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Figura 35 – Diagrama de interação da operação sendProjectIdea()

Figura 36 – Diagrama de interação da operação createTask()

Figura 37 – Diagrama de interação da operação getTaskBoard()

Figura 38 – Diagrama de interação da operação setTaskPriority()
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Figura 39 – Diagrama de interação da operação setTaskStage()

Figura 40 – Diagrama de interação da operação saveTaskText()

Figura 41 – Diagrama de interação da operação updateGroupMetrics()

Figura 42 – Diagrama de interação da operação getGroupMetrics()

122

Figura 43 – Diagrama de interação da operação updateProjectMetrics()

Figura 44 – Diagrama de interação da operação getProjectMetrics()

Figura 45 – Diagrama de interação da operação getChatHistory()

Figura 46 – Diagrama de interação da operação saveChatMessage()
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Figura 47 – Diagrama de interação da operação getDocumentVersion()

Figura 48 – Diagrama de interação da operação sendDocumentVersion()

Figura 49 – Diagrama de interação da operação sendDocumentVersionEvaluation()

Figura 50 – Diagrama de interação da operação getDocumentVersionEvaluation()
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Figura 51 – Diagrama de interação da operação sendProjectOpinion()

Figura 52 – Diagrama de interação da operação getProjectOpinions()

Figura 53 – Diagrama de interação da operação getProjectGroups()

Especificação de componentes
A quarta e última atividade da especificação da arquitetura Dmitry adotada do método
UML Components lida com a especificação de cada componentes presente na mesma, por
meio da especificação de pré-condições, pós-condições e invariantes em OCL, linguagem
específica para declaração de restrições em modelos UML.
Inicialmente constrói-se um modelo de informação de interface para cada interface de
negócio (figuras 54 a 56) a partir do diagrama de responsabilidades de interface original. Tais
modelos possuem a finalidade de orientar a especificação de restrições (pré-condições e póscondições).
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Figura 54 – Modelo de informação da interface IProjectMgt

Figura 55 – Modelo de informação da interface IProjectIdeaMgt
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Figura 56 – Modelo de informação da interface IUserMgt
Como último passo da especificação da arquitetura Dmitry, são especificadas as précondições e pós-condições para cada interface de negócio (quadro 12) e de sistema (quadro
13), utilizando-se a mesma lógica de interfaces de negócio serem independentes umas das
outras e tendo-se as interfaces de sistema como mediadoras quando necessário.
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context IProjectMgt::createProject(in info : ProjectDetails) : Boolean
pre:
-- stage list and evaluation criterion list not empty
-- finalVersionDate is a future date and partialVersionInterval is greater than 0 days
info.stageList->notEmpty() and
info.criterionList->notEmpty() and
info.finalVersionDate > NOW() and
info.partialVersionInterval > 0
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- a project was created
( (project - project@pre)->size = 1 and
let p = (project - project@pre)->asSequence()->first() in
p.name = info.name and
p.description = info.description and
p.question = info.question and
p.goal = info.goal and
p.finalVersionDate = info.finalVersionDate and
p.partialVersionInterval = info.partialVersionInterval and
p.projectIdea = info.projectIdea and
p.author = info.author and
p.active = true ) and
-- a criterion list was created
( (evaluationCriterion - evaluationCriterion@pre)->size() = info.criterionList>size() and
let ec = (evaluationCriterion - evaluationCriterion@pre)->asSequence() in
ec[name] = info.criterionList[name] and
ec[weight] = info.criterionList[weight] ) and
-- a stage list was created
( (stage - stage@pre)->size() = info.stageList->size() and
let s = (stage - stage@pre)->asSequence() in
s[name] = info.stageList[name] )

context IProjectMgt::closeProject(in projectID : Integer)
pre:
-- there is project with id = projectID and active = true
project->exists(p | p.id = projectID and p.active = true)
post:
-- project with id = projectID has active = false now
project->exists(p | p.id = projectID and p.active = false)

context IProjectMgt::updateProjectMetrics(in projectID :
AvgStudentMetrics, in gMetrics: AvgGroupMetrics) : Boolean
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)
post:

