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INTRODUÇÃO 

Desde o começo da nossa disciplina, vimos algumas possibilidades de 

metodologias que podem ser aplicadas ao contexto educacional com o objetivo 

de promover o processo de ensino e aprendizagem por meio da motivação e 

engajamento dos alunos.  

Nesta aula, falaremos especificamente da metodologia ágil que, a partir 

de salas de aula ágeis, os alunos se auto organizam em virtude do seu próprio 

aprendizado. Para isso, são utilizadas estruturas visuais de responsabilidade e 

principalmente a aplicação do feedback reflexivo.  

Dessa forma, abordaremos os aspectos teóricos que envolvem o 

pensamento ágil na aprendizagem, como também algumas abordagens que 

podem ser aplicadas por professores em suas salas de aulas, como 

programação extrema (XP), Scrum e Kanban. 

TEMA 1 – METODOLOGIA ÁGIL 

A metodologia ágil tem sido empregada amplamente nos cursos da 

Ciência da Computação na Universidade da Cidade de Hong Kong por vários 

anos. Ainda que tenha maior adesão aos cursos relacionados à tecnologia, a 

metodologia ágil é uma abordagem que pode ser aplicada a outros cursos e 

disciplinas, se compartilharem dos mesmos objetivos e metas de ensino e 

aprendizagem promovido pela metodologia ágil.  

A metodologia ágil estimula a comunicação, o compartilhamento de 

informação e conhecimento, como também o processo de aprendizado dos 

indivíduos. Além disso, favorece uma abordagem interativa e baseada em 

equipe, tentando reduzir o desperdício de recursos, tempo e esforço de 

desenvolvimento (Salza et al., 2019).  

De acordo com Chun (2004), o ensino deve ser ágil para acompanhar as 

mudanças e necessidades do aprendizado. Consequentemente, o aprendizado 

deve ser ágil para enfrentar as mudanças nos ambientes de pesquisa, negócios 

e tecnologia.  

Os profissionais da área de tecnologia, que precisam desenvolver 

softwares, precisam adotar uma metodologia bem definida, uma vez que a 

atividade envolve um processo altamente complexo e que deve ser realizado por 

etapas, tarefas e planos bem definidos, além de compreender a dinâmica de 
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todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Além disso, os profissionais têm que 

saber lidar com mudanças, problemas e riscos esperados e inesperados. 

Paralelamente, podemos dizer que o processo de ensino é muito 

semelhante ao processo de desenvolvimento de software. Envolve várias partes 

com objetivos diferentes, até conflitantes, um cronograma para a realização das 

tarefas, um prazo fixo, recursos limitados e, principalmente, se depara com 

mudanças esperadas e inesperadas ao longo de todo o processo. Ou seja, tanto 

o ensino quanto o processo de desenvolvimento de software exigem 

planejamento das atividades, gerenciamento, avaliação e feedback constante de 

todas as etapas.  

A partir do pensamento para o desenvolvimento de software, a 

metodologia ágil possui três características principais: agilidade, extremidade e 

independência. Cada característica é descrita a seguir: 

 Agilidade: é a capacidade do professor de se adaptar e alterar 

prontamente o ritmo do curso e, possivelmente, a estrutura para atender 

às necessidades e habilidades dos alunos. O principal objetivo do ensino 

é ajudar os alunos a aprender, já que cada aluno é motivado 

diferentemente e aprende de diversas formas. Dessa forma, os alunos de 

uma turma poderão não aprender na mesma proporção ou da mesma 

maneira. A partir disso, ao ministrar uma aula ou um curso, o professor 

deve trabalhar de diferentes maneiras para que todos os alunos se 

envolvam com os assuntos tratados. Assim, um professor precisará 

garantir que diferentes necessidades de aprendizado sejam atendidas, 

em vez de apenas seguir um plano predefinido. Ou seja, a agilidade 

permite um processo de ensino e aprendizagem que se adapta às 

necessidades específicas de aprendizagem de cada classe, e isso é 

possível a partir do alto grau de comunicação, interação e feedback entre 

o aluno e o professor; 

