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Resumo 
 

Objetivo: o objetivo da pesquisa foi descobrir as variáveis que podem ser incluídas 
em um modelo de autogestão ágil do trabalho docente na educação superior. 
Relevância/originalidade: o mundo está mudando rápido, as incertezas afetam a 
produção, o mercado e os serviços. A tecnologia está transformando a atividade 
humana, o clima, a política e as turbulências; e as desigualdades sociais pautam as 
discussões em todo o globo, o que tem afetado negativamente a educação. A 
relevância deste trabalho para a academia se comprova a partir das discussões sobre 
processos organizacionais e gerenciais envolvidos na gestão ágil, o que fortalece a 
discussão sobre agilidade e expande a discussão sobre o uso de metodologias ágeis 
fora do contexto de desenvolvimento de software e da Engenharia de Produção. 
Metodologia/abordagem: os procedimentos metodológicos adotados concordam 
com Minayo (2009) e Gil (2008) e caracterizam esta pesquisa como de natureza 
descritiva de abordagem qualitativa. Utilizou-se a entrevista como técnica de coleta 
de dados de acordo com Bauer e Gaskell (2017). Os participantes da pesquisa são 
docentes do nível superior. Os dados coletados foram analisados e tratados de acordo 
com Triviños (1987) e Lakatos e Marconi (2003), realizando estudo com 
procedimentos de classificação, categorização e codificação orientados pelo 
referencial teórico. Principais resultados: os docentes foram questionados em 
quatro dimensões, e com base nas respostas os professores concordaram que na 
dimensão organização do trabalho devem-se estabelecer metas, atividades e ciclos, 
bem especificados e respeitados, para assegurar o bom andamento de um projeto. 
Na dimensão visualização do fluxo, concordaram que o fluxo deve ser limitado a um 
número específico de tarefas para não sobrecarregar o sistema e as pessoas, 
permitindo a identificação, visualização e solução dos gargalos, assegurando a 
transparência do processo. Sobre o ritmo ágil obtiveram-se posicionamentos 
concordantes sobre a ocorrência de reuniões frequentes e a importância da 
colaboração e do ajuste constante do foco, visando garantir o sucesso do projeto. Por 
fim, a respeito da melhoria contínua, foi bem-recebida a ideia da necessidade de 
revisão do trabalho e do processo para garantir a qualidade e a eficiência, bem como 
para a criação de um plano de melhoria contínua. Contribuições teórico-
metodológicas: buscou-se com a pesquisa contribuir para a academia, ampliando as 
discussões sobre a autogestão ágil do trabalho docente na educação superior, 
propondo um framework conceitual aplicado. Contribuições sociais/para a gestão: 
o presente estudo apresenta relevância ao discutir questões da agilidade como 
suporte a gestão do trabalho docente, propondo de forma inovadora o uso de 
metodologias organizacionais, colocando o docente como sujeito principal na 
organização do seu trabalho e contribuindo para a elevação dos padrões de 
aprendizagem, tornando mais efetivas as ações pedagógicas e fortalecendo as 
organizações. Aderência à linha de pesquisa: Esta pesquisa atende aos objetivos 
de um mestrado profissional. Está inserida na linha de pesquisa Gestão em 
Organizações, Pessoas e Inovação, no Núcleo de Estudos em Gestão do 
Conhecimento, Aprendizagem e Inovação – NEGESCOPI do Mestrado Profissional 
em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Esse estudo é complementar a 
outros já desenvolvidos, ou em andamento, sob a orientação da Professora Dra. 
Eloísa Helena Rodrigues Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da 
Inovação no Setor Educacional. 
 
Palavras-chave: Autogestão ágil. Educação superior. Melhoria contínua.



 
 

Abstract 
 
Objective: The objective of the research was to discover the variables that can be 
included in an agile self-management model of teaching work in higher education. 
Relevance/originality: the world is changing fast, the uncertainties affect production, 
the market and services. Technology is transforming human activity, or climate, into 
politics and turbulence; and social inequalities are discussed around the globe, or that 
are negatively affected by education. The relevance of this work for the academy is 
verified from the discussions on organizational and managerial processes involved in 
agile management, which strengthens the discussion on agility and expands the 
discussion on the use of age-based methodologies for the context of software and 
engineering development. of Production. Methodology/approach: the 
methodological procedures adopted agree with Minayo (2009) and Gil (2008) and 
characterize this research as descriptive in nature with a qualitative approach. The 
interview was used as a dice queue technique in accordance with Bauer and Gaskell 
(2017). The participants of the research are teachers of higher education. The collected 
data were analyzed and treated according to Triviños (1987) and Lakatos and Marconi 
(2003), carrying out studies with classification, categorization and codification 
procedures oriented towards theoretical reference. Main results: the teachers were 
questioned in four dimensions, and based on the responses, the teachers agreed that 
in the organizational dimension of work, goals, activities and cycles should be 
established, be specified and respected, to ensure the improvement of a project. In the 
visualization dimension of the flow, we agree that the flow must be limited to a specific 
number of tasks so as not to overload the system and the people, allowing the 
identification, visualization and solution of both charges, ensuring the transparency of 
the process. On the agile rhythm, we will obtain concordant positions on the occurrence 
of frequent meetings and the importance of collaboration and the constant adjustment 
of the focus, aiming to guarantee the success of the project. Finally, with respect to 
continuous improvement, it was received with the idea of the need to review the work 
and the process to guarantee quality and efficiency, as well as to create a continuous 
improvement plan. Theoretical-methodological contributions: I sought to contribute 
to the academy, expanding the discussions on agile self-management of teaching work 
in higher education, proposing an applied conceptual framework. Social 
contributions/for management: this study presents relevance to or discuss 
questions of agility as support for the management of teaching work, proposing in an 
innovative way the use of organizational methodologies, placing the teacher as the 
main subject in the organization of their work and contributing to raising two standards 
of learning, making pedagogical activities more effective and strengthening 
organizations. Adherence to the line of research: This research meets the goals of 
a professional master's degree. It is part of the research line Management in 
Organizations, People, and Innovation, at the Center for Studies in Knowledge 
Management, Learning and Innovation of the Professional Master's in Business 
Administration at Fundação Pedro Leopoldo. This study is complementary to others 
already developed, or in progress, under the guidance of Professor Eloísa Helena 
Rodrigues Guimarães, coordinator of the research project Management of Innovation 
in the Educational Sector. 
 
Keywords: Agile self-management. College education. Continuous improvement.
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1 Introdução 

 

Este trabalho visa descobrir quais variáveis podem ser incluídas em um framework 

conceitual para gestão ágil do trabalho docente na educação superior. Sob este tema 

discutiremos aspectos da gestão ágil de projetos, dos ciclos e progresso incremental, 

da colaboração e busca constante pelo alto desempenho, evolução contínua, 

engajamento, valorizando sempre as premissas da gestão ágil, como a transparência, 

a adaptabilidade, o planejamento iterativo, o feedback contínuo, a entrega de valor, a 

flexibilidade e a integração. 

 

1.1  Contextualização 

 

O mundo está em um processo acelerado de mudanças, com ciclos mais rápidos e 

incertezas constantes que afetam a produção, o mercado e os serviços, incluindo os 

serviços acadêmicos. LeBlanc (2018) usa o termo militar Volatility, Uncertainty, 

Complexity e Ambiguity (VUCA), que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, 

afirmando que o termo descreve com precisão a Quarta Revolução Industrial, sendo 

notória a inteligência nas máquinas. A tecnologia está transformando a atividade 

humana. As mudanças climáticas, a política, turbulências e desigualdade social pautam 

as discussões em todo o globo. 

 

Pimonova (2020) alinha-se a LeBlanc (2018) ao ressaltar que este mundo VUCA requer 

funcionários capazes de aplicar os valores e princípios ágeis em seu trabalho. LeBlanc 

(2018) é categórico ao afirmar que este mundo requer agilidade para responder às 

necessárias mudanças organizacionais, permitindo responder rapidamente às 

oportunidades e às ameaças. O autor ainda complementa que esse movimento em 

busca da agilidade tornou treinamentos na abordagem ágil comum para funcionários, 

para líderes de grandes empresas e para governos, a exemplo da Noruega e da Nova 

Zelândia, sendo também introduzida a educação do método ágil em muitas 

universidades, incluindo a Cornell University e as universidades do Northern Arizona, 

ambas norte-americanas. E alerta para a necessidade de repensar o que se faz na 

educação superior, dada a velocidade da mudança e o pouco tempo 
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Nessa mesma linha, Kamat (2012) chama a atenção para a possibilidade de se estar 

preparando alunos para os empregos que ainda não existem hoje, e isso requer 

empenho para atender à iminente sociedade 5.0, conforme Önday (2019) e Fukuyama 

(2018). A sociedade é definida pelo governo do Japão como uma sociedade centrada 

no ser humano, com alta integração entre o ciberespaço e o espaço real, com potencial 

para promoção do desenvolvimento econômico e solução das questões sociais (Japan, 

2021). 

 

É nesse cenário complexo e desafiador que a gestão do trabalho docente ganha 

destaque, pois têm sido demandados agilidade, diversificação, conhecimentos 

profundos, bem como capacidade de inovação, incluindo inovação na gestão 

organizacional. 

 

Marcel (2013) adverte que o trabalho docente está sendo afetado, gerando 

preocupações sobre a organização e a saúde do professor. Perrenoud (2014), nas suas 

“dez novas competências para ensinar”, propõe ser necessário que o professor consiga 

organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrando a progressão das 

aprendizagens. E que ele deve ser capaz de conceber e fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação, com destaque ao desenvolvimento da cooperação entre os alunos, 

envolvendo-os em suas aprendizagens e em seu trabalho. Também fomentando o 

trabalho em equipe, ao participar da administração da escola, buscando nessa jornada 

informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão, bem como administrar sua própria formação. 

 

Nesse horizonte incerto encontram-se oportunidade e motivação para apoiar o trabalho 

docente, seu modo de ser, sua coerência e identidade. Diante disso, verifica-se que o 

trabalho de Lacerda, Dresch, Proença, Valle e Antunes Júnior (2013) dialoga com o 

exposto por Hipólito, Vieira e Leite (2012), conduzindo à compreensão da realidade 

pelos fenômenos organizacionais, observando forças e padrões que os explicam. 

 

Um reforço a essa discussão é dado por Schwartzman e Castro (2013), que consideram 

ser crescente a demanda por pessoas mais qualificadas às atividades produtivas e que 

só é possível desenvolver a economia de forma sustentável se a qualidade da formação 

profissional no país melhorar significativamente, permitindo o surgimento de negócios 
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e postos de trabalho de alta demanda por qualificação profissional e, com isso, 

contribuindo para melhor distribuição de renda. Os autores comentam, ainda, que a 

escassez de recursos humanos qualificados para o mercado de trabalho se deve à não 

resposta adequada dos sistemas de ensino a essa demanda, o que faz com que na 

economia se desenvolvam atividades baseadas em trabalho de baixa qualificação 

profissional.  

 

Nesse ínterim infere-se ser um caminho a adoção de métodos que colaborem para a 

gestão do trabalho docente, favorecendo a interação de componentes curriculares, 

como tratam Bicalho e Oliveira (2011). É uma prática essencial à formação de cidadãos 

capazes de interagir em sociedade. 

 

Por conseguinte, discute-se o uso de metodologias ágeis que incorporam elementos da 

gestão de projetos. López-Alcarria, Olivares-Vicente & Poza-Vilches (2019) definem 

metodologias ágeis como um conjunto estruturado de métodos e ferramentas utilizados 

para sustentar o pensamento ou mentalidade ágil. Eles relatam ser possível rastrear 

experiências ágeis desde a década de 1930. Neste trabalho será abordada a 

construção da mentalidade ágil na história, que resultou na criação do marco para a 

agilidade em 2001, quando um grupo de 17 desenvolvedores de software e 

profissionais de agilidade criou o chamado manifesto para o desenvolvimento ágil de 

software, influenciando as práticas atuais utilizadas no gerenciamento ágil de projetos.  

 

As abordagens ágeis de gerenciamento de projetos diferenciam do gerenciamento de 

projeto tradicional, também conhecido como modelo em cascata, no qual as 

especificações, recursos, tarefas e tempo são definidos por completo antes de começar 

a execução do projeto. Ao contrário, as metodologias ágeis têm como princípio a rápida 

e constante entrega de valor aliada à satisfação do cliente e, ainda, aceitando as 

mudanças a qualquer tempo, contrapondo-se ao estilo cascata. O foco nas pessoas é 

um princípio que colabora para a obtenção do engajamento, tanto do cliente do qual se 

espera colaboração regular, quanto do time responsável pela entrega.  

A proposta deste estudo encontra oportunidade e motivação para oferecer um modelo 

que sirva para reflexão sobre a autogestão do trabalho docente, baseado nos valores 

do manifesto ágil para educação proposto por Stewart, DeCusatis, Kidder, Massi & 

Anne (2009) e do manifesto ágil para educação superior proposto por Kamat (2012) 
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(Tabela 1). Esses manifestos dão preferência à interação entre professores e alunos 

pela colaboração em torno da aprendizagem e pela resposta rápida a mudanças. 

 

Tabela 1  

Valores ágeis na educação 

Valor do Manifesto Ágil na Educação 
(Stewart et al., 2009) 

Manifesto ágil na Educação Superior 
Kamat (2012) 

- Estudantes sobre processos e ferramentas 
tradicionais  

- Professores e alunos sobre administração e a 
infraestrutura 

- Projetos de trabalho sobre documentação 
abrangente  

- Competência e colaboração sobre conformidade 
e competição 

- Colaboração de estudantes e instrutores 
sobre programas rígidos de curso  

- Empregabilidade e comercialidade sobre o 
currículo e marcas 

- Respondendo ao feedback em vez de seguir 
um plano 

- Habilidades de atitude e aprendizagem sobre 
aptidão e grau 

Fonte: adaptado de Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A. van, Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., 
Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, 
K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). O Manifesto Ágil. Recuperado de: 
http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html; Stewart, J. C., DeCusatis, C. S., Kidder, K., Massi, J. R., 
& Anne, K. M. (2009). Evaluating agile principles in active and cooperative learning. Proceedings of 
Student-Faculty Research Day, CSIS, Pace University, B3.1 – B3.8. Retrieved from: 
http://csis.pace.edu/~ctappert/srd2009/b3.pdf; Kamat, V. (2012). Agile manifesto in higher education. 
Proceedings of 4th International Conference on Technology for Education, 231–232. 
https://doi.org/10.1109/T4E.2012.49. 

 

A primeira coluna da Tabela 1 refere-se aos valores do manifesto ágil na educação 

proposto por Stewart et al. (2009), que é uma adaptação do manifesto ágil criado por 

Beck et al. (2001). Na segunda coluna tem-se a proposição de Kamat (2012), chamado 

de Manifesto ágil na Educação Superior. É notório que as preferências contidas nos 

valores ágeis são importantes não apenas para o campo dos negócios, mas para a 

educação. Assim, sugere-se a adoção desses valores, entendendo que se pode elevar 

a qualidade do ensino, valorizando o trabalho docente.  

 

1.2  Problematização 

 

Quais variáveis podem ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do trabalho 

docente na educação superior? A resposta a essa pergunta é complexa. Augusto 

(2004) opina que a imprevisão da quantidade exata de tempo e esforço necessário para 

execução de um trabalho é determinante para a necessidade de organização, controle 

e administração do processo de trabalho. 

http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html
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Salza, Musmarra & Ferrucci (2019), ao revisar a literatura sobre metodologias ágeis 

aplicadas em educação, concluem que há aumento do interesse em estudar e aplicar 

metodologias ágeis em contexto de aprendizagem. E isso permite aos alunos 

desenvolverem a capacidade de trabalhar em grupos de forma eficiente. Os 

pesquisadores reconhecem haver grande esforço ativo na direção da formalização das 

metodologias ágeis no âmbito educacional, citando como exemplo o guia eduScrum 

elaborado por Delhij, Van Solingen e Wijnands (2017). 

 

Sob o ponto de vista da gestão, observa-se a necessidade de romper com o 

planejamento tradicional, que remete à realização por estágios lineares e sequenciais, 

para a adoção de ciclos contínuos, evitando o exagero no detalhamento do 

planejamento inicial, optando por um desenvolvimento incremental, mais próximo da 

realidade formativa e produtiva.  

 

O distanciamento entre realidade formativa de cursos superiores e a realidade do 

mercado de trabalho que tem desejável perfil profissional é um problema grave. Para 

aumentar o problema, o mundo está cada dia mais complexo e acelerado e essa 

complexidade está presente nas coisas, que agora estão na Internet e a cada dia mais 

inteligentes. Portanto, criar coisas complexas, de acordo com Sutherland (2016), coloca 

um grande peso sobre a humanidade, que se vê envolvida em um esforço criativo 

complexo, utilizando métodos de gerenciamento tradicionais ineficazes. Gondim (2002) 

trata da questão do perfil profissional desejável sob três grupos:  

 

a) Habilidades cognitivas, advindas do processo de educação formal, incluindo 

raciocínio lógico e abstrato, resolução de problemas, criatividade, capacidade de 

compreensão, julgamento crítico e conhecimento geral;  

b) técnicas especializadas, informática, línguas, operação de equipamentos e 

processos de trabalho;  

c) e comportamentais e atitudinais, que incluem cooperação, iniciativa, 

empreendedorismo.  

 

Além da discussão sobre o perfil profissional e mercado de trabalho, é notória a 

necessidade de organização do processo de trabalho, compreendendo as crises, 
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apoiando a inovação, para atender aos anseios de uma sociedade em transformação 

e responder às demandas, principalmente por mais qualidade na educação. 

 

Nesse sentido, este trabalho visa responder a seguinte questão: quais variáveis podem 

ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do trabalho docente na educação 

superior? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Descobrir as variáveis que podem ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do 

trabalho docente na educação superior. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever as principais metodologias ágeis aplicadas em diferentes contextos; 

b) identificar os conceitos das metodologias ágeis aplicáveis ao trabalho docente 

na educação superior; 

c) identificar a percepção dos profissionais da educação superior sobre o uso das 

metodologias ágeis em seu trabalho docente. 

 

1.4  Justificativas 

 

A relevância deste trabalho para a academia se comprova a partir das discussões sobre 

processos organizacionais e gerenciais envolvidos na gestão ágil, o que fortalece e 

expande a discussão acerca do uso de metodologias ágeis fora do cenário de 

desenvolvimento de software e da Engenharia de Produção. 

 

Contribuir com o trabalho docente já é motivação suficiente para se elaborar um modelo 

que possa nortear o gerenciamento do trabalho docente na educação superior. É 

notória a dificuldade da educação brasileira em responder às necessidades que se 

impõem no dia a dia. Essa proposta viu a oportunidade de colaborar para o ofício 

docente no tratamento de questões que envolvem a gestão, sugerindo um modelo que 
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sirva de reflexão e que ofereça ao docente uma opção para responder às necessidades 

de mudança, nas pessoas, na sociedade e na indústria. 

 

É possível afirmar que o presente estudo apresenta relevância ao discutir questões da 

agilidade como suporte à gestão do trabalho docente, propondo de forma inovadora o 

uso de metodologias organizacionais e colocando o docente como sujeito principal na 

gestão do seu trabalho. Com isso deixa evidente a contribuição para a elevação dos 

padrões de aprendizagem e torna mais efetivas as ações pedagógicas, fortalecendo as 

organizações e estabelecendo aderência à linha de pesquisa - inovação e 

organizações, concentrada na gestão em organizações. 