Integer,

in

sMetrics

:
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result implies
let p = project->select(x | x.id = projectID)->asSequence()->first() in
p.avgAcceptance = sMetrics.avgAcceptance and
p.avgChatAmount = sMetrics.avgChatAmount and
p.avgChatRate = sMetrics.avgChatRate and
p.avgAmount = sMetrics.avgTaskAmount and
p.avgTaskRate = sMetrics.avgTaskRate and
p.avgGrade = sMetrics.avgGrade and
p.avgProgress = gMetrics.avgProgress

context IProjectMgt::getProjectMetrics(in projectID : Integer) : ProjectMetrics
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)
post:
result = project->select(x | x.id = projectID)->asSequence()->first()

context IProjectIdeaMgt::getProjectIdeas(in match : String) : ProjectIdeaDescription [ ]
post:
-- get projects satisfying match string
let pi = projectIdea->select(x | x satisfies match)->asSequence() in
result[id] = pi[id] and
result[name] = pi[name] and
result[description] = pi[description] and
result[avgAcceptance] = pi[avgAcceptance] and
result[avgChatAmount] = pi[avgChatAmount] and
result[avgChatRate] = pi[avgChatRate] and
result[avgTaskAmount] = pi[avgTaskAmount] and
result[avgTaskRate] = pi[avgTaskRate] and
result[avgGrade] = pi[avgGrade] and
result[avgProgress] = pi[avgProgress] and
result[teacher] = pi[teacher]

context IProjectIdeaMgt::getProjectIdeaDetails(in projectIdeaID : Integer) : ProjectDetails
pre:
-- projectIdeaID is valid
projectIdea->exists(p | p.id = projectIdeaID)
post:
-- get projectIdea details with id = projectIdeaID
Let p = projectIdea->select(x | x.id = projectIdeaID)->asSequence()->first() in
result.name = p.name and
result.description = p.description and
result.question = p.question and
result.goal = p.goal and
result.criterionList = p.evaluationCriterionList and
result.stageList = p.stageList
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context IProjectIdeaMgt::sendProjectIdea(in info : ProjectDetails) : Boolean
pre:
-- projectIdea id is zero
info.projectIdea.id = 0
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- a projectIdea was created
(projectIdea - projectIdea@pre)->size() = 1 and
-- new projectIdea contains info content
Let p = (projectIdea - projectIdea@pre)->asSequence()->first() in
p.name = info.name and
p.description = info.description and
p.question = info.question and
p.goal = info.goal and
p.avgAcceptance = info.avgAcceptance and
p.avgChatAmount = info.avgChatAmount and
p.avgChatRate = info.avgChatRate and
p.avgTaskAmount = info.avgTaskAmount and
p.avgTaskRate = info.avgTaskRate and
p.avgGrade = info.avgGrade and
p.avgProgress = info.avgProgress and
p.criterionList = info.criterionList and
p.stageList = info.stageList

context IUserMgt::updateGroupMetrics(in groupProjectID : Integer)
inv: TASK_DONE = -1
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
let gp = groupProject->select(x | x.id = groupProjectID)->asSequence()>first() in
gp.progress = task->select(t | t.groupProject.id = groupProjectID and
t.stage = TASK_DONE)->size() / task->select(t | t.groupProject.id = groupProjectID)->size()

context IUserMgt::getGroupMetrics(in groupProjectID : Integer) : GroupMetrics
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
result = groupProject->select(x | x.id = groupProjectID)->asSequence()->first()
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context IUserMgt::getAvgStudentMetrics(in projectID : Integer) : AvgStudentMetrics
post:
let sp = studentProject->select(x | x.project.id = projectID) in
result.avgAcceptance = sp[acceptance]->sum() / sp->size() and
result.avgChatAmount = sp[chatAmount]->sum() / sp->size() and
result.avgChatRate = sp[chatRate]->sum() / sp->size() and
result.avgTaskAmount = sp[taskAmount]->sum() / sp->size() and
result.avgTaskRate = sp[taskRate]->sum() / sp->size() and
result.avgGrade = sp[grade]->sum() / sp->size()