 Extremidade: se algo é bom para o ensino e aprendizagem, vamos ao 

extremo e fazemos isso constantemente. Se o feedback for bom para os 

alunos, devemos dar feedback a cada aula. Por outro lado, se receber 

feedback dos alunos é bom, devemos permitir que os alunos deem 

feedback sempre que quiserem. Se os alunos aprenderem melhor 

ensinando, deverão poder ensinar e compartilhar seus conhecimentos 

constantemente. A metodologia ágil incentiva os professores a solicitar 
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feedback dos alunos constantemente e desde o primeiro dia. Esta não 

deve ser uma avaliação formal de ensino, mas sim um feedback informal 

e possivelmente anônimo do aluno com a intenção principal de orientar e 

ajustar a abordagem de ensino; 

 Independente: essa característica da metodologia ágil reflete em como o 

aluno se relaciona com o aprender, ou seja, o importante não é aprender 

apenas o conteúdo, e sim capacitá-los para “aprender o processo de 

aprendizagem”. Isso permite que o aluno adquira mais confiança no seu 

próprio aprendizado para que assim, ao final do curso ou disciplina, eles 

possam continuar o processo de aprendizagem por conta própria e sem 

intermédio do professor. 

A partir das três características apresentadas, é possível dizer que a 

metodologia ágil valoriza a interação entre alunos e professores, pois prioriza o 

conhecimento prático no lugar da aprendizagem mecânica, a comunicação ao 

invés de negociação e procura responder às mudanças em vez de apenas 

seguir um cronograma.  

TEMA 2 – A MENTALIDADE ÁGIL NA APRENDIZAGEM 

A partir dos anos 2000, um grupo de profissionais, que já praticavam a 

metodologia ágil para o desenvolvimento de softwares, se reuniu para criar o 

manifesto ágil (manifesto para o desenvolvimento ágil de software), que engloba 

tanto os valores quanto os princípios que os profissionais devem, então, adotar 

em suas atividades para melhorar o trabalho em grupo. Dessa forma, a ideia 

principal é ter uma abordagem incremental e iterativa em vez de um 

planejamento detalhado no início de um projeto de software.  

Saiba mais 

Leia sobre a História do Manifesto ágil. Disponível em: 

<http://www.metodoagil.com/manifesto-agil/>. Acesso em: 13 dez. 2019. 

Alguns pesquisadores procuraram adaptar as metodologias ágeis ao 

ambiente educacional, e principalmente adequar os valores e princípios 

definidos para o desenvolvimento de softwares para as práticas educacionais. 

Stewart et al. (2009) apresentaram a primeira revisão da literatura com o objetivo 

de apresentar como os métodos ágeis podem ser utilizados na educação.  
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A Tabela a seguir indica os valores definidos no manifesto ágil para o 

desenvolvimento de software, mas como cada valor pode estar relacionado ao 

ambiente educacional: 

Tabela 1 – Valores ágeis para o contexto educacional  

 MANIFESTO ÁGIL 
MANIFESTO ÁGIL NA 

EDUCAÇÃO 

1 
Indivíduos e interações, sobre 

processos e ferramentas. 

Alunos sobre processos e 

ferramentas tradicionais. 

2 
Software de trabalho, com 

documentação abrangente. 

Projetos de trabalho sobre 

documentação abrangente. 

3 
Colaboração com o cliente, além 

da negociação de contratos. 

Colaboração de alunos e 

professores em programas rígidos 

de cursos. 

4 
Respondendo à mudança, 

seguindo um plano. 

Responder ao feedback, em vez 

de seguir um plano. 

Fonte: Adaptado de Stewart et al., 2009, p. 5. 

A partir dos valores apresentados na tabela, vamos esclarecer como cada 

valor que foi definido para o desenvolvimento de software pode estar atrelado ao 

ambiente da sala de aula. O primeiro valor se refere aos ambientes centrados no 

aluno como o método mais eficaz de aprendizado ao invés do dos ambientes 

tradicionais, uma vez que os alunos participam ativamente do processo de 

aprendizagem desenvolvendo atividades em grupo, visando reforçar conceitos e 

permitir a investigação e exploração.  