 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa a caracterizam como de 

natureza descritiva de abordagem qualitativa, e para isso utilizou-se a entrevista como 

técnica de coleta de dados. Os participantes da pesquisa são docentes atuantes no 

nível superior. Os dados coletados foram analisados e tratados de acordo com o que 

orientam Triviños (1987) e Lakatos e Marconi (2003). Na fase de descrição analítica, o 

material que constitui o corpus foi submetido a um estudo orientado pelo referencial 

teórico, realizando-se procedimentos de classificação, categorização e codificação. 

 

1.5  Organização do estudo 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo a introdução, na qual 

constam a contextualização, problematização, objetivos, justificativa e relevância do 

estudo.  

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, no qual se registram as pesquisas 

na área e a discussão sobre as origens das metodologias ágeis, envolvendo o 

pensamento Lean e a agilidade. Em seguida, aborda-se a agilidade aplicada na 

educação superior. Na sequência, discute-se sobre o trabalho e o trabalho docente. Por 

fim, trata-se dos fundamentos constitutivos de um framework conceitual, finalizando 

com a contribuição do referencial teórico para a pesquisa e uma síntese do referencial 

teórico. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia empregada na pesquisa, iniciando pela 

caracterização da pesquisa, em seguida a unidade de análise e observação; os 

procedimentos para coleta de dados; e os procedimentos para análise dos resultados, 

finalizando com uma síntese da metodologia.  

 

No quarto capítulo relatam-se e discutem-se os resultados alcançados, identificando e 

discutindo as relações existentes entre as variáveis obtidas a partir da literatura 

estudada, com a percepção dos docentes da educação superior a respeito do uso das 

metodologias ágeis em seu trabalho.  

 

Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais desta pesquisa, incluindo as 

reflexões sobre os resultados encontrados, mostrando as limitações observadas 

durante o desenvolvimento desta pesquisa e a sugestão para estudos futuros e as 

contribuições e implicações gerenciais.
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo serão discutidas questões sobre agilidade. Inicialmente, trata-se das 

pesquisas na área de agilidade, das origens das metodologias ágeis, conhecendo 

alguns frameworks e métodos ágeis, descrevendo-se o estado da arte relativo ao uso 

da agilidade na educação superior. Logo após, serão mostradas as pesquisas que 

contribuem para a obtenção de uma visão geral sobre a constituição de um framework 

e uma visão específica das características elementares de um framework conceitual. 

Analisando ainda o trabalho docente, finaliza-se com a contribuição do referencial 

teórico para esta pesquisa.  

 

2.1  Origens e aplicações das metodologias ágeis 

 

As metodologias ágeis têm chamado a atenção e estão sendo aplicadas em contextos 

diferentes. Para este estudo, é interessante conhecer as origens das abordagens 

iterativas e incrementais que contribuíram para a existência dos métodos ágeis atuais, 

destacando-se o panorama nos quais foram aplicados. 

 

Whiteley, Pollack & Matous (2021) citam cinco áreas na quais foi utilizada alguma 

forma iterativa no desenvolvimento dos produtos ou sistemas, tendo contribuído para 

o desenvolvimento do que se conhece hoje como métodos ágeis, são elas: qualidade 

de fabricação; projetos aeroespaciais; desenvolvimento de software; formalização em 

normas e padrões; e designer colaborativo.  

 

Larman & Basili (2003) e Whiteley et al. (2021) mostram que as primeiras iniciativas 

de desenvolvimento incremental iterativo de produtos (IID) surgiram a partir de 1930 

com Walter Shewhart, da Bell Labs, propondo melhoria da qualidade a partir de ciclos 

curtos de PDSA (Planejar ⇒ Fazer ⇒ Estudar ⇒ Agir). Recebeu incrementos na 

década de 1940, por parte de Edwards Deming, e novamente em 1982, por Edwards 

Deming, Tom Gilb e Richard Zultner. Na década de 1950, a aplicação do IID na 

construção do jato hipersônico X-15 foi um marco para o desenvolvimento incremental 

iterativo.  
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Na década seguinte, 1960, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 

(NASA) usou IID no software do Projeto Mercury, sendo em seguida levado para a 

International Business Machines Corporation Federal Systems Division (IBM FSD) por 

membros que trabalharam no projeto. Larman & Basili (2003) e Whiteley et al. (2021) 

atestam que muitos líderes importantes da engenharia de softwares daquela década 

apoiaram as práticas de desenvolvimento incremental e iterativo. Ocorreram então a 

inclusão da prototipagem rápida pelos projetos aeroespaciais e a introdução do design 

colaborativo com foco no engajamento e na dinâmica de poder, como estratégias para 

viabilizar o desenvolvimento incremental e iterativo. 

 

Sobre a década de 1970, Larman & Basili (2003) indicam ser Winston Royce o criador 

do modelo em cascata, tendo proposto a utilização de um processo de 

desenvolvimento iterativo e evolutivo com feedback. Na mesma década, Harlan Mills 

propôs o uso, no IBM FSD, de uma metodologia conhecida como Top Down 

Programming in Large Systems, programação de cima para baixo em grandes 

sistemas. O desenvolvimento incremental e iterativo gerou projetos do Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos.  

 

Na mesma década, 1976, Tom Gilb introduziu o termo “evolução” na discussão sobre 

gerenciamento de projetos baseados no desenvolvimento incremental e iterativo com 

entrega contínua, implementados em pequenas etapas, com possibilidade de retorno 

à etapa anterior bem-sucedida, caso ocorra fracasso da etapa seguinte, utilizando o 

feedback como parâmetro importante. Em 1978 a discussão do uso do 

desenvolvimento incremental e iterativo chegou à imprensa popular. Harlan Mills 

reforçou que a produção de software deve ser feita de forma incremental, em estágios, 

com a participação e replanejamento contínuo com o usuário e com a equipe de 

programação do projeto, conforme o custo dentro de cada estágio do projeto. 

 

Na década de 1970, de acordo com Whiteley et al. (2021), o desenvolvimento 

incremental e adaptativo se fortaleceu com: a adoção do design colaborativo 

composto de equipes interdisciplinares; o incremento do uso de protótipos rápidos; a 

introdução do conceito de produto mínimo viável; a introdução de eventos na gestão 

diária de equipes, as reuniões diárias (stand-ups); e apresentação de informações 

visuais em tempo real, Kanban, herdado do sistema Toyota de produção.  
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A década de 80 foi bastante latente, tendo marcado tendências no uso de métodos 

precursores das metodologias ágeis e contribuindo para a consolidação de práticas. 

Whiteley et al. (2021) entendem que a combinação dos princípios e técnicas de 

fabricação japonesa com as técnicas de gestão da qualidade americanas foi crucial 

para a melhoria da qualidade da manufatura, com destaque para os círculos de 

qualidade de Ishikawa e suas aplicações em subcontratação e marketing.  

 

Outra abordagem a se destacar foi proposta por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, 

em 1986, na publicação do artigo pela revista Harvard Business Review, com o título 

The new new product development game (Takeuchi & Nonaka, 1986) - o novo jogo de 

desenvolvimento de novos produtos, que mais tarde, em 1993, inspirou a criação do 

framework ágil Scrum.  

 

O Sistema Toyota de Produção (TPS) aparece fora do Japão nessa efervescência dos 

anos 80, mostrando eficácia na melhoria da qualidade, nos custos e nos prazos de 

entrega. Contudo, é necessário ressaltar que o TPS idealizado por Taiichi Ohno, chefe 

de produção da Toyota, teve seu desenvolvimento nas décadas de 1950 e 1960, 

disseminado posteriormente para a cadeia de produção nas décadas de 1960 e 1970. 

 

Na década de 1990 ocorreu um forte movimento de consolidação do uso de métodos 

incrementais iterativos, na crescente indústria de software. Muitas publicações 

científicas e didáticas que tratavam do tema colaboraram para a difusão e 

fortalecimento das práticas que envolviam iterações. Um exemplo é a adoção do 

timebox semanal. Havia um forte movimento de rejeição de práticas de especificação 

herdadas do modelo cascata, preferindo-se uma análise evolucionária, tendo o 

Departamento de Defesa Americano como forte impulsionador ao substituir o modelo 

em cascata pelo IID nas suas contratações.  

 

Segundo Larman & Basili (2003), surgiram nessa época os primeiros trabalhos de Jeff 

Sutherland e Ken Schwaber, que se tornaram o método Scrum, empregando as 

iterações e o limite de tempo, chamados de timebox ou sprint. O método foi inspirado 

nas iterações japonesas usadas na manufatura da Honda, Canon e Fujitsu, na década 

de 1980. Posteriormente, teve-se uma versão mais refinada do Scrum contida no 
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artigo escrito por Takeuchi & Nonaka (1986) e, por fim, na pesquisa de Beedle, Devos, 

Sharon, Schwaber & Sutherland (1999). 

 

Podem-se mencionar outros marcos na década de 1990, aliás, um conjunto de 

metodologias de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos que 

deram origem ao que, mais tarde, Cubric (2013) classificou como um termo guarda-

chuva para metodologias ágeis:  

 

a) O Dynamic Systems Development Method (DSDM), método dinâmico de 

desenvolvimento de sistemas, criado em 1994 a partir de praticantes de 

desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD);  

b) a criação do Rational Unified Process (RUP), Processo Unificado da Rational, 

pela Rational Corp;  

c) a incorporação de testes diários e microinterações pela Microsoft, em 1995;  

d) em 1996, o amadurecimento das práticas extreme programming (XP), 

programação extrema, com ênfase em comunicação, simplicidade e teste; 

e) em 1997 Jeff De Luca assumiu a execução de um projeto de sistema de 

logística em Cingapura, que estava atrasado, usando desenvolvimento em 

cascata, mudando para o que chamou de Feature-Driven Development (FDD) 

- (desenvolvimento baseado em recursos), baseado no método Coad criado 

por Peter Coad na década de 1980. 

 

Contudo, foi entre 11 e 13 de fevereiro de 2001 que 17 pessoas ligadas ao uso de 

variadas metodologias de desenvolvimento de software, mas que até então nenhuma 

era chamada de ágil, se reuniram e nesse encontro foi criado o Manifesto para 

Desenvolvimento Ágil de Software (Beck et al., 2001). Havia representantes da 

Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal 

(ASD), Feature-Driven Development, Pragmatic Programming, entre outros 

simpáticos à necessidade de uma alternativa aos processos de desenvolvimento de 

software tradicionais em cascata, orientados à documentação. 

O Manifesto para o Desenvolvimento de Software Ágil criado é composto de valores 

e princípios. Em cada um dos quatro valores expressos é correto afirmar que há mais 

estima pelos itens à esquerda, mesmo havendo valor nos itens à direita (Beck et al., 

2001 p.1): 
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a) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;  

b) software em funcionamento mais que documentação abrangente;  

c) colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;  

d) resposta a mudanças mais que seguir um plano;  

e) os 12 princípios do manifesto ágil são (Beck et al., 2001, pp.1-12): 

● Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega contínua 

e adiantada de software com valor agregado; 

● mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 

desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando 

vantagem competitiva para o cliente; 

● entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a 

poucos meses, com preferência à menor escala de tempo; 

● pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em 

conjunto por todo o projeto; 

● construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente 

e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho; 

● o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma 

equipe de desenvolvimento é a partir de conversa face a face; 

● software funcionando é a medida primária de progresso;  

● os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os 

patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter 

um ritmo constante indefinidamente;  

● contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade; 

● simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado 

- é essencial; 

● as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-

organizáveis; 

● em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz 

e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. 

 

Pelo manifesto ágil abstrai-se que os métodos ágeis são modelos organizacionais 

baseados nas pessoas, na colaboração e na construção de comunidades 

organizacionais. Ghezzi & Cavallo (2020) asseguram que métodos ágeis são 
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estruturas conceituais que apresentam métodos e técnicas capazes de responder às 

mudanças, em ambientes incertos e turbulentos, os quais permitem a identificação, 

enfrentamento e adaptação. 

 

Em muitos aspectos as metodologias ágeis são opostas às técnicas tradicionais de 

gestão de projetos no estilo cascata, por exemplo, dependente de um planejamento 

inicial rígido e de execução sequencial encadeada, na qual todas as especificações, 

os recursos, tarefas e tempo necessitam ser predefinidos (Salza et al., 2019). As 

metodologias ágeis são orientadas a resultados, realizam entregas contínuas e são 

centradas no atendimento da satisfação do cliente, buscando e necessitando do seu 

engajamento, colaboração e feedback. Destaca-se o fato de aceitar proposições de 

mudanças no decorrer da execução, o que promove e facilita as interações e o alcance 

das metas.  

 

Existem várias técnicas ágeis de gestão de projetos. López-Alcarria et al. (2019) 

referem não haver uma publicação formal ou trabalho acadêmico que possa ser 

considerado um marco para a concepção de metodologias ágeis. Para os autores, 

alguns aspectos são muito importantes na constituição de um método ágil, como 

duração da iteração ou timebox, especificação inicial priorizada e a orientação por 

feedback.  

 

Brand, Tiberius, Bican & Brem (2021) reportam que a agilidade pode acelerar a 

inovação de produtos, serviços e modelos de negócios e contribuir para o crescimento 

do negócio. Embora a ideia cerne de agilidade seja ser uma ferramenta para 

desenvolvedores de software, Krehbiel, Salzarulo, Cosmah, Forren, Gannod, Havelka, 

Hulshult & Merhout (2017) defendem que elas são aplicáveis em colaboração em 

outros contextos profissionais, incluindo o educacional, dadas as semelhanças com 

outras como o Total Quality Management (TQM) e o Lean, que também migraram para 

outros cenários de aplicação. 

 

É importante frisar que uma estrutura ágil, seja um framework ou uma metodologia 

ágil, é um conjunto de diretrizes e princípios para o desenvolvimento de software que 

enfatiza a iteração contínua, entrega rápida e colaboração próxima entre 

desenvolvedores e partes interessadas. Existem vários métodos ágeis diferentes, que 
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seguem esses valores fundamentais. Nesta pesquisa dá-se mais ênfase ao Lean, 

Kanban e Scrum. 

 

2.1.1 Pensamento Lean e a agilidade 

 

O Lean é um método ágil que se concentra em entregar valor ao cliente (Cançado & 

Santos, 2014; Womack, Jones & Roos, 1992). No Lean, as equipes se esforçam para 

eliminar o desperdício e construir qualidade em seus produtos. O termo Lean significa 

enxuto, foi criado na década de 1980 e, de acordo com Lemos (2010), podem-se 

encontrar elementos do Lean presentes no Sistema Toyota de Produção (STP); no 

Lean Manufacturing – produção enxuta; no Lean Enterprise – negócio enxuto; e nas 

metodologias ágeis atuais, como Scrum e Kanban. 

 

O que mais interessa neste estudo são os elementos do Lean herdados pelas 

metodologias ágeis recentes, após a criação do manifesto para o desenvolvimento de 

software ágil em 2001. Para isso, direcionamos nossos esforços em busca dos 

elementos presentes no Lean adaptado para a educação superior, que se conectam 

aos elementos de agilidade também direcionados à educação superior. Dito isso, faz-

se breve retrospecto para entender o surgimento do Lean e depois será discutido o 

Lean aplicado na educação superior. 

 

Segundo Lemos (2010), Rodrigues (2014) e Balzer (2020), foi na década de 1980, por 

meio de uma pesquisa da Stanford University e do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) nas organizações do setor automobilístico dos Estados Unidos, 

na Europa, no Japão e na Coreia do Sul, que se constataram nas indústrias 

automobilísticas asiáticas práticas responsáveis pelo êxito de algumas plantas 

asiáticas, principalmente nas japonesas. Foi analisada a boa gestão dos negócios nas 

relações com parceiros e na eficácia dos sistemas de manufatura. A Toyota 

demonstrou ter técnicas, modelos de gestão e de produção mais eficazes. O modelo 

foi denominado pelos pesquisadores como Lean Manufacturing, manufatura enxuta.  

 

A Toyota já se destacava no cenário internacional por conseguir melhores resultados 

mesmo durante o período de crise mundial do petróleo em 1973, com abordagem de 
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fabricação de automóveis em pequenos lotes, com mais qualidade, mais enxuta, com 

menos desperdício, evitando a superprodução e estoques excessivos.  

 

Kiichiro Toyoda fundou a Toyota em 1937, mas o sistema Toyota de produção ganhou 

força após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da indústria japonesa, 

momento no qual se iniciou a busca por melhores práticas para a indústria automotiva.  

 

O trabalho de Edward Deming sobre controle e gestão da qualidade, bem como as 

características do movimento da administração científica da virada do século, 

contribuiu para a constituição de uma nova abordagem de fabricação, redesenhando 

responsabilidades e papéis a partir de dos pilares: melhoria contínua, Kaizen e 

respeito às pessoas.  

 

A tônica do Lean é a redução do tempo de entrega e dos custos operacionais, 

concentrando-se em minimizar o desperdício no sistema de fabricação enquanto 

busca maximizar a produtividade, perseguindo continuamente a melhoria do processo 

de fabricação e da qualidade do produto ou do serviço. 

 

O sistema Toyota de produção evoluiu para um sistema de gestão mais padronizado, 

passando a ser aplicado em muitas outras áreas, incluindo vendas, atendimento, 

suporte ao cliente, pesquisa e desenvolvimento de produtos. A Toyota compartilha 

seu sistema com outras organizações, com base em sua crença de que um forte 

concorrente estimulará a melhoria contínua na Toyota.  

 

Segundo Balzer (2020), na década de 1980 o Lean começou a criar raízes e crescer 

em países e culturas ocidentais. Estudos de caso e depoimentos documentaram seu 

sucesso em ambientes de manufatura e de gestão. Desde então, sua aplicação se 

estendeu a todos os setores empresariais e industriais com e sem fins lucrativos, 

incluindo saúde, governos, construção, serviços, varejo, direito, bancos de alimentos 

e educação. 

 

Para melhor compreender o pensamento Lean, é necessário entender os princípios 

fundamentais de: valor; fluxo de valor; fluxo; produção puxada; e a perfeição. De 

acordo com Rodrigues (2014) e Rodrigues (2019), o valor no sistema Lean é o ponto 
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de partida para os outros princípios da mentalidade enxuta, sendo o valor definido 

pelo cliente, conforme a capacidade para atender às suas expectativas, embora criado 

pelo produtor.  

 

No Lean, enquanto se busca agregar valor, também se persegue o enxugamento, 

eliminando o que consome recursos sem agregar valor e as perdas ou desperdício no 

processo, o chamado muda. Evitam-se também as perdas devido ao desnivelamento 

do fluxo produtivo, o chamado mura. E por último se evitam as perdas provocadas 

pela sobrecarga da linha de produção, o chamado muri (Wiid, 2019). 

 

O próximo passo consiste em entender e identificar o fluxo de valor. Necessita-se 

detalhar a cadeia produtiva, separando os processos em três tipos: aqueles que geram 

valor; aqueles que não geram valor, mas são importantes para a manutenção dos 

processos e da qualidade; e, por fim, aqueles que não agregam valor e não são 

importantes, devendo ser eliminados imediatamente. 

 

O fluxo é crítico e exige mudança na mentalidade das pessoas para eliminação de 

resíduos, buscando melhorar o prazo de entrega. A produção Lean depende da 

prevenção de interrupções no processo de produção e da garantia de fluxo 

harmonizado. Depende ainda de processos integrados nos quais as atividades se 

movem em um fluxo constante. 

 

Para Rodrigues (2019), a produção puxada estabelece um sistema no qual só se inicia 

um novo trabalho quando houver a demanda, sendo dependente de flexibilidade e da 

comunicação. O consumidor, dessa forma, passa a puxar o fluxo de valor, reduzindo 

a necessidade de estoques e valorizando o produto. Por fim, a perfeição é buscada 

pela melhoria contínua dos processos, devendo nortear todos os esforços para 

eliminar desperdícios, melhorar a qualidade e gerar valor.  