context IUserMgt::getAvgGroupMetrics(in projectID : Integer) : AvgStudentMetrics
post:
let gp = groupProject->select(x | x.project.id = projectID) in
result.avgProgress = gp[progress]->sum() / gp->size()

context IUserMgt::getChatHistory(in groupProjectID : Integer, in lastUpdateTime :
DateTime) : ChatMessage [ ]
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProjectID->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
-- get chatMessages from groupProjectID and creationTime > lastUpdateTime
result = chatMessage->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID and
x.creationTime > lastUpdateTime)->asSequence()

context IUserMgt::saveChatMessage(in groupProjectID : Integer, in userID : Integer, in msg
: String) : Boolean
pre:
-- groupProjectID and userID are valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID) and
user->exists(u | u.id = userID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- a chatMessage was created
(chatMessage - chatMessage@pre)->size = 1 and
-- new chatMessage contains data sent
let c = (chatMessage - chatMessage@pre)->asSequence->first in
c.author.id = userID and
c.groupProject.id = groupProjectID and
c.creationTime = NOW() and
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c.message = msg

context IUserMgt::sendProjectOpinion(in projectID : Integer, in userID : Integer, in opinion :
OpinionDetails ) : Boolean
pre:
-- userID is valid
user->exists(u | u.id = userID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- studentProject stores data sent
let sp = studentProject->select(x | x.project.id = projectID and x.user.id =
userID)->asSequence()->first() in
sp.acceptance = opinion.acceptance and
sp.comment = opinion.comment

context IUserMgt::getProjectOpinions(in projectID : Integer) : OpinionDetails [ ]
post:
-- get studentProjects from projectID
result = studentProject->select(x | x.project.id = projectID)->asSequence()

context IUserMgt::createTask(in groupProjectID : Integer, in info : TaskDetails) : Boolean
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- a task was created
(task - task@pre)->size = 1 and
-- new task contains data sent
Let t = (task - task@pre)->asSequence()->first() in
t.groupProject.id = groupProjectID and
t.name = info.name and
t.description = info.description and
t.stage.id = 0

context IUserMgt::getTaskBoard(in groupProjectID : Integer) : TaskDetails [ ]
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
-- get tasks with groupProjectID
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result = task->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID)->asSequence

context IUserMgt::setTaskPriority(in taskID : Integer, in newPriority : Integer) : Boolean
pre:
-- taskID is valid
task->exists(t | t.id = taskID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
let t = task->select(x | x.id = taskID)->asSequence()->first() in
let gpid = t.groupProject.id, oldPriority = t.priority in
if (oldPriority = newPriority) then
true
else
if (oldPriority > newPriority) then
task->select(x | x.groupProject.id = gpid and
x.priority >= newPriority and x.priority <= oldPriority)
->forAll(x | (x.id = taskID and x.priority
= newPriority) or (x.id <> taskID and x.priority = x.priority@pre+1))
else
task->select(x | x.groupProject.id = gpid and
x.priority >= oldPriority and x.priority <= newPriority)
->forAll(x | (x.id = taskID and x.priority
= newPriority) or (x.id <> taskID and x.priority = x.priority@pre-1))
endif
endif

context IUserMgt::setTaskStage(in taskID : Integer, in stageID : Integer) : Boolean
pre:
-- taskID is valid
task->exists(t | t.id = taskID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
task->exists(t | t.id = taskID and t.stage.id = stageID)

context IUserMgt::saveTaskText(in taskID : Integer, in userID : Integer, in newText : String)
: Boolean
pre:
-- taskID and userID are valid
task->exists(t | t.id = taskID) and
user->exists(u | u.id = userID)
post:
-- return value of true implies success
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result implies
-- a taskVersion was created
(taskVersion - taskVersion@pre)->size = 1 and
-- new taskVersion contains data sent
Let t = (taskVersion - taskVersion@pre)->asSequence->first in
t.task.id = taskID and
t.text = newText and