Em relação ao segundo valor, assim como para o desenvolvimento de 

software, as práticas educacionais devem favorecer a produção de projetos 

desde o início do curso ou da disciplina. Logo, os alunos trabalham em um 

ambiente iterativo que proporciona uma maior imersão no projeto, mais 

aprendizado e resultados finais de melhor qualidade.  

O terceiro valor valoriza um ambiente focado no que os alunos estão 

fazendo e quais métodos pedagógicos podem promover a aprendizagem. Nos 

cursos que envolvem métodos de ensino tradicionais, o currículo se caracteriza 

como um contrato estrito e estabelecido entre o aluno e o professor, ao passo 
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que nos cursos que adotam o pensamento ágil, os alunos e professores podem 

estabelecer um relacionamento mais flexível e colaborativo. 

Por fim, o quarto valor diz respeito à agilidade, conforme mencionamos no 

Tema 1 desta aula, que deve ser considerada por professores para que 

apliquem diferentes abordagens para promoção da aprendizagem e, caso os 

métodos utilizados não estejam produzindo resultados esperados, procurar 

alterá-los para que se adequem à realidade dos alunos.  

Conforme falamos, o manifesto ágil procurou elencar os valores e 

princípios que os profissionais devem considerar para o desenvolvimento de 

software. Na tabela a seguir, relacionamos os 12 princípios originais do 

Manifesto Ágil e como Stewart et al. (2009) aplicam tais conceitos ao contexto 

educacional. 

Tabela: Princípios do manifesto ágil para o contexto educacional 

Manifesto Ágil Manifesto ágil na educação 

Alta prioridade para a satisfação do 

cliente, fornecendo desde cedo e 

continuamente um software valioso. 

 

Alta prioridade para preparar o aluno 

para se auto organizar, fornecendo 

continuamente componentes do 

curso que refletem a competência.  

Os requisitos podem mudar a qualquer 

momento para a vantagem competitiva 

do cliente. 

O professor e os alunos podem se 

adaptar às mudanças a qualquer 

momento para facilitar o aprendizado 

e desenvolver as habilidades. 

Entregue o software em 

funcionamento com frequência, de 

preferência na escala de tempo mais 

curta. 

Entregas de trabalho dos alunos em 

curtos períodos de tempo, permitindo 

feedback frequente. 

 

Pessoas de negócios e 

desenvolvedores devem trabalhar 

juntos diariamente. 

Interação iterativa entre o professor e 

os alunos (ou grupos de estudantes). 

 

Crie projetos em torno de indivíduos 

motivados e apoie-os em um ambiente 

adequado. 

Dê aos alunos o ambiente e o apoio 

necessários para serem bem-

sucedidos. 

Prefira conversas cara a cara. 

 

Permita a interação direta com os 

alunos ou grupos de alunos. 
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O software de trabalho é a principal 

medida de progresso. 

 

As entregas de trabalho (por 

exemplo, modelos, software, 

entregas do projeto, apresentações) 

são a principal medida do progresso 

do aluno. 

Os patrocinadores, desenvolvedores e 

usuários devem poder manter um 

ritmo constante indefinidamente. 

 

O ambiente de aprendizagem 

cooperativa é a base para o ensino 

das habilidades necessárias para a 

aprendizagem ao longo da vida. 

A atenção contínua à excelência 

técnica e ao bom design aumenta a 

agilidade. 

A atenção contínua à excelência 

técnica e ao bom design aprimora o 

aprendizado. 

Simplicidade é essencial. 

 

Compreender o problema e resolvê-

lo de forma simples e clara é 

essencial. 

As melhores arquiteturas, requisitos e 

projetos emergem das equipes auto 

organizadas. 

 

Os grupos e equipes de estudantes 

devem se auto organizar, mas todos 

devem participar igualmente do 

esforço. 