 

A compreensão do pensamento Lean permite entender como estão conectados o 

pensamento Lean e a agilidade. Buscam-se elementos da agilidade que podem ser 

utilizados na gestão do trabalho docente na educação superior. Para se chegar ao 

modelo a ser proposto, tem-se que abstrair alguns conceitos do pensamento Lean 
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associado à metodologia ágil, bem como suas questões práticas aplicáveis à proposta 

desta pesquisa. 

 

Ghezzi & Cavallo (2020) definem agilidade como a capacidade de responder às 

mudanças, sendo flexível e rápido, aplicando conhecimentos prévios enquanto 

aprende, visando sempre a entrega de alta qualidade, mesmo com restrições 

orçamentárias e de prazos, ou seja, entrega de valor de forma enxuta. Nesse quesito 

é notória a ligação entre o pensamento Lean e as metodologias ágeis, pois de acordo 

com os autores a agilidade inclui ser enxuta e dessa integração surgiu o termo Leagile, 

combinando as duas propostas de gestão.  

 

Os termos Lean e Agile podem gerar, em algum nível, dúvida, mas de antemão pode-

se inferir que estão conectados, quando se observam as origens das metodologias 

ágeis e do pensamento Lean. O fato é que nas duas práticas de gestão se buscam 

melhores resultados e a geração de valor.  

 

O framework Scrum e as metodologias Kanban e XP são exemplos de estruturas ágeis 

empregadas de forma enxuta. Buscam a melhoria contínua, herdadas do Lean, que 

encontra aliado na agilidade, pela proposta de ser adaptável e responder às 

mudanças de direção. Almeja também a realização de planejamento mais curto e 

horizontal, o que aumenta a colaboração e a entrega de valor o mais rapidamente 

possível. Com isso, obtêm-se dos clientes interações tanto durante o processo de 

construção quanto por meio do feedback contínuo, colaborando para a melhoria 

contínua. 

 

Os princípios do Lean encorajam a eliminar o desperdício e a prática de inserção de 

recursos extras, ao passo que os princípios ágeis ensinam a trabalhar em ciclos curtos 

e entregar valor mais rápido. No Lean valoriza-se a limitação de filas, evitando o 

acúmulo de trabalho, formando gargalos, ao mesmo tempo em que se evita um 

acúmulo de estoque. Ambos os conceitos limitam o fluxo de trabalho, tendo mais 

características em convergência do que em divergência. Ambos os pensamentos 

valorizam a melhoria da qualidade, incentivam o aprendizado e a auto-organização.  
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2.1.2 O método Kanban 

 

A palavra Kanban é do japonês e significa "cartão". No mundo dos negócios, Kanban 

é uma técnica popular de gerenciamento de projetos que usa informações visuais em 

formato de cartões para ajudar as equipes a rastrear e gerenciar o fluxo de trabalho. 

O Kanban também é definido como um método ágil que enfatiza a entrega e o 

feedback contínuos. As equipes usam um quadro Kanban para acompanhar o 

progresso do projeto, visualizando o trabalho que precisa ser feito (Anderson, 2011).  

 

Na década de 1950, o método Kanban foi desenvolvido para melhorar a eficiência da 

fabricação, por Taiichi Ohno, engenheiro industrial da Toyota, considerado o pai do 

sistema Toyota de produção. É, portanto, um sistema de manufatura enxuta em que 

o trabalho é concluído em uma série de etapas, cada uma concluída antes que a 

próxima possa começar (Womack et al., 1992). 

 

O sistema foi projetado para minimizar o desperdício e maximizar a eficiência. Ohno 

observou que muitos problemas de produção podem ser atribuídos à falta de 

comunicação e coordenação entre os trabalhadores. Percebe-se, ainda, que um 

sistema com dicas visuais ajudaria os trabalhadores a ver o que precisava ser feito 

sem ter que depender de instruções verbais. 

 

Desde então, o método Kanban foi adotado por empresas em vários setores, incluindo 

desenvolvimento de software, assistência médica e construção, tendo sido bem-

sucedido no desenvolvimento de softwares. É frequentemente usado em conjunto 

com outras metodologias ágeis, a exemplo do Scrum, pois fornece uma estrutura 

flexível para gerenciar o trabalho em ciclos curtos e iterativos. Metcalfe (2019) 

preleciona que o Kanban baseia-se no princípio da produção just-in-time, significando 

que o trabalho só é iniciado quando necessário e terminado o mais rápido possível. 

Embora, segundo o autor, a produção de um software seja uma atividade criativa, com 

processos diferentes em relação à produção de um automóvel, há mecanismos de 

gestão em ambos, nos quais se pode aplicar o método ágil Kanban. 

 

Metcalfe (2019) recomenda três princípios básicos que acompanham o trabalho no 

Kanban, sendo o primeiro a transparência, que permite precisar o que será trabalhado 
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hoje, bem como o fluxo de trabalho, mostrando o contexto dos itens em relação aos 

demais, informando o que foi feito, o que está sendo trabalhado e o que será realizado. 

O segundo princípio é a limitação da quantidade de trabalho em andamento (WIP), 

definida pelo líder da equipe baseado na capacidade de produção da equipe. Isso 

permite balancear o fluxo de trabalho, garantindo as entregas sem gerar gargalo, 

definindo, portanto, o número de tarefas a ser iniciado por vez, limitando o início de 

novas tarefas apenas depois que outras em andamento forem concluídas. O terceiro 

princípio é o aprimoramento do fluxo, que colabora para o estabelecimento do ritmo 

puxado e para a melhoria contínua. 

 

Para implementar o Kanban, as empresas usam um quadro Kanban (Figura 1; Figura 

2), que é um quadro físico ou virtual que exibe todas as tarefas a serem feitas. As 

tarefas são representadas por cartões ou post-it, e o quadro é dividido em diferentes 

colunas que representam as diferentes etapas do trabalho. Por exemplo, pode haver 

uma coluna para tarefas prontas para serem iniciadas (A FAZER), uma coluna para 

tarefas em andamento (FAZENDO) e uma coluna para tarefas concluídas (FEITO). A 

flexibilidade do método permite ainda que se adaptem novas colunas, nomeando de 

acordo com a necessidade, como na Figura 2. 

 
Figura 1 
Quadro Kanban simplificado. 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 2 
Quadro Kanban adaptado ao desenvolvimento de software.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Anderson (2011) orienta a alguns cuidados para implementação do Kanban, pois a 

metodologia demandará que todos os membros da equipe entendam o sistema e 

concordem em segui-lo. Precisará também definir limites de WIP para cada estágio 

do trabalho. E, por fim, necessitará criar um quadro Kanban que todos possam 

acessar, dando transparência ao processo, princípio muito caro para o método. 

 

Existem alguns conceitos-chave que são essenciais para entender o Kanban:  

 

a) Itens de trabalho: são as tarefas, representadas por cartões, que precisam ser 

concluídas para levar um projeto adiante; 

b) limites de trabalho em andamento (WIP): são fundamentais no Kanban, pois 

ajudam a evitar sobrecarga de trabalho das equipes, colaborando para que as 

equipes mantenham o foco, concentrando-se em terminar as tarefas antes de 

iniciarem novas; 

c) dicas visuais: como mencionado, ajudam as equipes a rastrear seu trabalho. 

Além dos cartões, os quadros Kanban costumam usar cores e símbolos para 

indicar o status dos itens de trabalho. 

 

Além dos conceitos apresentados, pode-se afirmar que o sistema Kanban é uma ótima 

maneira para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. É um sistema 

de simples implementação, adaptável a qualquer categoria de negócio. Ressaltam-se 

alguns cuidados importantes a serem lembrados ao se usar o Kanban: 
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a) O trabalho deve ser dividido em tarefas pequenas e gerenciáveis; 

b) as tarefas devem ser atribuídas a pessoas específicas; 

c) o progresso de cada tarefa deve ser acompanhado visualmente; 

d) o número de tarefas em andamento deve ser limitado;  

e) E novas tarefas não devem ser iniciadas até que as tarefas atuais sejam 

concluídas. 

 

2.1.3 O framework Scrum 

 

O guia definitivo do Scrum de Schwaber e Sutherland (2017), criadores do Scrum, 

define o framework como uma estrutura leve que ajuda as pessoas, equipes e 

organizações a gerar valor a partir de soluções adaptativas para problemas 

complexos. 

 

O Scrum é um framework ágil baseado no empirismo e no Lean, concentrado na 

entrega de software funcional por meio de ciclos curtos e iterativos, chamados de 

sprints. Os sprints duram duas a quatro semanas e cada um deles é focado em 

entregar um conjunto específico de funcionalidades. O framework tem abordagem 

leve, caracterizada por seu foco na simplicidade e na colaboração. Em ambientes 

complexos, o Scrum tem bom desempenho na entrega de produtos, fazendo com que 

seja utilizado para gestão de serviços além do desenvolvimento de software. 

O Scrum é baseado em um conjunto de valores e princípios fundamentais, que são 

descritos no Guia do Scrum, desenvolvido e mantido por Ken Schwaber e Jeff 

Sutherland, criadores do Scrum. Os valores centrais do Scrum são: comprometimento, 

coragem, foco, transparência e respeito (Schwaber & Sutherland, 2017; Sutherland, 

2016). 

 

A estrutura Scrum foi projetada para ajudar as equipes a otimizar sua produtividade e 

entregar produtos de alta qualidade, observando práticas como a auto-organização; o 

foco no cliente; a priorização baseada em valor; o uso timebox; o desenvolvimento 

iterativo e do controle de processo empírico - este último, necessita do feedback para 

orientar e melhorar o processo. 
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Schwaber e Sutherland (2017) e Sutherland (2016) explicitam que o framework é 

baseado em três pilares que fornecem a base para um processo de desenvolvimento 

ágil e responsivo, sendo eles: a transparência, a inspeção e a adaptação. A 

transparência significa que todos os aspectos do processo de desenvolvimento do 

produto são visíveis para todos os membros da equipe e partes interessadas. A 

inspeção significa que a equipe vistoria o processo de desenvolvimento e o próprio 

produto desenvolvido, ajustando-os conforme necessário. 

 

O framework é composto também de três papéis, quatro eventos e três artefatos. Os 

três papéis são o Scrum Master, o Product Owner e o equipe de desenvolvimento. Os 

quatro eventos são o Sprint, o Sprint Planning, o Daily Scrum e o Sprint Review. Os 

três artefatos são o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Product Increment. 

 

O ScrumMaster é responsável por garantir que o processo Scrum seja seguido. O 

Product Owner é responsável pelo backlog do produto e por garantir que a equipe de 

desenvolvimento esteja trabalhando nos itens que agregam valor ao produto. Já a 

equipe de desenvolvimento é responsável por entregar o incremento do produto. 

 

O Scrum tem três artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e Increment. O Product 

Backlog é uma lista de todos os recursos, funções e requisitos necessários ao produto. 

O Sprint Backlog é um subconjunto do Product Backlog que representa o trabalho que 

será feito durante o sprint. E o Increment é a soma de todos os incrementos que foram 

concluídos durante os sprints anteriores (Schwaber & Sutherland, 2017). Veja-se na 

Figura 3 como ocorre o processo Scrum. 

 

 
Figura 3 
Diagrama simplificado do processo Scrum. 
Fonte: Layton, M. C., & Morrow, D. (2018). Scrum for dummies. Reino Unido: Wiley (p. 10). 
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Sutherland (2016) define o sprint como um período com tempo limitado durante o qual 

a equipe de desenvolvimento entrega um incremento de produto funcional. Na reunião 

de planejamento do sprint a equipe de desenvolvimento e o dono do produto discutem 

o trabalho que precisa ser feito para entregar um incremento do produto. A Daily 

Scrum é uma reunião diária na qual os membros da equipe de desenvolvimento 

discutem seu progresso e planejam seu trabalho para o dia.  

 

A revisão da sprint é uma reunião na qual a equipe de desenvolvimento e o dono do 

produto revisam o incremento do produto ao final da sprint. A Sprint Retrospective é 

uma reunião na qual a equipe de desenvolvimento e o ScrumMaster refletem sobre o 

sprint e identificam maneiras de melhorar para o próximo sprint. 

 

Schwaber e Sutherland (2017) e Sutherland (2016) conceituam as principais 

características do Scrum: 

 

a) Controle de processo empírico: Scrum depende de dados e feedback para 

orientar e melhorar o processo; 

b) timebox: Scrum usa timeboxes, ou sprints, para garantir que o trabalho seja 

concluído dentro de um prazo definido; 

c) entrega incremental: Scrum entrega produtos em uma série de iterações 

incrementais; 

d) envolvimento do cliente: Scrum envolve os clientes no processo de 

desenvolvimento para obter feedback e garantir que o produto atenda às suas 

necessidades; 

e) equipes auto-organizadas: as equipes no Scrum são auto-organizadas e têm 

flexibilidade para determinar a melhor forma de concluir seu trabalho; 

f) transparência: Scrum é transparente e fornece visibilidade do processo de 

desenvolvimento; 

g) inspeção e adaptação: Scrum inclui inspeções e adaptações regulares para 

garantir que o processo seja eficiente e eficaz. 

 

Uma característica forte do framework Scrum é a flexibilidade, pois ele pode ser 

adaptado para atender às necessidades de qualquer organização. É, portanto, 
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escalável, por isso pode ser usado para projetos de qualquer tamanho. Nesse sentido, 

é possível inferir que para usar o Scrum é necessário observar:  

 

a) O Scrum não resolverá todos os seus problemas, mas a ferramenta pode ser 

usada para ajudar a otimizar seu processo e melhorar sua produtividade; 

b) o Scrum não é um processo completo e deve ser usado em conjunto com outras 

metodologias de desenvolvimento de software; 

c) Scrum não é adequado para todos os projetos, mas é mais adequado para 

projetos complexos que são caracterizados por incertezas e mudanças. 

 

Finalmente, Wright (2020) afirma que o Scrum é leve, fácil de aprender, mas difícil 

para dominar. No entanto, os benefícios em usá-lo valem o esforço, pois é uma 

estrutura na qual as pessoas podem abordar problemas adaptativos complexos, 

enquanto entregam com qualidade e de forma criativa os produtos do mais alto valor 

possível. 

 

2.2  Agilidade na educação superior 

 

Observam-se na literatura algumas questões relevantes sobre o emprego de 

metodologias ágeis na educação, sobretudo na educação superior. Cubric (2013), ao 

abordar o uso de métodos ágeis no ensino superior, destacou a elevação de 

conhecimento a respeito do conteúdo estudado e o desenvolvimento de outras 

habilidades necessárias ao aprendizado ao longo da vida, com ênfase ao trabalho em 

equipe, favorecendo a colaboração, abertura e confiança, habilidades basilares na 

cultura ágil.  

 

Miettinen (2000) discute teorias de John Dewey, Kolb, Kurt Lewin e Jean Piaget, 

argumentando ser a abordagem ágil ligada a essas teorias de aprendizagem 

experiencial. Acredita ser essa visão sobre a aprendizagem o resultado da experiência 

direta, da prática no contexto educacional.  

 

Essas questões estão ligadas aos princípios e às boas práticas para o ensino na 

graduação referidas por Chickering & Gamson (1987). Cubric (2013), Krehbiel et al. 

(2017) e Salza et al. (2019) destacam princípios da agilidade adequados ao ensino, 
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que incluem: a aprendizagem ativa; o feedback imediato; o contato entre alunos e 

professores; a reciprocidade e cooperação entre os alunos; a observância do tempo 

na tarefa; a transparência das expectativas; e o respeito aos diversos talentos e 

formas de aprender.  

 

Há muitos estudos sobre agilidade que, de maneira geral, indicam ganho de 

performance, elevação da qualidade e conformidade, redução do desperdício do 

tempo e de recursos, melhor previsibilidade e aumento da motivação da equipe.  

 

O pensamento ágil, de acordo com Krehbiel et al. (2017) e Salza et al. (2019) expresso 

no manifesto ágil, é uma coleção de valores e princípios destinados a aprimorar o 

trabalho colaborativo de desenvolvimento de software. A proposta oferece uma 

abordagem leve para o trabalho evolutivo, com boa resposta às demandas em 

ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Essa responsividade chama 

bastante a atenção, porque se contrapõe ao modelo em cascata, que necessita de 

mais previsibilidade por não responder bem às mudanças de requisitos.  

 

Equipes ágeis caracterizam-se por não seguirem um plano rígido, preferindo as 

iterações com tempo limitado e checagens regulares, atentando ao feedback da 

equipe e dos clientes. Nesse sentido, enfatiza-se a articulação coletiva de seus 

objetivos, refletindo e ajustando os planos de trabalho, sempre incentivando a 

experimentação e a inovação (Krehbiel et al., 2017). 

 

A agilidade tem potencial para acelerar a inovação de produtos, serviços e modelos 

de negócios, contribuindo, dessa forma, para o crescimento do negócio (Brand et al., 

2021). Krehbiel et al. (2017) são enfáticos ao afirmarem que essa constatação é 

notória entre os praticantes de agilidade na indústria de software, pois rapidamente 

descobriram o valor da incorporação em tempo real do conhecimento e do feedback, 

propiciando o aprendizado mútuo e a inovação, elevando a qualidade do produto ou 

serviço e atendendo melhor às necessidades dos clientes.  

 

Nessa mesma direção, Chickering & Gamson (1987), Stewart et al. (2009) e Kamat 

(2012) salientam a efetiva contribuição da agilidade aplicada na educação superior, 

ideias também discutidas por Krehbiel et al. (2017) e Alves e Tometich (2018), pois 
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tratam do manifesto ágil para o ensino e aprendizagem, afirmando que a 

adaptabilidade dos princípios e dos valores do manifesto ágil ao trabalho em grupo, 

mesmo em áreas profissionais diversas, torna a agilidade um caminho para a melhoria 

do ensino e da aprendizagem na educação superior.  

 

A agilidade aplicada no âmbito educacional tem ideias similares às contidas na gestão 

da qualidade total - Total Quality Management (TQM) - e no Lean, como já visto. 

Stewart et al. (2009) e Krehbiel et al. (2017) realçam que as iniciativas de ensino ágil 

já existentes trabalham o foco centrado no aluno, sempre em equipes. Baseiam o 

ensino e a aprendizagem em uma visão colaborativa na solução de problemas ou no 

desenvolvimento de projetos, construindo um processo de planejamento e revisão 

reflexivo no qual se valoriza o feedback rápido e contínuo, evitando programas rígidos 

e detalhados em favor de interações flexíveis e colaboração contínua entre aluno e 

instrutor. 

 

No mesmo entendimento, Chickering & Gamson (1987) enfatizam que benefícios 

percebidos por adotar uma abordagem ágil para o ensino estão ligados às teorias de 

aprendizagem experiencial de Lewin, Dewey, Kolb e Piaget. Estes concordam, em 

síntese, que o conhecimento se desenvolve como resultado da experiência direta. 

Nessa mesma direção, Alves e Tometich (2018) consideram que a teoria da 

aprendizagem experiencial é uma teoria de aprendizagem holística, com perfil 

integrador que combina experiência, percepção, cognição e comportamento. 

Acrescentam que Lewin baseia-se na experiência em tempo real, na qual coleta dados 

enquanto observa a experiência provocada, focando na experiência pessoal, tendo o 

feedback como variável mais importante. 