context IUserMgt::getDocumentVersion(in groupProjectID : Integer, in versionID: Integer) :
String
pre:
-- groupProjectID and versionID are valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID) and
(versionID = 0 or documentVersion->exists(v | v.groupProject.id = groupProjectID
and v.id = versionID))
post:
if versionID = 0 then
let t = task->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID)->asSequence in
let tv = taskVersion->select(x |
t->exists(y | x.task.id = y.id) and
not
taskVersion->exists(z | x.id < z.id and x.task.id = z.task.id) )->asSequence() in
result = tv[text]->iterate(x : String; r : String = '' | r.concat(x))
else
result = documentVersion->select(x.text | x.id = versionID)->asSequence()>first()
endif

context IUserMgt::sendDocumentVersion(in groupProjectID : Integer) : Boolean
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
-- return value of true implies success
result implies
-- a documentVersion was created
(documentVersion - documentVersion@pre)->size() = 1 and
-- new documentVersion contains data sent
let t = (documentVersion - documentVersion@pre)->asSequence()->first() in
let t = task->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID)>asSequence() in
let tv = taskVersion->select(x |
t->exists(y | x.task.id =
y.id) and
not taskVersion->exists(z | x.id < z.id and x.task.id = z.task.id) )->asSequence() in
t.text = tv[text]->iterate(x : String; r : String = '' |
r.concat(x)) and
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t.requiresComment = true and
t.comment = ''

context IUserMgt::sendDocumentVersionComment(in groupProjectID : Integer, text :
String)
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
let v = documentVersion->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID)>asSequence()->last() in
v.comment = text and
documentVersion->forAll(x | x.groupProject.id = groupProjectID and
v.requiresComment = false)

context IUserMgt::getDocumentVersionComment(in groupProjectID : Integer) : String
pre:
-- groupProjectID is valid
groupProject->exists(gp | gp.id = groupProjectID)
post:
let v = documentVersion->select(x | x.groupProject.id = groupProjectID)>asSequence()->last() in
result = v.text

context IUserMgt::getProjectGroups(in projectID : Integer) : GroupDetails []
post:
let gp = groupProject->select(x | x.project.id = projectID)->asSequence() in
result[progress] = gp[progress]
result[documentVersion] = gp->iterate(x : GroupProject; r = Sequence{} |
r.including(documentVersion->select(y
|
y.task.groupProject.id
=
x.id
and
y.requiresComment)->asSequence()->first()) )
result[chatLastDays] = gp->iterate(x : GroupProject; r = Sequence{} |
r.including(chatMessage->select(y | y.groupProject.id = x.id and y.creationTime >= (NOW()
- 7*DAY))->size()) )
[TODO corrigir] result[members] = gp[group]->iterate(x : Group; r =
Sequence{} | r.including(Tuple(name:x.user.name, taskRate:))))
Quadro 12 – Restrições das interfaces de negócio – pré e pós-condições
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context Dmitry
-- constraints between offered interfaces and used interfaces
IProject::user = IUserMgt::user
IProject::projectIdea = IProjectIdeaMgt::projectIdea
IProject::stage = IProjectMgt::stage

context IProject::createProject(in info : ProjectDetails) : Boolean
pre:
-- user and projectIdea ids are valid
user->exists(u | u.id = info.author.id) and
( info.projectIdea.id = 0 or projectIdea->exists(p | p.id = info.projectIdea.id) )

context IProjectOpinion::sendProjectOpinion(in projectID : Integer, in userID : Integer, in
opinion : OpinionDetails ) : Boolean
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)

context IProjectOpinion::getProjectOpinions(in projectID : Integer) : OpinionDetails [ ]
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)

context ITask::setTaskStage(in taskID : Integer, in stageID : Integer) : Boolean
pre:
-- stageID is valid
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stage->exists(s | s.id = stageID)

context

IDocumentVersion::checkNewDocumentVersions(in

projectID

:

Integer)

:

DocumentVersionID []
pre:
-- projectID is valid
project->exists(p | p.id = projectID)

context IGroup::getProjectGroups(in projectID : Integer) : GroupDetails []
pre:
-- projectID is valid
project->exists(gp | gp.id = projectID)
Quadro 13 – Restrições das interfaces de sistema – pré e pós-condições

137