Intervalos regulares, a equipe reflete 

sobre como se tornar mais eficaz, 

depois ajusta e ajusta seu 

comportamento de acordo. 

 

Em intervalos regulares, os alunos e 

professores refletem e oferecem 

feedback sobre como ser mais eficaz 

e, em seguida, as partes 

interessadas se ajustam de acordo 

para serem mais eficientes. 

Fonte: Adaptado de Stewart et al., 2009, p. 6. 

É possível observar, nos 12 princípios do manifesto ágil para a educação, 

que a prioridade dos professores é atender às necessidades dos alunos para 

que se tornem ativos no processo de aprendizagem. Na metodologia ágil, os 

alunos são auto organizados em equipes, todos colaborando com o mesmo 

esforço e refletindo e oferecendo feedback uns aos outros para contribuir para 

que cada um se torne mais eficaz e eficiente na aprendizagem. Dessa forma, ao 

trabalharem em um ambiente baseado na confiança e com compartilhamento de 
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conhecimento entre colegas e professores, o aluno tende a ser mais motivado a 

aprender.  

Segundo Stewart et al. (2009), as entregas de atividades e trabalho são a 

medida mais tangível do desenvolvimento dos alunos, isso porque a 

aprendizagem significativa, baseada em projetos, é incentivada principalmente 

com atenção contínua à excelência técnica e ao bom design, mas promovendo a 

simplicidade das soluções.  

A partir dos valores e princípios elencados sobre a mentalidade ágil na 

aprendizagem, é possível perceber que um ambiente baseado na metodologia 

ágil oportuniza o desenvolvimento de conteúdo como também de habilidades 

pelos estudantes. Cavalcanti e Filatro (2018, p. 71) ressaltam que, além disso, 

as premissas da metodologia ágil possibilitam aos alunos “uma transição mais 

suave para o mundo do trabalho – particularmente no caso de setores como a 

Engenharia, em que os candidatos já equipados com esse modo de pensar são 

especialmente bem avaliados no mercado”.  

 Embora a metodologia ágil tenha sido utilizada mais amplamente nos 

cursos para o ensino da engenharia de software, principalmente com uma 

abordagem de aprendizado baseada em projetos, podemos transpor as 

premissas da mentalidade ágil para a educação primária e secundária, a partir 

da implementação de uma estrutura educacional usando animações e Scratch 

(<http://www.scratchbrasil.net.br/>) para ensinar habilidades de pensamento 

computacional baseadas em práticas ágeis.  

Fronza et al. (2017) relatam a experiência da aplicação do Scratch em 

uma turma do K-12, em que os alunos começaram pelo brainstorming e 

produziram storyboards e mapas mentais. Em cada iteração ágil, eles 

desenharam e programaram, verificando a conformidade com os requisitos. 

Durante a fase retrospectiva, eles analisaram todo o projeto e planejaram 

atividades futuras. Os resultados revelaram que as estratégias ágeis 

incorporadas ao aprendizado baseado em projetos facilitaram a regulamentação 

da equipe e o gerenciamento de projetos. O professor atuou como supervisor e 

mediador do processo, ajudando os alunos a melhorar seu aprendizado por meio 

do desenvolvimento dos projetos.  

Além da aplicação do Scratch como uma das possibilidades para o 

processo de ensino e aprendizagem viabilizado pela metodologia ágil, a seguir 
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falaremos de outras formas de utilizar a mentalidade ágil na educação: 

programação extrema (extreme programming – xp), Scrum e o Kanban. 

Saiba mais 

Leia o artigo intitulado O uso do Scratch na Educação Básica: Um relato 

de experiência vivenciada no PIBID, disponível em <https://www.br-

ie.org/pub/index.php/wie/article/view/7258/5056>. Acesso em: 13 dez. 2019. 

