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RESUMO 

A educação superior desempenha uma função determinante na construção da 
sociedade em suas diferentes dimensões. Por esta razão, precisa garantir aos 
indivíduos por ela formados, uma formação capaz de superar os interesses tecnicistas 
e mercadológicos. Uma das alternativas para promover este tipo de educação é 
romper as barreiras consequentes do paradigma disciplinar da ciência moderna e 
construir um processo formativo interdisciplinar. Existem inúmeras técnicas de ensino-
aprendizagem capazes de viabilizar este tipo de abordagem. O problema é que, 
sobretudo na área de Engenharia de Software, que é o foco desta pesquisa, poucas 
ações têm se observado neste sentido. O objetivo deste trabalho foi avaliar se a 
Problem-based Learning (PBL), como técnica de ensino-aprendizagem, seria capaz 
de contribuir para um processo formativo interdisciplinar nesta área. Realizou-se uma 
pesquisa ação com alunos do curso de Sistemas de Informação de uma universidade 
do meio oeste de Santa Catarina, Brasil. Ao final da pesquisa foi aplicado um 
questionário transversal em 3 grupos: alunos que tiveram a PBL com parte do seu 
processo formativo, egressos dos anos de 2016 e 2017 e alunos das fases iniciais. 
Verificou-se que os alunos que passaram pela PBL tiveram um desempenho 20% 
melhor que os egressos de 2016 e 2017 e 50% melhor que os alunos das fases 
anteriores. Evidenciou-se uma melhor compreensão não apenas acerca das relações 
epistemológicas interdisciplinares entre as disciplinas que compõe a Engenharia de 
Software ou com ela se relacionam, mas também dos impactos sociais que as 
produções nesta área podem gerar para a sociedade. Com isso, pode-se concluir que 
a PBL aliada a um planejamento e condução adequados, contribuiu para a construção 
das competências esperadas nos acadêmicos do curso.  
 
Palavras chave: Interdisciplinaridade, Educação, Engenharia de Software, Problem-
based Learning (PBL). 
 



ABSTRACT 

Higher education plays a decisive role in building society in its different dimensions. 
For this reason, it must guarantee for its graduates, an education capable of 
overcoming the technical and market interests. A great alternative to promote this type 
of education is to break the consequent barriers of the disciplinary paradigm of modern 
science and to build an interdisciplinary educational process. There are numerous 
teaching-learning techniques capable of making this kind of approach feasible. The 
problem is that, especially in  Software Engineering area, which is the focus of this 
research, few actions have been observed in this sense. The objective of this study 
was to evaluate whether Problem-based Learning (PBL), as a teaching-learning 
technique, could contribute to an interdisciplinary educational process in this area. An 
action research was carried out with students of the Information Systems course at a 
university in the Midwest of Santa Catarina, Brazil. At the end of the research, a 
transversal questionnaire was applied in 3 groups: students who had the PBL with part 
of their training process, graduates from the years 2016 and 2017 and students from 
the initial phases. It was verified that the students who passed through the PBL had a 
20% better performance than the graduates of 2016 and 2017 and 50% better than the 
students of the previous phases. It was evidenced a better understanding not only of 
the interdisciplinary epistemological relations between the disciplines that comprise 
Software Engineering or with it, but also of the social impacts that the productions in 
this area can generate for society. With this, it can be concluded that the PBL, together 
with adequate planning and conduction, contributed to the construction of the expected 
competencies of the course's students. 
 
Keywords: Interdisciplinarity, Education, Software Engineering, Problem-based 
Learning (PBL). 
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INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário global, marcado principalmente por notáveis avanços 

científicos e tecnológicos, bem como por uma sociedade consumista de economia 

globalizada, não se pode deixar de questionar de que forma a educação superior pode 

contribuir para a formação de cidadãos cujos conhecimentos transcendam os 

interesses puramente técnicos, científicos ou mercadológicos. Esse questionamento, 

por sua vez, mostra-se ainda mais relevante, na medida em que se tenta fazer da 

educação um produto de mercado ou adequá-la às suas exigências.  

Sobre este aspecto, Oliveira (2009, p.740) afirma que entre as consequências 

da globalização para a educação, está a “transformação da educação em objeto de 

interesse do grande capital, ocasionando uma crescente comercialização do setor”. 

Os impactos deste processo, entretanto, não se limitam à equipara-la à produtos ou 

serviços, mas influenciam na formação do próprio currículo vigente. Carvalho (2013, 

p.765), por exemplo, afirma que nas universidades corporativas o aprendizado: 

[...] está associado ao desempenho, à capacidade de trabalhar de forma mais 
produtiva e criativa dentro do contexto da empresa ou, em níveis inferiores, 
simplesmente à competência para executar tarefas designadas como 
contabilidade ou trabalho manual. Essas instituições têm um perfil de 
treinamento, baseiam-se em procedimentos, no ciclo curto, são centradas em 
tarefas e, por isso, distanciam-se de um modelo tradicional universitário. 

Percebe-se, desta forma, uma preocupação crescente com a formação para o 

mercado de trabalho. Entretanto, esta concepção parece aviltar a função social da 

universidade, que segundo Goergen (2003), consiste, não apenas na formação das 

gerações acadêmicas, mas também, em entender a origem e a natureza das 

demandas sociais antes de propor-se a atende-las. Este processo inclui a análise de 

questões de ordem social, cultural, econômica, científica e tecnológica. 

Nesse contexto, com relação aos avanços científicos e tecnológicos, é notório 

que as tecnologias digitais de informação e comunicação tem influenciado 

profundamente a forma como as pessoas e a sociedade se relacionam em todas as 

suas dimensões. Sobre este aspecto, conforme afirma Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2003, p.59): 

[...] as mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e educacionais, 
decorrem sobretudo, das transformações técnico-científicas. Em outras 
palavras, os acontecimentos do campo da economia e da política, - como a 
globalização dos mercados, a produção flexível, o desemprego estrutural, 
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também chamado de desemprego tecnológico, a necessidade de elevação 
da qualificação dos trabalhadores, a centralidade do conhecimento e da 
educação – teriam como elemento desencadeador, as transformações 
técnico-científicas. 

Com isso, é imperativo que o processo formativo daqueles que atuam na 

vanguarda destas mudanças, focando neste trabalho, em especial, naqueles que 

desenvolvem os softwares que influenciam as mais diversas dimensões de interação 

social, seja capaz de prover uma compreensão global acerca daquilo que estes 

profissionais entregam à sociedade. 

Sendo assim, a reflexão sobre o ensino superior em Engenharia de Software, 

deve levar a alternativas que viabilizem a formação de cidadãos capazes de 

preocupar-se com questões mais abrangentes, que vão além da simples 

especialização. No que se refere a isto, segundo Morin (2002, p.14), “Existe um 

problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade de promover o 

conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles 

inserir os conhecimentos parciais e locais”. Desse modo, não se trata de ignorar a 

especialização, que por sua vez, é necessária e importante, mas de saber como 

aplicá-la a questões essenciais, que levam em conta seus impactos e consequências. 

Nesse sentido, uma abordagem pedagógica interdisciplinar de ensino pode 

ajudar a despertar esta compreensão acerca do papel da Engenharia de Software na 

sociedade, uma vez que o conhecimento fragmentado do paradigma disciplinar, que 

segundo Piaget (1973) tem origem nos preconceitos positivistas, tem se mostrado 

apto apenas para formar especialistas inconscientes do contexto global no qual seus 

saberes e atividades realmente impactam. Além disso, Boaventura de Souza Santos 

(2008, p.74) considera que “é hoje reconhecido que a excessiva parcelização e 

disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante especializado e que 

isso acarreta efeitos negativos”. No que concerne às tecnologias digitais de 

informação, estes efeitos negativos podem ser verificados, por exemplo, no fato de 

haverem hoje, tecnologias para prover informação instantânea, sem que haja, 

entretanto, a formação necessária para interpretá-las. 

Assim, considerando este conjunto de questões que, essencialmente, devem 

ser levados em conta quando se trata do processo formativo no ensino superior, e que 

nos aspectos citados, influenciam diretamente a formação em Engenharia de 

Software, fica evidente, uma vez mais, a necessidade de criar alternativas que 

viabilizem a educação interdisciplinar nesta área. Do contrário, continuar-se-á 
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formando especialistas em desenvolver produtos de software, desprovidos, 

entretanto, da compreensão sobre como seus produtos influenciam as dinâmicas 

sociais em suas diferentes dimensões. 

O ensino interdisciplinar, por sua vez, pode ser viabilizado por meio do uso de 

técnicas pedagógicas como a Problem Based Learning (PBL), também conhecida 

como ensino por meio da resolução de problemas. Nesse contexto, pode-se citar 

como uma das vantagens do uso desta abordagem, o fato de que desde o seu 

planejamento já é possível estabelecer interações interdisciplinares sobre o problema 

que deverá ser proposto para resolução, e, consequentemente, construção do 

conhecimento. A esse respeito, Dalben (2013, p.88) afirma que: 

Em processos de planejamento abertos, torna-se necessário considerar as 
conexões existentes entre o todo e as partes, a coerência e a 
complementaridade entre os temas. Uma visão global do que se deseja ao 
final do processo de ensino, assim como uma noção das interfaces dos 
conteúdos com outros conteúdos de outras disciplinas, torna-se um exercício 
importante antes de qualquer ação. 

Além disso, Schmidt (1983) estabelece três princípios para a prática da PBL, 

dentre eles, o princípio de que o conhecimento deve ser elaborado pelo aluno. Isto 

pressupõe a utilização da pesquisa como estratégia de ensino, tema bastante 

discutido e incentivado atualmente. Os outros princípios defendidos por Schmidt 

(1983) são a ativação de conhecimentos prévios, e a especificidade de codificação. O 

primeiro, possibilita trazer para a sala de aula as experiências e saberes dos alunos 

para a construção do conhecimento, o segundo viabiliza a contextualização dos 

saberes construídos em sala de aula com situações e problemas da vida real. 

Desse modo, pode-se inferir que existem alternativas, em termos de técnicas 

pedagógicas, que permitem viabilizar melhorias no processo formativo de Engenharia 

de Software. A PBL, especificamente, pode possibilitar, à formação de cidadãos 

autônomos e interdisciplinares, capazes de atuar no desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia não só em benefício do mercado, mas também, do bem-estar social. 

Entretanto, apesar da grande importância que se verifica no que concerne à 

aplicação de técnicas de ensino-aprendizagem que promovam a interdisciplinaridade, 

atualmente se observam, como será mostrado no segundo capítulo, apenas ações 

isoladas para tratar desta questão quando o assunto é processo formativo em 

Engenharia de Software. Nesse cenário, um caso bem específico que se pode 

problematizar é o de uma universidade do município de Caçador, SC, onde, seguindo 
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as orientações do currículo de referência da Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC, 2005, p. 5-6), a Engenharia de Software é reduzida a algumas disciplinas da 

matriz curricular do curso de Sistemas de Informação. 

Entre as consequências dessa abordagem, está a organização das unidades 

curriculares do curso em um arranjo pluridisciplinar, que, segundo Jantsch (1973), 

caracteriza-se pela justaposição de várias disciplinas no mesmo nível hierárquico, de 

modo que seja possível perceber uma relação entre elas. Esta relação, entretanto, 

não traz uma axiomática que poderia possibilitar uma noção de finalidade ou 

apreensão global acerca do papel de cada disciplina.  

Por esta via, tanto os saberes diretamente relacionados com a Engenharia de 

Software, quanto as demais disciplinas necessárias à formação dos discentes, são 

trabalhadas isoladamente umas das outras. Entretanto, esta abordagem não viabiliza 

ao estudante a compreensão global sobre as áreas de interesse comum ao objeto de 

estudo, nem tão pouco sobre o contexto social em que suas atividades influenciam. 

Além disso, segundo Morin (2002, p.40,41): 

O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da 
responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa 
especializada), assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada qual 
não mais sente os vínculos com seus concidadãos. 

Dado o exposto, e, conhecidas as possibilidades oferecidas pela PBL para a 

formação interdisciplinar, pergunta-se: A Problem-based Learning (PBL) contribui no 

processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar em Engenharia de Software? 

Responder a esta questão é o objetivo deste trabalho. 

Percebe-se, desta maneira, que se trata de uma pesquisa de grande relevância 

e impacto social, uma vez que, ao responder à questão central, ter-se-á que: ou a 

técnica de ensino-aprendizagem – a PBL – tal qual aplicada, pode servir de modelo 

para a melhoria no processo formativo em Engenharia de Software, ou não. 

Além disso, a proposição de alternativas que visem a promoção de uma 

educação que supere os limites da especialização ou os interesses mercadológicos, 

sobretudo, nesta área do conhecimento que tanto tem influenciado as dinâmicas de 

interação social, mais do que importantes, parecem ser necessárias. Esta abordagem 

pode trazer benefícios à sociedade, à academia e à indústria, pois, em caso de êxito, 

todos poderão contar com profissionais cujos saberes não se limitem à tecnicidade 

pluridisciplinar. 
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Com isso, apenas para ilustrar e tornar mais apreensível o aspecto 

interdisciplinar deste trabalho, a figura 1 apresenta a relação entre as duas áreas 

chave que servem de base para esta pesquisa: a Engenharia de Software e a 

Educação. 

 

Figura 1 – Systema educação/inovação 

 

Fonte: O Autor (2018). 

 

Como é possível observar, pretende-se desenvolver um trabalho que – mais do 

que propor uma alternativa de ensino-aprendizagem que viabilize uma formação 

interdisciplinar – é, em si mesmo, interdisciplinar.  

Sendo assim, com o intuito de melhor apresentar os resultados atingidos, 

optou-se por dividir este trabalho em três capítulos. O primeiro é o resultado de uma 

pesquisa bibliográfica, em que se pretende demonstrar o caráter interdisciplinar da 

Engenharia de Software para desconstruir os preconceitos relacionados à sua 

aparente superespecialização. O segundo capítulo é, também o resultado de uma 

revisão de literatura, em que se buscou conceituar a interdisciplinaridade no campo 

da educação, compreender a PBL e seu processo de ensino-aprendizagem e como 

ela poderia ser aplicada ao ensino de Engenharia de Software. 

O terceiro capítulo, por sua vez, é o relato e a análise de uma pesquisa-ação 

que iniciou no segundo semestre de 2017, com discentes do curso de Sistemas de 

Informação – da universidade já referenciada –, regularmente matriculados nas 

disciplinas de Projeto Integrador, e terminou no primeiro semestre de 2018, quando 

estes mesmos discentes concluíram o Estágio Curricular Supervisionado. Dessa 

forma, foram dois semestres de acompanhamento e intervenção junto a este grupo. 

A efetividade deste trabalho, foi medida por meio de um questionário aplicado 

a estes discentes com o intuito de avaliar suas competências interdisciplinares em 
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Engenharia de Software. Para isso, foram propostas duas dimensões de análise: a 

compreensão sobre os impactos sociais da Engenharia de Software e; o entendimento 

sobre as relações epistemológicas interdisciplinares entre esta área e as demais 

ciências. 

Assim, de modo a obter um parâmetro de comparação e tentar isolar alguns 

fatores que poderiam influenciar no desenvolvimento das competências esperadas 

dos discentes que participaram da pesquisa, o mesmo questionário foi também 

aplicado em outros dois grupos. Do primeiro grupo fazem parte os egressos dos anos 

de 2016 e 2017. Do segundo, os discentes das fases anteriores ao projeto integrador. 

Ambos, relativos ao mesmo curso em que a pesquisa foi realizada. 

Os resultados mostraram que a PBL, da forma como foi conduzida, é capaz de 

promover uma educação interdisciplinar. Os discentes que passaram por este 

processo de ensino-aprendizagem, demonstraram ter maior compreensão sobre a 

Engenharia de Software em ambas as dimensões analisadas.  

Além disso, foi evidenciado que a experiência profissional também é capaz de 

influenciar o grau de compreensão interdisciplinar na área de atuação dos sujeitos. 

Esta influência, apesar de significativa em alguns aspectos, não é totalmente 

determinante na formação. 

 No decorrer deste trabalho será demonstrado, por meio de frameworks e 

infográficos, como foi implementada a técnica de PBL que viabilizou a efetividade do 

processo. Nesse contexto, é importante destacar que esta pesquisa passou pela 

análise e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe. O número do parecer de aprovação é 2.820.264. 



1 INTERDISCIPLINARIDADE NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Em discussões acerca da interdisciplinaridade, é imprescindível levar em conta 

a natureza polissêmica deste vocábulo. A esse respeito, conforme afirma Fazenda 

(2012), ainda não é possível apontar uma definição universal e consensual, capaz de 

conceitua-la com clareza. 

Contudo, é importante destacar que as diversas definições encontradas na 

literatura vigente para o termo apresentam em comum a ideia de interação entre as 

disciplinas (CÓRDOVA; BAADE, 2017). Em função disso, acredita-se que para melhor 

compreender o conceito que se pretende empregar para interdisciplinaridade neste 

trabalho, é necessário que se compreenda, primeiramente, o conceito de disciplina 

em seus enfoques epistemológico e pedagógico. 

Desse modo, para Lück (1994), segundo o enfoque epistemológico, disciplina 

é uma ciência, ou melhor, cada um dos ramos do conhecimento, composta por um 

conjunto de saberes, obtidos por meio do método analítico, linear e atomizador da 

realidade, que ao produzir um conhecimento aprofundado e parcelar, culmina nas 

especializações. Tal processo é consequência do paradigma positivista.  

Por outro lado, segundo o enfoque pedagógico, disciplina é a atividade de 

ensino de uma área da ciência (LÜCK, 1994). Nesse contexto, o conhecimento já 

produzido é novamente submetido ao tratamento metodológico analítico, linear e 

atomizador, agora, entretanto, com o fim de torna-lo mais apreensível pelos 

estudantes. 

A compreensão a respeito destes dois enfoques é importante, pois há uma 

relação de causalidade entre ambos, sendo o pedagógico, consequência do 

epistemológico, já que, neste o conhecimento é produzido, e naquele, ensinado. Este 

entendimento permite evidenciar que as principais dificuldades com relação à 

construção interdisciplinar estão relacionadas a questões de ordem epistemológica. 

Em especial, no que diz respeito ao diálogo entre as ciências naturais e as ciências 

sociais e humanas (CÓRDOVA; BAADE, 2017). A esse respeito, segundo Claude 

Raynaut (2015, p.31) “Um fosso intelectual cavou-se progressivamente entre as 

disciplinas que trabalham sobre as dimensões materiais da realidade (física, química, 

biologia, ciências naturais etc) e as ciências humanas e sociais”. 
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Diante do exposto, assume-se que a organização do trabalho pedagógico 

interdisciplinar depende, em grande parte, de definições e construções 

interdisciplinares epistemológicas prévias. Em função disso, este trabalho está 

organizado de forma a prover esta construção, sendo que, pretende-se abordar o 

aspecto interdisciplinar da Engenharia de Software segundo o enfoque 

epistemológico, para posteriormente propor alternativas para o processo de ensino-

aprendizagem interdisciplinar nesta área. 

Nesse sentido, a Engenharia de Software, conforme será demonstrado neste 

trabalho, não apenas necessita de interações interdisciplinares, como é, em si, 

essencialmente interdisciplinar desde seus princípios basilares. O presente capítulo 

é, portanto, o resultado de uma revisão de literatura que buscou em documentos 

oficiais, artigos publicados em periódicos, livros, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, reconstruir a Engenharia de Software segundo um enfoque 

epistemológico. 

Esta reconstrução é necessária, pois a forma como a Engenharia de Software 

é apresentada na literatura vigente leva a inferências imprecisas acerca da sua 

abrangência e do seu caráter interdisciplinar. Esta imprecisão fica bastante clara ao 

observar as rígidas fronteiras estabelecidas ao tratar do tema apenas como uma 

disciplina dentro da Computação, culminando na criação de unidades curriculares 

isoladas para atender a necessidades pedagógicas. Isto pode ser evidenciado no 

Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação (2005, p.6).  

Além disso, importantes referências também a conceituam como uma disciplina 

seguindo a lógica do paradigma disciplinar da ciência moderna: “Nas últimas décadas 

a engenharia de software amadureceu. Hoje, ela é reconhecida como uma disciplina 

legítima[...]” (PRESMANN, 2011, grifo nosso); “A publicação da versão de 2004 deste 

Guia de Conhecimento em Engenharia de Software (SWEBOK 2004) foi o grande 

marco para estabelecer a Engenharia de Software como uma disciplina reconhecida 

(SWEBOK, 2004, p.29, grifo nosso). 

De fato, a Engenharia de Software é uma subárea da Computação se for 

considerada a organização disciplinar vigente, porém, longe de apresentar fronteiras 

bem delimitadas, é intrinsicamente tecida e construída juntamente com outras áreas 

do conhecimento com o objetivo de resolver problemas humanos. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade na Engenharia de Software é apoiada 

pela definição de Carneiro Leão (1991) para o vocábulo, que considera a 
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funcionalidade como fim maior dos avanços científicos e tecnológicos, afirmando, 

entre outras coisas, que: 

A essência tecnológica do conhecimento moderno surge como alavanca de 
Arquimedes que desloca e empurra para baixo a avalanche interdisciplinar 
da informática. Na interdisciplinaridade de suas práticas, a Ciência é que 
nasce, não da técnica, mas da essência interdisciplinar das tecnologias 
(CARNEIRO LEÃO, 1991, p.7). 

Este conceito esclarece que a interdisciplinaridade nada mais é do que uma 

consequência do próprio avanço científico, sendo a busca pela funcionalidade em 

detrimento de especulações teóricas o que impulsiona o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e técnicas. Segundo esta visão a interdisciplinaridade está na base do 

nascimento de todas as disciplinas, pois é a partir da organização dos saberes de 

diferentes áreas, e, com uma finalidade bem determinada, que novas disciplinas 

podem ser criadas. A esse respeito, segundo Minayo (1994, p.54) “a revolução 

galileana, por exemplo, constituiu-se na conjunção da matemática e da física. Da 

mesma forma, a sociologia histórica veio de uma convergência multi-setorial entre a 

enquete histórica e social, da história das ciências, da técnica e das ideias”. 

A partir deste ponto de vista, pode-se afirmar que qualquer tecnologia é 

interdisciplinar em essência, pois desde a sua concepção é o resultado de interações 

e integrações interdisciplinares na busca por funcionalidade. A funcionalidade, nesse 

contexto, pode ser entendida como o uso do conhecimento para intervir na realidade, 

ou entende-la. 