 

As proposições de Dewey, apesar de similares às de Lewin, diferenciam-se pela 

importância dada ao propósito das ações e ao feedback, observando como o 

aprendizado transforma os impulsos, sentimentos e desejos de experiência concreta 

em ação intencional. Por fim, em Piaget é dada mais importância à interação mútua 

dos processos de acomodação dos conceitos, à assimilação dos eventos e às 

experiências do mundo nos conceitos existentes.  
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Nesse ínterim, Chickering & Gamson (1987), ao estudar maneiras para melhorar a 

educação superior, propõem sete princípios para boas práticas no ensino de 

graduação. A Tabela 2 demonstra que essas práticas dialogam com os valores do 

manifesto para o desenvolvimento de software ágil, sugerido, posteriormente, por 

Beck et al. (2001). E conseguinte aos valores do manifesto ágil para a educação de 

acordo com Salza et al. (2009), essas práticas convergem com Kamat (2012), que 

argumentou em favor do aumento da aprendizagem. Kamat atesta que a agilidade 

colabora para uma transição suave para o trabalho, além de propiciar mais valorização 

profissional. 

 

Em consonância, Cubric (2013), em seu estudo sobre um método ágil para ensinar 

agilidade, chama a atenção para o aumento da demanda por pessoas com habilidades 

de agilistas, alertando para a falta de praticantes ágeis bem treinados com foco em 

gerenciamento de projetos. Na Tabela 2 visualizam-se lado a lado os valores do 

Manifesto para desenvolvimento ágil, a adaptação para a educação, bem como os 

sete princípios para boas práticas no ensino de graduação.  
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Tabela 2  

Valores ágeis e as boas práticas na educação superior 

Valores do Manifesto 
para Desenvolvimento 

Ágil de software 
(Beck et al., 2001) 

Valores do 
Manifesto ágil na 

Educação 
(Stewart et al., 

2009) 

Valores do 
Manifesto ágil na 

Educação Superior  
 Kamat (2012) 

Sete Princípios para 
Boas Práticas no 

Ensino de Graduação 
(Chickering & 

Gamson, 1987) 

- Indivíduos e interações, 
mais do que processos 
e ferramentas 

- Estudantes sobre 
processos e 
ferramentas 
tradicionais  

- Professores e 
alunos sobre 
administração e a 
infraestrutura 

- Incentivar o contato 
entre alunos e 
professores 

- Incentive o 
aprendizado ativo 

- Software em 
funcionamento, mais 
do que documentação 
abrangente 

- Projetos de trabalho 
sobre 
documentação 
abrangente  

- Competência e 
colaboração sobre 
conformidade 

e competição 

- Comunique altas 
expectativas 

- Enfatize o tempo na 
tarefa 

- Colaboração do cliente, 
mais do que 
negociação de 
contratos 

- Colaboração de 
estudantes e 
instrutores sobre 
programas rígidos 
de curso  

- Empregabilidade e 
comercialidade 
sobre o programa e 
marcas 

- Desenvolver a 
reciprocidade e a 
cooperação entre os 
alunos 

- Respeite os diversos 
talentos e formas de 
aprender 

- Responder a 
mudanças, mais do 
que seguir um plano 

- Respondendo ao 
feedback em vez 
de seguir um plano 

- Habilidades de 
Atitude e 
aprendizagem 
sobre aptidão e 
grau 

- Dê feedback imediato 

Fonte: adaptada de Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A. van, Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, 
M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., 
Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). O Manifesto Ágil. Recuperado de: 
http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html; Stewart, J. C., DeCusatis, C. S., Kidder, K., Massi, J. 
R., & Anne, K. M. (2009). Evaluating agile principles in active and cooperative learning. Proceedings of 
Student-Faculty Research Day, CSIS, Pace University, B3.1 – B3.8. Retrieved from: 
http://csis.pace.edu/~ctappert/srd2009/b3.pdf; Kamat, V. (2012). Agile manifesto in higher education. 
Proceedings of 4th International Conference on Technology for Education, 231–232. 
https://doi.org/10.1109/T4E.2012.49; Chickering, A. W., & Gamson, Z, F. (1987). Seven principles for 
good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39, 3–7. https://doi.org/10.5551/ jat.Er001; 
Cubric, M. (2013). An agile method for teaching agile in business schools. Int J Manage Educ, 11(Issue 
3), 119–131. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2013.10.001.  

 

Cabe ressaltar que na primeira coluna da Tabela 2 têm-se os valores oriundos do 

manifesto ágil criado por Beck et al. (2001), seguida pela segunda coluna, que se 

refere ao manifesto ágil na educação, sendo uma adaptação feita por Stewart et al. 

(2009). Estes estabeleceram um quadro com as duas primeiras colunas. Adiante tem-

se a proposição de Kamat (2012), que chamou de manifesto ágil na educação 

superior, estabelecendo também um quadro entre a segunda e a terceira coluna. Por 

último, os sete princípios para boas práticas no ensino de graduação, de Chickering & 

http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html
http://csis.pace.edu/~ctappert/srd2009/b3.pdf
https://doi.org/10.5551/jat.Er001


42 
 

Gamson (1987), a que Cubric (2013) chama a atenção pelo alto grau de semelhança 

quando discutia um método ágil para ensinar agilidade em escolas de negócios. Neste 

último caso, cabe ressaltar que Chickering & Gamson (1987) e Cubric (2013) não 

propuseram a ordem dos princípios conforme consta na Tabela 2. 

 

Na educação superior, Krehbiel et al. (2017) reconhecem ser predominante o uso de 

agilidade em cursos da área de Ciência da Computação, tendo poucos exemplos de 

aplicação na educação de forma geral, mas exemplifica, mencionando a metodologia 

ágil de ensino/aprendizagem (ATLM), também estudada por Chun (2004). Esta é uma 

adaptação da metodologia XP para desenvolvimento de software, destacando-se a 

independência do aluno no processo de aprendizagem. 

 

Os autores mencionam também a aplicação de agilidade orientada à solução de 

problemas - Agile Problem-Driven Teaching (APDT) -, sendo utilizada na 

aprendizagem de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Nesse caso, 

o ensino ágil é uma adaptação da aprendizagem baseada em problemas (PBL), 

observando-se os valores e princípios da agilidade. Mencionam ainda o uso do Scrum, 

acentuando-se a elevação da confiança, do engajamento, da responsabilidade e da 

prática reflexiva e o ganho de performance.  

 

Royle & Nikolic (2016) também advogam uma prática colaborativa baseada na 

educação ágil, na qual deve ocorrer, por parte dos professores, a priorização do 

desenvolvimento das habilidades e compreensão dos alunos. Krehbiel et al. (2017, p. 

7, tradução nossa) fazem uma adaptação do manifesto ágil, chamando de manifesto 

ágil para o ensino e aprendizagem, no qual consta seis valores:  

 

a) Adaptabilidade sobre métodos de ensino prescritivos - valor pelo qual se 

busca valorizar a capacidade dos alunos de atuar em um ambiente de 

incerteza, criando conhecimentos e sendo flexíveis;  

b) colaboração sobre realização individual - busca valorizar uma abordagem 

colaborativa, requerendo uma comunicação transparente entre as partes, o que 

facilita as interações sob a égide do engajamento, cooperação e pela 

contribuição, produzindo melhores resultados e preparando para o trabalho em 

equipe;  
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c) Resultados de aprendizagem sobre testes e avaliação de alunos - a 

avaliação regular é essencial, mas não é um fim em si mesma. Mas uma 

ferramenta para promover a aprendizagem. É de grande valor encorajar e 

orientar os alunos para a aprendizagem em lugar de testes;  

d) inquérito orientado por estudantes sobre palestras em sala de aula - 

reconhecer que a aprendizagem acontece melhor quando há interesse, 

engajamento e motivação para aprender. Devem-se cultivar o empoderamento 

e a individualidade dos alunos, auxiliando-os com aprendizagem ativa e 

experiências reais, levando-os a considerarem contextos, a criarem questões 

à medida que engajam e desenvolvem habilidades aplicáveis;  

e) demonstração e aplicação sobre o acúmulo de informações - criar 

oportunidades contínuas para os alunos demonstrarem seus conhecimentos e 

habilidades à medida que os alcançam, construindo autoconfiança e 

aprendendo mais profundamente;  

f) e melhoria contínua sobre a manutenção das práticas atuais - promover 

ambientes de aprendizagem que estimulem a tomada de riscos, criatividade e 

inovação. Isso requer do professor constante avaliação das práticas de ensino 

e vontade de inovar enquanto requer dos alunos a segurança para 

experimentar, falhar e continuar tentando. Ambos podem aprender com seus 

erros e com avaliação frequente e feedback formativo.  

 

A outra questão importante, exposta na Tabela 3, envolve os princípios do manifesto 

para desenvolvimento ágil de software segundo Beck et al. (2001) e os princípios de 

Stewart et al. (2009), na versão do manifesto ágil na educação. Nessa Tabela 3 é 

nítido que os princípios priorizam a entrega contínua de componentes do curso que 

reflitam a competência, enquanto se busca valorizar o instrutor e alunos que acolhem 

e se adaptam às mudanças mesmo no final do semestre. Os problemas e mudanças 

são considerados pelos métodos pedagógicos ágeis como uma oportunidade para 

facilitar o aprendizado e desenvolver melhor as habilidades nos alunos. Exigem-se 

entregas de trabalho dos alunos em períodos curtos, permitindo feedback frequente e 

resolução de problemas guiados que permitam a experimentação, sempre com 

interação entre o instrutor e os alunos (ou grupos estudantis) durante cada iteração 

dos componentes do curso. As entregas de trabalho constituem principal medida do 

progresso do aluno.  



44 
 

 

Stewart et al. (2009) discutem que a motivação é esperada da maioria dos alunos, 

devido ao ambiente e ao suporte proporcionado para que eles sejam bem-sucedidos. 

Isso propiciará a interação direta com estudantes ou grupos estudantis, criando um 

ambiente de aprendizagem cooperativa no qual os alunos buscarão orientação e 

ferramentas para resolver problemas, tornando-se a base para ensinar as habilidades 

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida.  

 

Os mesmos autores alertam para a possibilidade de melhorar o aprendizado, dando 

atenção contínua à excelência técnica e ao bom design. Portanto, é essencial 

entender o problema e resolvê-lo de forma simples e clara. Para isso, as equipes de 

estudantes devem se auto-organizar, mas todos devem participar do esforço, 

realizando, em intervalos regulares, reflexão entre os alunos e instrutor, oferecendo 

feedback para aumentar a eficácia e ajustando o objetivo pelas partes interessadas. 

 

Tabela 3 

Mapeando princípios ágeis para o ambiente de sala de aula 

Princípios do Manifesto para 
Desenvolvimento Ágil de Software 

(Beck et al., 2001) 

Princípios do Manifesto Ágil na Educação 
(Stewart et al., 2009) 

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente 
a partir da entrega contínua e adiantada de 
software com valor agregado. 

Nossa maior prioridade é preparar o aluno para contribuir 
com uma organização por meio da entrega contínua de 
componentes do curso que reflitam a competência. 

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, 
mesmo tardiamente no desenvolvimento. 
Processos ágeis tiram vantagem das 
mudanças, visando vantagem competitiva 
para o cliente. 

O instrutor e os alunos acolhem e se adaptam às 
mudanças mesmo no final do semestre. Os métodos 
pedagógicos ágeis usam problemas e mudanças como 
uma oportunidade para facilitar o aprendizado e 
desenvolver melhor as habilidades comercializáveis nos 
alunos. 

Entregar frequentemente software 
funcionando, de poucas semanas a poucos 
meses, com preferência em menor escala 
de tempo. 

Exigindo entregas de trabalho dos alunos em períodos 
curtos, permitindo feedback frequente e resolução de 
problemas guiados e experimentação. 

Pessoas de negócio e desenvolvedores 
devem trabalhar diariamente em conjunto 
por todo o projeto. 

Há interação entre o instrutor e os alunos (ou grupos 
estudantis) durante cada iteração dos componentes do 
curso. 

Construa projetos em torno de indivíduos 
motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte 
necessário e confie neles para fazer o 
trabalho. 

Confie que a maioria dos alunos está motivada. Dê-lhes 
o ambiente e o suporte necessários para que eles sejam 
bem-sucedidos. 

O método mais eficiente e eficaz de 
transmitir informações para e entre uma 
equipe de desenvolvimento é pela conversa 
face a face. 

Na medida do possível, permita a interação direta cara a 
cara com estudantes ou grupos estudantis. 

continua 
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Tabela 3 

Mapeando princípios ágeis para o ambiente de sala de aula - conclui 

Princípios do Manifesto para 
Desenvolvimento Ágil de Software 

(Beck et al., 2001) 

Princípios do Manifesto Ágil na Educação 
(Stewart et al., 2009) 

Software funcionando é a medida primária 
de progresso.  

Entregas de trabalho (ou seja, modelos, software, 
entregas do projeto, apresentações, etc.) são a principal 
medida do progresso do aluno (não necessariamente 
exames intermediários e finais que exigem aprendizado 
e memorização) 

Os processos ágeis promovem 
desenvolvimento sustentável. Os 
patrocinadores, desenvolvedores e 
usuários devem ser capazes de manter um 
ritmo constante indefinidamente.  

O ambiente de aprendizagem cooperativa onde os 
alunos buscam ativamente orientação e ferramentas 
para resolver problemas é a base para ensinar as 
habilidades necessárias para a aprendizagem ao longo 
da vida. 

Os processos ágeis promovem 
desenvolvimento sustentável. Os 
patrocinadores, desenvolvedores e 
usuários devem ser capazes de manter um 
ritmo constante indefinidamente.  

O ambiente de aprendizagem cooperativa onde os 
alunos buscam ativamente orientação e ferramentas 
para resolver problemas é a base para ensinar as 
habilidades necessárias para a aprendizagem ao longo 
da vida. 

Contínua atenção à excelência técnica e 
bom design aumenta a agilidade. 

A atenção contínua à excelência técnica e ao bom design 
melhora o aprendizado. 

Simplicidade - a arte de maximizar a 
quantidade de trabalho não realizado - é 
essencial. 

Enquanto na educação há algum valor na exploração de 
assuntos em profundidade apenas porque há interesse 
do aluno, entender o problema e resolvê-lo de forma 
simples e clara é essencial. 

As melhores arquiteturas, requisitos e 
designs emergem de equipes auto-
organizáveis. 

Grupos e equipes de estudantes devem se auto-
organizar, mas todos devem participar igualmente do 
esforço. 

Em intervalos regulares, a equipe reflete 
sobre como se tornar mais eficaz e então 
refina e ajusta seu comportamento de 
acordo. 

Em intervalos regulares, os alunos e instrutor refletem e 
oferecem feedback sobre como ser mais eficaz. Todas 
as partes interessadas, então, ajustam o objetivo de 
serem mais eficazes. 

Fonte: adaptado de Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A. van, Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, 
M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., 
Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). O Manifesto Ágil. Recuperado de: 
http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html; Stewart, J. C., DeCusatis, C. S., Kidder, K., Massi, J. 
R., & Anne, K. M. (2009). Evaluating agile principles in active and cooperative learning. Proceedings of 
Student-Faculty Research Day, CSIS, Pace University, B3.1 – B3.8. Retrieved from: 
http://csis.pace.edu/~ctappert/srd2009/b3.pdf. 
 

Descobertas das pesquisas de Krehbiel et al. (2017) e Cubric (2013) revelam que o 

uso de agilidade no ensino superior produz aumento do engajamento e do nível de 

responsabilidade no aluno por seu aprendizado, melhorando a qualidade da 

colaboração e da produção. Além disso, o uso de ferramentas e técnicas ágeis em 

sala de aula aumenta a satisfação e o entusiasmo dos alunos, impactando a 

empregabilidade e o desenvolvimento de habilidades profissionais. O ensino ágil será 

mais produtivo com base em projetos e trabalhos práticos, enfatizando a participação 

e o papel do proprietário ou demandante do produto durante o processo de ensino. 

http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html
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2.3  Sobre o trabalho 

 

Sobre este assunto vamos tratar da relação de trabalho docente, das definições de 

trabalho e de trabalho docente, discutindo a estrutura deste último. 

 

O trabalho é o processo pelo qual o homem se apropria da matéria natural, dando 

uma forma útil, transformando a natureza e a si. Augusto (2004), a partir desse 

conceito marxista, indica três elementos que constituem o trabalho: ação humana; o 

objeto de trabalho; e os meios de trabalho, aliados a todas as condições necessárias 

à realização da atividade. Relaciona o trabalho à transformação da matéria-prima na 

qual é empregada a força de trabalho por tempo suficiente para produzir um valor de 

uso. Félix Júnior (2015) postula que o papel do trabalho é fazer parte da constituição 

humana em toda a sua dimensão social. É determinante para a vida do homem como 

sujeito individual e coletivo, destacando-se que a definição de trabalho mudou no 

decorrer do tempo, passando pela revolução agrícola, pelo desenvolvimento industrial 

e pela revolução tecnológica atual. 

 

Carvalho (2011) e Félix Júnior (2015) ensinam que o trabalho adquiriu um novo 

significado a partir do século XVIII, com a venda da força de trabalho. Os autores 

chamam a atenção para a forma como a administração passa a ser cientificamente 

concebida, surgindo a racionalização do processo de trabalho, almejando mais 

produção com o mínimo esforço. O trabalho ganhou um novo significado, passando a 

denotar, segundo Augusto (2004), a condição de existência do homem no capitalismo, 

estabelecendo duas classes sociais opostas: os capitalistas, proprietários dos meios 

de produção e os trabalhadores que formavam a classe operária industrial. 

 

Nesse cenário, surge a divisão social do trabalho, impactando na desigualdade e na 

relação capitalista e trabalhador, pois o homem, ao perder o controle sobre seu 

trabalho e produção em virtude da fragmentação imposta pela racionalização, deixa 

de dominar as etapas de sua produção e, de acordo com Silva (2015), aliena-se. 

Augusto (2004) afirma ser inerente essa desigualdade, pois a tensão constante se dá 

em virtude das posições e práticas antagônicas, tendo como tônica a exploração de 

uma classe sobre a outra, a partir da venda da força de trabalho por tempo 

determinado. Logo, o valor da força de trabalho é medido pelo tempo de trabalho 
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necessário para produzir, sendo a mais-valia o excedente buscado pelo sistema 

capitalista. 

 

A exploração do trabalho é vista como necessária e natural, pressupondo a 

compreensão das relações entre as classes. É importante explicar que o tempo de 

trabalho é a base que determina a exploração, daí se processam a administração do 

trabalho, os controles e sua organização. Fato é que a gestão do trabalho feita no 

sistema capitalista tem efeito degradante sobre a capacidade técnica do trabalhador 

ao retirar o conhecimento do todo, do processo de produção, convertendo a força de 

trabalho em mercadoria. 

 

A industrialização demandou uma reformulação dos processos produtivos, que 

passaram a ter uma nova estrutura. A administração científica do trabalho proposta 

por Frederick Winslow Taylor (1856-1915), no final do século XIX, assumiu 

protagonismo nessa demanda ao propor a racionalização dos processos produtivos. 

Carvalho (2011) mostra a diferença entre a produção artesanal, anterior à 

industrialização, na qual os artesãos eram organizados em corporações regidas por 

estatutos e detinham o domínio de todo o processo produtivo, desde a elaboração à 

execução. Silva (2015) afirma que a proposta de Taylor trazia um método experimental 

que tinha por finalidade a aplicação de princípios e métodos organizacionais, 

pressupondo o controle do trabalho centralizado e o rigor da execução pelo 

trabalhador, retirando do trabalhador toda a decisão sobre o processo do trabalho 

realizado. 