TEMA 3 – ABORDAGENS ÁGEIS: PROGRAMAÇÃO EXTREMA (EXTREME 

PROGRAMMING – XP) 

  A programação extrema (XP) é uma metodologia ágil de desenvolvimento 

que tem por objetivo melhorar a qualidade e a capacidade de resposta do 

software às mudanças nos requisitos do cliente. Dessa forma, o ciclo de vida do 

XP permite lançamentos frequentes em curtos ciclos de desenvolvimento, 

melhorando a produtividade da equipe e, ao final, novos requisitos do cliente 

podem ser adotados.  

O XP utiliza histórias de usuário e associa a elas testes de aceitação que 

precisam ser aprovados com êxito antes que as histórias possam ser 

consideradas concluídas. Além disso, espera-se que o programador realize 

testes para as tarefas individuais que contribuem para uma história.  

As fases do método XP são a exploração, o planejamento, o design, a 

codificação e o teste. Durante a exploração, os usuários e os desenvolvedores 

escrevem as histórias relacionadas ao funcionamento do sistema; a fase de 

planejamento serve para decidir quais histórias devem ser implementadas e 

quais outras podem esperar; o design indica a arquitetura correta (as classes 

envolvidas e suas responsabilidades); durante as fases de codificação e teste, 

as histórias selecionadas na fase de planejamento com a arquitetura do projeto 

são implementadas usando alguma linguagem de programação, além de serem 

testadas tanto pelos programadores quanto pelos usuários (Lembo; Vacca, 

2012) 

A partir do exposto, elencamos os cinco principais valores associados à 

abordagem ágil XP:  
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Figura 1 – Principais valores associados à abordagem ágil XP 

 

E como aplicar as características que envolvem a XP na educação? 

Podemos dizer que o XP se assemelha ao processo de ensino, uma vez que 

tudo muda continuamente em um ambiente educacional. Os alunos são 

humanos e, portanto, sua resposta ao aprendizado nunca é completamente 

previsível, mudando com o tempo e de aluno para aluno. 

Cavalcanti e Filatro (2018) resumem três pontos essenciais da 

metodologia ágil que devem ser considerados por professores em suas práticas 

pedagógicas: 

1. Aprender fazendo – para que os alunos se envolvam nas aulas e estejam 

motivados com sua aprendizagem, as atividades devem oportunizar que 

os alunos construam o conhecimento em torno de um tema ou assunto 

tratado, bem como garanta a aprendizagem significativa;  

2. Aprender por colaboração – o ambiente que proporciona a aprendizagem 

de forma colaborativa, a partir de trocas de informações e conhecimentos 

entre os alunos, tende a resultar em maior pensamento crítico e reflexivo, 

como também aprendizagem significativa; 

3. Aprender por meio de testes – apesar de testes serem aplicados com 

frequência para avaliar os alunos, eles podem ser adotados 

constantemente para gerar maior número de feedbacks aos alunos, 

orientando, desse modo, as atividades seguintes. Isso possibilita que os 

alunos acompanhem e sejam responsáveis pela própria aprendizagem. 

  

simplicidade: soluções 
simples são consideradas 
mais baratas e rápidas de 

serem implementadas. 

comunicação: todos os 
membros da equipe devem 
se comunicar intensamente 
entre si através do diálogo 

pessoal, visando evitar mal-
entendidos.

feedback: o progresso do 
desenvolvimento é 

frequentemente mostrado, e 
os erros podem ser evitados. 
O feedback também vem dos 

testes. 

respeito: todo membro da 
equipe é valioso, mesmo que 

seja apenas entusiasmo; 

coragem: usar os valores de 
XP requer muita coragem. 
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A partir de uma investigação, Lembo e Vacca (2012) propuseram uma 

metodologia de design instrucional que explora o XP e a aprendizagem baseada 

em projetos. O processo de design instrucional é constituído por papéis; 

estudantes, professores, equipes de liderança e famílias, e cada um realiza 

alguma atividade, como por exemplo, a resolução de problemas, estudo pessoal, 

palestras.  