Sendo assim, a Engenharia de Software, tendo sido criada a partir da 

intersecção de várias disciplinas, uma vez que não é uma ciência básica, e tendo 

como motivador de sua criação, a funcionalidade relacionada a resolução de 

problemas identificados durante a crise do software da década de 1970, é também, 

segundo esta perspectiva, essencialmente interdisciplinar. 

Nesse sentido, com o intuito de tornar mais evidente esta inferência, considera-

se de grande importância citar outro autor que influenciou profundamente as 

discussões acerca da interdisciplinaridade nas mais diferentes áreas da ciência: o 

astrofísico austríaco Erich Jantsch. 

Em seu artigo Inter-and Transdisciplinary University: A system approach to 

education and innovation, publicado em 1970, o autor defende um modelo que 
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chamou de sistema educação/inovação (tradução nossa)1, em que as disciplinas 

devem interagir para atender a finalidades específicas. Em outras palavras, a 

interdisciplinaridade envolve “a organização da ciência para um fim” (JANTSCH, 1970, 

p.15, tradução nossa2). 

Nesse sentido, para explicar como se dão as relações interdisciplinares em seu 

modelo, Jantsch (1970) organizou as ciências em quatro níveis, cada qual com sua 

respectiva linguagem de organização, sendo eles: 

 Nível empírico: constituído pelas ciências explicativas, mais basilares, 

desenvolvidas por meio da observação empírica e interpretação lógica. Tem 

como finalidade descrever de forma objetiva, o mundo como ele é. Nesse 

contexto, podem-se citar as ciências naturais como a física e suas 

disciplinas, a psicologia comportamental e a biologia. A linguagem de 

organização do nível empírico é a lógica; 

 Nível pragmático: é composto pelas tecnologias, ou seja, por disciplinas que 

podem ser aplicadas de forma pragmática. Como exemplo, podem-se citar 

as tecnologias da física, como as engenharias, as tecnologias da biologia 

usadas para melhorar a agricultura, dando origem à agronomia, e algumas 

ciências humanas e sociais aplicadas. A linguagem de organização deste 

nível é a cibernética; 

 Nível normativo: se preocupa com questões relacionadas às organizações 

sistemáticas sociais ou ecológicas. Exemplos de ciências que compõe este 

nível são o direito e a macroeconomia. Sua linguagem de organização é a 

planificação; 

 Nível dos objetivos: Traz questões relacionadas aos valores e significações 

humanas. Busca construir um mundo a partir de uma visão antropológica. 

É composto por ciências que tratam destes temas, como a filosofia, a 

religião e as artes, por exemplo. Sua linguagem de organização é a 

antropologia. 

A figura 2 apresenta um resumo dos quatro níveis em que as ciências estão 

organizadas, segundo esta perspectiva. 

  

                                            
1 Education/innovation system. 
2 It involves the organization of Science toward and end. 
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Figura 2 – Systema educação/inovação 

 

Fonte: Erich Jantsch (1970). 

 

No modelo proposto por Jantsch (1970), a interdisciplinaridade busca extrair 

linguagens e princípios comuns entre os diferentes níveis citados e mostrados na 

Figura 2. Estas relações, por sua vez, se dão com base em uma axiomática comum 

definida pelo nível imediatamente superior, introduzindo um senso de finalidade para 

a relação. Nesse sentido, podem-se estabelecer três tipos de interdisciplinaridade, 

sendo: interdisciplinaridade teleológica, quando as relações se dão entre disciplinas 

dos níveis empírico e pragmático; interdisciplinaridade normativa, quando as relações 

se dão entre os níveis pragmático e normativo e; interdisciplinaridade objetivizada, 

cujas relações disciplinares se dão entre o nível normativo e o nível dos objetivos. 

Nesse contexto, segundo Pressman (2011), a Engenharia de Software nasceu 

com a finalidade de combinar métodos abrangentes para todas as fases de 

desenvolvimento de software, melhores ferramentas para automatizar estes métodos 

e técnicas para a garantia da qualidade, coordenação, controle e administração dos 

processos de desenvolvimento e manutenção de software. Para isso, foram 

necessárias interações disciplinares desde o nível que Jantsch chamou de empírico – 

física e matemática – até o nível dos objetivos – das ciências humanas. 

Do nível empírico, por exemplo, teorias elementares da matemática – como a 

teoria geral dos conjuntos – ao interagir com a engenharia elétrica e eletrônica, situada 

no nível pragmático originou novas técnicas para armazenamento de dados. A 

informática, por sua vez, ao interagir com o nível normativo – direito – deu origem às 

especificações e normas aplicadas à Engenharia de Software. Das interações com o 
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nível dos objetivos – ciências humanas – podem resultar tecnologias para projetos de 

interface mais atrativos aos usuários. 

Todas estas questões, que serão melhor abordadas no capítulo seguinte, 

fornecem as bases para o entendimento da Engenharia de Software como o resultado 

da interação entre os diferentes níveis sugeridos por Jantsch para organizar as 

ciências. Mais do que isso, pode-se observar que estas relações tem um fim bem 

definido. Portanto, pode-se concluir que, a partir desta abordagem, a Engenharia de 

Software é o resultado da interdisciplinaridade teleológica, normativa e objetivizada. 

Contudo, ao avançar um pouco mais na análise das relações disciplinares que 

deram origem à esta área do conhecimento, poder-se-á perceber que algumas delas 

transcendem mais de um nível, criando vínculos entre o pragmático e o dos objetivos, 

por exemplo. Este tipo de relação, para Jantsch (1970) caracteriza a 

transdisciplinaridade. Pode-se concluir, com isso, que a Engenharia de Software é 

transdisciplinar. 

Existem ainda outras formas de organização interdisciplinar citadas no artigo 

de Jantsch (1970). Entretanto, estas serão discutidas em outros capítulos, onde farão 

mais sentido dentro do contexto abordado. 

O próximo capítulo abordará as relações interdisciplinares inerentes à 

Engenharia de Software com mais profundidade. Espera-se com isso, reconstruir, a 

partir do enfoque epistemológico, a noção clara da natureza interdisciplinar desta 

área. O referencial que guiará esta análise será o Software Engineering Body of 

Knoledge (SWEBOK), um guia de conhecimento em Engenharia de Software criado e 

mantido pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), e que é 

referência internacional para a área. Posteriormente, serão discutidos alguns tópicos 

do Software Engineering Method and Theory (SEMAT), uma proposta independente 

que vem se tornando referência internacional e tem o objetivo de revisar os processos 

de Engenharia de Software. 

1.1 INTERDISCIPLINARIDADE NO SOFTWARE ENGINEERING BODY OF 

KNOWLEDGE (SWEBOK) 

Acredita-se que para uma compreensão mais ampla acerca do caráter 

interdisciplinar da Engenharia de Software e para que seja possível uma construção 

epistemológica interdisciplinar desta área, é imprescindível que se conheça, 

primeiramente, o que é, qual a finalidade e qual a sua abrangência. Por esta razão, 
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com o objetivo de promover uma aproximação mais ampla com as terminologias e 

definições da área tecnológica, será tomado como base a definição mais aceita pela 

literatura vigente, constante no IEEE Standard Glossary of Software Engineering 

Terminology Std 610.12-1990. 

O referido glossário conceitua a Engenharia de Software como sendo “A 

aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o 

desenvolvimento, operação e manutenção de software, isto é, a aplicação de 

conceitos de engenharia para software (IEEE, 1990, p.67).  A partir desta definição, 

pode-se inferir, considerando o uso de três palavras chave, que o escopo de 

abrangência da Engenharia de Software é bastante amplo.  

A primeira palavra chave é desenvolvimento, que nesse contexto, significa 

que todo o ciclo de desenvolvimento de software3, que abrange desde a concepção 

da ideia até a entrega do produto final, devem seguir métodos e processos específicos 

de interesse desta área. A segunda é operação, que estabelece que a aplicação de 

técnicas e processos que facilitem a utilização dos programas de computador por seus 

usuários, devem ser organizadas pela Engenharia de Software. E por fim, mas não 

menos importante, a palavra manutenção estabelece que faz parte do escopo desta 

área, organizar processos para garantir que os sistemas informatizados continuem 

funcionando adequadamente durante todo o ciclo de vida do produto4. 

Este conjunto de processos, métodos e necessidades de gestão, segundo 

Cordova e Baade (2017), deixam clara a necessidade de interação entre pessoas e 

tecnologia, constituindo, por tanto, um sistema sociotécnico. Nesse contexto, saberes 

de diferentes áreas como Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências 

Exatas deverão ser organizados e aplicados com a finalidade de viabilizar a 

automatização de processos via software. Isto porque durante o ciclo de vida do 

produto será necessário estabelecer processos para o desenvolvimento do produto, 

treinamento de pessoas para o projeto e para a operação e manutenção do sistema, 

gestão da qualidade, entre outros. 

Outrossim, considera-se importante mencionar que a definição citada para 

Engenharia de Software é a mesma usada pelo SWEBOK (2004), que, conforme já 

                                            
3 Inclui os processos usados para especificar e transformar requisitos de software em produtos de 
software entregáveis (SWEBOOK, 2007, p.151). 
4 Inclui o ciclo de desenvolvimento de software, somando os processos necessários para instalação, 
suporte, manutenção, evolução e desativação, além de outros processos como, garantia da qualidade 
e gerenciamento de configuração de software (SWEBOK, 2007, p.151). 
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exposto, está entre as maiores fontes de referências para a área no cenário 

internacional. Sendo assim, com o objetivo de desenvolver uma construção 

interdisciplinar epistemológica mais próxima da propedêutica desta área, tomar-se-á 

como base, neste capítulo, este mesmo guia de conhecimento. 

O SWEBOK (2004) divide a Engenharia de Software em quinze áreas chave, 

sendo elas: requisitos de software, design de software, construção de software, teste 

de software, manutenção de software, gerência de configuração, gerência de 

engenharia de software, processos de engenharia de software, modelos e métodos 

de engenharia de software, qualidade de software, práticas profissionais, economia, 

fundamentos matemáticos e fundamentos de engenharia de software. Esta ampla 

gama de diferentes áreas chave, dão uma ideia da complexidade e das relações 

interdisciplinares existentes neste campo. 

Entretanto, uma explicação detalhada acerca de cada área chave tornaria este 

trabalho demasiado extenso, motivo pelo qual, apenas algumas delas serão melhor 

detalhadas. Sendo assim, uma síntese da organização das áreas chave da 

Engenharia de Software é mostrada na Figura 3, onde é possível observar um paralelo 

com o sistema ensino/inovação de Jantsch(1970). 

 
Figura 3 – Sistema Educação/Inovação de Jantsch aplicado às Áreas da Engenharia de Software 

 
Fonte: O Autor (2018). 
 



23 

Nesta proposta, os níveis e as linguagens de organização são exatamente as 

mesmas e as definições a seguir, sobre cada área, são paráfrases do próprio 

SWEBOK (2004). 

No nível empírico, podem-se observar as ciências basilares que estão entre as 

quinze áreas chave, ou seja, as ciências explicativas que fornecem as condições e as 

bases para a Engenharia de Software, mas que tem como origem outras ciências. 

Entre elas, estão os fundamentos matemáticos que suportam a ciência da 

computação, os fundamentos da própria computação e da engenharia, que servirão 

como elementos propedêuticos na construção e na viabilização dos demais níveis. 

No nível pragmático estão as áreas tecnológicas cuja essência é a aplicação 

prática. Entre elas estão: gerência de engenharia de software, que estabelece 

processos para o gerenciamento de projetos de software, estendendo-se até o nível 

normativo, pois, uma das sub áreas do gerenciamento de projetos é a gestão de 

contratos, em que são aplicados conhecimentos jurídicos, portanto, normativos; 

design de software, que oferece técnicas para a criação de modelos e arquiteturas de 

software; gerenciamento de configurações, que estabelece práticas para a gestão dos 

componentes de software; teste de software, que, como o nome sugere, apresenta 

técnicas para a realização de testes nos produtos finais; construção de software, com 

técnicas e boas práticas para o processo de codificação e construção efetiva de 

produtos e; manutenção de software, que organiza saberes e práticas para viabilizar 

os processos de manutenção do produto até sua desativação. 

Como pode ser observado, no nível pragmático estão as áreas tecnológicas 

com maior proximidade em relação às atividades de Engenharia de Software em si. 

Tratam-se de processos técnicos para execução de projetos de desenvolvimento, 

manutenção e desativação, que cobrem todo o ciclo de vida e estão diretamente 

relacionados com o produto e seus processos. 

No nível normativo, por sua vez, encontram-se aquelas áreas chaves que tem 

por finalidade estabelecer padrões de processos e normas, técnicas ou legais, que 

servem de guia na execução das demais atividades. Entre elas estão: processos de 

engenharia de software, que busca estabelecer uma definição para processos no 

contexto da Engenharia de Software, bem como padrões para ciclos de vida do 

produto e do desenvolvimento do produto, além de guias para medição e melhoria 

contínua dos processos; qualidade de software, que busca definir normas para o 

controle e a garantia da qualidade dos processos e dos produtos de software; 
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gerenciamento de engenharia de software, que, conforme já visto, estende-se até o 

nível pragmático e estabelece normas e considerações legais para gerenciamento de 

projetos e; economia em engenharia de software, que tem como foco questões 

relacionadas a tomadas de decisão no contexto dos negócios, sendo portanto, uma 

organização sistemática da área em um sistema específico. Por esta razão esta área 

foi incluída no nível normativo. 

Neste nível pode-se evidenciar uma composição mais interdisciplinar entre as 

áreas envolvidas. São conhecimentos das Ciências Sociais Aplicadas como 

administração, direito e contabilidade que organizam e sistematizam os processos e 

que não podem ser negligenciadas por engenheiros de software. 

Por fim, no nível dos objetivos estão aquelas áreas relacionadas a valores e 

significações humanas, como: práticas profissionais, que se preocupa com questões 

éticas, saberes, habilidades e atitudes do engenheiro de software; requisitos de 

software, que trata da coleta dos requisitos para o produto, portanto, de significações 

humanas referentes à funcionalidade e usabilidade dos produtos de software e; 

modelos e métodos de engenharia de software, que tem como finalidade tornar as 

atividades de Engenharia de Software mais sistemáticas, repetíveis e apreensíveis 

para o ser humano. Conceitos como abstração, modelos e métodos são tratadas por 

esta área, que busca construir meios de tornar os processos e produtos de software 

em modelos antropologicamente apreensíveis. 

Fica claro, portanto, que este nível é composto por áreas chave oriundas ou 

relacionadas às Ciências Humanas como a filosofia, a antropologia e a psicologia. 

Sendo assim, apesar do fato de que as relações com esta última pareçam 

improváveis, apenas para exemplificar as relações da Engenharia de Software com a 

Psicologia, far-se-á uma breve descrição sobre a área chave de requisitos de 

software.  

Segundo o SWEBOK (2004), e conforme já exposto, esta área chave 

estabelece uma relação mais próxima com as pessoas e suas aspirações quanto a 

um produto de software. Para isso especifica, entre outras coisas, um conjunto de 

processos e práticas para orientar e descrever a elicitação de requisitos para um 

produto. Nesse contexto, técnicas como entrevistas, reuniões facilitadas e elaboração 

de questionários são recomendadas. Trata-se, pois, de um conjunto de procedimentos 

essencialmente humanos que exigem habilidades intra e interpessoais. Sobre este 
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aspecto, é importante ressaltar que o conhecimento acerca da psicologia humana ao 

lidar com requisitos de software é essencial ao trabalho.  

Isto fica mais claro ao analisar melhor o que isso significa na prática. Assim, 

conforme uma recente pesquisa, Kashfi, Nilsson e Feldt (2016, p.3, tradução nossa5) 

afirmam que:  

[...] a forma como os usuários julgam o software não é meramente 
influenciada por como eles percebem a realização dos seus objetivos. O 
julgamento também é influenciado por como os usuários percebem a 
satisfação de suas necessidades pessoais, como “ser estimulados”, 
“sensação de prazer” ou “sentem-se ligados com seus entes queridos”. 

A partir disso, pode-se inferir que saberes oriundos das Ciências Humanas são 

essenciais para a Engenharia de Software. Mais que isso, constituem parte inerente 

a ela. Nesse contexto, segundo Cardozo e Silva (2014, p.26), “[...] a psicologia 

organizacional evidencia o relacionamento interpessoal como uma das principais 

características para o sucesso da organização. Sem pessoas, não há produtividade, 

não existe empresas [...]”. Dito isso, é preciso considerar que a maioria dos produtos 

de software produzidos têm como finalidade, a automatização de interações humanas, 

como: processos organizacionais, processos financeiros, processos virtuais de 

relacionamento, entre outros. Sendo assim, é importante não abstrair a Engenharia 

de Software do contexto onde ela faz sentido e cumpre sua finalidade, as interações 

humanas. 

Como é possível observar, o campo da Engenharia de Software é formado por 

saberes oriundos de diversas áreas de conhecimento. Isto mostra, uma vez mais, que 

ela nasceu de relações interdisciplinares.  

Entretanto, com o intuito de dar um embasamento mais concreto para o caráter 

interdisciplinar desta área, é importante destacar que para Jantsch (1970), conforme 

já mencionado, a interdisciplinaridade nasce das relações e linguagens comuns entre 

os quatro níveis por ele definidos e pode ocorrer de três tipos: a teleológica, a 

normativa e a objetivizada. Sendo assim, a seguir serão apresentadas algumas 

intersecções entre estes níveis e suas respectivas áreas, com o intuito de evidenciar 

os tipos de interdisciplinaridade existentes neste campo. 

                                            
5 […] more recent research highlights that the users overall judgment of software is not merely influenced 
by how they perceive achievement of their goals. The judgment is also influenced by how users perceive 
satisfaction of their personal needs such as ‘being stimulated’, ‘gaining pleasure’, or ‘feeling connected 
to their loved ones 
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A interdisciplinaridade teleológica, como o nome sugere, visa estabelecer um 

fim para as ciências explicativas, como uma aplicação pragmática para o nível 

empírico. Por esta razão, ela ocorre quando relações interdisciplinares acontecem 

entre estes dois níveis.  

No presente contexto, um bom exemplo deste tipo de relação, ainda que pareça 

óbvio, é estabelecido entre as áreas de Fundamentos de Computação, do nível 

empírico e Construção de Software, do nível pragmático. A primeira, fornece as bases 

da ciência da computação, como linguagens de programação, noções sobre a teoria 

geral dos sistemas, estrutura de dados, fundamentos de programação, compiladores 

entre outros. A segunda, por sua vez, estabelece técnicas para a “[...] criação de 

software através da combinação de codificação, verificação, teste unitário, teste de 

integração e depuração” (SWEBOK, 2004, p.66, tradução nossa6).  

A interdisciplinaridade teleológica, neste caso, leva a aplicação prática dos 

conceitos explicativos que fundamentam a computação. Ademais, “[...] nenhum 

software pode existir no vácuo ou ser executado sem um computador e seus vários 

componentes” (SWEBOK, 2004, p.224, tradução nossa7). Daí a importância do 

conhecimento sobre os fundamentos da computação por parte do engenheiro de 

software. 

Outro exemplo que merece destaque é a relação entre as áreas de 

Fundamentos de Engenharia, do nível empírico e Manutenção de Software do nível 

pragmático. Nesta relação, processos de manutenção corretiva de software podem 

fazer uso da técnica de análise da causa raiz, citada no SWEBOK (2004), como um 

dos fundamentos da engenharia para resolução de problemas. 

Por sua vez, a interdisciplinaridade normativa nasce das relações entre as 

áreas dos níveis pragmático e normativo. A finalidade destas relações é o 

estabelecimento de normas e organizações sistemáticas para a aplicação pragmática 

das tecnologias. Como exemplo de interdisciplinaridade normativa, pode-se citar a 

área chave Gerência de Engenharia de Software, que tanto estabelece ferramentas e 

técnicas para gestão de projetos – linhas de base e estimativas, por exemplo –, quanto 

regulamentações, baseadas nas ciências jurídicas para a gestão de contratos e 

                                            
6[…] to the detailed creation of working software through a combination of coding, verifcation, unit 

testing, integration testing, and debugging. 
7 […] no software can exist in a vacuum or run without a computer, the core of such an environment is 
the computer and its various components. 
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pessoas. Considerando estas características, pode-se afirmar que a gestão de 

projetos é também um campo interdisciplinar. 

Da mesma forma, relações podem ser evidenciadas entre a Qualidade de 

Software do nível normativo e a área de Construção de Software do nível pragmático. 

Nessa relação, a primeira oferece importantes definições e padrões para gestão, 

garantia e controle da qualidade dos processos e produtos implementados pela 

segunda. Nesse sentido, todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software pode 

ser guiado por processos que visam controlar e garantir um padrão de qualidade 

previamente definido. 

A interdisciplinaridade objetivizada, por fim, acontece quando relações entre o 

nível pragmático e nível dos objetivos são necessárias. Esta forma de 

interdisciplinaridade está relacionada aos significados que as propostas normativas 

representam para o ser humano. Nesse particular, importantes relações podem ser 

observadas entre as áreas de Requisitos de software do nível dos objetivos e 

Qualidade de Software do nível normativo. Nesta relação, uma importante questão 

fundamentalmente humana pode ser levantada: o conceito de qualidade para os 

possíveis usuários de determinado software. Nesse contexto, é preciso considerar 

quais são os requisitos esperados em termos de funcionalidade, comportamento e 

performance do produto, por exemplo. 

Ainda com relação a este tipo de interdisciplinaridade, outro exemplo que 

merece destaque é a interação entre as áreas chave de práticas profissionais, situada 

no nível dos objetivos e economia em engenharia de software, no nível normativo. 

Nessa interação, as atitudes esperadas do engenheiro de software com relação a 

ações para mitigação de custos, promoção da sustentabilidade e ética nas 

negociações, são temas que devem ser seriamente considerados. 

Dado o exposto, percebe-se com clareza a amplitude interdisciplinar da 

Engenharia de Software. Entretanto, Jantsch (1970) propõe ainda outro arranjo 

disciplinar que transcende interdisciplinaridade, chamando-o de transdisciplinaridade. 

Nesse sentido, apesar de este trabalho ter a interdisciplinaridade na Engenharia de 

Software como foco, apenas para mostrar a natureza versátil e complexa desta área, 

far-se-á uma breve explanação sobre o seu aspecto transdisciplinar. 