 

Os princípios do taylorismo visavam reunir o conhecimento, reduzindo-o a regras, leis 

e fórmulas úteis à execução das tarefas, visando aumentar a eficiência da produção 

por meio da racionalização do trabalho, para evitar o desperdício e promover a 

prosperidade dos patrões e dos empregados (Taylor, 2019). Apesar disso, mesmo 

com a boa intenção, o taylorismo aliena o trabalhador ao implantar a divisão das 

tarefas, separando o planejamento e a execução, inaugurando a dissociação entre 

trabalho intelectual e trabalho manual. Carvalho (2011) chama a atenção para o 

condicionamento das tomadas de decisão no departamento de planejamento e 

controle, monopolizando o conhecimento pela gerência, que o utiliza para controlar o 

processo de execução do trabalho, o método e o tempo de execução das tarefas.  
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Segundo Augusto (2004) e Carvalho (2011), as ideias do francês Fayol reforçam as 

de Taylor na definição de princípios que objetivam controlar os resultados dos 

processos de trabalho com emprego da racionalidade, substituindo na administração 

o método empírico pelo científico, buscando intensificar o ritmo de trabalho, dividindo 

e hierarquizando tarefas, aumentando salários e reduzindo a jornada de trabalho, 

criando postos de gerência, controlando o tempo e selecionando e treinando para 

execução das tarefas indicadas pela gerência.  

 

O aumento da produtividade industrial é evidente desde as linhas de montagem da 

Ford, entre 1911 e 1920. O resultado da aceleração da produção é notado a partir do 

funcionamento ininterrupto e da segmentação das atividades em tarefas simplificadas, 

o que reduziu o tempo de montagem de um chassi de 12 horas e 8 minutos para uma 

1 hora e 33 minutos. A fixação de postos de trabalho, porém, resultou em 

desqualificação operária, intensificação do trabalho e destruição de outras formas de 

organização do trabalho, levando à insatisfação da classe trabalhadora, vista no 

crescimento dos movimentos sindicais da época, e conduzindo o capital a repensar 

estratégias de organização e controle do processo de trabalho e de desenvolvimento 

do capitalismo.  

 

Lemos (2010) disserta que, na década de 1970, a indústria automotiva japonesa se 

destacou, organizando a produção por células. Essa forma de organização facilitou 

para as equipes terem a visão total do processo de trabalho, empoderou os grupos, 

deu mais autonomia, incentivou a participação e flexibilizou os processos de trabalho 

para os trabalhadores. A base do sistema Toyota de produção está na eliminação dos 

estoques, com a aplicação do conceito do just-in-time, com o controle dos processos, 

utilizando o método Kanban e a aplicação dos círculos de controle de qualidade 

(CCQ). 

 

A globalização da economia e a organização da propriedade em sociedade por ações 

mudaram as estruturas de poder, surgindo a figura dos gestores como responsáveis 

pela organização dos processos de produção. Passou-se a exigir dos trabalhadores 

uma formação genérica para facilitar a mobilidade, mas requerendo deles a 

capacidade de adaptação, boa expressão, bom relacionamento e trabalho em equipe, 
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sendo o componente intelectual também explorado. No entanto, embora atualizadas, 

permanecem as formas de controles por meio de contratos e da sujeição ao capital 

empregador, sobrevivendo a tensão constante da luta de classes.  

 

2.3.1 Sobre o trabalho docente 

 

Brzezinski e Garrido (2007) conceituam o trabalho docente como a expressão do 

saber pedagógico, que assume o papel de fundamento e de produto da atividade 

docente. Já para Silva (2015) o trabalho tem a finalidade de estabelecer o elo entre 

os sujeitos sociais e suas aspirações, visando o futuro, incorporando um meio social 

no qual se vive e socializa. Basso (1999) informa que uma análise do trabalho docente 

requer o exame das relações entre as condições subjetivas e objetivas de trabalho, 

referindo, respectivamente, a formação do professor e as condições efetivas de 

trabalho, englobando desde a organização da prática docente até a remuneração. 

 

Augusto (2004) afirma ser a escola a responsável pela formação de trabalhadores, 

argumentando ser necessária a compreensão de seu funcionamento, de sua 

organização e de suas práticas sociais. Hypólito (2012) afirma estar ocorrendo um 

processo de racionalização administrativa com efeitos burocráticos e divisórios do 

trabalho acadêmico, retirando o controle sobre o processo do trabalho docente com 

consequente perda da autonomia e piora nas condições de trabalho. Isso resulta na 

modificação da organização escolar, estrutura do ensino e da organização do trabalho 

escolar, conceito econômico ligado à divisão e organização do trabalho e do 

trabalhador na escola (Basso, 1994). 

 

Sobre o processo do trabalho escolar, Augusto (2004) alerta para a necessidade da 

análise da organização, observando as práticas sociais, os mecanismos de controles, 

a divisão de trabalho, os papéis e as relações de poder. Para isso, visa à compreensão 

do seu funcionamento, bem como aos efeitos dos regramentos na forma de realizar o 

trabalho, haja vista que os diferentes procedimentos e estruturas organizacionais 

condicionam e determinam a prática docente, limitando a autonomia com base na 

própria organização institucional e do trabalho. Chama a atenção, ainda, para a 

tendência à racionalização administrativa no ambiente acadêmico, levando à 
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burocratização nas relações, elevando o nível de controle sobre o processo de 

trabalho, fragmentando o trabalho e o saber e culminando na perda da autonomia. 

 

As ideias de Augusto (2004) alinham-se às de Hypólito (2012), ao tratarem das 

habilidades necessárias aos docentes, pois afirmam que uma instituição acadêmica 

necessita de professores auto-organizados que atendam às atribuições, aos papéis e 

às funções dos diversos setores, incluindo atividades didático-pedagógicas ou 

atividades administrativas. Ferreira (2018) completa, afirmando serem necessárias 

qualidades e habilidades que promovam discussões, interação e a participação dos 

alunos, e que isso reflete as qualidades e habilidades docentes. 

 

Jáen (1991) opina que a conceituação do trabalho docente é uma questão polêmica, 

orientando a considerá-lo como uma categoria submetida a um processo de 

proletarização, enquanto se discutem questões acerca da geração ou não de valor 

excedente, da qual se apropriam os empregadores.  

 

A autora, ao tratar da teoria da proletarização aplicada ao trabalho docente, chama a 

atenção para as condições de trabalho e para as ações dos trabalhadores, 

argumentando em favor da tese de que a proletarização gira em torno da divisão das 

tarefas, que separa concepção, planejamento e execução, enquanto exagera na 

especialização e hierarquização. Silva (2015) menciona que a desqualificação 

docente é outro ponto-chave para entender o movimento proletarizante, pois cria a 

dependência às indicações e decisões tomadas por especialistas e administradores, 

desprezando o saber docente e a capacidade de inferir sobre o próprio trabalho.  

 

Contudo, Augusto (2004) e Silva (2015) relatam que a escola pública está inserida na 

desestimulante lógica do capital, potencializando a precariedade das condições de 

trabalho e a desqualificação do professor. E que os docentes permanecem 

desempenhando tarefas de alta qualificação, controlando o processo de trabalho, 

apesar de estarem perdendo gradualmente o controle.  

 

O processo de racionalização do trabalho docente é tratado por Jáen (1991) a partir 

da história da proletarização dos trabalhadores industriais, destacando a existência 

de variadas formas de proletarização associadas ao desenvolvimento capitalista. 
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Desse modo, Jáen distingue a predominante proletarização ideológica da 

proletarização técnica, tendo a proletarização técnica relação com o controle dos 

modos de execução do trabalho. Enquanto isso, a proletarização ideológica refere-se 

à perda do controle dos fins e dos propósitos sociais do trabalho, caracterizada pela 

perda da capacidade decisória sobre determinado produto final, com o que concordam 

Augusto (2004) e Silva (2015).  

 

Basso (1999) posiciona-se que não há no ensino a finalidade direta de geração de 

valor. Destaca que os processos racionalizantes da atividade docente levaram à perda 

de autonomia, mas não tornaram o trabalho docente mais objetivo, graças à 

dificuldade de controle sobre o que ocorre em sala de aula. Preserva-se, portanto, 

uma importante parte da autonomia docente, que inclui a escolha metodológica, 

escolha dos conteúdos e das atividades pedagógicas mais adequadas ao ensino e à 

aprendizagem. 

 

O trabalho docente se constitui em atividade vital tanto para a profissão docente 

quanto para a sociedade, representando, de acordo com Silva (2015), a capacidade 

transformadora do sujeito que o executa. Refere-se aqui ao trabalho realizado pelo 

professor, observando e discutindo possibilidades de configurações de auto-

organização que impactam o trabalho docente realizado.  

 

Sales (2017) argumenta que o docente da educação superior se diferencia pelo 

comprometimento em produzir conhecimento. Contudo, a autora evita uma definição 

e propõe pensar sobre os processos de identidade, de formação, de atuação e 

socialização profissional, buscando compreender a complexidade, a dinâmica e os 

dilemas da profissão docente, inclusive em relação à imagem errônea de que a 

docência está vinculada à vocação em uma espécie de sacerdócio.  

 

Ao contrário dessa ideia, Sales (2017) assegura que a identidade do professor está 

centrada em sua especialidade científica e, quando há, na formação pedagógica, 

embora a aprendizagem do aluno exija do professor a didática, a metodologia e a 

formação sólida. Cunha (2015) complementa essa ideia, realçando que o trabalho 

docente se dá mediante a articulação de fatores interdependentes. 
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Conforme Maués (2011) e Sales (2017), o trabalho docente exige sólida e permanente 

formação aliada à aquisição de competências específicas, incluindo habilidades 

comportamentais de relacionamento sempre pautadas na ética, no compromisso e na 

responsabilidade. O trabalho docente, então, é um processo de construção e de 

reconhecimento de si, envolvendo o compartilhamento e a socialização profissional, 

enquanto é formador e fonte de novas experiências, competências e de 

aprendizagens.  

 

Basso (1999) liga a definição de trabalho docente à finalidade da ação de ensinar, 

levando em conta todas as condições para a condução do processo de ensino. O 

professor atua como mediador no processo de apropriação dos resultados da prática 

social acadêmica entre o aluno e o conhecimento. E configura sua prática como um 

conjunto de ações intencionais, conscientes, dirigidas para um fim específico.  

 

As ideias defendidas por Sales (2017) se unem às de Basso (1994) acerca de que o 

Magistério superior reflete a prática vivida, sendo fruto das socializações entre pares. 

Ferreira (2018), em consonância, comenta sobre a pertinência da valorização do 

conhecimento construído no âmbito da profissão e para o aperfeiçoamento da prática 

planejada com estratégias de avaliações contextualizadas às realidades dos discentes 

e organização.  

 

É uma atividade regida por uma racionalidade prática, apoiada em valores, teorias, 

experiências e elementos contextuais para justificar as tomadas de decisão na gestão 

da sala de aula, na qual se aprende com a prática situada, contextualizada entre os 

saberes diversos, construindo a identidade pessoal profissional baseada na 

experiência. A prática docente é, portanto, social dialética, que inclui planejar, 

executar e avaliar, extrapolando os procedimentos didáticos ou pedagógicos e a 

transmissão de conhecimentos.  

 

Ainda sobre o trabalho docente, Basso (1994) atesta que as discussões na literatura 

são pautadas pela natureza do trabalho docente e questionam a produtividade, a 

natureza intelectual ou manual ou a relação entre concepção e execução e, por fim, a 

materialidade. Acrescenta que o produto do trabalho docente é inseparável do ato 

produtivo. Embora seja objeto de consumo pelos alunos e possa ser transformado em 
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mercadoria, o processo de trabalho docente não pode ser, em sua totalidade, 

racionalizado e a racionalização presente não tem como finalidade a criação de valor, 

dada a sua especificidade. E, pelo mesmo motivo, a autonomia é inerente à atividade 

docente. Concluiu-se, portanto, que as transformações provocadas pela 

racionalização da atividade docente não modificaram, ainda, a atividade docente, 

embora tenha crescente presença das características do processo fabril. 

 

Ferreira (2018) demonstra ser papel do docente preparar pessoas para a vida e para 

a cidadania, como agentes do progresso social, devendo possuir qualidades e 

habilidades que promovam discussões, interação e a participação dos alunos 

enquanto reflete suas qualidades e habilidades. A esse respeito, Cunha (2015) 

documenta que a atividade de formar cidadãos é uma das grandes tarefas de um 

professor e que o docente vivenciará muitos sentimentos, inquietações e as 

transformações do aluno na vivência acadêmica. 

 

2.4  Framework conceitual 

 

Shehabuddeen, Probert, Phaal & Platts (2000), ao versar acerca da questão dos 

frameworks, entendem que as estruturas são usadas para traduzir questões 

complexas de gestão em um formato simples e analisável, servindo para: comunicar 

ideias ou descobertas para a comunidade mais ampla; comparar diferentes situações 

ou abordagens; definir o domínio ou limites de uma situação; descrever o cenário ou 

argumentar a validade de uma descoberta; e apoiar o desenvolvimento de 

procedimentos, técnicas, métodos e ferramentas. 

 

O objetivo fundamental de um framework é facilitar a comunicação e a discussão entre 

pessoas com perspectivas diferentes, mas não como um requisito, e sim como um 

apoio. A maioria dos frameworks de gestão é exibida em forma gráfica ou 

diagramática. Essa forma de apresentação visa comunicar ideias e facilitar a 

compreensão visual a partir dos componentes do problema que se inter-relacionam. 

Nessa perspectiva, um framework facilita a abstração e a conceituação de um 

problema ou situação. No entanto, Shehabuddeen et al. (2000) advertem que a 

representação visual não é suficiente para comunicar conceitos aprofundados nem 

apoiar argumentos formais. 
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Carvalho (2013) ajuda a compreender que as teorias estão relacionadas aos modelos 

conceituais e aos frameworks, mas os modelos conceituais têm nível de abstração 

mais alto do que as teorias, enquanto os frameworks têm um nível de abstração mais 

baixo do que as teorias e derivam delas dedutivamente.  

 

A principal diferença entre modelo e framework está no fato de o modelo ser abstrato 

e conceitual, sendo uma visão, abstração da realidade, representando processos, 

variáveis e relacionamentos, mas que não detalha a implementação. E o framework 

está relacionado à aplicação demonstrável, sendo uma estrutura conceitual real, que 

define pressupostos, conceitos, valores e práticas, incluem orientações para a 

execução e com isso impacta as implementações. 

 

Framework conceitual é um produto de processos qualitativos de teorização que 

podem ser entendidos a partir de seus componentes indivisíveis, que garantem a 

consistência, embora sejam heterogêneos e múltiplos. Assim como Shehabuddeen et 

al. (2000), Jabareen (2009) relata que um framework conceitual é uma rede de 

conceitos interligados que fornece a compreensão de um fenômeno. O framework 

conceitual é sustentado por pressupostos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos, estando os dois primeiros relacionados às coisas reais, como elas são 

e funcionam. Já os pressupostos metodológicos versam a respeito do processo de 

construção do próprio framework e da avaliação do que ele pode dizer sobre o mundo.  

 

Antonenko (2015) chama a atenção para três perspectivas ao definir um framework 

conceitual. A primeira dirige-se ao fato de ser uma representação visual do estudo e 

dos fundamentos teóricos, sendo, então o framework conceitual um mapa conceitual 

que resume as informações da revisão da literatura estudada, o que converge com 

Carvalho (2013) e Jabareen (2009). A segunda perspectiva define os conceitos e as 

teorias como o mesmo fenômeno, embora o autor advirta contra a fusão dos termos. 

Por fim, a terceira perspectiva trata de uma forma para alinhar os componentes-chave 

do processo de pesquisa, sendo proposições lógicas cujo objetivo é convencer o leitor 

da importância e do rigor do estudo. 
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As principais características dos frameworks conceituais exaltam que os conceitos 

envolvidos desempenham papel integral ao descrever fatores, construtos ou variáveis, 

fornecendo uma abordagem interpretativa da realidade social, favorecendo a 

compreensão e interpretação sobre fatos concretos. Jabareen (2009) percebe que a 

construção de um framework conceitual é um processo de teorização com base em 

metodologia fundamentada em lugar da descrição dos dados e do fenômeno 

observado. A teoria fundamentada é adequada para a construção de frameworks 

conceituais devido às suas características primárias de natureza interpretativa 

qualitativa, utilizadas nas Ciências Sociais. Por isso, o framework conceitual deve 

representar o fenômeno ou comportamento de relevância social, cultural, político e 

ambiental. 

 

De acordo com Carvalho (2013), as teorias estão hierarquizadas em sistemas de 

classificação que envolvem observações empíricas; taxonomias; frameworks, 

contendo forte base conceitual; e, por fim, sistemas teóricos que incluem as leis e 

teorias. Carvalho defende que a teoria introduz e identifica elementos de um 

framework em resposta a um fenômeno, gerando questionamentos para a análise, 

enquanto explica os processos e prevê resultados, norteando as análises a partir dos 

elementos fornecidos. Jabareen (2009) corrobora a ideia de que o processo de análise 

de um framework conceitual envolve uma técnica que visa gerar, identificar e traçar 

os principais conceitos de um fenômeno, compondo um quadro teórico.  

 

Segue-se o pressuposto de que um framework conceitual está relacionado às 

atividades colaborativas pertinentes às pessoas de diferentes funções e segmentos 

da organização, que interagem para atingir um resultado ou projeto específico. 

Carvalho (2013) explica que as principais características de um framework conceitual 

incluem a visão esquemática da organização ou do sistema que está sendo 

estruturado. Mostra os elementos ou conceitos interligados, visando apoiar uma 

abordagem para solução de um problema com um domínio específico, permitindo ser 

modificado e adicionando ou excluindo elementos. Isso favorece o desenvolvimento 

de soluções e facilita o entendimento e a comunicação entre participantes, tratando 

as situações por diferentes perspectivas, reunindo em uma representação visual 

conceitual os elementos do framework a ser utilizado tanto para o planejamento como 

para o monitoramento e a avaliação de projetos. 
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2.5  Contribuição do referencial teórico para a pesquisa 

 

O referencial teórico contribuiu para a constituição da base da pesquisa, dando 

consistência às inferências, para exibir as variáveis a serem correlacionadas na 

pesquisa, bem como contribuiu para detectar elementos iniciais constitutivos do 

framework proposto, além de estabelecer balizas para a coleta e análise dos dados. 

Os autores referenciados permitiram abstrair com clareza os elementos da gestão e 

os elementos históricos do surgimento da agilidade como se conhece hoje, além de 

direcionar ao entendimento de questões ligadas à gestão ágil aplicada à gestão de 

projetos. Compreende-se, desse modo, o conceito de agilidade ao longo do tempo e 

a agilidade aplicada no ensino e na aprendizagem na educação superior (Tabela 4). 

 

Tabela 4 

Síntese do referencial teórico 

Conceitos Autores 

Gestão; gestão ágil; 
gestão de projetos 

Takeuchi & Nonaka (1986); Lemos (2010); Schwartzman e Castro (2013); 
López-Alcarria et al. (2019); Rodrigues (2014); Balzer (2020) 

Trabalho; trabalho 
docente 

Basso (1994); Jáen (1991); Basso (1999); Augusto (2004); Chickering & 
Gamson (1987); Miettinen (2000); Gondim (2002); Augusto (2004); Brzezinski 
e Garrido (2007); Bicalho e Oliveira (2011); Carvalho (2011); Maués (2011); 
Hipólito et al. (2012); Lacerda et al. (2013); Marcel (2013), Perrenoud (2014); 
Cunha (2015); Alves e Tometich (2018); Félix Júnior (2015); Silva (2015); 
Sales (2017); Ferreira (2018); Taylor (2019). 