Com base no Manifesto Ágil na Educação, Lembo e Vacca (2012) 

consideraram os valores aplicados ao ambiente educacional, relacionando-os à 

abordagem XP. A maior prioridade é satisfazer os alunos por meio da produção 

contínua de projetos reais e da obtenção de resultados. Uma colaboração entre 

professores, alunos e pais ocorre durante cada iteração do projeto, preferindo a 

comunicação frente a frente.  

Dessa forma, os projetos educacionais devem ser projetados para 

resolver problemas complexos da vida real e ter uma duração curta, gerando 

pelo menos o nível de conhecimento, habilidades e capacidades esperados. 

Assim, um projeto deve exigir que atividades críticas, análise, síntese e solução 

de problemas sejam aplicadas individualmente ou de forma cooperativa e 

colaborativa.  

TEMA 4 – ABORDAGENS ÁGEIS: SCRUM 

Outra alternativa de metodologia ágil é o Scrum, que conta com uma 

estrutura de gerenciamento de projetos baseada no controle empírico do 

processo, caracterizado por frequentes inspeção e adaptação interativa e 

incremental.  

Essa abordagem possui algumas terminologias que serão importantes 

esclarecermos e são aspectos que envolvem o Scrum, também utilizadas no 

contexto educacional: 
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Figura 2 – Terminologias Scrum 

 

Fonte: Cavalcanti e Filatro, 2018, p. 77. 

Com base nos conceitos apresentados, no Scrum, cada sprint tem início 

com a reunião de planejamento em que a equipe de desenvolvimento e seus 

clientes decidem quais dos recursos serão incluídos no próximo sprint. O 

proprietário do produto é alguém que faz a intermediação entre a equipe de 

desenvolvimento e os clientes. Ressalta-se que a equipe de desenvolvimento é 

responsável pela verificação das expectativas e das questões pendentes e, 

dentro da equipe, existe o “scrum master”, que é o membro responsável por 

manter o processo de desenvolvimento e garantir que a equipe desempenhe 

seus papéis de maneira eficaz. 

O Scrum possui eventos relacionados a um sprint, chamados de 

cerimônias, e os sprints duram em torno de 2 semanas, mas podem ser mais 

curtos ou mais longos, dependendo do projeto. As equipes são auto organizadas 

e, durante um sprint, os membros da equipe trabalham no desenvolvimento dos 

recursos selecionados e coordenam seu trabalho por meio de reuniões de stand-

up. Cada sprint termina com uma reunião de revisão, na qual a equipe de 

desenvolvimento fornece o feedback sobre os recursos desenvolvidos durante o 

sprint. Na figura a seguir, apresentamos o ciclo de vida do Scrum: 

  

SPRINT
•refere-se ao intervalo de tempo no qual um grupo se compromete a alcançar um
conjunto de resultados. Dessa forma, a técnica envolve um desafio de curta
duração, com uma linha de partida e uma linha de chegada, denominada de
deadline (tempo-limite) estabelecido para a conclusão do desafio.

STAND-UP
•diz respeito ao encontro diário dos membros de uma equipe ou grupo realizado
com a finalidade de reunir informações sobre o status de um projeto. Propõe que
os participantes respondam a três perguntas básicas: O que fizemos ontem? O
que faremos hoje? Quais obstáculos estão impedindo nosso avanço? Dessa
forma, podem acompanhar em que passo está um projeto ou desafio e coordenar
esforços para resolver problemas difíceis e/ou demorados.

RETROSPECTIVA
•induz os alunos, no início de um curso (ou aula, unidade de estudo ou disciplina), a
refletir sobre o que gostaram em seus cursos anteriores, o que mudariam e o que
buscam obter no curso presente.
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Figura 3 – Ciclo de vida do Scrum 

 

 

Créditos: Tartila/Shutterstock. 

Com base nas características apresentadas, alguns pesquisadores 

procuraram adaptar o Scrum ao contexto educacional. Essa tentativa é chamada 

de eduScrum, possuindo um guia que indica o processo, as funções e 

responsabilidades envolvendo as práticas pedagógicas. 