Para Jantsch (1970), a transdisciplinaridade se dá quando as relações entre as 

áreas de um nível ultrapassam o nível imediatamente adjacente ou subjacente. Por 

exemplo, quando existem relações entre o nível pragmático e o dos objetivos, pode-
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se chamar esta relação de transdisciplinar. A esse respeito, um bom exemplo a ser 

citado são as relações entre a área chave de Fundamentos Matemáticos, situada no 

nível empírico e a de Modelos e Métodos de Engenharia de Software, no nível dos 

objetivos.  

Esta última, estabelece, entre outros tópicos, uma definição para modelos 

informacionais que podem ser caracterizados como “representações abstratas que 

identificam e definem um conjunto de conceitos, propriedades, relações e restrições 

em entidades de dados” (SWEBOK, 2004, p.166, tradução nossa8). Trata, portanto, 

da definição do modelo a ser construído para suportar o armazenamento persistente 

de dados e informações.  

Nesse contexto, um dos métodos mais efetivos e usados para este fim, é a 

modelagem relacional, que segundo Teorey (2013) tem seus fundamentos 

construídos a partir da teoria geral dos conjuntos. Assim, a partir da necessidade 

humana de criar um modelo apreensível e replicável para armazenamento e 

manipulação de dados, fundamentos matemáticos foram usados para dar forma e 

segurança a este modelo. Atualmente, os bancos de dados relacionais são os mais 

difundidos e aplicados para o armazenamento persistente. 

Dado o exposto, é possível constatar que o SWEBOK, uma das mais 

importantes referências no cenário internacional para Engenharia de Software, 

oferece elementos suficientes para evidenciar o caráter interdisciplinar deste campo. 

A abrangência interdisciplinar das quinze áreas propostas vai desde as ciências mais 

basilares, passando pelas tecnologias até as ciências humanas. Não se trata, 

portanto, de apenas uma disciplina da Computação, mas de uma área de 

conhecimento complexa e abrangente, com finalidades bastante claras e que depende 

de relações interdisciplinares para ser efetiva. 

1.2 INTERDISCIPLINARIDADE NO SOFTWARE ENGINEERING METHOD AND 

THEORY (SEMAT) 

O SEMAT é uma iniciativa de um grupo de cientistas de diferentes países que 

tem como objetivo, segundo alguns dos seus criadores, Ivar Jacobson, Bertrand 

Meyer, e Richard Soley (2009), refundar a Engenharia de Software a partir de bases 

                                            
8An information model is an abstract representation that identifies and defines a set of concepts, 
properties, relations, and constraints on data entities. 
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sólidas, fazendo uso de teorias e práticas que tem se mostrado efetivas no decorrer 

da história. Segundo os autores (idem), esse trabalho iniciou após analisar e deplorar 

a fragmentação da área, em particular, dos aspectos metodológicos. 

Nesse sentido, a partir de uma chamada para ação: “The SEMAT Initiative: A 

Call for Action”, Jacobson, Bertrand e Soley (2009), afirmam que a Engenharia de 

Software está gravemente prejudicada por práticas imaturas, destacando entre outros 

problemas: a prevalência de modismos sobre técnicas de engenharia; a grande 

quantidade de métodos e variantes de métodos com diferenças pouco compreendidas 

e artificialmente ampliadas e; uma clara divergência entre as práticas da indústria e a 

pesquisa acadêmica. 

Com isso, em 2010 os mesmos autores, em resposta à referida chamada para 

ação, desenvolveram uma declaração de visão: “SOFTWARE ENGINEERING 

METHOD AND THEORY – A VISION STATEMENT” (JACOBSON, MEYER, SOLEY, 

2010). Esta declaração, segundo Simonette (2015), fez com que se passasse a focar 

esforços em dois objetivos principais: encontrar um núcleo de elementos de 

Engenharia de Software que pudesse ser amplamente aplicado e; definir uma sólida 

base teórica para a área. 

Com relação à identificação de um núcleo comum, o SEMAT o define como a 

Essência da Engenharia de Software e chama-o de kernel. Neste kernel, são reunidos 

os elementos considerados essenciais e universais para a área. Em outras palavras, 

trata-se de um conjunto de artefatos, métodos e práticas que estão presentes na 

Engenharia de Software, independente da abordagem adotada. 

Nesse contexto, segundo Simonette (2015, p.67): 

O kernel foi publicado pela primeira vez em fevereiro de 2012, quando da 
submissão que o SEMAT realizou em resposta a chamada de propostas feita 
pela OMG para uma especificação que permitisse a fundação da engenharia 
de software com base em princípios de práticas ágeis9. Em junho de 2014 os 
diretores da OMG anunciaram que a proposta do SEMAT foi adotada como 
uma especificação oficial, e o nome da especificação como sendo: Essence 
– Kernel Language for Software Engineering Methods. 

Na prática, o kernel se traduz em um conjunto de elementos essenciais para a 

definição de processos de desenvolvimento de software. Esses elementos, por sua 

vez, podem ser caracterizados por estados que permitem verificar o progresso do que 

é essencial no desenvolvimento de sistemas de software (SIMONETTE, 2015). 

                                            
9 Chamada da OMG denominada Fondation for Agile Creation and Enactment of Software Engineering. 
Fonte: http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ad/2011-6-26 Acesso em: 14/04/20018. 

http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ad/2011-6-26
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A figura 4 apresenta alguns dos elementos do kernel que representam coisas 

com as quais sempre trabalhamos na Engenharia de Software. 

 
Figura 4 – “Coisas com as quais sempre trabalhamos”. 

 
Fonte: Adaptado de Jacobson et al (2013) apud Simonette (2013). 

 
 

Como pode-se observar na figura 4, o kernel do Essence é dividido em três 

áreas de interesse, sendo, segundo Jacobson et al (2013): o cliente, que está presente 

em qualquer empreendimento que tenha por objetivo a produção de uma solução 

baseada em software; a solução em si, que é o propósito central do projeto e; a 

empreitada, que caracteriza o trabalho, o empreendimento temporário, cujo objetivo é 

a entrega da solução. 

Além disso, em cada área existem subgrupos de elementos que se relacionam 

e podem ser encontrados em qualquer projeto de software, independente da 

metodologia de desenvolvimento adotada. A leitura dessa imagem poderia se dar da 

seguinte forma: A área cliente oferece as oportunidades, que são a identificação de 

necessidades a serem atendidas, bem como, os stakeholders, representados pelas 

pessoas envolvidas e interessadas na solução. Esta última, por sua vez, é 

caracterizada por seus requisitos que devem ser satisfeitos pelo sistema de 

software, a ser desenvolvido. O desenvolvimento do produto se dará ao longo de uma 

empreitada, que será desenvolvida por meio dos trabalhos, guiados por uma forma 

de trabalho executada por uma equipe. 

A figura 5 permite uma aproximação maior com a área, pois representa de 

forma sistematizada, as atividades comumente executadas em Engenharia de 

Software, segundo o SEMAT (2015): 
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Figura 5 – “Coisas que sempre fazemos”. 

 

Fonte: Adaptado de Jacobson et al (2013) apud Simonette (2013). 
 

 

De acordo com a figura 5, as “coisas que sempre fazemos” estão divididas nas 

áreas cliente, solução e empreitada. É possível observar também, que tal como na 

figura 4, cada área possui um “subconjunto dos elementos essenciais presentes em 

todo o processo de desenvolvimento de software” (SIMONETE, 2015, p.70).  

Esse conjunto de elementos é chamado de alpha, um acrônimo para “Abstract-

Level Progress Health Attribute10” e são flexíveis a ponto de poderem ser aplicados a 

qualquer método ou prática de desenvolvimento de software. Além disso, para cada 

alpha, conforme já exposto, pode ser atribuído um estado que permite identificar o que 

já foi realizado, o que está sendo realizado e o que será realizado dentro do processo. 

Toda essa variedade de elementos que compões a essência do SEMAT, como 

é possível evidenciar, é formada por saberes e práticas oriundas de diferentes 

disciplinas – considerando o conceito de disciplina como sinônimo de saber científico. 

Dessa forma, as relações que se estabelecem entre os elementos permitem inferir, 

uma vez mais, que a interdisciplinaridade está na essência do SEMAT. Isso pode ser 

observado, levando em conta, tanto a abordagem de Carneiro Leão (1991), que 

considera a interdisciplinaridade como uma consequência inerente ao avanço 

científico e tecnológico quando aplicados a uma finalidade, quanto a de Jantsch 

(1970), que considera a axiomática comum a um conjunto de disciplinas que se inter-

relacionam para atingir a um objetivo, como conceito e para o vocábulo. 

                                            
10 Em tradução livre do autor: Atributo de integridade do progresso em nível abstrato. 
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Ao analisar as três áreas propostas pelo SEMAT, por exemplo, pode-se 

evidenciar que somente a área solução, se aproxima mais das técnicas de 

desenvolvimento de software, e, portanto, da ciência da computação. A área cliente, 

contém, entre as “coisas que sempre fazemos”, atividades que visam compreender 

as necessidades dos stakeholders e garantir a satisfação dos stakehoders, 

responsabilidades que exigem saberes das ciências humanas, conforme já 

demonstrado no capítulo anterior. Além disso, conforme Jacobson e Meyer (2009), o 

fator humano deve ter maior relevância quando se desenvolve um software.  

A área empreitada, por sua vez, apresenta processos mais voltados à gestão 

de projetos, como preparar-se para fazer o trabalho, coordenar a equipe, apoiar a 

equipe e identificar o progresso. Esses processos, para serem realizados de forma 

efetiva, necessitam de saberes e práticas comuns às ciências sociais aplicadas. 

Dessa forma, pode-se concluir que não seria possível empreender um projeto de 

Engenharia de Software sem as interações interdisciplinares inerentes a esta área. 

Entretanto, é importante levar em conta, sobretudo, que este conjunto de 

saberes deve ser considerado no processo formativo de sujeitos nesta área. Uma vez 

evidenciado o caráter interdisciplinar da Engenharia de Software, é necessário que 

ações pedagógicas interdisciplinares sejam executadas, afim de possibilitar uma 

formação mais adequada nessa área. Os próximos capítulos tratarão da 

interdisciplinaridade em seu enfoque pedagógico, com foco nos processos de ensino-

aprendizagem de Engenharia de Software. 



2 INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO 

O artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil determina que 

a educação deve visar “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p.123). Esta 

é a concepção de educação que se assume doravante na presente dissertação. Com 

isso, entende-se que a educação deve ser integral, viabilizando, conforme Rios (2009) 

não apenas a formação na dimensão técnica, mas nas dimensões, estética, política e 

ética. 

Sendo assim, conforme será mostrado neste capítulo, acredita-se que uma 

formação pautada na interdisciplinaridade pode promover uma educação que atenda 

a esta concepção. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da 

Computação, por exemplo, incluem entre suas recomendações, a implementação da 

interdisciplinaridade como requisito para os cursos de graduação nesta área 

(Ministério da Educação, 2016, p2). Isto porque uma formação superespecializada, 

que desconsidere as múltiplas interações disciplinares presentes em problemas reais, 

deixa de atender, não só ao princípio constitucional de educação, como às 

necessidades contemporâneas acerca do que se espera de um profissional. 

Este entendimento fica mais evidente ao analisar o que Terradas (2011, p.96) 

diz sobre este assunto: 

As tecnologias de comunicação integram povos de diferentes partes do 
mundo em questão de segundos, e para lidar com essa nova fase, decorrente 
de um mundo globalizado, precisamos saber integrar as diversas concepções 
e realidades. Esta integração deve complementar as diversas disciplinas e a 
possibilidade de acesso à pesquisa, motivando o educando e o educador a 
buscarem novos conhecimentos sobre um determinado assunto, problema ou 
questão. 

Nesse sentido, considera-se que, para melhor entender o conceito de 

interdisciplinaridade no âmbito da educação, é importante que se conheça, com mais 

profundidade, o conceito de disciplina nesse mesmo contexto, bem como a sua 

historicidade. Igualmente importante, considera-se o conhecimento acerca dos 

diferentes arranjos nos quais as disciplinas podem ser organizadas, pois, como será 

mostrado, isto impacta diretamente nas possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, este capítulo apresenta discussões e possibilidades para um 

processo formativo interdisciplinar e é o resultado de uma pesquisa bibliográfica, que 
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fez uso de livros, artigos publicados em periódicos e em anais de eventos, legislação 

vigente, documentos oficiais, teses de doutorado e dissertações de mestrado. Buscou-

se, com isso, construir sólidas reflexões acerca do tema proposto. 

Desta forma, iniciando pela historicidade do conceito de disciplina como 

sinônimo de saber científico, para Gerhard e Rocha Filho (2012), a fragmentação do 

conhecimento em grandes áreas foi, majoritariamente, influenciada pela visão 

mecanicista de mundo, defendida pelo filósofo e matemático René Descartes. Estas 

grandes áreas mais tarde, foram chamadas de disciplinas. Ademais, ainda segundo 

estes autores (2012), outro fator que influenciou a atomização do conhecimento, foi a 

política de fragmentação do processo de produção industrial ocorrida no final do 

século XIX.  

Quanto à historicidade da disciplinarização no âmbito da educação, Morin 

(2002, p.105) afirma o seguinte: 

A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com a 
formação das universidades modernas; desenvolveu-se, depois, no século 
XX, com o impulso dado à pesquisa científica; isto significa que as disciplinas 
têm uma história: nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento, 
etc; essa história está inscrita na da Universidade, que, por sua vez, está 
inscrita na história da sociedade. 

Chervel (1990, p.178-179), por sua vez, sustenta esta afirmação ao alegar que 

o vocábulo disciplina, designando conteúdo escolar, tal como é usado atualmente, 

apareceu apenas no início do século XX. Segundo este autor, o uso deste vocábulo 

no contexto da educação, até então, tinha uma conotação mais relacionada ao verbo 

“disciplinar”, como sinônimo de “ginástica intelectual”, e com o sentido de “disciplinar 

a inteligência”. Assim, no início do século XX, “disciplina” passa a carregar o 

significado de “[...] matéria de ensino suscetível de servir de exercício intelectual”. 

(CHERVEL, 1990). 

Entretanto, ainda de acordo com Chervel, (CHERVEL, 1990, p.180) “após a I 

Guerra Mundial, enfim, o termo “disciplina” vai perder a força que o caracterizava até 

então. Torna-se uma simples rubrica que classifica as matérias de ensino [...]”. 

Japiassu (1976), reforça este conceito ao afirmar que uma disciplina deverá, antes de 

tudo, estabelecer e definir suas fronteiras constituintes, ou seja, determinar seus 

objetos materiais e formais, seus métodos e sistemas, seus conceitos e teorias. 

Destacando, em seguida, que “disciplina, tal como a entendemos, é usada como 

sinônimo de ciência, muito embora o termo “disciplina” seja mais empregado para 
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designar o “ensino de uma ciência”, ao passo que o termo “ciência” designa mais uma 

atividade de pesquisa” (JAPIASSU, 1976). 

Desse modo, percebe-se a partir das definições supracitadas, uma atomização 

do conhecimento científico, que passa a ser dividido entre as disciplinas. Entretanto, 

segundo Morin (2002), apesar de esta fragmentação ter possibilitado um grande 

progresso no âmbito das especializações disciplinares, estes progressos estão 

dispersos, desunidos, devido justamente à especialização. 

Assim, reforçando os efeitos negativos da atomização disciplinar, o mesmo 

autor afirma ainda, que: 

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas 
impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e 
deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os 
objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto (Idem, 2002, p.14). 

Em função disso, torna-se evidente a necessidade de reorganizar o 

conhecimento de modo a reconstituir os fragmentos do saber para promover a 

compreensão global acerca dos mais diversos objetos cognoscíveis. A esse respeito, 

segundo Japiassu (1976), é preciso salientar que esta reconstrução se impõe cada 

vez mais em todos os domínios em que se tenta reencontrar a unidade do fenômeno 

humano. Desse modo, visando superar o paradigma disciplinar, novos arranjos cujo 

intuito é estabelecer relações entre as disciplinas foram sendo discutidos e postos em 

prática. 

Neste particular, os arranjos disciplinares mais conhecidos foram propostos e 

ganharam importantes definições no artigo Inter and Transdisciplinary University: a 

system approach to education and innovation, publicado por Erich Jantch em 1970. 

Com isso, entre as formas de organização disciplinar propostas por Jantch (1970), 

podem-se destacar a disciplinaridade, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, 

a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A seguir, far-se-á uma breve definição 

acerca destes arranjos, com maior ênfase à interdisciplinaridade. 

Iniciando pelo mais elementar, para Jantch (1970), disciplinaridade, conforme 

já exposto, é a especialização isolada de uma área da ciência. No âmbito da 

educação, Japiassu (1976) a define como um conjunto organizado de conhecimentos 

com características próprias nos planos do ensino, da formação, dos métodos e das 

matérias.  
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Este é o ponto de partida para o entendimento dos demais arranjos, que se 

definem da seguinte forma, segundo Jantch (1970, p.73-74, tradução nossa11): 

Multidisciplinaridade: Uma variedade de disciplinas propostas 
simultaneamente, mas sem deixar explícito os possíveis relacionamentos 
entre elas; 
Pluridisciplinaridade: A justaposição de várias disciplinas, usualmente no 
mesmo nível hierárquico, agrupadas de modo a fazer a parecer os 
relacionamentos existentes entre elas.  

Dado o exposto, pode-se perceber que nos arranjos supracitados, não há uma 

interação real entre as disciplinas. Na primeira, existe apenas o ajuntamento de 

algumas delas, não necessariamente relacionadas umas às outras. Na segunda, ao 

contrário, já se percebe certa relação no sentido de serem complementares, sem, no 

entanto, superar a linearidade e as fronteiras rigidamente estabelecidas entre si. 

Diante destas dificuldades e da necessidade de promover uma integração 

maior entre as disciplinas, propõe-se a interdisciplinaridade. Entretanto, é importante 

enfatizar que ainda não se tem uma clara definição acerca deste vocábulo. Para Ivani 

Fazenda (2012, p.13) “[...] é impossível a construção de uma única, absoluta e geral 

teoria da interdisciplinaridade [...]”.  

Da mesma forma, Japiassu (1976, 72-74) concorda com esta ideia ao afirmar: 

Quanto ao termo “interdisciplinar”, devemos reconhecer que não possui ainda 
um sentido epistemológico único e estável. Trata-se de um neologismo cuja 
significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é 
compreendido da mesma forma.  

Assim, dada a imprecisão que ainda hoje é evidente com relação ao vocábulo, 

neste trabalho será adotada a definição de Jantch (19730), que explica a 

interdisciplinaridade como sendo a: “Axiomática comum a um grupo de disciplinas 

conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, introduzindo, 

portanto, a noção de finalidade” (JANTCH, 1970, p.16, tradução nossa12). 

Esta definição permite a construção de um tema global, para o qual várias 

disciplinas podem contribuir a partir de uma organizada integração e interação. Com 

isso, tem-se um conjunto de disciplinas agrupadas, integradas e direcionadas à um 

mesmo objetivo, cada qual com sua clara finalidade e importância 

                                            
11 Multidisciplinarity: A variety of disciplines, offered simultaneously, but without making explicit possible 
relationships between them. Pluridisciplinarity: The juxtaposition of various disciplines, usually at the 
same hierarchical level (i.e., empirical or pragmatic), grouped in such a way as to enhance the 
relationships between them. 
12 A common axiomatics for a group of related disciplines is defined at the next higher hierarchical level, 
thereby introducing a sense of purpose; 
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Além disso, é necessário esclarecer que a interdisciplinaridade não pressupõe 

o desaparecimento das disciplinas, mas um efetivo relacionamento entre elas. 

Recorrendo uma vez mais às palavras de Japiassu, “a interdisciplinaridade se 

caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo gral de integração 

real das disciplinas[...]” (JAPIASSU, 1976, p.74). Raynaut (2015, p.34), da mesma 

forma, afirma que: 

A experiência ensina que a prática interdisciplinar não resulta 
espontaneamente da simples aproximação de especialistas oriundos de 
horizontes disciplinares diferentes. Ela se constrói metodicamente. Criar 
condições para inovar e ultrapassar as barreiras mentais erguidas pelo 
próprio processo de formação implica a reconstrução intelectual dos 
docentes, discentes e pesquisadores [...]. (RAYNAUT, 2015, p.34). 

Finalmente, apenas para completar o quadro das terminologias citadas 

anteriormente, chega-se à transdisciplinaridade, que segundo Santos “[...] associa-se 

à dinâmica da multiplicidade das dimensões da realidade e apóia-se (sic) no próprio 

conhecimento disciplinar” (SANTOS, 2008, p.75). Para Jantch (1970, p16, tradução 

nossa13), transdisciplinaridade é a “coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas do sistema de educação/inovação, sobre a base de uma axiomática 

geral”. Nesse sentido, pode se dizer que o ensino transdisciplinar, deve transcender 

as fronteiras disciplinares, e interdisciplinares, visando, principalmente a 

compreensão da complexidade e da multidimensionalidade do conhecimento. 

Entretanto, este é um nível ainda utópico. “Uma etapa previsível das 

associações, mais do que uma realidade já presente” (JAPIASSU, 1976, p.76). A 

interdisciplinaridade, ao contrário, têm sido objeto de estudo e aplicação prática no 

âmbito da ciência e da educação, como já foi exposto, desde a década de 1960 e 

1970. Porém, visto que o paradigma disciplinar ainda impõe rigorosas fronteiras entre 

as áreas de conhecimento, pode-se supor que ainda há espaço para muitas pesquisas 

a este respeito. 

Um bom exemplo disso é a Engenharia de Software, tratada ainda como uma 

disciplina da grade curricular pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) em seu 

Currículo de Referência (2005, p.6), usado por algumas universidades para a 

construção de suas grades curriculares. Isto faz com que os cursos de graduação na 

área da Computação, definam a Engenharia de Software como uma disciplina com 

                                            
13 The coordination of all disciplines and interdisciplines in the education/innovation system on the basis 
of a generalized axiomatics. 
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fronteiras bem limitadas em relação às outras, que, por sua vez, são partes inerentes 

do todo que ela – a Engenharia de Software – representa como área interdisciplinar. 

2.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VIGENTES EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Conforme já exposto, a implementação da interdisciplinaridade está entre as 

recomendações do Ministério da Educação por meio das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos da área da Computação. Entretanto, é importante destacar 

outras duas recomendações de relevância para este trabalho, sendo elas: formas de 

integração entre teoria e prática; e incentivo à investigação como instrumento para as 

atividades de ensino e de iniciação científica (Ministério da Educação, 2016, p.2). 

Implementar ações pedagógicas e didáticas que possibilitem atender a estes 

requisitos, entretanto, requer a aplicação de diferentes técnicas de ensino e práticas 

pedagógicas. 