Agilidade; agilidade 
na educação; Lean; 
Scrum; Kanban 

Beedle et al. (1999); Beck et al. (2001); Larman & Basili (2003); Stewart et al. 
(2009); Kamat (2012); Cubric (2013); Rodrigues (2014); Sutherland (2016); 
Royle & Nikolic (2016); Delhij et al. (2017); Krehbiel et al. (2017); Rodrigues 
(2019); Salza et al. (2019); Balzer (2020); Ghezzi & Cavallo (2020); Brand et 
al. (2021); Whiteley et al. (2021); Wright (2020); Sutherland (2016); Schwaber 
e Sutherland (2017); Magno (2019); Layton & Morrow (2018); Metcalfe 
(2019); Anderson (2011); Wright (2020) 

Framework 
Conceitual 

Shehabuddeen et al. (2000); Jabareen (2009); Carvalho (2013); Antonenko 
(2015) 

Fonte: elaborada pelo autor.
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Visou-se atender aos objetivos da investigação, 

contemplando a descrição da caracterização da pesquisa, da unidade de análise e de 

observação, dos procedimentos para coleta de dados e dos procedimentos para a 

análise dos resultados. 

 

3.1  Caracterização da pesquisa  

 

A finalidade deste estudo é descobrir as variáveis que podem ser incluídas em um 

modelo de autogestão ágil do trabalho docente na educação superior. Procuraram-se 

identificar modelos de gestão ágil na literatura e as principais tendências de uso das 

metodologias ágeis para ensino e aprendizagem para então extrair variáveis que 

podem ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do trabalho docente na 

educação superior. Para atingir esse objetivo, o estudo descreve as principais 

metodologias ágeis aplicadas em diferentes contextos; identifica os conceitos das 

metodologias ágeis aplicáveis ao trabalho docente na educação superior; identifica a 

percepção dos profissionais da educação superior sobre o uso das metodologias 

ágeis em seu trabalho docente, coletando dados por meio das entrevistas; por fim, 

buscou-se a percepção dos profissionais da área. 

 

Gil (2008) classifica as pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas úteis 

para o estabelecimento de seu marco teórico, pois possibilita uma aproximação 

conceitual mais precisa, ressaltando a necessidade de traçar um modelo conceitual e 

operativo da pesquisa para a efetiva análise dos fatos do ponto de vista empírico, 

confrontando a visão teórica com os dados da realidade.  

 

A presente pesquisa caracteriza-se, em relação ao tipo, com base nos objetivos, como 

de natureza descritiva, de natureza qualitativa, que busca entender, mapear e discutir 

uma realidade a partir da contextualização teórica, experiências e visões dos 

docentes, coletando via entrevista semiestruturada, sem interferir no estudo, como 

explicam Lakatos e Marconi (2003). O mesmo se nota em Triviños (1987), ao ressaltar 

que a abordagem qualitativa trabalha os dados buscando seu significado, a partir da 
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percepção do fenômeno dentro do seu contexto, captando a aparência e a essência 

do fenômeno, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, tentando intuir 

as consequências na vida humana. 

 

Minayo (2009) mostra que a pesquisa qualitativa responde a questões particulares em 

nível não quantificável, buscando informações no universo dos significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, aprofundando o conhecimento das relações, 

dos processos e dos fenômenos. 

 

A constituição do modelo conceitual de pesquisa é tratada como um delineamento 

(Figura 4) e refere-se ao planejamento da pesquisa de forma ampla, envolvendo a 

diagramação, a previsão de análise e interpretação de coleta de dados. Em linhas 

gerais, o delineamento trata do desenvolvimento da pesquisa, com ênfase no 

procedimento técnico de coleta e análise de dados. Nesse ponto, Gil (2008) 

recomenda a não rigidez da classificação das pesquisas.  

 
Figura 4  
Delineamento da pesquisa. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

Para esta pesquisa, foram selecionados docentes com experiência de atuação na 

educação de nível superior de Rondônia, Brasil, não tendo delimitação quanto à área 

de atuação, curso e entidade. No entanto, pela entrevista foram identificados curso, 

área de atuação e entidade. A escolha dos sujeitos a serem entrevistados baseou-se 

na experiência de atuação na educação de nível superior, visando garantir a 

representatividade e a capacidade do sujeito em fornecer as informações necessárias 
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à pesquisa. Devido à abordagem qualitativa, não há um cálculo estatístico definindo o 

tamanho da amostra, sendo observado sempre o nível de saturação das respostas 

sobre determinado tema para suspensão da coleta de dados, limitando, de acordo 

com Bauer e Gaskell (2017), entre 15 e 25 entrevistas individuais, tendo sido 

entrevistados 19 docentes atuantes no nível superior. 

 

3.3  Procedimentos para coleta de dados 

 

O procedimento escolhido para a coleta dos dados foi a entrevista com 

questionamentos abertos e fechados. As perguntas fechadas obedecem a uma escala 

Likert de cinco alternativas, com a intenção de medir as opiniões e atitudes de 

indivíduos. Nas respostas dadas, o número um indica total concordância, cinco 

significa total discordância e os pontos intermediários (2, 3, 4) mostram níveis 

crescentes de concordância ou discordância, resultando em tabelas e gráficos. As 

questões foram elaboradas a partir das dimensões e de seus desdobramentos 

discutidos no referencial teórico e contidas também nas dimensões e indicadores.  

 

a) Organização do trabalho: estabelecer metas, definir atividades e estabelecer 

ciclos; 

b) visualização do fluxo: limitar o fluxo, visualizar gargalos e transparência; 

c) ritmo ágil: reuniões frequentes, colaboração e ajuste do foco; 

d) melhoria contínua: revisar o trabalho, revisar o processo e plano de melhoria. 

 

Lakatos e Marconi (2003) consideram que a habilidade de usar preceitos ou normas 

na obtenção dos propósitos científicos corresponde à parte prática de coleta de dados. 

Os dados coletados serão tratados conforme procedimento de análise descrito a 

seguir. 

 

3.4  Procedimentos para análise dos resultados 

 

Após a obtenção dos dados com as entrevistas, prosseguiu-se com sua análise, que 

incluiu mapear e rever a literatura base, visando tratá-los e interpretá-los a partir dos 

conceitos obtidos na literatura estudada. Posteriormente, revisitou-se o framework 
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conceitual, observando e confrontando as variáveis estabelecidas com as variáveis 

encontradas nas entrevistas, por meio da análise e classificação dos dados coletados.  

 

O procedimento de análise de dados adotado neste estudo teve, com base em 

Triviños (1987), três etapas básicas no trabalho com a análise de conteúdo: pré-

análise, descrição analítica e interpretação inferencial. Segundo o autor, a pré-análise 

trata da organização do material, gerado, neste caso, pela entrevista semiestruturada. 

 

Na sequência, os dados foram tratados ainda de acordo com o que orientam Triviños 

(1987) e Lakatos e Marconi (2003), na fase de descrição analítica. O material que 

constitui o corpus foi submetido a um estudo orientado pelo referencial teórico, 

realizando procedimentos de classificação, categorização e codificação. Isso, 

segundo Triviños (1987), é feito para que seja possível a análise descritiva em busca 

de sínteses coincidentes e divergentes de ideias, ou neutras, que não estejam unidas 

a uma teoria.  

 

Triviños (1987) e Lakatos e Marconi (2003) prelecionam que, por meio da 

classificação, são realizados o exame minucioso dos dados, a verificação crítica e a 

detecção de falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas ou 

incompletas que, por conseguinte, prejudicam o resultado da pesquisa. Desse modo, 

uma seleção bem feita evita problemas para a fase de codificação e serve para 

agrupar por categoria, tabulando, contando e codificando.  

 

A tabulação, de acordo com Lakatos e Marconi (2003), trata da disposição dos dados 

em tabelas, o que favorece a verificação das inter-relações entre os dados. Esse 

processo é parte da análise estatística e com base nas categorias pode ser 

representado por gráficos que podem ser rapidamente compreendidos e 

interpretados. A classificação dos dados permite inferir a comprovação ou refutação 

de uma ideia. Logo após o tratamento e obtenção dos resultados, prosseguiu-se à 

análise, baseando o procedimento na interpretação referencial.  

 

A fase de interpretação referencial, segundo Triviños (1987), é apoiada nos materiais 

de informação, que se iniciou já na etapa da pré-análise, mas alcança mais 

intensidade. A reflexão e a intuição, com embasamento nos materiais empíricos, 
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estabelecem relações com vista a aprofundar as conexões das ideias, desvendando 

o conteúdo latente, apreendendo com o apoio dos dados quantitativos, enquanto 

busca perspectivas para descobrir ideologias e tendências dos fenômenos sociais 

estudados, comportando de forma dinâmica, estrutural e histórica. 

 

3.5  Síntese da metodologia 

 

A Tabela 5 apresenta uma síntese da metodologia planejada para esta pesquisa. 

 

Tabela 5 

Síntese da metodologia 

Objetivos Autores Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise 

dos dados 

Descrever as principais 
metodologias ágeis 

aplicadas em diferentes 
contextos 

Takeuchi & Nonaka (1986); Lemos (2010); 
Schwartzman e Castro (2013); López-Alcarria 
et al. (2019); Rodrigues (2014); Balzer (2020 

Levantamento 
bibliográfico 

Análise de 
conteúdo 

Identificar os conceitos 
das metodologias ágeis 
aplicáveis ao trabalho 
docente na educação 

superior 

Beedle et al. (1999); Beck et al. (2001); 
Larman & Basili (2003); Stewart et al. (2009); 
Kamat (2012); Cubric (2013); Rodrigues 
(2014); Sutherland (2016); Royle & Nikolic 
(2016); Delhij et al. (2017); Krehbiel et al. 
(2017); Rodrigues (2019); Salza et al. (2019); 
Balzer (2020); Ghezzi & Cavallo (2020); Brand 
et al. (2021); Whiteley et al. (2021); Wright 
(2020); Sutherland (2016); Schwaber e 
Sutherland (2017); Magno (2019); Layton & 
Morrow (2018); Metcalfe (2019); Anderson 
(2011); Wright (2020) 

Levantamento 
bibliográfico 

 

Análise de 
conteúdo 

Identificar a percepção 
dos profissionais da 

educação superior sobre 
o uso das metodologias 
ágeis em seu trabalho 

docente 

Gil (2008); Triviños (1987); Lakatos e Marconi 
(2003); Bauer e Gaskell (2017) 

Entrevista Análise de 
conteúdo 

Buscar a percepção dos 
profissionais da área 

Minayo (2009); Triviños (1987) e Lakatos e 
Marconi (2003); Bauer e Gaskell (2017) 

Levantamento 
bibliográfico; 

entrevista 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados da análise dos dados obtidos pelas 

entrevistas. Esta pesquisa objetiva descobrir quais variáveis podem ser incluídas em 

um modelo de autogestão ágil do trabalho docente na educação superior. 

 

4.1  Caracterização dos pesquisados 

 

O perfil dos professores entrevistados é composto de profissionais que trabalham com 

ensino superior, entre os quais há quatro professores doutores, 12 mestres e três 

especialistas, com formação em Administração, Automação Industrial, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Engenharia civil, Filosofia, análise de sistemas, sistema 

de informação, redes de computadores, Letras, Matemática, Química, todos com 

atuação em diversos cursos. Os professores pesquisados atuam todos na região 

Norte, embora com passagens por diversas instituições de ensino superior do país. A 

Figura 5 exibe a relação dos pesquisados com os cursos em que atuam ou já atuaram, 

demonstrando com isso a experiência de atuação em diversos cursos. 

 

 
Figura 5 
Relação professor, experiência de atuação. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2 Resultados dimensão organização do trabalho 

 

Nessa dimensão, representada na Tabela 6, os questionamentos aos professores 

continham três questões abertas e cinco fechadas, segmentadas para formar 

conjuntos de questões que alimentam as categorias da análise nas quais os dados 

foram organizados para melhor compreensão e análise. Destaca-se que as 

metodologias ágeis de gestão de projetos têm sido utilizadas nas organizações, em 

função de sua eficiência na execução de tarefas e na melhoria do controle sobre os 

recursos envolvidos (Brand et al., 2021). Aplicadas ao ensino superior, essas 

metodologias representam uma forma inovadora de organização do trabalho, 

garantindo mais flexibilidade e agilidade nas atividades desenvolvidas pelos 

professores e alunos. 

 

Tabela 6 

Dimensões e indicadores  

Dimensão Organização do trabalho 

Componentes Scrum e Kanban 

Indicador Planejar Estabelecer Metas Definir Atividades 
(Backlog) 

Estabelecer 
Ciclos 

Ações 
propostas 

✔ Crie uma lista de 

tarefas a serem 

realizadas. 

✔ Divida as tarefas em 

sprints. 

✔ Atribua tarefas aos 

membros da equipe. 

✔ Acompanhe o 

progresso das 

tarefas e ajuste o 

plano conforme 

necessário. 

✔ Estabelecer metas 

para cada sprint, 

devendo todas 

serem: específicas, 

mensuráveis, 

alcançáveis, 

realistas e com 

tempo determinado.  

✔ As atividades para o 

Scrum são definidas 

pelo time de 

desenvolvimento em 

conjunto com o 

Product owner e o 

Scrum master. 

✔ Estabelecer 

quanto e o 

tempo de cada 

timebox 

(sprint) 

Perguntas (do apêndice A) 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 

Fonte: elaborada pelo autor.  
 

Entre as metodologias ágeis mais utilizadas no ensino superior destacam-se o Scrum 

e o Kanban (Cubric, 2013; Kamat, 2012; Royle & Nikolic; 2016; Delhij, 2017). Ambas 

as abordagens baseiam-se nos princípios do Agile Manifesto (Beck et al., 2001), como 

já mencionado, prezando sempre pelo valor dos indivíduos e interações, pelo foco no 
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cliente e pela flexibilidade na execução dos trabalhos, entre outros. A principal 

diferença entre elas reside na forma como são organizadas as tarefas: no Scrum, elas 

são divididas em sprints, períodos em que um conjunto de atividades deve ser 

concluído (Schwaber & Sutherland, 2017); já o Kanban prioriza o fluxo de trabalho, de 

forma que as tarefas sejam executadas de acordo com a disponibilidade de recursos 

(Anderson, 2011). 

 

A primeira dimensão que gerou um grupo de questões foi a organização do trabalho, 

da qual se podemos afirmar que organização de| forma ágil é uma maneira inovadora 

de gerenciar o trabalho e as equipes. Ao contrário dos métodos tradicionais, a 

organização ágil do trabalho é baseada nos princípios de flexibilidade, transparência 

e colaboração. Esses princípios ajudam as organizações a serem mais responsivas 

às mudanças, ajudam a se adaptarem a novos desafios e se concentrarem nas 

necessidades dos clientes (Krehbiel et al., 2017). No contexto da educação, Chun 

(2004) defende que a organização ágil do trabalho pode ajudar os professores a serem 

mais eficientes e eficazes em seu trabalho, concentrando em um limitado número de 

tarefas, evitando a sobrecarga, planejando seu tempo de forma eficiente e podendo 

trabalhar em seus projetos pessoais e profissionais enquanto ainda têm tempo para 

serem ativos em suas comunidades e nas vidas de seus alunos. 

 

Há muitos benefícios da organização ágil do trabalho para os professores, como 

aduzem Stewart et al. (2009) e Kamat (2012). Em primeiro lugar, organização ágil é 

baseada no princípio da transparência, o que significa que todos os membros da 

equipe estão cientes das metas e objetivos do projeto. Isso ajuda a garantir que todos 

estejam trabalhando em direção ao objetivo e que não haja confusão sobre os 

objetivos do projeto. Em segundo lugar, a organização é baseada no princípio da 

colaboração, o que significa que os membros da equipe trabalham juntos para atingir 

os objetivos do projeto. Isso ajuda a garantir que as ideias sejam compartilhadas e 

que todos tenham a chance de contribuir para o projeto. Terceiro, a organização é 

baseada no princípio da flexibilidade, pois a equipe pode se adaptar a novos desafios 

e mudanças. Isso ajuda a garantir que a equipe seja capaz de responder às mudanças 

no ambiente e aos novos desafios que surgem (Alves & Tometich, 2018; Krehbiel et 

al., 2017). 
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A Tabela 6 mostrou a dimensão organização e suas categorias: planejar; estabelecer 

metas; definir atividades; estabelecer ciclos. Os professores foram questionados com 

cinco questões fechadas e três abertas. As questões abertas versavam sobre como 

orientar os alunos a quebrarem as tarefas maiores em pequenas tarefas e priorizá-

las; se estabelecem metas de curto, médio ou longo prazo observando o planejamento 

estratégico da organização; e, por último, como recebem e tratam as alterações nos 

requisitos de tarefas em andamento. 

 

Sobre a definição e priorização de tarefas, questionamos como o professor orienta ou 

orientaria um grupo de estudantes a definir e priorizar tarefas, ficou claro que os 

professores reconhecem a importância de os estudantes aprenderem a estabelecer 

prioridades, pois isso é uma habilidade essencial para o gerenciamento do tempo. 

Obtivemos posicionamentos que: determinam como prática docente o auxílio no 

processo de divisão, separando por passos ou etapas a partir de exemplos; orientam 

à criação de um cronograma de entrega para o grupo, valorizando a participação 

individual; fornecem outras orientações que versam sobre evidenciar a necessidade 

da ação e da rediscussão das prioridades, verificando a relevância, urgência e 

potencial de impacto no processo e detecção das dificuldades; e estabelecem as 

prioridades a partir dos desdobramentos. Esta última é uma atividade a ser 

desempenhada pelo próprio grupo de alunos, com vistas à possível necessidade de 

encadeamento de tarefas, ficando a cargo do docente a atuação como orientador do 

processo, promovendo e incentivando encontros regulares. Foi sugerido por um dos 

respondentes o uso do método Kanban como forma de controle da execução. 

 

Pode-se deduzir que uma maneira de orientar os estudantes a estabelecerem 

prioridades é fazer com que eles classifiquem suas tarefas em ordem de importância. 

Para fazer isso, os estudantes devem analisar cada tarefa e decidir qual é a mais 

importante. Em seguida, eles devem classificar as outras tarefas em ordem 

decrescente de importância. 

 

Quando os docentes foram questionados sobre o estabelecimento de metas pessoais 

de curto, médio ou longo prazo, alinhadas com planejamento estratégico da 

organização, variaram entre 53 e 58% os que estabelecem metas de curto, médio e 

longo prazo (Tabela 7). Alguns declararam não serem claras as metas da instituição, 
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por isso não estabelecem outras. Um respondente reconhece ser mais adequado 

estabelecer metas para grupos como colegiados de curso ou em documentos 

norteadores como Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

 

Tabela 7  

Percentual e total dos professores que trabalham com metas  

Prazo Quantidade Percentual 

Curto 10 53% 
Médio 11 58% 
Longo 10 53% 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

Ao planejar as aulas, os professores podem estabelecer metas de curto, médio ou 

longo prazo, trabalhando com metodologia ágil. No curto prazo, as metas devem ser 

direcionadas para a imediata execução do plano de aula. Já no médio prazo, as metas 

podem ser voltadas para a assimilação do conteúdo por parte dos estudantes, por 

exemplo: fazer uma avaliação para verificar se os estudantes estão entendendo o 

conteúdo. Por fim, no longo prazo, as metas devem ser dirigidas à aplicação do 

conteúdo aprendido, como elaborar um projeto que envolva a aplicação do conteúdo 

estudado. 

 

Existem várias maneiras diferentes pelas quais os educadores podem estabelecer 

metas de curto, médio ou longo prazo. Uma maneira é usar um modelo de sala de 

aula invertida. Em uma sala de aula invertida, os alunos assistem a palestras e 

concluem tarefas fora da sala de aula e, em seguida, usam o tempo de aula para 

trabalhar em projetos e discutir o que aprenderam. Esse modelo permite que os 

educadores cubram mais material em um período mais curto de tempo e também 

permite que os alunos aprendam em seu próprio ritmo. 