Primeiramente, podemos elencar os eventos associados ao eduScrum, as 

chamadas cerimônias, que envolvem:  

 Reunião de planejamento no início do sprint, para definir a formação da 

equipe, as metas de aprendizado e o planejamento do trabalho; 

 Levantamento no início de cada aula, com duração de 5 minutos para 

sincronizar as atividades e realizar planos para a próxima reunião;  

  Revisão das atividades realizadas no último sprint, para mostrar o que os 

membros aprenderam;  

 Uma retrospectiva para criar um plano de melhoria e preparação para o 

futuro sprint.  

A equipe de desenvolvimento deve ser composta por:  

1. Professor: aquele que assume o papel de proprietário do produto, 

decidindo o que precisa ser aprendido, monitora o processo e avalia os 

alunos. Dessa forma, o professor tem por objetivo oportunizar os 

resultados de aprendizagem envolvendo tanto as habilidades, como 

organização, planejamento, colaboração e trabalho em equipe; 
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2. Equipe de alunos: é auto organizada e se propõe a atingir os resultados 

de aprendizagem de forma iterativa e incremental. O papel de mestre do 

eduScrum é escolhido pelo proprietário do produto ou por todos os 

alunos. Ele atua como um líder e auxilia a equipe a desempenhar 

eficazmente sua função.  

Os sprints no contexto educacional envolvem conjuntos de tarefas, 

organizadas de maneira coerente para atingir as metas de aprendizado, e a 

duração dependerá da forma que o professor deseja trabalhar na sala de aula, 

podendo envolver até 2 meses ou menos. Os sprints são mapeados e as tarefas 

são consideradas eventos com tempo definido e projetadas para permitir 

reflexões e críticas.  

Com o objetivo de esclarecer como o Scrum pode ser aplicado em sala de 

aula, apresentaremos alguns estudos de pesquisadores que têm procurado 

investigar e testar o eduScrum.  

O primeiro deles apresenta um estudo de caso realizado no ensino 

fundamental e médio para o desenvolvimento de software utilizando o Scrum. A 

investigação ocorreu em 7 turmas de escolas diferentes, sendo que cada turma 

era dividida em 2 equipes. Todas as equipes desenvolveram o mesmo projeto de 

software, mas utilizaram metodologias diferentes. As equipes que aplicaram o 

Scrum para o desenvolvimento do projeto apresentaram um desempenho melhor 

na pontuação e no processo em relação às equipes que utilizaram outra 

metodologia. Além disso, os alunos demonstram um pouco mais de interesse no 

Scrum (Missiroli; Russo; Ciancarini, 2017). 

O Scrum também foi introduzido com sucesso e combinando com os 

jogos sérios no curso de Gerenciamento de Projetos de Software da 

Universidade Aalto. O estudo explora a aplicação do jogo de simulação Scrum, 

chamado de desafio Scrum LEGO. As equipes de alunos aprenderam os papéis, 

eventos e conceitos do Scrum na prática, simulando vários sprints de 

desenvolvimento, planejando e construindo incrementalmente um produto de 

blocos LEGO (Paasivaara et al., 2014).  

Com base no exposto, é possível perceber o eduScrum pode ser 

potencialmente aplicado para ensinar qualquer assunto em qualquer nível da 

educação.  Além de combiná-lo com outras metodologias, o Scrum pode ser 

efetivamente empregado como um método educacional e gerencial para a 

educação interdisciplinar.  
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Saiba mais 

Leia o seguinte artigo, intitulado Metodologia Ágil Scrum em um Ambiente 

de Sala de Aula, em: 

<https://www.researchgate.net/publication/309879582_Metodologia_Agil_Scrum

_em_um_Ambiente_de_Sala_de_Aula>. Acesso em: 13 dez. 2019. 

TEMA 5 – ABORDAGENS ÁGEIS: KANBAN 

Existem outras abordagens trazidas do desenvolvimento de software e 

que são utilizadas pela educação para proporcionar a aprendizagem ágil. 

Algumas delas são: o ensino emparelhado, que envolve a programação em 

pares, em que há o compartilhamento e troca de informações; declarações de 

missão do curso, que engloba um documento relacionando os valores e 

objetivos que devem ser seguidos por todos (alunos e professores), entre outras. 