Nesse sentido, se faz necessário destacar a importância do papel do docente 

na construção e viabilização da aplicação e cumprimento destas diretrizes, pois, 

segundo Chesani (2014, p. 60), “é necessário que o professor tenha, além de 

conhecimentos na área em que pretende lecionar, habilidades pedagógicas 

suficientes para um adequado aprendizado”. Entretanto, o que se observa 

empiricamente é que, conforme afirma a mesma autora, a maioria dos professores 

universitários não dispõe de nenhuma preparação pedagógica (CHESANI, 2014).  

Além disso, Gil reforça esta constatação afirmando que “é comum verificar que 

a maioria das críticas em relação aos professores refere-se à falta de 

didática” e que “no ensino superior é onde se verifica menor diversidade em relação 

às práticas didáticas. As aulas expositivas são as mais frequentes e o professor de 

modo geral aprende a ensinar por ensaio e erro” (GIL, 2006, p.5). Por esta razão, 

considerar uma abordagem teórica sobre os métodos de ensino e sobre a didática, 

constitui um requisito essencial para a acurada apreensão deste trabalho. 

Com isso, para compreender o que é didática, pode-se recorrer à definição de 

Nérici (1971, p. 54-55): 

Didática é ciência e arte de ensinar. É ciência enquanto pesquisa e 
experimenta novas técnicas de ensino [...]. É arte quando estabelece normas 
de ação ou sugere formas de comportamento didático com base nos dados 
científicos e empíricos da educação. 
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Segundo este mesmo autor, “a didática é representada pelo conjunto de 

procedimentos através dos quais se realiza o ensino, pelo que reúne e coordena, em 

sentido prático, todos os resultados das ciências pedagógicas” (NÉRICI, 1971, p.55). 

Nérici (1971) sistematiza a didática organizando-a em seis elementos, sendo: 

aluno, objetivos, professor, matéria, métodos e técnicas de ensino e meio geográfico, 

econômico, cultural e social. Entretanto, para os fins a que se destina este trabalho, 

será dado maior foco em três deles: aluno, professor e métodos e técnicas de ensino. 

Sendo que, maior importância será dada às relações entre estes três elementos. 

Nesse sentido, no que concerne às relações entre professor e aluno, Becker 

(2012) apresenta, em seu livro A Epistemologia do Professor, três modelos para a 

construção do conhecimento: o modelo empirista, o modelo apriorista e o modelo 

construtivista. 

O modelo empirista assume que todo conhecimento é originado a partir dos 

sentidos. Sendo assim, segundo Becker, “o conhecimento é algo que vem do mundo 

do objeto (meio físico ou social); portanto, o mundo do objeto é determinante do sujeito 

e não o contrário” (BECKER, 2012, p.12).  A Figura 6 representa epistemologicamente 

a relação sujeito-objeto na visão empirista. 

 

Figura 6 – Modelo Empirista 

 
Fonte: Becker (2012). 

  

No modelo empirista, portanto, uma vez que o conhecimento é externo ao 

sujeito, este é determinado pelo mundo do objeto ou meio físico e social, e, segundo 

Chesani (2014), na sala de aula, o representante deste mundo é o professor. A partir 

desta concepção é que surgem os métodos pedagógicos com foco no professor, onde 

o aluno é passivo. A principal característica destes métodos é o “[...] intenso 

autoritarismo e a ausência de criatividade, curiosidade e crítica. O professor, diretivo, 

ensina o que o aluno deve aprender, e o aluno aprende se, e somente se, o professor 

ensina” (CHESANI, 2014, p 66). 

No modelo apriorista, por outro lado, o pressuposto é o de que o sujeito traz em 

si, pela hereditariedade ou pela maturação, as condições e possibilidades 

relacionadas ao conhecimento. Nesse contexto, conforme Becker (BECKER, 2012, 

p.15), “a postura apriorista opõe-se à empirista na medida em que relativiza a 
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experiência, absolutizando (sic) o sujeito”. A Figura 7 representa epistemologicamente 

a relação sujeito-objeto na visão apriorista. 

 

Figura 7 – Modelo Apriorista 

 
Fonte: Becker (2012). 

 

Como é possível inferir, neste modelo o sujeito é ativo na construção do 

conhecimento, ou seja, o meio não participa dela. Sendo assim, segundo Chesani 

(2012), ao traduzir este modelo epistemológico para um modelo pedagógico, tem-se 

uma condição onde o aluno é o único responsável pela produção do conhecimento. 

Esta abordagem fornece sustentação teórica para as metodologias pedagógicas com 

foco no aluno. 

Por sua vez, o modelo construtivista ou assimilador, tem suas bases na 

epistemologia genética de Piaget, e assume que a construção do conhecimento se dá 

a partir da interação entre o sujeito e o objeto. Desse modo, Becker (BECKER, 2012, 

p.21), afirma que neste paradigma:  

As verdadeiras formas ou estruturas de conhecimento não são dadas na 
bagagem hereditária; também não são resultado de um decalque das 
organizações dos objetos, ou do meio físico ou social, por força da pressão 
deste meio; mas são resultado de um processo de interação radical, entre o 
mundo do sujeito e o mundo do objeto. 

A Figura 8 representa epistemologicamente a relação sujeito-objeto na visão 

construtivista. 

 

Figura 8 – Modelo Construtivista 

 
Fonte: Becker (2012). 

 

Este modelo epistemológico, quando aplicado pedagogicamente, dá origem 

aos métodos construtivistas, que também dão maior foco no aluno, e onde, conforme 

explica Chesani (2014, p.68): 

O professor age segundo o modelo pedagógico relacional, pois não crê no 
ensino tradicional e não acredita que o conteúdo possa ―passar da cabeça 
do professor para a cabeça do aluno, nem que o aluno seja uma tabula rasa 
ou ignorante frente ao conhecimento novo. O professor acredita que tudo 
aquilo que o aluno construiu até o momento é um degrau para o novo 
conhecimento. Neste sentido a aprendizagem é uma construção em que 
professor e aluno determinam-se mutuamente. 
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Deste modo, pode-se concluir que, levando em conta o construtivismo como 

método pedagógico, o professor aprende enquanto ensina e o aluno ensina enquanto 

aprende a partir de suas interações com o objeto e o meio. 

A partir do exposto, pode-se inferir que os métodos de ensino vigentes podem 

ser divididos, basicamente, em métodos passivos e métodos ativos. Estes, se 

caracterizam por focar no aluno, enquanto aqueles, no professor. Sobre este aspecto, 

Prikladnicki et al, reforçam a ideia de que “existem duas categorias principais de 

métodos de ensino: as focadas no professor e as focadas no aluno” (PRIKLADNICKI 

et al, 2009, P.2). E para ajudar a compreender as principais diferenças entre um 

método e outro, a tabela 1 apresenta uma síntese das características de cada um. 

 
Tabela 1 – Comparação entre as duas categorias de métodos de ensino 

 

Focado no professor  Focado no aluno  

Papel do 
professor 

Principal fornecedor da informação; 
Especialista; 
Avaliador do rendimento; 

Facilitador; 
Fornece informação para ajudar na 
compreensão da informação; 

Clima de 
aprendizagem 

Individualista; Coletiva; 
Foco na coesão de grupo; 

Orientação Baseada na experiência e nos 
conhecimentos do professor; 

Baseada na experiência e 
conhecimento dos alunos; 

Programa de 
estudos 

Definido pelo professor; Negociado entre professor e alunos; 

Objetivo de 
ensino 

Definido pelo professor; 
Resultado padrão; 

Definido pelos alunos; 
Resultados diferentes para cada 
aluno; 

Aquisição de 
conhecimento 

Enfoque na aquisição; 
Foco na memorização; 

Enfoque na utilização e absorção de 
conhecimento com foco em problemas 
reais; 

Métodos de 
ensino 

Didático; 
Grande participação do professor; 

Métodos que envolvem a participação 
dos alunos (técnicas dinâmicas); 

Foco na 
educação 

Educação individual; Educação coletiva; 

Avaliação Executada pelo professor; 
Uso tradicional de provas e notas; 

Os alunos também são responsáveis 
pela avaliação; 

 

Fonte: Prikladnicki et al, (2009, P.2) 

 

Ao analisar a tabela 1, fica evidente o fato de que o sucesso no cumprimento 

das recomendações das diretrizes curriculares, citadas no início deste capítulo, 

quanto à interdisciplinaridade, formas de integração entre teoria e prática e o incentivo 

à investigação como instrumento para as atividades de ensino, somente poderá ser 

alcançado através dos métodos ativos de ensino. Isto porque somente estes 

possibilitam que o aluno seja o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, 

realizando pesquisas e interagindo com problemas do mundo real. 
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Sobre este aspecto, com relação ao processo formativo em Engenharia de 

Software, várias experiências têm sido registradas no que concerne à aplicação de 

métodos ativos de ensino. Isto se verifica particularmente importante nesta área do 

conhecimento, uma vez que, além de estarem explícitas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, as necessidades de ensino interdisciplinar e integração entre teoria e 

prática, trata-se de uma área em que, sem a prática, fica inviabilizada a aprendizagem. 

Nesse sentido, podem-se citar diferentes técnicas adotadas para o ensino de 

Engenharia de Software, como a Capstone Projects, usada no curso de Ciência da 

Computação da Universidade do Vale do Itajaí, campus de São José, desde o ano 

2000. Nessa técnica, é exigido de um grupo de acadêmicos, após passarem pelas 

disciplinas teóricas necessárias, que executem um projeto de desenvolvimento de 

software desde a fase de planejamento, até a entrega do produto funcionando 

(PRIKLADNICKI et al, 2009, p.4). Esta técnica possibilita ao aluno uma experiência 

real de execução de um projeto de software, uma vez que o coloca em contato com 

as variáveis presentes em projetos reais, como requisitos de produto, prazos, custos 

e recursos. Posto de outra forma, permite a integração entre teoria e prática. 

O uso de técnicas lúdicas também pode ser citado como uma das práticas 

adotadas para o ensino de Engenharia de Software. Este tipo de técnica inclui, por 

exemplo, o uso do LEGO ou de quebra-cabeças para simular o planejamento e a 

execução de atividades de projeto, incluindo monitoramento e controle. Experiências 

como esta foram realizadas na Universidade de Fortaleza em 2008 usando LEGOS 

para o ensino de Engenharia de Software (ALBUQUERQUE, 2009, p.3). 

Ainda com relação à aplicação de métodos ativos no ensino de Engenharia de 

Software, pode-se citar a Problem-based Learning (PBL)14, que constitui uma forte 

tendência, dada a sua característica de aproximar o aluno de situações reais de 

resolução de problemas. Nesse contexto, podem-se citar experiências no Brasil e em 

outros países, em diversas áreas do conhecimento. 

Especificamente em Engenharia de Software, a National University of Ireland, 

usou a PBL, conforme Delaney e Mitchell relatam em seu artigo PBL Aplied To 

Software Engineering Group Projects de 2003 e revisto em 2012, para o projeto e 

                                            
14 Alguns autores referem-se ao termo PBL pelo gênero masculino e outros pelo gênero feminino. Isto 
irá depender de como se traduz o vocábulo learning: aprendizagem ou ensino. Neste trabalho será 
usado o termo: aprendizagem baseada em problemas, portanto, referir-se-á à PBL usando o gênero 
feminino. A exceção se dará apenas nas citações diretas. 
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implementação de um E-commerce web site por pequenos grupos de estudantes 

(DELANEY E MITCHELL, 2003, p.1). Este projeto, segundo os autores, permitiu 

aproximar os estudantes de problemas da vida real. 

No Brasil, da mesma forma, podem-se citar alguns exemplos, como o 

experimento realizado na Universidade Federal do Amazonas e publicado em um 

artigo em 2015 por Meireles e Bonifácio (2015). Os autores relatam os resultados do 

uso de métodos ágeis e aprendizagem baseada em problemas para o ensino de 

Engenharia de Software. Segundo eles durante o processo adotado: 

A experiência prática dos alunos permitiu aos mesmos identificar desafios e 
soluções durante a realização do projeto, além de ter uma visão de como a 
experiência prática em um projeto real ajuda a equipe a ter um melhor 
entendimento das teorias, práticas, métodos, processos e ferramentas que 
envolvem a Engenharia de Software (MEIRELES; BONIFÁCIO, 2015, p.188). 

Outra importante experiência com PBL, também realizada no Brasil, foi 

publicada nos Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC), em um artigo chamado Integrando as Disciplinas de Engenharia de Software, 

Análise e Projeto de Sistemas e Banco de Dados utilizando PBL. Neste artigo, é 

descrita a experiência do uso da PBL na Universidade Estadual de Feira de Santana, 

para resolver o problema da atomização disciplinar, viabilizando a construção de um 

conhecimento capaz de reunir elementos das três disciplinas descritas, afim de 

resolver problemas reais (SANTOS et al, 2007).  

Os exemplos citados dão uma ideia de como os métodos ativos podem ser 

usados para melhorar o ensino da Engenharia de Software. Uma pesquisa publicada 

em 2011, que descreve um mapeamento sistemático em cinquenta e quatro 

publicações relevantes para a PBL aplicada à Ciência da Computação, aponta que os 

principais benefícios encontrados do uso desta metodologia foram: “[..] 

desenvolvimento de diversas habilidades para resolução de problemas reais, trabalho 

em grupo, autonomia na aprendizagem e aperfeiçoamento das habilidades de 

comunicação em grupo (OLIVEIRA; RODRIGUES; GARCIA, 2011). 

Nesse sentido, fica clara a importância da aplicação de métodos ativos, não só 

para atender aos requisitos previstos nas diretrizes curriculares do Ministério da 

Educação, como também, e principalmente, para viabilizar cada vez mais o processo 

de ensino-aprendizagem capaz de formar cidadãos interdisciplinares, cujos 

conhecimentos transcendam os interesses puramente tecnicistas. 
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2.2 PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) 

A técnica de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), ou como é 

internacionalmente conhecida, a Problem-based Learning (PBL), caracteriza-se, 

segundo Ribeiro, “[...] pelo uso de problemas da vida real para estimular o 

desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades de soluções de problemas 

e a aquisição de conceitos fundamentais da área de conhecimento em questão” 

(RIBEIRO, 2010, p. 13). Esta caracterização permite evidenciar o potencial desta 

técnica para a viabilização e promoção do ensino interdisciplinar, da integração entre 

teoria e prática e do incentivo à investigação, conduzindo o aluno a uma maior 

autonomia no processo de aprendizagem. 

Entretanto, para que seja possível fazer uso deste potencial, assume-se como 

premissa que é necessário conhecer as abordagens e teorias que viabilizam e 

fundamentam a PBL. Considera-se igualmente importante para a completa apreensão 

desta técnica, que se conheça suas origens, bem como, as motivações que levaram 

à sua idealização. 

Assim, quanto às suas origens, conforme Borochovicius (2012, p. 73), a 

necessidade de uma renovação no ensino de medicina foi levantada em 1965, 

primeiramente, por John Evans, que assumindo a reitoria da Escola de Medicina de 

McMaster, na cidade de Hamilton, província de Ontário, no Canadá, tinha o desejo de 

mudar a forma como esta vinha sendo ensinada (BOROCHOVICIUS, 2012). A esse 

respeito, segundo Ribeiro, percebia-se empiricamente a insatisfação dos alunos no 

contexto da época: “A implantação do PBL no contexto educacional original veio em 

resposta à insatisfação e ao tédio dos alunos frente ao grande volume de 

conhecimentos percebidos como irrelevantes à prática médica” (RIBEIRO, 2010, p. 

14).  

Outro ponto que motivou a criação desta técnica, ainda segundo Ribeiro (2010, 

p.14), foi o fato de que os formandos, na época em questão, estavam deixando a 

graduação com uma grande quantidade de conceitos acumulados, sem, entretanto, 

dispor de estratégias e comportamentos associados à aplicação destes conceitos a 

um diagnóstico concreto (RIBEIRO, 2010). Com isso, John Evans, conforme afirma 

Borochovicius, “[...] seleciou quatro médicos que compactuavam de seu pensamento 

– James Anderson, Fraser Mustard, Bill Spaulding e Bill Walsh – para formar o Comitê 
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de Educação da McMaster. Foram conhecidos como os Cinco Fundadores” 

(BOROCHOVICIUS, 2010, p. 73). 

Desse modo, a partir de sua fundação, o referido comitê, tinha como principal 

objetivo, criar meios para: 

[...] permitir que seus estudantes de medicina tivessem habilidades para 
resolver problemas e juntar, avaliar, interpretar e aplicar uma grande 
quantidade de informações que trouxessem melhores respostas aos 
pacientes. Além disso, era necessário que o estudante pudesse trabalhar em 
equipe e desenvolver o autoaprendizado (sic), essenciais à profissão de 
medicina (BOROCHOVICIUS, 2010, p 73). 

Nesse sentido, suas maiores influências, foram a Escola de Direito da 

Universidade de Harvard (EUA), com seu método de estudo de casos empregada nos 

anos 1920 e a Universidade de Case Western Reserve (EUA), com seu método para 

o ensino de medicina nos anos 1950 (RIBEIRO, 2010, p. 14). 

A partir disso, desde a sua criação, a PBL tem sido aplicado com sucesso para 

o ensino das mais diversas áreas do conhecimento. Os princípios de aprendizagem 

que fundamentam a sua base, segundo Ribeiro “guardam muita semelhança com as 

teorias de Ausubel, Bruner, Dewey, Piaget, Rogers, entre outros” (RIBEIRO, 2010, p. 

16). O mesmo autor, enfatiza ainda, que: 

O PBL, em seu formato original (curricular), teria suas raízes no princípio da 
aprendizagem autônoma de Dewey e na ideia de Bruner de que a motivação 
intrínseca (epistêmica) atua como uma força interna que leva as pessoas a 
conhecer melhor o mundo. A própria utilização de problemas como ponto de 
partida para a aprendizagem também poderia ser atribuída a Dewey 
(RIBEIRO, 2010, p.16). 

Desse modo, ainda que o Comitê de Educação da McMaster, segundo 

Borochovicius (2010, p.74), não tenham sido guiados por nenhum fundamento da 

psicologia, mas pela esperança de que os alunos fossem estimulados por uma nova 

experiência, é possível identificar os princípios supracitados nas bases da PBL 

(BOROCHOVICIUS, 2010). 

No que diz respeito, entretanto, aos princípios que movem a relação 

professor/aluno/conhecimento em uma proposta didática estruturada sobre a PBL, 

Dalben (2013, p.83-85) divide-os em cinco, sendo eles: mobilização, sintonia na 

valorização do conhecimento, construção da interação, planejamento e 

imprevisibilidade (DALBEN, 2013). Sendo assim, segue uma síntese sobre cada um 

segundo a mesma autora: 

 O princípio da mobilização: Um dos maiores desafios para os docentes 
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contemporâneos é conseguir a adesão dos seus alunos para os desafios da 

construção de conhecimentos, cujas bases metodológicas e epistemológicas 

sejam adequadamente fundamentadas. Dada a disponibilidade de informações 

possibilitadas, em grande parte, pelas tecnologias computacionais, a 

autoridade do professor que se baseia no domínio do conhecimento precisa ser 

revista. Nesse sentido, a PBL, como método ativo, propõe a qualificação das 

informações disponíveis em grande escala, filtrando-as e transformando-as em 

conhecimento. Entretanto, antes de tudo é necessário que o professor mobilize 

seus alunos, conseguindo sua adesão e engajamento, despertando-lhes o 

espírito de curiosidade necessário ao processo investigativo (DALBEN, 2013, 

p.83). 

 O princípio da sintonia na valorização do conhecimento: Outra grande questão 

a ser refletida pelo professor e pelas instituições de ensino, em geral, está 

relacionado ao tipo de cidadão, e ao conjunto de saberes considerados 

relevantes para a formação profissional em um dado tempo histórico. Para 

Dalben:  

Torna-se um desafio para o professor conseguir que os estudantes 
encontrem sentido nos conteúdos, nas atividades rotineiras da escola e nos 
conhecimentos que esta considera fundamentais para a formação deles 
como cidadãos e também como profissionais, quando não existem sintonia e 
diálogo entre as partes (DALBEN, 2013, p. 84). 

Assim, a aplicação de conteúdos obsoletos, descontextualizados ou fora de 

época, pode desestimular o aluno a querer aprender. Nesse sentido, a PBL propõe a 

aproximação com os estudantes, de modo que seja possível entender sua linguagem, 

seu mundo e seu modo de raciocínio. Esta abordagem pode permitir que sejam 

sugeridos conteúdos que façam sentido para o aluno, criando a sintonia necessária 

para a proposição de problemas que sejam de seu interesse, aumentando assim, as 

chances de mobilização. 

 O princípio da construção da interação: As técnicas de ensino-aprendizagem 

puramente expositivas, não possibilitam, por um lado, o estímulo à investigação 

e a integração entre teoria e prática, e por outro, estão em desarmonia com a 

linguagem das novas gerações. Sobre este aspecto, Dalben (2013, p.85) afirma 

que “A linguagem do jovem e das crianças contemporâneas é a linguagem do 

jogo, da competição, da rapidez e da busca incessante pelo novo”. Nesse 

sentido, é preciso, conforme afirma a mesma autora, “[...] retirá-lo da posição 
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de passividade e receptividade diante da aprendizagem de conteúdos e 

informações, criando a provocação, a proatividade” (DALBEN, 2013). Sendo 

assim, a proposta da PBL, enquanto método ativo, de raízes construtivistas, é 

justamente a de promover o exercício proativo do aluno em busca do 

conhecimento. 

 O princípio do planejamento: É comum que entre o dinamismo proativo, a 

quantidade cada vez maior de informações disponíveis e o ambiente 

caracterizado por estímulos incessantes, impere a falta da organização e 

sistematização necessárias à apreensão do que é importante ao aprendizado. 

Diante disso, Dalben (DALBEN, 2013) afirma ser de fundamental importância 

desenvolver nos estudantes, a habilidade de antecipar e planejar ações 

(DALBEN, 2013, p. 85).  

 O princípio da imprevisibilidade: Apesar da importância do planejamento no 

processo de aprendizagem por meio da PBL, bem como, de seu potencial para 

prever situações de risco, é necessário assumir que ao tratar de um dado 

problema, outros problemas não previstos poderão se revelar. Entretanto, é 

crucial não inibir esta imprevisibilidade, pois na vida fora das salas de aula, ela 

também está presente, e é essencial aprender a trata-la ao invés de evitá-la. 