 

É importante estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, e quando forem 

estabelecidas é fundamental que dialoguem com o planejamento estratégico 

institucional. Isso permite que alinhem suas ações com os objetivos da instituição e 

trabalhem de forma colaborativa com seus colegas para atingir os resultados 

desejados. 
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A questão que não se pode perder de vista é que, quando se trata do estabelecimento 

de metas, está-se trabalhando no uso das metodologias ágeis no ambiente 

educacional para apoiar o trabalho docente. É importante sempre lembrar que a 

agilidade é a capacidade de se adaptar às mudanças de forma rápida e eficaz. No 

ensino superior, isso significa ser capaz de se adaptar às necessidades em constante 

mudança dos alunos. Um dos maiores desafios que os educadores enfrentam hoje é 

a necessidade de fornecer aos alunos uma educação relevante para o mundo real. O 

mundo está mudando mais rápido do que nunca, e os alunos precisam estar 

preparados para as carreiras de amanhã. 

 

A agilidade permite que os educadores construam um currículo em constante 

evolução, com base nas necessidades de seus alunos. Também possibilita que os 

educadores sejam mais flexíveis em seus métodos de ensino para atender às 

necessidades de seus alunos. Não importam os objetivos buscados pelos 

educadores, usar a agilidade no ensino superior pode ajudá-los a atingir seus objetivos 

de forma eficaz (Salza et al., 2019).  

 

Portanto, estabelecer metas é uma das partes mais importantes em qualquer projeto, 

seja ele de curto, médio ou longo prazo. Sem metas bem definidas, fica difícil saber 

se o projeto está evoluindo na direção correta ou não. A metodologia ágil é uma forma 

de trabalhar com projetos que priorizam a flexibilidade e a entrega rápida de 

resultados. Com essa metodologia, as metas de um projeto são estabelecidas, as 

etapas são menores e trabalhadas em um timebox, que no Scrum é chamado de 

sprint. A cada sprint o time de desenvolvimento se reúne para discutir o que será feito 

e analisar o que foi feito na etapa anterior (Schwaber & Sutherland, 2017). Dividir as 

metas em sprints facilita o acompanhamento do progresso do projeto e ajustes podem 

ser feitos rapidamente, caso necessário. Além disso, a entrega de resultados a cada 

sprint fornece importante feedback para o time, que pode ser usado para melhorar o 

projeto no tempo. 

 

Sobre o questionamento a respeito das alterações de requisitos que impactam as 

tarefas em andamento, obtiveram-se 17 respostas, nas quais os professores 

reportaram agir com naturalidade, plasticidade, reestruturando as etapas, caso 

necessário e discutindo as mudanças das demandas para que sejam incorporadas 
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em curto prazo. A maioria concorda em se adequar à nova realidade, deixando aberta 

a possibilidade de renegociação do escopo. Fato é que demonstraram propensão a 

analisar o impacto da demanda, buscando as adaptações, certos de que algo 

importante deve ser tratado com a devida importância, agindo com equilíbrio e 

inteligência necessária, evitando que as mudanças se transformem em problemas. 

Houve duas menções demonstrando a frustração, sendo manifestado em uma delas 

a negativa em prover as alterações, caso determinadas condições não sejam 

cumpridas. 

 

Analisando a dimensão organização do trabalho, nos resultados dos questionamentos 

fechados 5 a 9 (Figura 6 a Figura 10), nota-se que os docentes majoritariamente 

estabelecem os objetivos com preocupação para que sejam assertivos. Elaboram 

listas de tarefas com tempo determinado para execução e concordam que, ao 

determinarem esse tempo para a realização de um grupo de tarefas, podem trazer 

ganho de performance e qualidade das entregas. Além disso, conseguem definir 

papéis na organização dos grupos de trabalho com alunos ou solicitar que os grupos 

os definam. Por fim, é notória a inclinação a atribuir tarefas aos membros da equipe 

de forma direta, veja-se. 

 

 
Figura 6 
Questão 5. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 7 
Questão 6. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 8 
Questão 7. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 9 
Questão 8 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
Figura 10 
Questão 9. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ser ágil não é apenas um conjunto de técnicas e práticas, é uma forma de pensar e 

agir. Quem adota a metodologia ágil acredita que as coisas podem e devem ser feitas 

de forma diferente, eficiente e com melhor qualidade. A metodologia ágil foi criada 

para lidar com o mundo real, com suas incertezas, imprevisibilidades e constantes 
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mudanças. Ela se adapta às mudanças, ao contrário da metodologia tradicional, que 

é mais rígida e preza pelo controle (Salza et al., 2019). 

 

Por isso, quando surgem alterações nos requisitos de um projeto, a metodologia ágil 

pode lidar com elas de maneira eficiente, sempre buscando o melhor resultado para 

o cliente (Beck et al., 2001). Primeiro, é importante entender os motivos por trás das 

mudanças nos requisitos. Elas podem surgir por conta de fatores externos, como uma 

mudança no mercado ou na concorrência, ou por fatores internos, como o 

desenvolvimento do projeto ou o feedback dos clientes. 

 

Independentemente do motivo, é importante que as mudanças sejam analisadas e 

discutidas com todos os envolvidos no projeto. Só assim será possível chegar a uma 

solução que atenda às novas necessidades sem prejudicar o andamento do projeto. 

Visto que as mudanças são analisadas e aceitas, elas devem ser incorporadas à 

metodologia ágil de forma transparente e eficiente. Isso significa que todos os 

envolvidos no projeto devem estar cientes das alterações e saber como elas afetarão 

o andamento do trabalho.  

 

Por fim, é importante lembrar que as mudanças nos requisitos são inevitáveis e, 

muitas vezes, necessárias. A metodologia ágil foi criada para lidar com essas 

situações e garantir o melhor resultado para o cliente. 

 

4.3 Resultados dimensão transparência 

 

Nessa dimensão, percebe-se na Tabela 8 que foram realizadas seis questões 

fechadas, 13 a 18, e quatro abertas: 19, 20, 21 e 22. O primeiro grupo de questões 

indaga a respeito da utilização e recomendação de métodos para controlar o fluxo de 

trabalho, sobre quais os desafios são previsíveis para limitar as atividades em 

andamento no dia a dia do trabalho docente. Em seguida, questiona se o docente 

utiliza ou recomenda um método para dar transparência aos fluxos de trabalhos 

acadêmicos. E questiona quais os desafios na transparência ao trabalho diário 

docente. Foram, respectivamente, 19, 18, 18 e 18 respostas. 
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Tabela 8 

Dimensão e indicadores de transparência 

Dimensão Transparência 

Componentes Scrum e Kanban 

Indicador Limitar o fluxo Transparência 

Ações 
propostas 

✔ Limitar o número de itens que você 

permite que estejam em cada estágio 

do processo.  

✔ Criar um painel Kanban que 

contenha um número limitado de 

itens para cada estágio.  

✔ Limitar o tempo que um item pode 

permanecer em cada estágio 

✔ Acompanhar o progresso das tarefas 

✔ Compartilhar as tarefas com os outros 

membros da equipe 

Perguntas (do apêndice A) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Foram mencionados Kanban, Trello, Google agenda, ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e registro em papel com priorização por cores usando post-it, 

quanto interpelados a respeito da utilização e recomendação de métodos para 

controlar o fluxo de trabalho. Destes, o único que é uma metodologia é o Kanban, com 

três recomendações. É importante lembrar que as perguntas não se restringiram ao 

uso ou recomendação de métodos ágeis, salientando o uso de cores de uma das 

respostas, o que similarmente se faz no Kanban usando-se post-it para categorizar e 

priorizar usando-se cores. Apuraram-se sete registros de não utilização de um método 

e seis registros recomendando ferramentas como Google agenda, Trello, AVA e 

registro em papel. 

 

Entre os possíveis desafios previsíveis para limitar o trabalho docente em andamento 

no seu dia a dia e que atrapalham o processo organizacional, foram mencionadas 

como as principais a burocracia e as demandas vindas de instâncias superiores. 

Algumas respostas evocaram a necessidade de uma plataforma, treinamento e 

mudança de cultura institucional. Os afastamentos de membros da equipe também 

constituem um fator complicador. Algumas respostas enfatizaram a sobrecarga como 

um desafio e isso é muito interessante, pois a própria sobrecarga está sendo citada 

como um problema a ser solucionado por meio do controle de fluxo. Apenas uma 
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resposta mostrou-se contrária ao estabelecimento de um controle de fluxo de trabalho, 

alegando que isso pode limitar o docente que quiser exceder os próprios limites.  

 

LeBlanc (2018) adverte que é importante lembrar que a realidade do trabalho docente 

é complexa e exige que os profissionais estejam em constante aprimoramento para 

atender às demandas das escolas e das famílias. Diante disso, requer-se que os 

docentes estejam conscientes dos desafios que enfrentam no dia a dia e busquem 

soluções para superá-los, sendo proativos, criativos e inovadores. Isso demanda que 

estejam sempre atualizados, monitorando as tendências educacionais e buscando 

soluções para as dificuldades que surgirem no cotidiano. 

 

O expressivo número de tarefas a serem realizadas também é um desafio para os 

docentes. Além de elaborar e aplicar as aulas, os professores precisam se preocupar 

com a correção de provas e trabalhos, o acompanhamento dos alunos, a preparação 

para reuniões e outras atividades. Isso sem contar as demandas extras, como 

participar de eventos e atividades complementares. Para enfrentar esses e outros 

desafios, é necessário que os docentes se organizem e planejem o seu dia a dia. Além 

disso, é fundamental que busquem apoio e orientação de especialistas, para que 

possam superar as dificuldades e garantir ensino de qualidade aos seus alunos. 

Ao questionamento acerca da utilização e recomendação de algum método para dar 

transparência aos fluxos de trabalhos acadêmicos, dois respondentes sugeriram o uso 

do Kanban; dois propuseram sistemas institucionais de registro das atividades 

docentes; um registrou sim, mas não fez recomendação; 10 negaram utilizar alguma 

forma de transparência; e dois recomendaram a unificação dos sistemas de forma a 

apresentarem em um único painel todo o fluxo de trabalho do docente. 

 

Como desafios previsíveis para dar transparência ao trabalho em andamento no dia a 

dia do trabalho docente, foram destacadas a adesão por parte do docente, a não 

existência de uma plataforma capaz de integrar o planejamento e a execução do 

trabalho do docente. O planejamento em conjunto; o grande volume de informações; 

o domínio das tecnologias da comunicação e informação (TIC); e a dificuldade de 

mensuração do trabalho intelectual são os principais desafios vislumbrados pelos 

entrevistados. 
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É importante lembrar que a transparência é um princípio fundamental das 

metodologias ágeis. Isso significa que todos os envolvidos no processo devem ter 

acesso a todas as informações relevantes para o projeto. Isso inclui o estado atual do 

projeto, as tarefas que precisam ser realizadas e o progresso que está sendo feito. 

Sutherland (2016) apregoa que uma das maneiras pelas quais a transparência pode 

ser alcançada é por meio de reuniões diárias curtas (chamadas de stand-up 

meetings). Nessas reuniões, cada membro da equipe fala sobre o que fez no dia 

anterior e o que planeja fazer no dia seguinte. Isso permite que todos estejam cientes 

das atividades de todos e possam ajudar com os atrasos ou problemas (Wiid, 2019).  

 

Outra maneira de alcançar a transparência é usando um quadro Kanban, um método 

visual para gerenciar as tarefas. Esse quadro é dividido em três seções: o que precisa 

ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito. Anderson (2011) explica que cada 

tarefa é então escrita em um cartão e colocada na seção apropriada. Isso permite que 

todos saibam o status de cada tarefa e possam ajudar a mover as tarefas para frente. 

A transparência é importante porque permite que todos estejam envolvidos e cientes 

do progresso do projeto. Também ajuda a evitar problemas e atrasos, pois todos 

podem ver o que precisa ser feito e o que está sendo feito (Metcalfe, 2019). 

 

A transparência é uma das principais características da metodologia ágil. Isso significa 

que os membros da equipe devem estar abertos e dispostos a compartilhar 

informações sobre o andamento do projeto e os desafios enfrentados. A não 

transparência pode levar a problemas com a comunicação e a colaboração, 

impactando negativamente o sucesso do projeto. A inspeção é outro processo 

importante que visa garantir a qualidade do produto. A não realização de inspeções 

adequadas pode levar a problemas de qualidade e, consequentemente, ao insucesso 

do projeto.  

 

Questionados os docentes nessa dimensão, constataram-se sinalizações 

majoritariamente positivas em relação ao ato de limitar o fluxo do trabalho, com o 

propósito de evitar sobrecarga de atividades, carga horária de trabalho excessiva e 

fila de espera para a realização ou conclusão de tarefas. Resultado similar foi 

registrado quanto à viabilidade desse controle no ambiente acadêmico (Figura 11 e 

Figura 12). 
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Figura 11 
Questão 13. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 12 
Questão 14. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Foram questionados se a transparência e o controle do fluxo do trabalho podem 

aumentar a motivação das pessoas, bem como se é benéfica a utilização de 

mecanismos que tornem transparentes o fluxo dos trabalhos docente, sejam eles 

administrativos ou pedagógicos, respeitando-se sempre a autonomia docente e a 

privacidade dos docentes e alunos. Perguntou-se, ainda, se a transparência na 

distribuição de tarefas e na visualização do andamento dos trabalhos pode melhorar 

a produtividade e a comunicação entre os membros de uma equipe a maioria dos 

docentes concordou, o que é ótima sinalização para a proposta de framework aqui 

engendrada. Vejam-se as Figura 13 até a Figura 16.  

 

 
Figura 13 
Questão 15. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 14 
Questão 16. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 15 
Questão 17. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 16 
Questão 18. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

4.4  Resultados dimensão ritmo ágil 

 

Nessa dimensão, ritmo ágil, como demonstra a Tabela 9, os professores foram 

questionados com três perguntas abertas e quatro fechadas. A primeira versou sobre 

a utilização e recomendação de algum método de gestão para o trabalho docente, 

incluindo os métodos, técnicas ou sistemas institucionais. Os docentes também foram 

questionados para se saber se estabelecem outros ciclos de trabalho, como semanais 

ou mensais, além dos ciclos bimestrais, semestrais ou anuais estabelecidos pelo 

calendário acadêmico. Por último, questionou-se se utilizam e recomendam algum 

método para a obtenção do feedback da equipe e alunos. Foram, respectivamente, 

16, 18 e 17 respostas.  
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Tabela 9 

Dimensão e indicadores do ritmo ágil 

Dimensão Ritmo ágil 

Componentes Scrum e Kanban 

Indicador Ciclos curtos Reuniões 
Frequentes 

Colaboração Foco 

Ações 
propostas 

✔ Criar estratégias 

para melhorar a 

gestão do trabalho 

docente  

✔ Criar ciclos de 

revisão e 

avaliação  

✔ Implementar 

ciclos de revisão e 

avaliação  

✔ Melhorar a 

qualidade do 

feedback dado 

aos professores 

✔ Garantir que o 

feedback seja 

oportuno e útil 

para os 

professores 

✔ Fazer reuniões 

curtas e 

frequentes para 

manter a 

sincronia do 

time. 

✔ Estabelecer um 

objetivo claro para 

a reunião e 

compartilhá-lo com 

todos os 

participantes antes 

da reunião. 

✔ Designar um líder 

para a reunião e 

ter todos os 

participantes 

seguindo o líder. 

✔ Pedir a todos os 

participantes para 

serem pontuais 

✔ Aumentar a 

comunicação entre 

os membros da 

equipe; 

✔ Aumentar o nível de 

motivação da equipe; 

✔ Ter uma rotina de 

trabalho bem 

estabelecida; 

✔ Criar um ambiente 

de trabalho 

agradável; 

✔ Promover a 

socialização entre os 

membros da equipe; 

✔ Oferecer 

treinamentos para a 

equipe; 

✔ Manter um bom nível 

de organização. 

Perguntas (do apêndice A) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Nenhum método de gestão para o trabalho é usado por seis professores. Outros três 

utilizam uma forma própria para se organizar. E outros três utilizam o método Kanban, 

dos quais um usa também o framework Scrum e quatro empregam apenas os 

sistemas institucionais, sem adesão a qualquer método. 

 

Na questão 28, sobre a adoção de outros ciclos, um professor condicionou a utilização 

a uma resposta positiva da turma; cinco não utilizam qualquer forma iterativa, sem 

justificar; 12 adotam ciclos semanais e mensais; um lança mão de ciclos em algumas 

atividades ou aulas; e um faz retrospectivas de avaliação do processo a cada 40 dias.  

 

A pergunta 29, acerca da utilização e recomendação de método para obtenção do 

feedback da equipe e alunos, apurou que: quatro professores não utilizam método 
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algum, sem justificar; 12 usam algum método (entre eles a autoavaliação; a 

participação em grupos de WhatsApp; reuniões e conversas pontuais para essa 

finalidade; nas apresentações de trabalhos; ferramentas institucionais para 

servidores; questionários específicos para alunos; e diálogo em sala de aula); um 

professor sugeriu a criação de um sistema integrado aos sistemas existentes.  

 

É notório que desde o ingresso na graduação o ritmo de aprendizagem é acelerado, 

para acompanhar as tendências do mercado. O cenário atual de trabalho é complexo 

e exige que as pessoas saibam se adaptar às mudanças constantes (Balzer, 2020; 

Wiid, 2019). Portanto, trabalhar de forma flexível e se adaptar às mudanças com mais 

facilidade tornou-se um requisito. As metodologias ágeis ganharam força e espaço ao 

permitir que as pessoas tenham condições de adquirir um ritmo ágil. 

 

As metodologias ágeis são eficazes na entrega de projetos, garantindo alto nível de 

qualidade e um ciclo de vida ágil (Krehbiel et al., 2017; Stewart et al., 2009). No 

entanto, é importante ter em mente que elas devem ser implementadas de forma 

correta para atingir seus objetivos. Uma das principais maneiras de assegurar o 

sucesso na adoção de uma metodologia ágil é aprender a manter o ritmo (Beck et al., 

(2001). 

 

O ritmo é considerado por Metcalfe (2019) como o fator mais importante para o 

sucesso de qualquer projeto, seja ele ágil ou não. Isso porque, sem um ritmo 

adequado, o projeto pode ficar atrasado ou sofrer com problemas de qualidade, 

estressando os envolvidos, levando à consequente perda de produtividade. 

 

Existem várias maneiras de manter o ritmo de um projeto ágil. Uma delas, de acordo 

com Brand et al. (2021), é utilizar o método Kanban, que permite visualizar o fluxo de 

trabalho e gerenciar o progresso do projeto de forma eficaz. Outro modo é criar um 

backlog do projeto e estabelecer uma cadência para o desenvolvimento, garantindo 

que todas as tarefas sejam concluídas a tempo (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Contudo, independentemente da técnica utilizada, é importante ter em mente que o 

ritmo é essencial para o sucesso. Aprender a manter o ritmo é crucial para garantir 

que o projeto seja entregue no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade 

desejada. 
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Questionou-se, de forma fechada, sobre a dimensão ritmo ágil. Iniciou-se pela 

possibilidade de implementar ciclos de revisão e avaliação para melhorar a gestão do 

trabalho docente na educação superior. Em seguida, indagou-se a respeito dos 

requisitos para implementação de ciclos que envolvem: o número de revisões e 

avaliações; a periodicidade; os critérios a serem utilizados; os procedimentos a serem 

seguidos; e as responsabilidades dos envolvidos. Na mesma linha, sondou-se a 

respeito da utilidade do feedback para os professores, sugerindo fornecê-lo 

regularmente e de forma sistemática, colaborando para a melhoria contínua. Por fim, 

voltou-se para a influência dos ciclos curtos, das reuniões frequentes e regulares, da 

colaboração constante sobre o aumento da comunicação e colaboração em manter o 

foco entre os membros da equipe (Figura 17 à Figura 20). 