Neste momento da aula, falaremos especificamente sobre o Kanban, que 

é um método de programação desenvolvido e empregado desde a década de 

1960, pela Toyota, para produção Lean. O Kanban foi projetado como um 

sistema de programação para facilitar o controle de produção e estoque, em que 

as equipes de trabalho podem obter uma fabricação Just-In-Time (JIT), 

reduzindo os tempos de fluxo no sistema de produção e os tempos de resposta 

dos fornecedores e dos clientes. 

A ferramenta mais visível dessa metodologia é o chamado quadro 

Kanban, que é um painel físico com várias colunas representando os diferentes 

estágios pelos quais qualquer tarefa do projeto deve passar enquanto está 

sendo processada pela equipe. Para Cavalcanti e Filatro (2018, p. 80), no 

quadro Kanban,  

A tarefa ou projeto de aprendizagem é dividida em partes, cada uma 
delas registrada por escrito em um cartão e publicada em um mural 
virtual. Para cada item define-se uma coluna do tipo (o que fazer, em 
progresso, feito) a fim de poder visualizar o status do projeto e o tempo 
médio para completar cada tarefa. 
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Figura 4 – To do, work, done 

 

Créditos: Pixel-Shot/Shutterstock. 

Com base na divisão de tarefas, o Kanban possui 4 princípios que podem 

ser utilizados para a aprendizagem ágil na sala de aula: 

1. Visualização do trabalho: criando um modelo visual do projeto, é possível 

notar qual é o fluxo de trabalho das tarefas e atividades e como elas 

transitam no sistema Kanban. Tornar o trabalho visível a todos os alunos 

se torna interessante do ponto de vista da comunicação e colaboração 

entre eles, além de permitir que esses vejam com rapidez como o 

trabalho está sendo desenvolvido, concentrando seus esforços para 

aumentar o fluxo de trabalho; 

2. Limitar o trabalho em processo: limitando a quantidade de trabalho 

incompleto em andamento, é possível reduzir o tempo que um item leva 

para percorrer o sistema Kanban. Pode-se, também, evitar os problemas 

causados pelo revezamento de tarefas, permitindo que as equipes de 

alunos entreguem um trabalho de qualidade mais rápido em um ambiente 

sustentável; 

3. Foco no fluxo: para que o sistema Kanban seja otimizado e para melhorar 

o fluxo de trabalho, é preciso coletar métricas para realizar uma análise 

de todo o projeto e até obter indicadores principais de problemas futuros. 
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Dessa forma, um fluxo consistente de trabalho é essencial para uma 

entrega mais rápida das tarefas e agregando maior valor a atividade em 

questão; 

4. Melhoria Contínua: quando o sistema Kanban estiver em andamento, é 

preciso medir a eficácia a partir do acompanhamento do fluxo, da 

qualidade, da produtividade e dos prazos de entrega.  

 Com base nas ideias apresentadas sobre o Kanban, encerremos nossa 

aula. É importante ter em mende que todas as características apresentadas a 

respeito da metodologia ágil podem ser aplicadas em um contexto educacional, 

pois o pensamento ágil proporciona um ambiente de aprendizado estruturado 

que reforça a liberdade de ensinar e aprender, um ambiente em que os alunos 

reivindicam a responsabilidade por seu próprio aprendizado e os professores 

passam a ser facilitadores e mediadores do processo de ensino e aprendizagem.  

Saiba mais: 

Leia o artigo intitulado Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e 

Inovação, Disponível em: 

<https://www.academia.edu/33871738/UTILIZANDO_O_M%C3%89TODO_KAN

BAN_NA_CONSTRU%C3%87%C3%83O_DE_UM_GAME_UMA_EXPERI%C3

%8ANCIA_COM_ALUNOS_DO_ENSINO_M%C3%89DIO_DE_UMA_ESCOLA_

P%C3%9ABLICA>. Acesso em: 13 dez. 2019. 
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