 

Assim, uma vez conhecidos e compreendidos estes princípios, entende-se que 

para aumentar as chances de sucesso na aplicação desta técnica de ensino, se faz 

necessária a sistematização e estruturação da mesma para a prática. Desse modo, 

tomar-se-á como base metodológica, a proposta dos sete passos de Schmidt, descrita 

em seu artigo Problem-based Learning: rationale and description, publicada na revista 

Medical Education em 1983, e bastante conhecida e difundida no ensino superior. 

Entretanto, para que uma melhor compreensão da proposta de Schmidt possa 

ser viabilizada, é imperativo saber, primeiramente, que um dos elementos mais 

importantes na aprendizagem por meio da resolução de problemas, segundo Frezatti 

e Silva, são as sessões tutoriais (FREZATTI; SILVA, 2014, p.29). Chesani, a esse 

respeito, afirma que “o PBL tem como eixos centrais de funcionamento o espaço de 

trabalho em grupo tutorial e a busca ativa individual pelo estudante” (CHESANI, 2014, 

p.33). Nota-se, portanto, a importância dos grupos tutoriais para a presente técnica de 

ensino. 
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Nesse sentido, os grupos tutoriais, conforme afirma Da Silva (2016, p.1082-

1084), deve ser composto por grupos de oito a dez alunos, e na PBL, é organizado de 

forma que permita a apresentação e discussão acerca do problema proposto pelo 

tutor, que neste caso, é representado pelo professor. Para esta mesma autora, o que 

caracteriza um grupo tutorial é a “[...] constituição de uma relação pedagógica que 

rompe com a forte intervenção do professor e com a passividade dos estudantes, 

características da aula fundamentada em matriz pedagógico-metodológica de ensino 

tradicional” (DA SILVA, 2016). Com isso, o objetivo do grupo tutorial é construir uma 

relação entre professor e aluno, que seja capaz de promover: 

[...] o protagonismo do estudante na construção do conhecimento em um 
processo de interação entre sujeito (aluno em atividade) e objetos dos 
conhecimentos (diferentes saberes), sob a orientação do professor, também 
protagonista, que organiza e conduz a ação do sujeito diante do objeto, 
articula teoria e prática e “ajusta a condução” para o alcance dos objetivos de 
aprendizagem definidos pelos estudantes na primeira sessão do tutorial (DA 
SILVA, 2016, p.1084). 

Sendo assim, pode-se afirmar que o modelo de grupos tutoriais rompe com a 

abordagem clássica da aula expositiva e viabiliza a prática do método ativo de ensino-

aprendizagem.  

Entretanto, para melhor compreender o funcionamento dos grupos tutoriais, e 

consequentemente, a proposta de Schmidt para a organização da PBL, é importante 

conhecer os papeis desempenhados por cada um dos atores neste processo. A esse 

respeito, Frezatti e Silva (2014, p.35), fazem uma síntese bastante esclarecedora, 

identificando os seguintes atores: estudantes, conferencista, consultor, coordenador, 

secretário e tutor. Com isso, segundo estes autores, os estudantes são os sujeitos 

principais do processo, é neles que a metodologia está focada. Cabe aos estudantes, 

colaborar com os tutores, coordenadores e secretários, ler e entender o problema 

proposto, levantar hipóteses relacionadas ao problema, definir os objetivos de 

aprendizagem, executar as pesquisas e desenvolver os trabalhos solicitados pelo 

tutor. 

Aos conferencistas, compete participar das sessões teóricas, trazendo 

conteúdo em forma de palestras, debates ou discussões. Aos consultores, cabe a 

orientação dos estudantes e o esclarecimento de possíveis dúvidas. O papel de 

coordenador, por sua vez, deverá ser desempenhado por um dos estudantes, 

escolhido a critério do grupo. Entre suas responsabilidades estão, prezar pelo bom 
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andamento das sessões tutoriais, zelar para que as discussões sejam realizadas de 

forma metódica, e garantir que todos os estudantes participem das discussões. 

Da mesma forma, o secretário deverá ser elegido entre os estudantes, sendo 

sua principal função registrar fielmente todas as discussões e fatos ocorridos durante 

as sessões tutoriais. Finalmente, o último papel a ser abordado é o do professor. 

Caberá a ele a função de tutor, em que há pouca interferência direta durante o 

aprendizado, que é majoritariamente conduzido pelos alunos. Nesse contexto, entre 

as suas responsabilidades estão: conhecer os objetivos de ensino, efetuar a seleção 

do material didático de base, conduzir a execução das práticas pedagógicas 

adequadas ao processo de ensino-aprendizagem, orientar na escolha do coordenador 

e do secretário e a atuar na promoção da participação ativa de todos os estudantes. 

Cabe ainda ao tutor, a elaboração do problema e a avaliação individual dos 

estudantes, dos grupos e das sessões tutoriais (FREZATTI, SILVA, 2014). 

Com isso, uma vez conhecidos os atores do processo de aprendizagem por 

meio da PBL, bem como de seus respectivos papeis, torna-se mais compreensível o 

processo proposto por Schmidt. Desse modo, a partir de agora, maior ênfase será 

dada a esta proposta.  

Schmidt (1983, p. 12) estabelece três princípios, que, segundo ele, 

desempenham um papel fundamental na aquisição de novas informações, sendo eles: 

a ativação de conhecimentos prévios, a especificidade de codificação e a elaboração 

do conhecimento pelo aluno. A ativação de conhecimentos prévios está relacionada 

ao potencial de uma técnica pedagógica para trazer à tona saberes já adquiridos 

anteriormente pelo estudante, afim de codificar e compreender os novos saberes a 

serem apreendidos e gerar novos conhecimentos. A especificidade de codificação, 

por sua vez, traduz-se, na prática, em aproximar o conteúdo a ser trabalhado com o 

aluno, das situações reais vivenciadas por ele no cotidiano. Por fim, a elaboração do 

conhecimento pelo aluno, significa adotar um processo onde o estudante seja ativo 

na construção do próprio conhecimento  

Estes princípios, devem guiar a execução de atividades de ensino-

aprendizagem que fazem uso da PBL como base metodológica. Frente a isso, 

Schmidt (1983) estabelece sete etapas a serem executadas pelo aluno para a 

aplicação da técnica de aprendizagem baseada em problemas. Borochovicius (2012, 

p. 93) sintetiza estas etapas, conforme a figura 9, mostrada a seguir: 
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Figura 9 – Os sete passos desenvolvidos pelo aluno 

 

Fonte: Borochovicius (2012). 

  

Estes sete passos, nas palavras de Schmidt (1983, p. 13, tradução nossa15), 

são “um procedimento sistemático para analizar o problema, formular os objetivos de 

aprendizagem e coletar informações adicionais”. Com isso, considera-se fundamental 

a apresentação de uma síntese sobre cada uma destas etapas. 

Com isso, o primeiro passo é a realização da leitura do problema junto com os 

alunos. A esse respeito, conforme afirma Schmidt, “a primeira atividade com relação 

à qualquer problema deve ser o esclarecimento dos termos e conceitos não 

entendidos num primeiro momento” (SCHMIDT, 1983, p.13, tradução nossa16). Este 

mesmo autor, reforça a importância de conseguir o concenso com relação ao 

entendimento dos termos envolvidos e do problema propriamente dito. É nesta etapa 

que o aluno deverá realizar a primeira leitura dos textos relacionados e indicados pelo 

professor e estabelecer as relações entre os seus conhecimentos prévios e os novos 

saberes adquiridos. 

O próximo passo a ser executado pelo aluno, é a definição clara do problema, 

incluindo os eventos e fenômenos relacionados a ele. Levando-se em conta esta 

proposta, para Dalben (2013, p.90): 

Um processo de problematização é talvez, a fase mais importante da solução 
de um problema porque permite construir o próprio problema, construir o 
contexto no qual vai ser trabalhado, explorar as possibilidades de caminhos 
e escolher as propostas de solução. 

Por sua vez, Schmidt, afirma que esta etapa deve culminar com a seguinte 

pergunta respondida: “Qual fenômeno deve ser explicado? ” (SCHMIDT, 1983, p. 13). 

                                            
15 Systematic procedure to analyse the problem, to formulate learning objectives and to collect additional 
information. 
16 The first activity in relation to any problem should be clarification of terms and concepts not understood 
on first sight. 
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Uma vez definido o problema a ser resolvido, o passo seguinte é a definição 

das hipóteses de solução. Nesta etapa, os alunos devem verbalizar suas ideias acerca 

do que foi apreendido e construído até o momento. Segundo Borochovicius, “esse 

processo de socialização das informações pode ser realizado com um brainstorming” 

(BOROCHOVICIUS, 2012, p. 93).  Dalben, por sua vez, afirma que “a atitude de 

ouvinte passa a ajudar o grupo nesse momento, já que se pretende a articulação entre 

o que se sabia previamente e aquilo com que os outros podem contribuir para ajudar” 

(DALBEN, 2013 p. 93). Com isso, mais uma vez fica evidenciada a importância da 

ativação dos conhecimentos prévios com relação ao problema para a formulação de 

novos conhecimentos. 

Esta etapa pode ser bastante rica e construtiva para o aluno, pois, ainda de 

acordo com Dalben (2013, p.93), este “é um momento importante de verificação da 

incorporação da linguagem da área, incentivando a interação com base na formulação 

de perguntas ao longo da exposição”. Afirmando ainda que “esse processo oferece 

respostas às questões formuladas na fase da problematização e permite que se 

descartem alternativas e que se estruturem focos mais precisos” (DALBEN, 2013). 

Nesse sentido, mais uma vez pode-se reforçar o uso do brainstorming como uma 

técnica poderosa para a promoção da participação de todos e qualificação das 

hipóteses.  

Na fase de análise, todo o conhecimento levantado até o momento, ao longo 

das fases anteriores é sistematizado e organizado, de forma a dar uma ideia acerca 

do que já se sabe e quais as limitações dos alunos. Segundo Schmidt, a pergunta a 

ser respondida nesta fase é: “Até que ponto o conhecimento e as ideias expressas 

podem ser considerados corretos e completos? ” (SCHMIDT, 1983, p.14, tradução 

nossa17). Responder a esta pergunta ajuda a determinar qual é o potencial do aluno 

para resolver o problema proposto. 

Com isso, uma vez que sejam definidas as fronteiras entre o que se sabe e o 

que não se sabe, o próximo passo é a formulação dos objetivos de estudo. Para 

Schmidt, “estas são as respostas para as perguntas evocadas na fase de análise [...]” 

(SCHMIDT, 1983, p. 14, tradução nossa18). Definir corretamente os objetivos de 

estudo, permitirá suprir, na próxima etapa, as deficiências que limitam o potencial do 

aluno para a resolução do problema proposto, no que diz respeito aos conhecimentos 

                                            
17 To what degree can the expressed knowledge and ideas be considered correct and complete? 
18 These are the answer to the questions evoked by the problem analysis phase […]. 
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necessários. Desse modo, Schmidt afirma ainda, que, nesta fase, o grupo deve 

“selecionar os objetivos nos quais irá concentrar suas atividades, e, se necessário, 

acordar sobre a distribuição de tarefas” (SCHMIDT, 1983, p. 14, tradução nossa19). 

No sexto passo, correspondente à fase de pesquisa os membros de cada grupo 

irão, individualmente, recolher informações referentes aos objetivos de estudo 

levantados na fase anterior (SCHIMIDT, 1983). As fontes para pesquisa podem 

englobar a bibliografia sugerida pelo professor e uma bibliografia complementar. 

Contudo, deve-se dar preferência às obras científicas. 

Por fim, o último passo é onde são sintetizados e testados os novos 

conhecimentos adquiridos. Nesta fase, segundo Chesani (2014, p.85), os alunos 

deverão elaborar relatórios capazes de associar as ideias encontradas (CHESANI, 

2014). Para Schmidt (1983, p.14), os alunos deverão informar uns aos outros sobre 

suas descobertas individuais, complementar suas ideias e corrigir o que for 

necessário. Nesse processo, os estudantes já estarão aptos a abordar o problema 

proposto com mais profundidade, podendo, até mesmo, levantar outros problemas a 

respeito do tema (SCHMIDT, 1983). 

Dado o exposto, considerando que a PBL possibilita que o objeto de ensino 

seja focado em um problema do mundo real, e não em uma disciplina específica, abre-

se uma clara possibilidade de trabalhar a interdisciplinaridade. A esse respeito, Dalben 

afirma que ao trabalhar com a PBL, desde o planejamento o professor já deve dispor 

de competências interdisciplinares: 

Em processos de planejamento abertos, torna-se necessário considerar as 
conexões existentes entre o todo e as partes, a coerência e a 
complementaridade entre os temas. Uma visão global do que se deseja ao 
final do processo de ensino, assim como uma noção das interfaces dos 
conteúdos com outros conteúdos de outras disciplinas, torna-se um exercício 
importante antes de qualquer ação (DALBEN, 2009, p.89). 

Além disso, o foco na resolução de problemas, conforme pode-se inferir do 

exposto até aqui, leva à necessidade da realização de pesquisas em diferentes áreas, 

afim de resolvê-los, fazendo da PBL, um meio viável não só para o desenvolvimento 

de habilidades interdisciplinares, mas da autonomia em pesquisa e de uma boa 

relação entre teoria e prática. 

                                            
19 […] selects the objectives on which it will concentrate its activities and, if necessary, agrees on a 
distribution of tasks. 



3 CONTRIBUIÇÃO DA PBL PARA A EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM 

ENGENHARIA DE SOFTWARE  

Este capítulo apresenta os resultados de um ano de pesquisa-ação realizada 

junto à discentes de um curso de graduação em Sistemas de Informação. Este tipo de 

pesquisa, segundo Thiollent (2011), se caracteriza pela estreita associação com a 

ação ou resolução de problemas coletivos, na qual o pesquisador e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de forma colaborativa e 

participativa. 

Estas características de pesquisa puderam ser evidenciadas durante todo o 

processo desenvolvido, uma vez que, o trabalho docente ao desempenhar o seu papel 

dialógico e dialético, conduziu à ação-reflexão-ação, tanto o pesquisador quanto os 

participantes. Estes últimos, por sua vez, sendo compostos, mais específica e 

detalhadamente, por discentes do curso de Sistemas de Informação de uma 

universidade do meio oeste de Santa Catarina, regularmente matriculados nas 

disciplinas Projeto integrador, ofertada no segundo semestre de 2017 e Estágio 

Supervisionado Obrigatório, ofertada no primeiro semestre de 2018. Estas disciplinas, 

nos respectivos períodos, foram conduzidas por meio da PBL. 

Nesse sentido, de modo a viabilizar o desenvolvimento deste trabalho, foi 

realizado junto à coordenação do respectivo curso, o planejamento de ambas as 

unidades curriculares. Após isso, este planejamento foi posto em prática pelo 

pesquisador e pelo professor responsável. 

Além disso, estes mesmos discentes – participantes da pesquisa – também 

responderam, ao final do processo, a um questionário estruturado com perguntas de 

múltipla escolha em caráter transversal. O objetivo deste instrumento, que será melhor 

detalhado no capítulo 3.2, foi identificar se o processo de ensino-aprendizagem 

interdisciplinar, desenvolvido por meio da técnica de PBL aplicada, foi capaz de 

promover uma compreensão mais abrangente acerca da Engenharia de Software. Em 

outras palavras, foi avaliado se os discentes desenvolveram uma compreensão capaz 

de ir além das fronteiras tecnicistas no que concerne à sua área de atuação. 

Dessa forma, o próximo subcapítulo apresenta uma síntese das atividades 

realizadas, das práticas adotadas e dos recursos utilizados. Em seguida, serão 

analisados os dados obtidos por meio da aplicação do questionário. 



54 

3.1 PROCESSOS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADOTADAS E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES (METODOLOGIA) 

Conforme demonstrado no capítulo 2, a concepção de educação que orienta 

este trabalho é aquela prevista no artigo 205 da Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988), que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, bem como seu  

preparo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Da mesma forma, 

acredita-se que esta concepção deve levar a uma educação integral, que considera 

uma formação do discente não apenas na dimensão técnica, mas ética, estética e 

política (RIOS, 2009, p.16). 

Para concretizar uma educação que atenda a estas premissas, entretanto, e, 

também conforme explicitado no segundo capítulo, acredita-se que apenas um 

processo formativo capaz de romper as fronteiras da especialização disciplinar tenha 

este potencial. Por esta razão, procurou-se estabelecer processos e práticas 

interdisciplinares ao conduzir o trabalho docente durante a execução desta pesquisa. 

Nesse sentido, optou-se pela técnica PBL, que, dados os seus três princípios 

descritos por Schmidt (1983), apresentou grande potencial para a condução do ensino 

e da aprendizagem no paradigma interdisciplinar. Estes princípios, a saber: a ativação 

de conhecimentos prévios, a especificidade de codificação e a elaboração do 

conhecimento pelo aluno20, tornaram possível a valorização dos saberes trazidos 

pelos discentes, a criação de uma interação dialógica mais efetiva, e a promoção de 

um protagonismo discente mais expressivo, respectivamente. 

Assim, com o intuito de demonstrar como se chegou aos resultados 

apresentados no capítulo 3.2, as ações executadas durante este trabalho serão 

melhor detalhadas nos capítulos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Antes disso, contudo, é 

importante reforçar que as práticas adotadas estão de acordo com as sete etapas 

definidas por Schmidt (1983), tanto no que concerne aos princípios quanto aos passos 

para cumprir os objetivos de aprendizagem. 

3.1.1 Síntese das Tutorias Realizadas 

Este capítulo tem o intuito de possibilitar uma análise global deste trabalho 

apresentando, de forma resumida, as tutorias21 que foram realizadas no decorrer de 

                                            
20 Definições detalhadas no capítulo 2.2. 
21 Definições detalhadas no capítulo 1.2. 
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um ano de pesquisa-ação. Sendo assim, primeiramente será mostrado, na figura 10, 

um infográfico sintetizando estas atividades. Posteriormente, será explicado como 

foram conduzidas as tutorias, e, por fim, algumas delas serão melhor detalhadas para 

demonstrar como pretendeu-se desenvolver as competências desejadas. 

 

Figura 10 – Síntese do trabalho desenvolvido durante a pesquisa 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

A figura 10 mostra que as atividades de ensino-aprendizagem realizadas neste 

trabalho tiveram três objetivos centrais: promover a compreensão sobre os impactos 

sociais da Engenharia de Software; promover a compreensão sobre as relações 

epistemológicas interdisciplinares entre a Engenharia de Software e outras áreas de 

conhecimento e; efetuar vivências práticas sobre os saberes construídos pelos 

discentes. 
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Cada um destes objetivos foi atendido por uma ou mais tutorias que, na PBL, 

devem ser conduzidas a partir de abordagens que visem a resolução de problemas 

reais e que tenham relação com a vida dos estudantes. A figura 11 mostra como eram 

realizadas estas tutorias e como as sete etapas de Schmidt (1983) estavam 

organizadas. 

 

Figura 11 – Ciclo de uma tutoria 

 
Fonte: O Autor (2018), adaptado de Schmidt (1983). 

 

Como é possível observar, primeiramente é realizado o evento de abertura da 

tutoria, que, por convenção entre o tutor e a turma, deveria iniciar e terminar sem 

interrupções. A tutoria em si poderia ter duração de um dia ou várias semanas, 

culminando no evento, que convencionou-se chamar de fechamento da tutoria. No 

evento de abertura eram realizadas cinco etapas das sete propostas por Schmidt 

(1983), sendo: 

 Leitura do problema: Neste momento era apresentada uma situação-

problema aos discentes. Durante esta etapa, buscava-se esclarecer 

terminologias técnicas ou específicas e analisar o problema mediante 

a ativação de conhecimentos prévios; 

 Definição do problema: Após analisar a situação-problema, os discentes 

deveriam formular uma síntese sobre a questão proposta, concluindo 

com uma definição clara e objetiva do problema a ser resolvido; 
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 Brainstorming: Uma vez definido o problema, iniciava-se uma discussão 

com o fim de identificar possíveis causas e possíveis soluções para 

o mesmo. Nesta etapa era estimulada a criação de ideias sem filtros – 

no modelo de brainstorming – isso facilitava o engajamento da equipe e 

minimizava inibições individuais; 

 Análise: A etapa anterior culminava em uma lista abrangente, na qual 

nem todas as ideias eram aplicáveis ou refletiam as reais causas ou 

possíveis soluções para o problema. Por esta razão, outra discussão 

com o intuito de selecionar as ideias mais pertinentes era realizada. Esta 

discussão gerava como resultado, uma lista mais qualificada de 

possíveis causas e hipóteses de solução. Após este processo já era 

possível identificar, na equipe, algumas deficiências no que diz respeito 

aos saberes necessários para solucionar o problema, o que ajudava a 

apontar as questões de pesquisa. 

 Propostas: Por fim, uma vez definidas as perguntas a serem 

respondidas, haviam subsídios para determinar os objetivos de 

pesquisa e os responsáveis pelo seu cumprimento. 

Os resultados das etapas anteriores eram registrados pelos discentes no 

relatório de planejamento. Com isso, o próximo passo a ser executado era a 

pesquisa, que coincide com a sexta etapa definida por Schmidt (1983). Nesse 

momento, os discentes buscavam em diferentes fontes ou práticas, identificadas por 

eles ou apontadas pelo tutor, saberes que possibilitassem atender aos objetivos de 

pesquisa definidos na fase anterior. A duração da fase de pesquisa era variável e, a 

depender da complexidade do problema, poderia se estender por várias semanas. É 

importante frisar, entretanto, que este tempo era previamente definido a partir de um 

consenso entre tutor e discentes. 

Uma vez cumpridos os objetivos de pesquisa, realizava-se, em data 

previamente programada, o fechamento da tutoria. Neste evento, que corresponde 

ao sétimo passo da técnica proposta por Schmidt (1983), ocorria o compartilhamento 

dos resultados das pesquisas, as discussões sobre uma solução para o problema e a 

avaliação dos resultados. Também durante este evento, as equipes realizavam uma 

autoavaliação. 

Cada tutoria realizada durante a experiência descrita neste trabalho seguiu 

estas diretrizes. Quanto aos atores deste processo, conforme já descrito no capítulo 
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2.2, havia: o tutor, representado por um ou dois professores; os grupos tutoriais, ou 

seja, as equipes de alunos; o coordenador da equipe, responsável por conduzir as 

atividades no grupo tutorial e; o relator da equipe, a quem cabia redigir os relatórios 

de planejamento, organizar as sínteses das discussões e encaminhar aos membros 

do grupo tutorial. 

Devido ao fato de que a “organização do ensino por meio da resolução de 

problemas está circunscrita no rol das pedagogias ativas” (DALBEN, 2013, p.81), 

durante todo o processo, buscou-se uma intervenção mínima por parte do docente. O 

intuito era estimular que os próprios alunos fossem os responsáveis pela condução 

das tutorias e da construção do aprendizado.  

Nesse cenário, foi necessário que houvesse um rompimento com os 

paradigmas tradicionais de ensino, levando os alunos, além de atuarem como 

protagonistas durante as tutorias, a estenderem a sala de aula para além das quatro 

paredes, realizando encontros, pesquisas e atividades em ambientes externos. Para 

facilitar essas dinâmicas, as tecnologias digitais de informação e comunicação tiveram 

um papel importante, permitindo uma comunicação mais fluente, uma melhor 

organização e disponibilização de materiais didáticos e a organização efetiva das 

atividades em equipe. 

Entretanto, conforme afirma Dalben (2013), para o sucesso do protagonismo 

discente é imprescindível o planejamento docente. Para a autora, “é fundamental, num 

plano, que o professor deixe claro as bases nas quais se apoia para privilegiar esse 

ou aquele eixo de ação prática” (DALBEN, 2013, p. 87). Nesse sentido, a figura 10 

mostra a síntese de um planejamento detalhado, onde é possível observar que 

tutorias específicas tiveram o papel de atender a objetivos de aprendizagem 

previamente definidos. 

O próximo capítulo apresentará, de forma mais específica, as atividades 

realizadas durante o Projeto Integrador do curso. Na sequência, serão apresentadas 

as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado Obrigatório. Com isso, 

propõe-se a tornar explícitas as abordagens adotadas durante a execução do projeto. 

3.1.2 Atividades Executadas no Projeto Integrador 

Durante o Projeto Integrador, que ocorreu no segundo semestre de 2017, um 

dos objetivos, conforme pode-se observar na figura 10, foi levar o aluno a 

compreender os impactos sociais que a Engenharia de Software pode causar. A esse 
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respeito, considerando a concepção de educação que orienta este trabalho, assume-

se que esta compreensão deve ser construída com a mesma prioridade dada às 

questões técnicas, pois ela possibilita a quebra dos limites do tecnicismo, ajudando a 

formar profissionais conscientes do seu papel como cidadãos.  

Da mesma forma, leva à discussão de valores éticos, de ações políticas e de 

conceitos estéticos acerca dos produtos gerados pela Engenharia de Software para a 

sociedade. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área 

da computação trazem no tópico sobre a formação humanística e social, a 

necessidade da realização destes estudos para a formação do perfil do egresso 

(BRASIL, 2011, p.5). 

Nesse sentido, foi proposta uma tutoria para atender com maior ênfase a este 

objetivo, embora todos tenham sido abordados de forma indissociável durante todo o 

projeto. A tabela 2 sintetiza algumas questões chave relacionadas a esta primeira 

tutoria, como: a situação-problema trazida pelo tutor; a definição central do problema 

identificada pelos discentes após as discussões iniciais e; os objetivos de 

aprendizagem definidos também pelos alunos. Etapas intermediárias foram omitidas 

apenas por se tratarem de meios para se chegar aos resultados finais.  

É importante destacar, nesse contexto, que as tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são 

a síntese do relatório de planejamento da tutoria.  Além disso, embora estejam 

explícitos os dados de apenas uma das equipes, as discussões eram realizadas em 

sala de aula entre ambas. Assim, todos tiveram as mesmas oportunidades de 

aprendizagem. 

 

Tabela 2 – Tutorias que buscam levar à compreensão dos impactos sociais da Engenharia de 
Software 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: “O perfil do egresso do curso de Sistemas de 
Informação, ou seja, o que se espera de um bacharel após ser 
diplomado como tal, não é um assunto amplamente discutido 
durante a graduação. 
Nesse sentido, os acadêmicos após formados, acabam por não 
se identificar com a responsabilidade e a função social de um 
bacharel, depreciando suas competências, as vezes nem sequer 
desenvolvidas, e reduzindo suas preocupações a questões de 
ordem puramente pluridisciplinar e tecnicista”. 
 

 
Definição do problema  

Segundo uma das equipes: “O aluno formado em Sistemas de 
Informação não é capaz de identificar sua função na sociedade 
como bacharel”. 
 

 Segundo a mesma equipe: 
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Objetivos de Aprendizagem 

 “Buscar a definição de bacharel; 

 Conhecer o objetivo de estudar banco de dados, 
programação, engenharia de software e redes de 
computadores (grandes áreas); 

 Saber quando se deve publicar um trabalho científico; 

 Identificar quais são as tecnologias atuais em banco de 
dados, programação, engenharia de software e redes de 
computadores; 

 Reconhecer como a graduação contribui para os meus 
projetos pessoais; 

 Compreender as consequências do paradigma disciplinar”. 
 

Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com que é apresentado na tabela 2, os objetivos de aprendizagem 

definidos pelos discentes tem relação direta com a atuação de um bacharel em 

Sistemas de Informação. Nesse contexto, uma das áreas para a qual é formado este 

bacharel é a Engenharia de Software, foco deste trabalho. Assim, como será mostrado 

com mais detalhes a seguir, esta abordagem levou ao entendimento sobre os 

impactos das atividades desenvolvidas para a sociedade nesta área. 

Sendo assim, buscar a definição de bacharel, por exemplo, levou ao 

entendimento de que a educação superior, em geral, deve, segundo a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996):  

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito crítico e do 
pensamento reflexivo; 
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados a (sic) comunidade 
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

Além disso, discussões acerca da formação humanística e social, encontradas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2011, p.5), ajudaram a esclarecer que: 

A Computação permeia praticamente todas as atividades humanas, incluindo 
trabalho, lazer, saúde, educação e comunicação, cabendo aos profissionais 
da Área a responsabilidade pelo desenvolvimento de soluções, ferramentas 
e processos coerentes com valores éticos e interesse social, e que também 
busquem o bem-estar do homem e o avanço tecnológico. 

Esta concepção possibilitou trazer para os grupos tutoriais, discussões pouco 

triviais em cursos da área da computação, como: ética, compromisso social e como 

as atividades de desenvolvimento de software impactam a sociedade. 

Da mesma forma, os outros objetivos de aprendizagem como: conhecer as 

razões de estudar cada unidade curricular, permitiu desenvolver uma noção de 
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finalidade e relação entre as disciplinas ofertadas no curso. Saber quando se deve 

publicar um trabalho científico promoveu um contato com o aspecto científico da 

formação do bacharel, enquanto que, conhecer o estado da arte das tecnologias, e 

refletir sobre suas aspirações pessoais, viabilizou a construção de novas ideias que 

foram compartilhadas em sala de aula. Por fim, pesquisar e discutir sobre as limitações 

do paradigma disciplinar da ciência moderna conduziu a reflexões sobre a importância 

da interdisciplinaridade. 

Em suma, é possível afirmar que as discussões realizadas durante a primeira 

tutoria foram bastante importantes para a construção do objetivo proposto. Isto 

porque, além de possibilitar trazer à tona questões sobre os impactos sociais das 

produções desenvolvidas por profissionais da computação e da atuação profissional, 

em si, viabilizou iniciar os primeiros diálogos sobre interdisciplinaridade. 

Com isso, estavam formadas as bases para que fosse possível avançar para o 

próximo objetivo a ser cumprido no Projeto Integrador: promover a compreensão 

acerca das relações epistemológicas interdisciplinares entre a Engenharia de 

Software e outras áreas do conhecimento. Sendo assim, com vista em atender a este 

objetivo foram propostas três tutorias. A tabela 3, bem como a tabela 4 e a tabela 5 

sintetizam as questões chave relacionadas a elas. 

 

Tabela 3 – Tutoria sobre relações interdisciplinares entre a Engenharia de Software e outras áreas 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: As Diretrizes Curriculares Nacionais (2016) para 
os cursos da área da Computação, recomendam, entre outras 
coisas, que os cursos de graduação incluam em seu plano 
pedagógico a promoção da interdisciplinaridade.  
Além disso, estabelece também, entre outros requisitos, que os 
egressos do curso de Sistemas de Informação: “Entendam o 
contexto no qual as soluções de sistemas de informação são 
desenvolvidas e implantadas, atentando para as suas 
implicações organizacionais e sociais; e entendam os modelos e 
as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no 
contexto organizacional”. (Ministério da Educação, 2016). 
Entretanto, os acadêmicos do curso de Sistemas de Informação 
demonstram não ter claro qual é o papel e a importância das 
disciplinas não específicas do curso para sua formação, deixando 
claro, em alguns momentos, seu descontentamento e sua 
percepção sobre as mesmas como desnecessárias. 
 

 
Definição do problema  

Segundo uma das equipes: “Os egressos em Sistemas de 
Informação não compreendem a importância das disciplinas não 
específicas do curso, gerando sua insatisfação, pois tem 
questionamentos referentes à sua importância. Quais as 
contribuições das mesmas para sua carreira profissional e seu 
desenvolvimento pessoal? 
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Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a mesma equipe: 

 Conhecer as disciplinas não específicas e o objetivo de cada 
uma; 

 Conhecer as relações entre as disciplinas específicas e não 
específicas; 

 Conhecer as relações das disciplinas não específicas com o 
curso; 

 Entender como cada disciplina não específica contribui 
pessoal e profissionalmente; 

 Trazer exemplos de aplicação das disciplinas não específicas 
para a área de Sistemas de Informação; 

 Entender como aprofundar os conhecimentos nestas 
disciplinas; 

 Identificar uma disciplina não específica que tenha 
contribuído para a formação e como se deu este processo. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Compreender a importância das relações interdisciplinares entre a Engenharia 

de Software e as unidades curriculares chamadas de não específicas – por não 

estarem diretamente relacionadas à computação – é de grande importância. Todas 

contribuem de alguma forma, senão para o exercício da profissão, para o exercício da 

cidadania.  

Esta conclusão, construída pelos próprios discentes, resultou de discussões 

acerca da finalidade destas unidades curriculares, tanto no âmbito do curso, quanto 

para o desenvolvimento de competências individuais. A este respeito, os grupos 

tutoriais destacaram as disciplinas de Comportamento Organizacional e Filosofia 

como as que mais contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal. 

Assim, uma vez que, durante o evento de abertura desta tutoria, os alunos 

demonstraram certa aversão às disciplinas não específicas, tendo afirmado, por 

exemplo, no documento de planejamento da tutoria que elas “só servem para 

preencher a carga horária”, e que “essas disciplinas não têm nada a ver com o curso”, 

pode-se concluir que esta tutoria e as discussões por ela produzidas foram bastante 

produtivas. Por meio dela, foi possível descontruir os preconceitos acerca dos saberes 

que não estão diretamente ligados à área técnica e desenvolver noções de finalidade 

destes saberes. 

A terceira tutoria, por sua vez, trouxe o desafio de compreender como as 

unidades curriculares diretamente relacionadas à Engenharia de Software colaboram 

para a construção das competências do engenheiro de software. Nesse sentido, a 

tabela 4 apresenta o resumo das atividades desenvolvidas para superar este desafio. 
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Tabela 4 – Tutoria sobre relações interdisciplinares entre as áreas que compõe a Engenharia de 
Software 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: Durante o curso de graduação em Sistemas de 
Informação, muitas disciplinas são ministradas na área de 
Engenharia de Software. Contudo, a Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC) reduz esta área à algumas disciplinas da 
grade curricular.  
Visto que a Engenharia de Software é uma complexa área do 
conhecimento, reduzi-la desta maneira torna difícil compreender 
qual é o seu papel dentro dos Sistemas de Informação. 
Neste sentido, tem-se percebido empiricamente que os 
acadêmicos, em geral, têm demonstrado dificuldade em 
reconhecer, dentro de uma visão analítica, quais são as outras 
disciplinas que compõe a Engenharia de Software e em sintetizar 
como elas se relacionam e contribuem para a construção da 
compreensão global acerca desta área. Além disso, demonstram 
dificuldade em contextualizar e identificar a finalidade de cada 
uma delas dentro de empreendimentos e projetos de 
desenvolvimento de software. 
 

 
Definição do problema  

Segundo uma das equipes: “Os acadêmicos de Sistemas de 
Informação apresentam dificuldades em analisar a Engenharia de 
Software e como as suas disciplinas se relacionam e a finalidade 
de cada uma”. 
 

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a mesma equipe: 

 Estudar o conceito de Engenharia de Software; 

 Compreender a abrangência da Engenharia de Software para 
entender a sua importância; 

 Levantar quais são as disciplinas relacionadas à Engenharia 
de Software, como se relacionam entre si e com a Engenharia 
de Software; 

 Buscar informações atualizadas sobre cada disciplina. 
 

Fonte: Autor (2018). 

 

Como é possível observar na tabela 4, o primeiro objetivo de aprendizagem da 

terceira tutoria foi estudar o conceito de Engenharia de Software. Partindo do 

entendimento deste conceito, pôde-se perceber quão abrangente é esta área. Da 

mesma forma, a compreensão acerca da sua abrangência permitiu iniciar as 

discussões sobre os saberes necessários ao Engenheiro de Software. 

Estas reflexões, levaram à construções e conclusões semelhantes às 

apresentadas no capítulo 1 deste trabalho, conduzindo, portanto, ao entendimento 

sobre o caráter interdisciplinar que constitui esta área. Nesse sentido, a identificação 

das disciplinas que a compõe, bem como o estado da arte de cada tecnologia 

relacionada, possibilitou incrementar, com fundamentos consistentes, o conhecimento 

dos discentes acerca do objeto de discussão. 
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A figura 12 mostra como as unidades curriculares constantes na matriz 

curricular do curso de Sistemas de Informação foram organizadas durante as duas 

últimas tutorias. Os critérios de organização foram: disciplinas específicas do curso, 

que tem relação direta com a computação; disciplinas não específicas do curso e; 

disciplinas diretamente relacionadas à Engenharia de Software. 

 

Figura 12 – Escopos das unidades curriculares identificados nas tutorias 

 
Fonte: O Autor (2018). 
 
 

Esta organização das unidades curriculares possibilitou, durante as reflexões 

dos grupos tutoriais, um entendimento sistematizado acerca da contribuição de cada 

uma no processo formativo. Conforme já exposto ao descrever o contexto empírico e 

a problematização acerca deste trabalho, na introdução, o curso de Sistemas de 

Informação, na universidade onde esta pesquisa foi desenvolvida, segue um arranjo 

pluridisciplinar. 

Neste modelo, conforme exposto no capítulo 1, as unidades curriculares são 

ministradas de modo que reflitam a sua relação dentro da área da computação, sem 

que haja, entretanto, uma interação entre elas. Cada disciplina é trabalhada de forma 

isolada e linear. Com isso, os discentes deixam de perceber como ocorrem as 

relações epistemológicas entre uma e outra, qual a finalidade de cada uma e como os 

saberes a elas relacionados podem ser integrados para resolver problemas reais. 

Isso fica evidente ao analisar algumas das possíveis causas, apontadas pelos 

próprios discentes, para o problema tratado na terceira tutoria, conforme mostrado na 

tabela 4. Nesse contexto um dos grupos tutoriais afirmou, no relatório de planejamento 
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da tutoria, que “as disciplinas são ministradas de forma isolada”, “não está claro quais 

são as disciplinas de Engenharia de Software” e “o ensino não permite que fique claro 

o conceito da disciplina, quanto menos, sua relação com as grandes áreas”. Estas 

afirmações referem-se especificamente à Engenharia de Software, que era o foco das 

discussões durante a tutoria.  

Por esta razão, acredita-se que as tutorias foram bastante importantes, pois 

seus objetivos foram, precisamente, tentar sanar as deficiências identificadas pelos 

próprios discentes. É importante destacar que o fato de estarem conscientes desta 

deficiência permite que possam, ao menos, optar por fazer algo para supri-la. 

Após as tutorias apresentadas, foram realizadas novas discussões, agora com 

o intuito de identificar alguma demanda local ou regional que pudesse ser atendida 

com soluções de software. O objetivo foi mostrar que a atuação e as preocupações 

do engenheiro de software podem ir além de questões mercadológicas. Em outras 

palavras, os discentes foram apresentados ao conceito de inovação social. 

Após as devidas reflexões, os grupos tutoriais entraram em consenso quanto à 

demanda que deveria ser atendida e que se converteria no projeto de 

desenvolvimento de software ao qual se comprometeriam doravante. A automatização 

dos processos da clínica escola do curso de fisioterapia da universidade onde 

estudavam. 

Os discentes perceberam que ao automatizar a clínica escola, estariam 

atingindo um público bem maior, pois a clínica presta serviços à comunidade do 

campus. Com processos mais ágeis e controles mais acurados, seria possível atender 

mais pessoas com mais segurança e melhor eficiência. 

Em função disso, o tutor propôs uma tutoria trazendo como objetivo identificar 

e descrever as funcionalidades demandadas pela solução a ser desenvolvida. A 

tabela 5 apresenta a síntese desta tutoria. 

Tabela 5 – Tutoria para elicitação dos requisitos que devem compor a solução a ser proposta 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: Atualmente, o Núcleo de Fisioterapia realiza 
todos os seus processos de gestão de forma manual. Desse 
modo, o agendamento das sessões, as anamneses, as fichas dos 
pacientes e os relatórios de estágio dos alunos são todos 
gerenciados pelo staff do Núcleo de Fisioterapia. Com a gestão 
manual, entretanto, os documentos, por maior que sejam os 
cuidados, não estão livres dos riscos implícitos no processo de 
gestão, como: perda, ineficiência no levantamento e tabulação de 
dados para geração de informações e garantias de integridade, 
disponibilidade e confidencialidade dos dados manipulados. 
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Definição do problema  

Segundo uma das equipes: “Todos os processos gerenciais do 
Núcleo de Fisioterapia são realizados manualmente. Sendo 
assim, todos os documentos referentes ao agendamento de 
sessões, as anamneses, fichas de paciente e relatórios de 
estágios estão vulneráveis a perdas, ineficiência no levantamento 
e tabulação de dados para geração de informações e garantia de 
integridade”. 
 

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a mesma equipe: 

 Entender o que são agendamentos de sessões; 

 Entender como é estruturada uma anamnese; 

 Conhecer quais dados são necessários em uma ficha de 
paciente; 

 Compreender como se dá o fluxo de processos em um núcleo 
de fisioterapia; 

 Entender os significados dos termos técnicos usados no 
atendimento em fisioterapia; 

 Compreender os pilares de segurança da informação. 
 

Fonte: Autor (2018). 

 

A última tutoria realizada no Projeto Integrador colocou os grupos tutoriais em 

contato com práticas de Engenharia de Software e suas respectivas interações 

interdisciplinares. Além disso, possibilitou a aproximação dos discentes com práticas 

efetuadas fora do escopo de abrangência desta área, neste caso, os processos, 

jargões e técnicas realizadas na clínica escola, de domínio da fisioterapia. 

Esta característica interdisciplinar é trivial na atuação do engenheiro de 

software, e, em função disso, foi bastante enriquecedor para a experiência individual 

e coletiva. Nesse sentido, ao observar os objetivos de aprendizagem expostos na 

tabela 5, pode-se evidenciar as preocupações dos discentes acerca do que deveria 

ser apreendido. 

Para isso, várias interações com a clínica escola foram realizadas. Contatos 

para solicitação de autorização ao coordenador do curso de fisioterapia, visitas para 

observação e entrevistas estruturadas, bem como, palestras e entrevistas não 

estruturadas e grupos focais com a secretária do núcleo de fisioterapia precisaram ser 

executadas.  

Ao final deste processo, os grupos tutoriais já dispunham de fluxogramas, 

descrições textuais e listas de requisitos que permitiam entender melhor o domínio do 

problema22. O sucesso dos resultados se deve, como pode-se inferir, às relações 

interdisciplinares entre várias áreas do conhecimento. O capítulo 1 mostra que as 

                                            
22 “Um conjunto bem definido de características que descrevem com precisão, estrita e completamente 
uma família de problemas para os quais as soluções de aplicativos de computador estão sendo e serão 
buscadas” (BERARD, 1992). 



67 

técnicas de elicitação de requisitos dependem de interações humanas, e, portanto, de 

saberes oriundos das ciências humanas. Por outro lado, o levantamento de processos 

depende de diálogos com saberes das ciências sociais aplicadas. 

Esse esforço conjunto e interdisciplinar permitiu observar, por exemplo, que as 

interações na clínica escola se davam em três contextos distintos: a triagem, a gestão 

dos agendamentos, e a gestão dos atendimentos clínicos. Em consequência disso, 

foram sugeridos para o sistema de software, uma divisão em três módulos, 

respectivamente, módulo de triagem, módulo da secretária e módulo clínico. Com 

isso, conclui-se que a interdisciplinaridade esteve presente em todas as ações 

realizadas durante o projeto integrador. 

Com relação à avaliação do processo de ensino-aprendizagem, Bloom, 

Hastings e Madaus (1983) definem três tipos que foram considerados neste trabalho, 

sendo: avaliação diagnóstica, aplicada no início do processo com o objetivo de 

conhecer o aluno e sua bagagem cognitiva acerca do tema de estudo proposto; 

avaliação formativa, que traz a avaliação como parte do processo educativo e; 

avaliação somativa, que se caracteriza pela ênfase no resultado final de um processo 

avaliativo e tem caráter classificatório. 

Sendo assim, todo o evento de abertura de tutoria neste trabalho, por meio das 

atividades de discussão e definição do problema, brainstorming, análise e propostas 

de aprendizagem, consistia ao mesmo tempo em uma atividade de avaliação 

diagnóstica. Isto porque focava na ativação de conhecimentos prévios, que oferece a 

oportunidade de conhecer os discentes, seus saberes, deficiências e valores. 

O caráter formativo das avaliações se materializava nos fechamentos de cada 

tutoria, quando os resultados das pesquisas eram apresentados. Neste momento, o 

tutor realizava a avaliação dos grupos, atribuindo conceitos com base no desempenho 

individual e da equipe. Esta avaliação forneceu subsídios para que fosse possível 

identificar, não apenas os saberes construídos, mas, as habilidades desenvolvidas, 

permitindo intervenções do tutor sempre que necessário. 

A avaliação somativa, por fim, consistiu no resultado final das avaliações 

formativas, tendo caráter classificatório, determinando a aprovação ou não do aluno. 

Além disso, para avaliar a percepção dos discentes com relação ao método utilizado 

e aos resultados conquistados, foi oportunizado a eles a realização de uma avaliação 

individual da disciplina.  
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Sobre esta avaliação, será apresentada na figura 13, a percepção dos 

acadêmicos sobre a dinâmica das aulas e as sete etapas de Schmidt (1983). 

 

Figura 13 – Percepção dos discentes quanto ao método dos sete passos de Schmidt 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Conforme observa-se, da perspectiva dos alunos, tanto o método proposto, 

quanto os passos que o compões ficaram claros durante as tutorias. Com relação à 

atuação e contribuições do tutor, outro ponto avaliado, seguem os resultados na figura 

14. 

 
 

Figura 14 – Percepção dos discentes quanto à atuação do tutor 
 

          
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Embora o protagonismo discente deva ser estimulado, isso não implica na não 

participação do docente. Ao contrário, o tutor deve trazer contribuições em momentos 

oportunos de modo a enriquecer as discussões. Nesse quesito, conforme a percepção 

dos grupos tutoriais, mostrada na figura 14, as ações foram satisfatórias. 

Os trabalhos seguiam uma sequência lógica e 
clara, desde a apresentação do problema até a 
síntese final após a realização das pesquisas 

Nem sempre era muito claro em que fase do 
trabalho se estava trabalhando, mas, no geral, 
isso não influenciava no bom resultado final 

Os trabalhos eram confusos, não era possível 
identificar a fase em que se estava trabalhando. 
Isso prejudicava a execução das atividades e, 
consequentemente, o aprendizado 

Traz contribuições significativas durante todo o 
processo e isso fez a diferença 

Somente contribuiu significativamente durante 
a apresentação do problema e durante a 
síntese, sendo isso, o suficiente 

Só é necessário para auxiliar na avaliação das 
apresentações 

Atrapalha o andamento dos trabalhos 
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Entretanto, o trabalho desenvolvido teve o intuito principal de propor uma 

melhoria no processo formativo em Engenharia de Software. Isso significa promover 

o desenvolvimento, nos alunos, de competências interdisciplinares nesta área. A esse 

respeito, a figura 15 mostra a percepção dos próprios discentes acerca do 

desenvolvimento de suas competências. 

 

Figura 15 – Percepção dos discentes quanto ao desenvolvimento de suas competências 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Com isso, o efeito positivo das ações realizadas durante o Projeto Integrador 

pôde ser evidenciado, também, a partir da ótica dos grupos tutoriais. Isto é importante, 

pois permitiu avaliar os processos realizados de um ponto de vista que não está sob 

influência da subjetividade do pesquisador, que nesta etapa da pesquisa, exerceu a 

função de tutor da turma.  

Sendo assim, e, em vista dos fatos mencionados, pode-se concluir que os 

objetivos planejados pelo tutor para a primeira parte desta pesquisa-ação foram 

atendidos.  

3.1.3 Atividades Executadas no Estágio Supervisionado 

A partir de agora, será apresentada a segunda fase do trabalho com a descrição 

das atividades realizadas durante o Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Dessa maneira, o objetivo principal das tutorias realizadas durante o Estágio 

Supervisionado Obrigatório, conforme mostra a figura 10 foi promover práticas 

interdisciplinares em Engenharia de Software. Para atender a este objetivo, procurou-

se criar situações análogas às vivenciadas em um ambiente real de desenvolvimento 

de software. Mais que isso, as situações-problema trazidas para as tutorias buscavam 

Conhecimentos: Aprendi os conceitos 
técnicos necessários à atuação profissional 

Habilidades: Desenvolvi habilidades 
importantes (falar em público, liderança, 
trabalho em equipe) 

Atitude: Compreendi como agir melhor em 
equipe (contribuir, participar, tomar iniciativas) 

Melhorei em até dois dos itens citados acima 

Melhorei nos três itens citados acima 
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a aproximação com o domínio do problema, ou seja, com a realidade da demanda 

escolhida no Projeto Integrador para ser atendida: os processos de atendimento da 

clínica escola de fisioterapia. 

Nesse sentido, foram propostas: 4 (quatro) tutorias para tratar de questões 

relacionadas aos requisitos de software, estimativas e domínio do problema; 1 (uma) 

para definir os recursos tecnológicos a serem usados no desenvolvimento e; 5 (cinco) 

para a implementação do produto, totalizando assim 10 tutorias na segunda fase. 

Entretanto, de modo a não se estender demasiadamente e manter uma síntese coesa 

com relação às atividades desenvolvidas, nem todas as tutorias serão apresentadas. 

Apenas as que foram consideradas mais estratégicas para a construção do processo 

serão melhor detalhadas. 

Importante citar, também, que nesta fase da pesquisa, as tutorias foram 

conduzidas por dois tutores: o professor da disciplina e o pesquisador responsável 

pelo projeto. Sendo o primeiro, especialista em linguagens e recursos tecnológicos 

para desenvolvimento de aplicações web, e o segundo, especialista em 

gerenciamento de projetos e engenharia de software. Outro fator importante é que, 

em consenso com a turma, ficou definido que durante o semestre corrente haveria 

apenas um grupo tutorial composto por todos os discentes. Isto porque, além de se 

tratar de uma equipe reduzida, chegando após novas matrículas a 13 alunos, optou-

se por manter um time coeso. 

Dado o exposto, com relação à condução das atividades, mais especificamente 

ao desenvolvimento da solução, convém reforçar que, durante o Projeto Integrador, 

os acadêmicos tiveram um primeiro contato com o domínio do problema. Entretanto, 

os resultados das atividades realizadas nesta fase, representados pelos fluxogramas, 

pela lista de requisitos e pelas descrições dos processos, ainda não cobriam todo o 

escopo de atividades necessárias para a automatização da clínica escola. Isto foi 

evidenciado após a avaliação de um representante do núcleo de fisioterapia. 

A identificação e resolução destas deficiências nos requisitos levantados foi o 

primeiro desafio a ser superado pela equipe no Estágio Supervisionado Obrigatório. 

A tabela 6 sintetiza a primeira tutoria, proposta nesta fase, que teve como intuito 

superar este desafio. 
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Tabela 6 – Tutoria para refinar a lista de requisitos que devem compor a solução proposta 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: Apesar de já terem trabalhado na elicitação dos 
requisitos, fazendo o levantamento dos processos, desenhando 
fluxogramas, conversando com o cliente e colhendo a 
documentação pertinente, os acadêmicos ainda não dispõe de 
uma lista de requisitos que abranja todas as necessidades do 
negócio. Isto pode inviabilizar a realização do projeto, pois 25% 
das falhas em qualquer empreendimento, tem como causa, o fato 
dos requisitos do usuário estarem incompletos (Standish Group 
International, 2012). 
 

 
Definição do problema  

Segundo a equipe: Os requisitos listados não atendem 
completamente a expectativa do cliente. 
 

 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a equipe: 

 Identificar os requisitos funcionais ao módulo de triagem; 

 Identificar os requisitos funcionais ao módulo de secretaria; 

 Identificar os requisitos funcionais ao módulo clínico; 
 

Fonte: Autor (2018). 

  

Analisando a tabela 6, pode-se concluir que era consenso no grupo tutorial, que 

os requisitos levantados até o momento não atenderiam às necessidades da clínica 

escola. Em função disso, novos objetivos de aprendizagem, dessa vez, com o intuito 

de entender com mais profundidade os processos realizados na clínica foram 

propostos. 

Nesse sentido, novas reuniões, entrevistas e processos de engenharia reversa 

foram efetuados, criando um novo ciclo de construções interdisciplinares. O resultado 

foi uma nova lista de requisitos, que após validada com os gestores da clínica, se 

mostrou adequada ao que se propunha. Uma lista de requisitos, entretanto, responde 

apenas o que deve ser desenvolvido, deixando em aberto o como devem ser, quais 

característica e recursos e por quem serão usados os itens identificados. 

Estas questões, que são comuns em equipes de desenvolvimento de software, 

geram situações que exigem mais proximidade entre as partes interessadas – 

desenvolvedores e futuros usuários – para serem resolvidas. Com isso, diante deste 

problema a equipe foi levada, por meio de uma nova tutoria, a solucioná-lo. 

Assim, como resultado desta segunda tutoria, os requisitos previamente 

identificados foram detalhados usando a técnica de estórias de usuários. Esta 

técnica se refere a “curtas descrições de alto nível das funcionalidades requeridas, 

expressadas do ponto de vista do cliente” (SWEBOK, 2004, p.38, tradução nossa23). 

                                            
23 short, high level descriptions of required functionality expressed in customer terms. 
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A equipe escolheu utilizá-la em função de sua aplicabilidade em métodos ágeis de 

desenvolvimento de software. 

A esse respeito, foi igualmente em consenso com o grupo tutorial que se optou 

por usar métodos ágeis de desenvolvimento, que, segundo o Swebok (2004) são 

considerados mais leves e caracterizados por ciclos curtos de desenvolvimento 

iterativo, equipes capazes de se auto organizar, colaboração com o cliente e entregas 

significativas ao final de cada ciclo. Nesse contexto, entre as metodologias ágeis 

existentes, a equipe decidiu trabalhar com o SCRUM, por já possuírem conhecimentos 

acerca das práticas executadas neste método. 

Nesse contexto, segundo Schwaber (1997, p.118, tradução nossa24), o SCRUM 

é “uma metodologia de gerenciamento, aprimoramento e manutenção para um 

sistema existente ou protótipo de produção”. Dito isso, embora não seja o fim desse 

trabalho descrever processos e métodos de Engenharia de Software, apenas para 

contextualizar e viabilizar uma melhor compreensão das atividades realizadas com os 

alunos, a figura 16 mostra um resumo do funcionamento do SCRUM. 

 

Figura 16 – Metodologia SCRUM 

 
Fonte: Schwaber (1997). 

 

A figura 16 mostra que o SCRUM dispõe, resumidamente, de três momentos 

chave: o planejamento do ciclo de desenvolvimento (sprint); a execução do ciclo 

propriamente dito e; o fechamento, com a entrega de parte significativa da solução. 

                                            

24 SCRUM is a management, enhancement and maintenance methodology for an existing system or 

production prototype.  
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Um projeto de software, em geral é composto por várias interações (sprints), cada 

uma entregando parte da solução, até a conclusão do produto final. Nisso consiste o 

desenvolvimento iterativo. 

Assim, tendo a equipe definido sua metodologia de trabalho e concluído a 

confecção das estórias de usuários, verificou-se outra situação-problema, conforme 

mostrado na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tutoria para identificar o esforço necessário e o tempo disponível para o projeto 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: Neste momento, já se dispõe de todos os 
requisitos e suas respectivas descrições/estórias, o que nos 
permitiria iniciar o desenvolvimento no modelo ágil. Entretanto, o 
tempo neste projeto é uma restrição importante e não se sabe 
quanto esforço será necessário para concluir todas as entregas. 
Dessa forma, não há como saber se o tempo do qual se dispõe é 
ou não o bastante para concluir o projeto. 
 

 
Definição do problema  

Segundo a equipe: Não temos estimado o esforço necessário e o 
tempo que se dispõe, não sabendo se é suficiente ou não para 
concluir o projeto. 
 

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a equipe: 

 Levantar quanto tempo temos para concluir o projeto; 

 Identificar qual técnica de estimativa de esforço utilizar no 
projeto; 

 Estimar o esforço necessário para concluir o projeto;  
 

Fonte: Autor (2018). 

 

Esta foi uma das etapas mais críticas do projeto, pois, já haviam sido 

identificados e descritos todos os requisitos, o que permitiria iniciar o desenvolvimento 

do produto. Entretanto, não estava claro, ainda, se o tempo de que a equipe dispunha 

era suficiente para concluir o que foi proposto. 

Em função disso, o grupo tutorial determinou como objetivos de aprendizagem: 

o levantamento de quantas horas teriam do momento presente até o final do projeto; 

a identificação de uma técnica para estimativa de esforço para o projeto e; estimar o 

esforço necessário, em horas, para concluir o projeto. 

Esta tutoria possibilitou aos discentes, interações interdisciplinares com as 

ciências sociais aplicadas, como a administração, para compreensão das técnicas de 

estimativa de esforço para projetos. Ao final da tutoria, já havia sido evidenciado que 

o tempo disponível no semestre seria o suficiente para concluir o desenvolvimento do 

produto. 
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Sendo assim, a turma já dispunha de quase todos os subsídios necessários 

para executar o projeto e iniciar a construção do produto proposto. Entretanto, haviam 

ainda duas questões a serem tratadas: quais recursos tecnológicos usar para construir 

a solução de software e o que deveria ser entregue à clínica escola no final do primeiro 

ciclo de desenvolvimento. 

Estas situações-problemas foram modeladas para fazer com que os alunos 

pudessem superar os desafios do projeto de forma autônoma. Para cada uma delas 

foi proposta uma tutoria, a tabela 8, resume como foram tratadas as questões 

relacionadas à primeira entrega. 

Tabela 8 – Tutoria para definir a primeira entrega do projeto  

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: A equipe do projeto já dispõe das estórias 
devidamente descritas, do ambiente e das tecnologias definidos 
e configurados e das estimativas realizadas. Contudo, o projeto 
será dividido em fases (Sprints), sendo que a primeira terá 
duração de 10 dias corridos. Sendo assim, não há tempo hábil 
para entregar o projeto inteiro na primeira Sprint e ainda não se 
sabe o que exatamente deverá ser entregue (MVP); 
  

 
Definição do problema  

Segundo a equipe: A equipe não sabe quais requisitos funcionais 
gerariam valor para o cliente e caberiam na Sprint de 63 horas. 
 

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a equipe: 

 Identificar a relação de dependência entre as estórias de 
usuário; 

 Identificar as prioridades do cliente; 

 Selecionar quais estórias serão desenvolvidas na primeira 
Sprint; 

 

Fonte: Autor (2018). 

Conforme já mencionado neste capítulo, a metodologia usada para 

desenvolvimento de software escolhida foi SCRUM. Esta, por sua vez, tem como um 

de seus princípios, que a cada iteração deverá ser entregue ao usuário algo que tenha 

valor para ele, ou seja, algo que possa ser usado para resolver um problema.  

Sendo assim, ao definir o que seria entregue no final do primeiro ciclo, foi 

necessário, primeiramente, conhecer a expectativa do cliente e o que, na visão dele, 

ajudaria a resolver problemas importantes. Para isto, precisou-se estabelecer novas 

interações com os usuários do futuro sistema. Nesse contexto, foram organizadas 

reuniões e entrevistas não estruturadas para facilitar as dinâmicas de relacionamento. 

Além disso, outra importante variável que precisou ser considerada foi a relação 

de dependência entre os requisitos que, após implementados, comporiam a solução 

de software. Isto porque, durante as discussões da abertura da tutoria, ficou claro que 
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não seria viável implementar requisitos que não funcionassem por depender de outros 

que não coubessem na primeira entrega. Esta etapa exigiu o mapeamento e a 

modelagem dos processos realizados na clínica escola, levando a um conhecimento 

ainda mais acurado sobre as operações realizadas naquele ambiente. 

Desse modo, estas ações interdisciplinares de discussões, interações com o 

cliente e modelagem de processos, levaram à identificação do que deveria ser 

entregue no primeiro ciclo de desenvolvimento.  

O próximo desafio a ser superado foi identificar quais tecnologias seriam 

usadas para construção da solução. Sendo assim, como é possível observar na tabela 

9, vários estudos sobre possibilidades e recursos tecnológicos vigentes e que 

poderiam ser usados foram realizados pelos grupos tutoriais. Isto possibilitou, não 

apenas selecionar os recursos mais viáveis, como reconhecer possibilidades ao 

alcance dos alunos, seja por se tratar de soluções sem custos, seja por se tratar de 

recursos de fácil operação. 

 

Tabela 9 – Tutoria para definir os recursos tecnológicos a serem usados no projeto 

Etapa Descrição  

 
 
 
 
Situação-problema 

Segundo o tutor: Os requisitos foram definidos, descritos, 
estimados e priorizados. Porém para dar-se continuidade ao 
projeto de desenvolvimento é necessária a definição das 
tecnologias, plataformas e abordagens de desenvolvimento de 
software que serão utilizadas para a efetiva implementação do 
projeto. Não se sabe as linguagens que possibilitam a melhor 
entrega e integração com a solução, bem como os dados serão 
armazenados. 
 

 
Definição do problema  

Segundo a equipe: Não se sabe quais tecnologias serão 
utilizadas na implementação do projeto. 
 

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 

Segundo a equipe: 

 Identificar as opções de infraestrutura disponíveis; 

 Identificar as tecnologias que atendem à plataforma; 

 Determinar critérios para definição da tecnologia. 
 

Fonte: Autor (2018). 

 

Uma vez definidas as ferramentas e recursos tecnológicos com os quais a 

solução seria implementada, finalmente foi iniciada a primeira tutoria de 

desenvolvimento do produto. Foram necessárias 5 (cinco) iterações, que se 

materializaram em 5 (cinco) tutorias, para desenvolver a solução completa. 

Os processos de planejamento, implementação e conclusão do SCRUM, 

coincidiram perfeitamente com as etapas de planejamento, pesquisa e fechamento 
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das tutorias. A figura 17, mostra como foi possível adequar ambos os métodos e suas 

etapas para viabilizar o desenvolvimento do projeto. 

Figura 17 – Adequação do SCRUM e do PBL para trabalhar juntos 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

 

Aplicando a adequação apresentada na figura 17, durante a etapa de 

planejamento dos ciclos de desenvolvimento do SCRUM, eram trazidas situações-

problema que levavam os discentes a refletir sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento do produto. Mais especificamente, questões análogas à 

apresentada na tabela 8, que ajudavam a identificar o que poderia ser entregue ao 

cliente na próxima iteração. Em seguida, atividades de desenvolvimento, que 

envolviam codificação e pesquisa de soluções eram executadas, e, por fim, ao término 

do ciclo, os resultados eram apresentados à turma e ao cliente. Dessa maneira, a 

solução foi sendo construída ao longo das 5(cinco) iterações. 

É importante relatar que o resultado final do produto foi satisfatório para os 

gestores da clínica escola. A esse respeito, pode-se citar, nas palavras de um dos 

gestores – direcionadas à equipe por meio de uma ferramenta de comunicação online 

– que “os detalhes que vocês se deteram (sic), são os que mais nos causam 

transtornos, certamente deixará nossa clínica com um processo muito mais funcional 

e irá repercutir positivamente para os acadêmicos, professores e pacientes”. 

Sendo assim, pode-se considerar que os resultados das ações executadas 

durante o Estágio Supervisionado Obrigatório conduziram ao sucesso da equipe. Isto 

possibilita inferir que o objetivo proposto para esta fase do projeto foi atendido com 
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eficácia, pois, possibilitou que por meio de práticas interdisciplinares adequadas, a 

equipe atingisse o sucesso no desenvolvimento da solução que propôs. 

Com relação aos métodos de avaliação, foram mantidas as mesmas 

concepções e práticas realizadas na primeira fase, durante o Projeto Integrador. Por 

essa razão, não serão novamente apresentados. Entretanto, considera-se importante 

mostrar a percepção dos alunos com relação às tutorias desenvolvidas nesta fase do 

projeto. Sendo assim, as figuras 17, 18 e 19 apresentam os resultados das avaliações 

realizadas pelos discentes acerca do Estágio Supervisionado Obrigatório e da 

aplicação da PBL na condução das atividades desenvolvidas. 

Dessa forma, como é possível observar na figura 18, com relação ao 

andamento dos trabalhos e à dinâmica das sete etapas de Schimidt (1983), a 

percepção de 54,5% dos discentes era a de que cada tutoria seguia uma sequência 

clara, onde uma etapa conduzia a outra. Nesse quesito, mesmo os 36,4% que 

acharam que nem sempre era possível identificar a fase do trabalho na qual estavam 

trabalhando, admitiram, por meio da mesma avaliação, que isso não influenciava no 

bom resultado final. 

 

Figura 18 – Percepção dos discentes quanto ao método dos sete passos de Schmidt 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com relação à percepção dos discentes quanto à atuação do tutor, como é 

possível evidenciar na figura 19, se obtiveram resultados satisfatórios. Isso reforça 

que, apesar do foco estar no protagonismo discente, o tutor não é passivo, mas ator 

do processo de ensino-aprendizagem. 

  

Os trabalhos seguiam uma sequência lógica e 
clara, desde a apresentação do problema até a 
síntese final após a realização das pesquisas 

Nem sempre era muito claro em que fase do 
trabalho se estava trabalhando, mas, no geral, 
isso não influenciava no bom resultado final 

Os trabalhos eram confusos, não era possível 
identificar a fase em que se estava trabalhando. 
Isso prejudicava a execução das atividades e, 
consequentemente, o aprendizado 
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Figura 19 – Percepção dos discentes quanto à atuação do tutor 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por fim, da mesma forma que as atividades realizadas durante o Projeto 

Integrador, executado no segundo semestre de 2017, o objetivo principal do Estágio 

Supervisionado Obrigatório foi promover o desenvolvimento de competências 

interdisciplinares nos discentes. Desta vez, entretanto, as atividades se deram por 

meio de práticas interdisciplinares. A figura 20 mostra como os alunos se avaliaram 

quanto ao desenvolvimento de suas competências. 

 

Figura 20 – Percepção dos discentes quanto ao desenvolvimento de suas competências 
 

          

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como é possível observar, mais de 50% dos discentes acredita que melhorou 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes, enquanto que 23,1% acredita que 

melhorou em, pelo menos dois destes quesitos. Estas avaliações, contudo, apesar de 

importantes para a compreensão dos impactos desta pesquisa ação em suas 

diferentes dimensões, é subjetiva. 

Traz contribuições significativas durante todo o 
processo e isso fez a diferença 

Somente contribuiu significativamente durante 
a apresentação do problema e durante a 
síntese, sendo isso, o suficiente 

Só é necessário para auxiliar na avaliação das 
apresentações 

Atrapalha o andamento dos trabalhos 

Conhecimentos: Aprendi os conceitos 
técnicos necessários à atuação profissional 

Habilidades: Desenvolvi habilidades 
importantes (falar em público, liderança, 
trabalho em equipe) 

Atitude: Compreendi como agir melhor em 
equipe (contribuir, participar, tomar iniciativas) 

Melhorei em até dois dos itens citados acima 

Melhorei nos três itens citados acima 
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Por esta razão, no capítulo 3.2 será apresentada uma análise mais objetiva 

sobre a efetividade do processo apresentado no capítulo corrente. Para isso, far-se-á 

a apresentação dos resultados da aplicação de um questionário, considerando alguns 

fatores com potencial para influenciar nos resultados. 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com o intuito de avaliar a efetividade do trabalho descrito no capítulo anterior, 

propôs-se a criação de um instrumento de avaliação da compreensão interdisciplinar 

no que concerne à Engenharia de Software. Este instrumento materializou-se na 

forma de um questionário estruturado, cujo objetivo foi identificar se o processo de 

ensino-aprendizagem interdisciplinar, desenvolvido por meio da técnica de PBL, da 

maneira como foi aplicada, foi capaz de promover uma compreensão mais abrangente 

acerca da Engenharia de Software. 

Em outras palavras, foi avaliado se os discentes desenvolveram uma 

compreensão que ultrapassasse as fronteiras técnicas e chegasse ao entendimento 

sobre os impactos sociais, éticos, políticos e estéticos que suas produções nesta área 

podem gerar no contexto em que se encontram. Esta concepção de educação, além 

de orientar este trabalho e atender aos preceitos constitucionais e curriculares, está 

de acordo com as premissas de Jantch (1970) para interdisciplinaridade, conforme 

mostrado nos capítulos 1 e 2. 

Assim, o questionário proposto avaliou duas dimensões, sendo elas: 

 Entendimento sobre os impactos sociais da Engenharia de Software: Nesta 

dimensão foram trazidas questões que visaram avaliar o entendimento 

sobre o papel do bacharel em sistemas de informação na sociedade, tendo 

como base, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da 

Computação, com ênfase àquelas voltadas para o perfil do egresso dos 

cursos de Sistemas de informação e o tópico sobre Formação Humanística 

e Social. O objetivo destas questões foi verificar se os discentes 

desenvolveram a compreensão acerca das implicações de ordem ética, 

estética, política e social relacionadas ao bacharel em Sistemas de 

Informação;  

 Entendimento sobre as relações epistemológicas interdisciplinares entre 

esta área e demais ciências: Cujo objetivo foi avaliar a compreensão dos 
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discentes acerca das relações interdisciplinares entre a Engenharia de 

Software e outras áreas do conhecimento. De acordo com o glossário do 

IEEE Std 610.12-190, Engenharia de Software é “A aplicação de uma 

abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o 

desenvolvimento, operação e manutenção de software, isto é, a aplicação 

de conceitos de engenharia para software (IEEE, 1990, p.67). Sendo assim, 

considera-se que a área é integrada e interage diretamente com diversas 

disciplinas das Ciências Naturais, como a Matemática e outras áreas da 

Computação e também com diferentes disciplinas das Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas. As bases referenciais para a elaboração destas questões 

foram as Diretrizes Curriculares Nacionais para as áreas da Computação, o 

Software Engineering Boky of Knoledge (SWEBOK), entre outros 

referenciais complementares. 

O questionário, portanto, visou avaliar as competências interdisciplinares e o 

pensamento sistêmico dos discentes. Em função disso, optou-se pela formulação de 

questões que, seguindo os conceitos de Edgar Morin (2002), priorizaram: a 

reconstrução do complexo em detrimento da simplificação pelo método redutivo e 

da linearidade; a contextualização dos saberes em detrimento da abstração 

resultante do processo de atomização e; retomar a multidimensionalidade dos objetos 

do mundo real como princípio.  

As questões, portanto, não seguiram um padrão atomizador, linear e 

fragmentador, priorizando a formulação de perguntas complexas que contextualizam 

o conhecimento no mundo real em suas múltiplas dimensões. A tabela 10 mostra as 

relações entre o questionário e o referencial teórico utilizado neste trabalho, bem como 

as dimensões e as categorias nas quais está dividido. 

Tabela 10 – Relação entre questionário e referencial teórico 

Dimensões Categorias Referencial Teórico 

Entendimento sobre 
os impactos sociais 
da Engenharia de 
Software 

Consciência quanto à 
importância da formação 
científica; 

(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2011, p.5); 
(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2011, p.8); 
(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2016, p.3); 
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(SWEBOK, 2004, 224-256); 
 

Consciência sobre os 
impactos ambientais e 
sociais das produções 
tecnológicas em 
desenvolvimento de 
software; 

(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2011, p.5); 
(RIOS, 2009, p.16); 
(SWEBOK, 2004, 224-256); 

Espírito empreendedor e 
ética ao propor novas 
soluções; 

(MORIN, 2002, p.40-41); 
(RIOS, 2009, p.16); 
(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2011, p.5); 
(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2011, p.2); 
(BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
computação, 2016, p.3); 
 
(SWEBOK, 2004, 224-256); 

Relações 
epistemológicas 
interdisciplinares 
entre a Engenharia 
de Software e 
demais áreas do 
conhecimento 

Relações da Engenharia de 
Software com a 
Matemática; 

(JANTSCH, 1970, p.14-20); 
(CARNEIRO LEÃO, 1991, p.7-8); 
(SWEBOK, 2004, 257-278); 
 

Relações da Engenharia de 
Software com as Ciências 
Sociais Aplicadas; 

(JANTSCH, 1970, p.14-20); 
(CARNEIRO LEÃO, 1991, p.7-8); 
(SWEBOK, 2004, 133-147); 
(SWEBOK, 2004, 174-190); 
(SWEBOK, 2004, 206-223); 
 

Relações da Engenharia de 
Software e as Ciências 
Humanas; 

(JANTSCH, 1970, p.14-20); 
(CARNEIRO LEÃO, 1991, p.7-8);  
(KASHFI; NILSSON; FELDT, 2016, p.3); 
(CARDOZO E SILVA, 2014, p.26); 
(SWEBOK, 2004, 32-49); 
(SWEBOK, 2004, 174-190); 
 

Relações interdisciplinares 
entre os processos da 
engenharia de software; 

(JANTSCH, 1970, p.14-20); 
(CARNEIRO LEÃO, 1991, p.7-8); 
(SWEBOK, 2004, 148-161); 
(SWEBOK, 2004, 82-103); 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Quanto à forma de avaliação do questionário, por ser composto de questões 

de múltipla escolha com escala nominal, que segundo Chinsnall (1973) envolve 

simplesmente a classificação e identificação das variáreis sem uma relação direta 

entre elas, cada questão foi formulada para permitir apenas uma resposta correta. 

Além disso, o questionário, conforme já citado, foi dividido em duas partes, cada uma 

com 6 (seis) questões. Assim, ao avaliar o nível de conhecimento interdisciplinar a 
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partir do questionário, cada parte corresponde a 50% (cinquenta por cento) da 

pontuação total a ser atingida. A figura 21 detalha melhor como será contabilizada a 

pontuação. 

 

Figura 21 – Forma de pontuação do questionário 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

Como é possível observar, a pontuação total do questionário é de 100 (cem) 

pontos, sendo 50 (cinquenta) pontos relacionados às questões sobre o impacto social 

e 50 (cinquenta) pontos relacionados às questões sobre as relações epistemológicas 

interdisciplinares.  

Nesta pesquisa, foram considerados quatro níveis de compreensão, 

materializados em quatro conceitos, sendo eles: excelente, bom, satisfatório e 

insatisfatório. A figura 22 apresenta estes conceitos e suas relações com a pontuação 

a ser atingida no questionário. 

Figura 22 – Escala de pontuação vs Conceito 

 
Fonte: O Autor (2018). 

 

Para efeito de computação dos dados, foram consideradas as médias atingidas 

pelos grupos nos quais o questionário foi aplicado. A esse respeito, de modo a obter 

um referencial comparativo e identificar outras variáveis que pudessem influenciar na 

construção das competências interdisciplinares esperadas dos discentes, foram 

analisados 3 grupos distintos a partir da aplicação do questionário, sendo:  

a. Alunos que passaram pela PBL: discentes regularmente matriculados e 

que cursaram as disciplinas de projeto integrador e estágio 
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supervisionado obrigatório nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. 

Este grupo teve sua formação conduzida por meio da PBL ao passar 

pelas referidas disciplinas; 

b. Egressos dos anos de 2016 e 2017: que passaram também pelas 

disciplinas de projeto integrador e estágio supervisionado obrigatório, 

sem, entretanto, ter qualquer contato com a PBL; 

c. Alunos das fases iniciais: discentes regularmente matriculados na 

segunda, quarta e sexta fase do curso de Sistemas de Informação do 

ano de 2018. Este grupo ainda não passou por nenhuma das disciplinas 

citadas em que a PBL foi aplicada.  

Ao comparar os resultados dos questionários aplicados nestes três grupos, 

pretendeu-se evidenciar se o processo de ensino-aprendizagem aplicado por meio da 

PBL teve efeito sobre a construção das competências interdisciplinares dos 

acadêmicos do primeiro grupo. Esta comparação permitiu isolar alguns fatores que 

poderiam influenciar na aquisição destas competências por parte dos discentes, 

fatores estes, que estariam fora do escopo do processo proposto. 

No total, foram obtidas 62 respostas de um total de 82 esperadas. A tabela 11 

apresenta a quantidade de respostas por grupo analisado. 

 

Tabela 11 – Quantidade de respostas por grupo analisado 

Grupo Quantidade de 
Respostas Esperadas 

Quantidade de 
Respostas Obtidas 

Percentual 
Obtido 

Alunos que 
passaram pela 
PBL 
 

13 13 100%  
  

Egressos dos 
anos de 2017 e 
2018 

27 20 74% 

 
Alunos das fases 
iniciais 

 
42 

 
29 

 
69% 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A quantidade esperada para cada grupo foi obtida por meio dos sistemas de 

informação da universidade em que esta pesquisa foi realizada.  

Sendo assim, a figura 23 mostra como a pontuação atingida por cada grupo 

ficou distribuída entre as dimensões propostas para este estudo. 
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Figura 23 – Pontuação dos grupos estudados por dimensão 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os alunos que tiveram a PBL aplicada em seu processo formativo, alcançaram 

melhor desempenho em ambas as dimensões. As diferenças foram bastante 

significativas, principalmente, entre os alunos que passaram pela PBL e os alunos das 

fases iniciais. 

A pontuação geral, considerando as duas dimensões é apresentada na figura 

24, onde evidencia-se que cada grupo se posiciona em um conceito diferente, levando 

em conta o que propõe a figura 22 – Escala de pontuação vs conceito. 

Figura 24 – Pontuação geral considerando as duas dimensões analisadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Assim, dados os resultados apresentados, a tabela 12 mostra os grupos 

estudados e seus respectivos conceitos. É importante destacar que a diferença nas 

pontuações é bastante significativa, mostrando que, entre os grupos estudados, a PBL 

aliada a um planejamento adequado e conduzida conforme descrito no capítulo 3.1, 

teve um efeito bastante evidente na construção da aprendizagem que se pretendia. 

 

Tabela 12 – Conceito obtido por cada grupo 

Grupo Pontuação Conceito 

Alunos que passaram pela PBL 
 

93,05 Excelente  
  

Egressos dos anos de 2017 e 2018 75,00 Bom 
 
Alunos das fases iniciais 

 
45,67 

 
Satisfatório 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Entretanto, há um fator que deve ser considerado ao analisar os resultados 

obtidos: o efeito da experiência profissional. Isto porque a experiência profissional 

possibilita a interação direta ou indireta com profissionais de outras áreas do 

conhecimento, o que pode favorecer a construção de relações e saberes que ajudam 

a promover uma compreensão mais abrangente, em maior ou menor grau, sobre a 

própria área de atuação. Posto de outra forma, acreditamos que a esta experiência 

tem potencial para promover nos sujeitos, o desenvolvimento de competências 

interdisciplinares e o entendimento sobre o impacto de seu trabalho no meio em que 

é exercido. 

Além disso, é comum que discentes do curso de Sistemas de Informação, da 

universidade onde se deu esta pesquisa, mesmo durante o processo formativo, atuem 

no mundo do trabalho. Para isolar o efeito desta variável, as respostas foram 

analisadas levando-se em conta, também, este ponto de vista.  

Nesse sentido, foi considerado como dotados de experiência profissional, 

apenas aqueles que, ao responder o questionário, informaram que trabalhavam em 

alguma das áreas da Engenharia de Software. A figura 25 apresenta como a 

experiência profissional influenciou os resultados do grupo que passou pela PBL. 

Neste grupo, 46% dos entrevistados contavam com experiência profissional. 
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Figura 25 – Influência da experiência profissional nos resultados dos alunos que passaram pela PBL 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Evidencia-se na figura 25, que embora haja uma clara diferença entre os 

resultados atingidos por aqueles que atuam em alguma das áreas da Engenharia de 

Software, em relação àqueles que não atuam, a pontuação de cada subgrupo não se 

afasta mais do que 5 pontos da média do grupo em ambas as dimensões. Além disso, 

somando-se os pontos de cada dimensão e levando em conta o conceito estabelecido 

para classificar os resultados obtidos a partir do questionário, tanto aqueles que 

contavam, como aqueles que não contavam com experiência profissional ao 

responder o questionário, atingiram conceito excelente. 

Da mesma forma, pode-se evidenciar que, neste grupo, os alunos que 

afirmaram ter experiência profissional tiveram um desempenho melhor em ambas as 

dimensões analisadas. Em outras palavras, as questões sobre o entendimento acerca 

dos impactos sociais da Engenharia de Software, bem como das relações 

epistemológicas entre esta área e as demais ciências, foram melhor pontuadas, no 

grupo dos alunos que passaram pelo PBL, por aqueles que afirmaram estar tendo 

experiência profissional. 

O grupo dos egressos de 2016 e 2017, por sua vez, como mostra a figura 26, 

tiveram um resultado um pouco diferente. Neste grupo, 50% dos entrevistados 

contavam com experiência profissional. 
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Figura 26 – Influência da experiência profissional nos resultados dos egressos de 2016 e 2017 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme apresentado, se por um lado, na dimensão que avalia as relações 

epistemológicas entre a Engenharia de Software e demais ciências, os egressos de 

2016 e 2017 com experiência profissional pontuaram mais, os dados obtidos mostram 

que, por outro lado, na dimensão que avalia o entendimento sobre os impactos sociais 

desta área, o mesmo grupo pontuou menos. 

Outra importante observação a ser feita, é que, o conceito obtido entre ambos 

os subgrupos não sofreu variação. Da mesma forma que no grupo dos que passaram 

pela PBL, tanto aqueles que estavam tendo experiência profissional, quanto aqueles 

que não estavam, apesar da diferença de pontuação, mantiveram-se nos mesmos 

conceitos do grupo principal. 

Finalmente, ao observar o grupo dos alunos das fases iniciais, onde 17% dos 

entrevistados contava com experiência profissional, nota-se outra diferença em 

relação aos demais grupos. Neste, conforme pode ser observado na figura 27, a 

variação de pontuação entre os que tem experiência profissional e os que não tem é 

mais significativa. Este grupo é formado, majoritariamente, por alunos que passaram 

por poucas unidades curriculares, e que, por consequência disso, são dotados de 

menos práticas e horas aula, portanto, dispõe de uma formação acadêmica mais 

deficiente em relação aos outros grupos. 

Esta característica, mostrou ter colocado em vantagem significativa aqueles 

que contavam com experiência profissional. Evidencia-se, por exemplo, uma variação 
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maior em relação à média do grupo principal, tanto no subgrupo dos que não tinham 

experiência profissional, que teve seu conceito baixado para insatisfatório, quanto 

no subgrupo dos que a tinham, que teve seu conceito aumentado para bom. 

 

Figura 27 – Influência da experiência profissional nos resultados dos alunos das fases iniciais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ainda assim, a melhor pontuação para este grupo não alcança a pior pontuação 

dos egressos de 2016 e 2017. Com isso, no intuito de demonstrar melhor as 

diferenças de pontuação, a figura 28 apresenta uma síntese da variação de conceitos 

e da influência da experiência profissional nos resultados obtidos para cada grupo e 

subgrupo, considerando a soma das duas dimensões. 
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Figura 28 – Síntese da pontuação/conceito e influência da experiência profissional 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A figura 28 mostra que a experiência profissional somente influenciou 

significativamente, nos resultados do grupo dos alunos das fases iniciais. Somente 

neste, houve alteração de conceito por influência dessa variável. 

No que tange ao desempenho dos grupos, analisando as questões 

individualmente, a figura 29 mostra como ficaram as médias alcançadas.  

 

Figura 29 – Média dos pontos atingidos por questão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Conforme pode-se evidenciar, as médias de cada questão apontam para um 

desempenho melhor do grupo que passou pela PBL. Nesse contexto, com exceção 

das questões 9 e 10, este grupo obteve uma média melhor ou igual às dos outros 

grupos em todas as outras. É importante destacar, entretanto, que a questão 9 serve 

apenas para verificação de atenção do entrevistado, por isso, não tem relevância para 

análise direta dos resultados. A questão 10, por sua vez, trata das relações entre a 

Engenharia de Software e a Gerência de Projetos. 

O grupo das fases iniciais, por outro lado, obteve média inferior aos demais 

grupos em todas as questões. Outro ponto a ser destacado é que as médias mais 

baixas para os três grupos, considerando suas médias em outras questões, se deram 

nas questões 7 e 10. Esta trata das relações interdisciplinares dos processos dentro 

da própria Engenharia de Software, aquela, trata das relações interdisciplinares entre 

a Engenharia de Software e a Matemática. 

Dado o exposto, é possível concluir que a experiência profissional contribuiu 

para o desenvolvimento da compreensão dos entrevistados, nos três grupos e em 

ambas as dimensões avaliadas. Entretanto, não foi determinante para uma ascensão 

significativa no conceito geral de cada grupo. 

Além disso, pode-se observar que somente os alunos que tiveram a PBL, tal 

qual foi conduzida, em seu processo formativo – mesmo aqueles que não tem 

experiência profissional – obtiveram conceito excelente. Isto permite inferir que a 

técnica adotada foi eficaz ao que se propôs: formar cidadãos com maior consciência 

acerca dos impactos sociais das suas atividades e dotados de uma melhor 

compreensão acerca das bases interdisciplinares da sua área de atuação. 

Estas competências estão alinhadas com as concepções de educação 

assumidas como verdadeiras na execução deste trabalho e com as definições de 

Carneiro Leão (1991) e Jantsch (1970) para interdisciplinaridade, uma vez que 

possibilitam ao estudante, um entendimento sobre a aplicação da Engenharia de 

Software para a resolução de problemas reais, seja para fins comerciais ou sociais, 

portanto, com uma finalidade ou axiomática comum aos saberes a serem aplicados. 

Nesse contexto, o emprego prático dos princípios definidos por Schimidt (1983) para 

PBL, juntamente com um planejamento docente acerca da formulação dos problemas 

e dos conteúdos a serem trabalhados, possibilitou o sucesso evidenciado por meio 

dos dados desta pesquisa. 
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Este cenário possibilita afirmar que, da mesma forma que em outras áreas 

como a medicina, a contabilidade, a administração, etc., a engenharia de software 

também pode ser beneficiada pela PBL, quando adequadamente aplicada. Sendo 

assim, respondendo à questão central desta pesquisa, pode-se afirmar que sim, a 

PBL contribui para um processo formativo interdisciplinar em Engenharia de Software, 

visando uma educação integral. 

Entretanto, é importante reforçar que, embora a técnica tenha sido um 

viabilizador importante para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, o 

planejamento e o trabalho docente, conforme Dalben (2013), são os fatores 

determinantes deste sucesso. Igualmente importante é o engajamento dos alunos no 

processo de busca ativa pelo conhecimento. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação de capital humano, segundo Becker (2001), é determinante para o 

desenvolvimento de uma sociedade. O autor chega a afirmar, com base em dados 

mostrados em suas pesquisas, que novos avanços tecnológicos são pouco úteis em 

países que não contam com mão de obra qualificada para usá-las. Nesse contexto, a 

educação superior – dando maior ênfase, neste trabalho, para a graduação em 

Sistemas de Informação com foco em Engenharia de Software – desempenha um 

papel de grande importância na formação deste capital. 

Fundamentados nestas premissas, acreditamos que ações inovadoras no 

processo formativo deste capital humano, capazes de promover o desenvolvimento 

de competências que ultrapassem os interesses mercadológicos ou estritamente 

técnicos, são importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Com 

esta convicção, conduzimos esta pesquisa com o objetivo de avaliar uma alternativa 

capaz de viabilizar um processo formativo interdisciplinar em uma área considerada 

pela própria literatura vigente, conforme mostrado no capítulo 1, como 

superespecializada. 

Os resultados mostraram que, mesmo sob a influência do paradigma disciplinar 

da ciência moderna –  cujas consequências foram mostradas ao longo deste trabalho 

–, da opressão que tem como causa a transformação da ideologia neoliberal de 

mercado em senso comum – cujos efeitos foram apresentados por Apple em seu livro 

Para Além da Lógica de Mercado: compreendendo e opondo-se ao neoliberalismo, 

publicado em 2005 –, e das transformações científicas e tecnológicas – que tem 

influenciado as formas de interação social em suas diversas dimensões –, é possível 

promover uma formação que atenda à concepção de educação defendida neste 

trabalho. 

Nesse contexto, a PBL consistiu em um meio efetivo, cujos princípios e 

práticas, somadas a um planejamento, conteúdos e processos adequadamente 

conduzidos pelo docente, possibilitou que fossem atingidos resultados satisfatórios, 

não só com relação ao processo formativo em Engenharia de Software, mas também 

dos resultados e impactos sociais gerados pela ação docente e discente ao atender a 

uma demanda social, conforme descrito no capítulo 3.1. Com isso, espera-se ter 

contribuído para a melhoria no processo de formação de capital humano nesta área. 
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Entretanto, é importante que os processos desenvolvidos nesta pesquisa sejam 

replicados em outros contextos – turmas do mesmo curso ou de outras instituições de 

ensino –, não apenas para possibilitar a continuidade do trabalho de melhoria no 

processo formativo, mas também resolver questões encontradas durante a execução 

desta pesquisa, como a que se observa na figura 26, onde evidencia-se que os 

egressos de 2016 e 2017 com experiência profissional pontuaram menos nas 

questões relacionadas à dimensão que avalia o entendimento sobre os impactos 

sociais da Engenharia de Software. 

Este resultado pode ser a consequência de uma atuação profissional 

excessivamente técnica. Por esta razão, novas pesquisas e reflexões sobre a 

influência do mundo do trabalho na formação tecnológica são necessárias para 

confirmar esta hipótese. Além disso, a comparação com diferentes resultados da 

aplicação da técnica proposta neste trabalho se faz importante para validar ou refutar 

os resultados atingidos.  

Por fim, podemos concluir que esta pesquisa cumpriu seu objetivo, gerando 

ainda novas indagações que precisam ser respondidas. O trabalho de busca por 

melhoria contínua na educação deve ser constante. 
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