 
Figura 17 
Questão 23. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 18 
Questão 24. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 19 
Questão 25. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 20 
Questão 26. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.5  Resultados dimensão melhoria contínua 

 

Na melhoria contínua (Tabela 10), os docentes foram entrevistados com oito 

questões, sendo quatro fechadas (30 a 33) e quatro abertas, 34 a 37. A primeira 

questão aberta visava descobrir se os docentes utilizavam algum método que permite 

a realização de revisão do trabalho após a conclusão, mas antes da entrega. A 

segunda interpelou a utilização de algum método para acompanhar o trabalho em 

andamento por meio das métricas. A terceira perguntou se ao término de uma 

atividade havia um momento para retrospectiva, para discutir o que deu certo e o que 

deu errado durante o ciclo ou desenvolvimento da atividade. E na quarta procurou-se 

saber se o professor utiliza alguma metodologia para identificar e criar um plano que 

oriente a melhoria. 
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Tabela 10 

Dimensão e indicadores para melhoria contínua 

Dimensão Melhoria Contínua 

Componentes Scrum 

Indicador Revisar o trabalho Plano de melhoria Revisar o processo 

Ações 
propostas 

✔ Revisar o trabalho, 

corrigindo e 

melhorando 

✔ Identificar as áreas 

nas quais a melhoria 

é necessária e 

implementar as 

mudanças 

necessárias. 

✔ Revisar para manter 

o nível de qualidade 

do trabalho elevado. 

✔ Continuar e medir o progresso 

✔ Identificar áreas onde a 

organização pode melhorar e 

fornecer um plano de ação para 

alcançar essas metas. 

✔ Identifique as áreas do seu 

processo Scrum que precisam de 

ajustes, analisando métricas do 

processo, conversando com os 

membros do time Scrum ou 

observando as reuniões de 

retrospectivas. 

✔ Decidir quais ajustes são 

necessários 

✔ Implementar os ajustes 

✔ Reunir e discutir o 

que deu certo e o que 

deu errado durante o 

sprint e planejar 

como melhorar para 

o próximo sprint. 

✔ Reunir 

frequentemente 

(diariamente se for 

possível) 

Perguntas (do apêndice A) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Para o uso de método para realização de revisão do trabalho, cinco docentes 

declararam utilizar um método de revisão e também o Kanban, considerando que o 

método prevê a revisão como prática. Um docente usa método próprio, mas 

dependente da solicitação, enquanto 12 não adotam método para revisão antes da 

entrega, sem justificar.  

 

Questionados sobre o acompanhamento dos trabalhos por meio das métricas, 16 

respostas foram negativas, uma indicando o uso de Kanban e Scrum, enquanto outra 

revelou a indicação de uso de método próprio, mas sem dar transparência aos alunos.  

 

Na questão seguinte, foi perguntado se ocorria ao término de uma atividade um 

momento para retrospectiva, discutindo o que deu certo e o que deu errado durante o 

ciclo ou desenvolvimento da atividade. Obtiveram-se quatro respostas negativas 

quanto ao uso, sem justificativa; 18 positivas, entre elas uma condicionada ao perfil 

da equipe; e outra resposta indicando “raramente”.  
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Por fim, questionou-se se o professor utiliza alguma metodologia para identificar a 

necessidade de melhoria e criar um plano. Das 18 respostas, 14 indicaram não criar 

um plano. Entre elas, porém, duas mostraram fazer os ajustes sem um plano de 

melhoria. Entre as respostas positivas, uma exibiu utilizar o feedback dos alunos e 

colegas de trabalho, além da observação do desempenho da metodologia adotada no 

passado, para encontrar pontos de melhoria. Outra resposta acusou fazer 

questionamentos sobre a atividade realizada para tentar melhorar nas próximas. Por 

fim, uma resposta revelou que o professor detecta a necessidade de mudanças a partir 

da interação com os membros da ação.  

 

Interpelando de forma fechada na dimensão melhoria contínua, as respostas 

indicaram positivamente que, para os docentes, é viável a implementação de 

mecanismos que permitam revisar o trabalho, ajustar o planejamento inicial ou do ciclo 

em andamento, sendo útil acompanhar o andamento de atividades ou projetos por 

meio das métricas ágeis. Apreendeu-se também que o docente avalia o trabalho 

realizado com o intuito de melhorar nas próximas etapas ou na repetição da tarefa. 

Por fim, procurou-se saber se os docentes entrevistados conheciam e utilizavam as 

metodologias: Lean, Scrum e Kanban, bem como metodologias ágeis aplicadas na 

educação. De maneira geral, foi alto o índice dos que não conhecem, maior ainda os 

que não utilizam e abaixo da metade conhece, mostrando que há um espaço valioso 

para discussão (Figura 21 a Figura 24). 
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Figura 21 
Questão 30. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 22 
Questão 31. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 23 
Questão 32. 
Fonte: dados da pesquisa.  
 

 
Figura 24 
Questão 33. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

As metodologias ágeis têm sido aplicadas ao ensino superior, já que permitem mais 

flexibilidade e adaptabilidade dos processos educacionais às necessidades 

específicas de cada grupo de alunos. A melhoria contínua é um processo centrado 

nas pessoas, que se baseia na identificação e análise das necessidades dos alunos, 

bem como na busca constante por soluções inovadoras que atendam a essas 

necessidades. A melhoria contínua é um processo dinâmico e interativo, que requer 

constante adaptação às mudanças que ocorrem no ambiente educacional (Metcalfe, 
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2019; Rodrigues, 2019). Para garantir o sucesso dessa metodologia, é fundamental 

que haja forte cooperação entre todos os envolvidos no processo educacional, 

incluindo professores, coordenadores e alunos. 

 

Um dos pilares centrais das metodologias ágeis aplicadas ao ensino é a melhoria 

contínua (Metcalfe, 2019). O objetivo é garantir que os processos de ensino sejam 

otimizados, de modo a melhorar a eficácia e eficiência da educação. As metodologias 

ágeis são projetadas para promover a colaboração e a flexibilidade, dois elementos-

chave para a melhoria contínua. Uma das maiores vantagens da melhoria contínua é 

que ela permite que os problemas sejam identificados e corrigidos. Como os 

processos de ensino são otimizados de forma contínua, os erros são minimizados e 

os alunos recebem educação mais eficaz. Além disso, também leva à inovação, dado 

que as novas ideias são implementadas e testadas. 

 

Não há dúvidas quanto à importância da melhoria contínua em um mundo globalizado 

e competitivo. Com a concessão de mais acesso à educação de qualidade, as 

metodologias ágeis aplicadas ao ensino se tornam cruciais para garantir que as 

instituições educacionais estejam à frente da concorrência. Embora a melhoria 

contínua seja benéfica para todos os envolvidos no processo de ensino, ela requer 

constante comprometimento por parte dos educadores. Para garantir o sucesso, os 

educadores devem estar dispostos a testar novas ideias, colaborar com os colegas e 

ter flexibilidade para se adaptar às mudanças, impactando na qualidade da educação. 

 

4.6 Proposta de framework aplicado  

 

O trabalho docente na educação superior é complexo e exige uma gestão ágil. A 

gestão ágil do trabalho docente pode ser entendida como um conjunto de práticas que 

visam à otimização do tempo e do esforço docente, bem como à melhoria da qualidade 

dos processos educacionais. E deve ter em consideração quatro dimensões 

importantes: a organização, a transparência, o ritmo ágil e a avaliação. 
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Figura 25 
O framework ágil. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A organização é fundamental para que os professores tenham um tempo bem 

organizado e que saibam como aproveitá-lo o melhor possível. Uma boa organização 

do tempo docente permite que os professores se dediquem às suas atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão de maneira mais eficiente e produtiva. Além disso, 

uma boa organização do tempo docente também contribui para que os professores 

tenham mais tempo para se dedicar às suas atividades de vida pessoal e profissional. 

 

A transparência significa que os professores devem ter acesso às informações e ao 

andamento das suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, sendo 

importante para que os professores possam ter melhor controle sobre o seu trabalho 

e possam tomar decisões embasadas. 

 

O ritmo ágil diz respeito ao fato de os professores terem a necessidade de uma boa 

organização do tempo para desenvolver as suas atividades de ensino, de pesquisa e 



90 
 

de extensão, sendo importante para que possam ter melhor aproveitamento do seu 

tempo e consigam realizar as suas atividades de maneira mais eficiente e produtiva. 

 

Por fim, a avaliação é importante para que os professores possam ter feedback sobre 

o seu desempenho e ajustar as suas práticas de ensino, de pesquisa e de extensão 

de acordo com os resultados obtidos. 

 

Portanto, a análise dos resultados obtidos permitiu considerar que o framework 

conceitual proposto pode ser uma ferramenta útil para a melhoria da gestão do 

trabalho docente na educação superior. O framework apresenta uma estrutura lógica 

e consistente que pode ser seguida pelos docentes, a fim de facilitar a implementação 

de práticas ágeis. Além disso, pode ser utilizado como um instrumento de reflexão 

pelos docentes, que permitirá identificar oportunidades de melhoria na sua prática.  
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5 Considerações Finais 

 

Para responder à pergunta de pesquisa sobre quais variáveis podem ser incluídas em 

um modelo de autogestão ágil do trabalho docente na educação superior, chegou-se 

a um resultado em que constam quatro grupos de variáveis. No primeiro grupo 

incluíram-se: planejar; estabelecer metas; definir atividades; e estabelecer ciclos. No 

segundo grupo: limitar o fluxo; visualizar gargalos; e transparência. O terceiro grupo é 

formado pelas variáveis: reuniões frequentes; colaboração; e ajuste do foco. E no 

quarto grupo: revisar o trabalho; revisar o processo; e plano de melhoria. 

 

Das variáveis do primeiro grupo, o planejar é uma atividade essencial e notória, afinal, 

é importante ter planos e metas, pois, dessa forma, fica mais fácil organizar o tempo 

e os esforços a serem empregados para alcançá-las. No entanto, é necessário fazer 

um planejamento realista, considerando as limitações de tempo e de recursos 

disponíveis. Quando se tem um plano, é preciso estabelecer metas claras e 

mensuráveis, para monitorar o progresso e modificar o rumo, se necessário. Para isso, 

é importante definir atividades específicas que contribuam para o alcance das metas. 

 

É importante ter em mente que os objetivos devem ser estabelecidos em um período 

específico, de forma que seja possível criar um cronograma de ações. Também é 

necessário considerar o fato de que alguns objetivos podem ser alcançados em um 

período menor ou mais longo do que o previsto, portanto, tem que ser flexível. É 

preciso respeitar os ciclos estabelecidos para não sobrecarregar. Assim, é possível 

estabelecer uma rotina de trabalho que seja compatível com a vida pessoal, 

garantindo melhor desempenho e alto nível de satisfação. 

 

Ao estabelecer o segundo grupo de variáveis, considerou-se o fato de o mundo estar 

conectado, e as pessoas estão conscientes das vantagens de serem produtivas. No 

entanto, a maioria das pessoas ainda não tem experiência em como pode gerenciar 

seu tempo e sua produtividade. Muitas vezes, as pessoas estão sobrecarregadas com 

tarefas e não conseguem ver a produtividade. É importante buscar um equilíbrio ao 

parcelar suas tarefas, para que elas sejam concluídas de forma eficiente e garantam 

um ritmo ágil. 
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Uma das maneiras de aumentar a produtividade é limitar o fluxo de trabalho. Para 

fazer isso, as pessoas devem estabelecer um limite de tempo para cada tarefa. Isso 

permitirá que elas se concentrem melhor e evitar que estejam sobrecarregadas. Além 

disso, tem-se que visualizar os gargalos de produtividade. Geralmente, as pessoas 

não conseguem ver onde estão perdendo tempo. Ao visualizar os gargalos, as 

pessoas podem tomar medidas para corrigi-los. Por fim, há que se ter transparência 

em relação à produtividade. Isso significa que as pessoas devem ser capazes de 

medir sua produtividade e compartilhá-la com outros indivíduos. A transparência 

permitirá que as pessoas vejam em que ponto estão indo bem e em quais precisam 

melhorar. 

 

O terceiro grupo é formado pelas variáveis: reuniões frequentes; colaboração; ajuste 

do foco. Nesse grupo de variáveis são necessárias frequentes reuniões, o que 

contribui para o bom funcionamento de qualquer negócio. Elas permitem que os 

funcionários se envolvam em diálogos produtivos, estabeleçam metas e objetivos, 

compartilhem ideias e resolvam problemas. As reuniões também ajudam a manter o 

foco na organização e garantir que todos estejam alinhados. No entanto, é importante 

ter cuidado para não ter reuniões excessivas ou improdutivas. As reuniões devem ser 

bem planejadas e focadas e deve haver um objetivo claro para cada reunião. Além 

disso, é importante garantir que todos os envolvidos sejam colaboradores ativos e que 

estejam dispostos a trabalhar em conjunto. 

 

Por fim, no quarto grupo incluíram: revisar o trabalho; revisar o processo; e plano de 

melhoria. Nesse grupo o processo de revisão tem por finalidade garantir que o seu 

trabalho esteja no caminho certo. Afinal, é com essas ações que se identificam as 

áreas que precisam de mais atenção e as que estão indo bem. A revisão também é 

importante para manter o seu trabalho organizado e fazer com que ele seja mais fácil 

de gerenciar. 

 

O processo de revisão do trabalho pode ser um pouco diferente para cada pessoa, 

mas há algumas etapas básicas que todos devem seguir. Antes de começar, lembre-

se de que a revisão não é tarefa fácil e que levará tempo para a realização. Não espere 

estar pronto para revisar o trabalho, pois poderá ser requerido um tempo para pensar 

e organizar antes de trabalhar na revisão. 
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A primeira etapa do processo de revisão é olhar para o seu trabalho e identificar as 

áreas que foram bem-sucedidas e as que precisam de melhorias. Essa avaliação tem 

que ser feita antes de começar a trabalhar qualquer melhoria. Isso ajudará a manter 

o foco no que é prioritário e a evitar que seja distraído por detalhes. Ressalta-se que 

todas as áreas do trabalho podem ser melhoradas, é só uma questão de identificar o 

que precisa ser feito e fazer as mudanças necessárias. 

 

Uma vez identificadas as áreas que precisam de revisões, a próxima etapa é começar 

a fazer as mudanças necessárias. Fazer pequenas mudanças pode ser um bom modo 

de começar, antes de se fazerem mudanças maiores, afinal, é bom ter em mente que 

qualquer mudança pode afetar o resto do seu trabalho, portanto, é fundamental ser 

cuidadoso no que está fazendo antes de fazer qualquer alteração. 

 

Uma vez feitas as mudanças necessárias, a última etapa do processo de revisão é 

olhar para o trabalho novamente, verificando se as áreas bem-sucedidas continuam 

indo bem e se as áreas que precisavam de melhorias foram melhoradas. Se ainda 

houver áreas que precisam de trabalho, começa-se a olhar para elas e a fazer novas 

mudanças. Caso considere que o trabalho está no caminho certo, pensa-se em como 

fazer para que ele seja ainda melhor. O processo de revisão do trabalho pode parecer 

difícil e trabalhoso, mas não se pode desprezar sua importância.  

 

Assim, os objetivos geral e específicos foram atingidos, pois todos os objetivos 

específicos foram colocados em ação. No primeiro, descreveram-se as principais 

metodologias ágeis aplicadas em diferentes contextos, por meio do tópico, origens e 

aplicações das metodologias ágeis, tratando-se, além dos dados históricos 

fundamentais, da agilidade das metodologias Kanban, Lean e do framework Scrum. 

Em seguida, foram identificados os conceitos das metodologias ágeis aplicáveis ao 

trabalho docente na educação superior, discutindo-se o assunto no tópico agilidade 

na educação superior. Posteriormente, foram realizadas as entrevistas, que buscaram 

identificar a percepção dos profissionais da educação superior sobre o uso das 

metodologias ágeis em seu trabalho. Depois de levantados os dados, relacionaram-

se as variáveis da literatura com as dos profissionais da área e foram constatadas as 
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variáveis que podem ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do trabalho 

docente na educação superior. 

 

Independentemente da metodologia escolhida ou do conjunto delas, a aplicação das 

técnicas ágeis no ensino superior garante mais eficiência no trabalho desenvolvido 

pelos professores e alunos, visto que há melhor organização das tarefas e dos 

recursos envolvidos. Além disso, as metodologias ágeis também permitem mais 

flexibilidade nas atividades, garantindo que elas sejam sempre adaptadas às 

necessidades do momento. 

 

O foco no trabalho colaborativo em busca constante de alto desempenho e as métricas 

transparentes propiciam alcançar uma evolução contínua, além de um engajamento 

do time e das partes interessadas em todo o processo. Com o framework o intuito é 

oferecer visibilidade, transparência em todos os ciclos, bem como a capacidade de 

adaptabilidade, herança das metodologias ágeis, por isso se insiste em um 

planejamento iterativo e não somente inicial, que atenda às mudanças, caso a caso. 

Valoriza-se o feedback contínuo, que associado ao planejamento colaborará no 

atingimento dos objetivos, ajudando a focar nas entregas, contrapondo-se ao mero 

cumprimento do plano. 

 

5.1 Contribuições gerenciais 

 

Esta pesquisa tem condições de contribuir para o aprimoramento da gestão do 

trabalho docente e a melhoria da qualidade do ensino. Dessa forma, o framework 

estimula a criatividade e a inovação, pelo enfoque na flexibilidade, adaptação e 

colaboração. A estruturação de uma gestão ágil do trabalho docente deve considerar 

alguns aspectos fundamentais, como a definição de objetivos, a criação de um 

ambiente propício à inovação e à colaboração, o estímulo à autonomia dos 

professores e o acompanhamento constante das atividades docentes, facilitando o 

trabalho em equipe. 

 

A gestão ágil do trabalho docente visa tornar o processo de gerenciamento de tarefas 

mais simples e mais eficiente, permitindo que os professores se concentrem mais na 

educação de seus alunos do que no gerenciamento de suas tarefas. Isso permite aos 
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professores trabalhar em estreita colaboração com os alunos para desenvolver 

projetos e tarefas. 

 

Em síntese, o tema investigado é importante porque auxilia o docente no exercício de 

suas funções e a otimizar o seu tempo, maximizando a produtividade, organizando 

aulas e atividades, facilitando o acesso às informações e promovendo a colaboração 

entre os docentes e alunos. 

 

Sugere-se como propostas de trabalhos futuros o estudo da agilidade: seu impacto na 

aprendizagem dos alunos; sua eficácia em diferentes áreas do ensino; a agilidade 

como ferramenta de inclusão social e educacional; seus limites e desafios na 

educação; seus efeitos na formação de professores; a experiência dos alunos com a 

agilidade nos processos educacionais; seus efeitos nos sistemas educacionais; e a 

agilidade como um novo paradigma educacional. 

  



96 
 

Referências 
 
Alves, N. B., & Tometich, P. (2018). Teoria da aprendizagem experiencial e design 

thinking para criação de uma feira da sustentabilidade. Rev Interdisc Gestão Social, 
7(3). Recuperado de: https://periodicos.ufba.br/index.php/rigs/ article/view/24724. 

 
Anderson, D. J. (2011). Kanban: mudança evolucionária de sucesso para seu negócio 

de tecnologia. Blue Hole Press, Saraiva (s.l., 1. ed.). 
 
Antonenko, P. (2015). The instrumental value of conceptual framework in educational 

technology research. Educ Technol Res Develop, 63(1). http://doi.org/10.1007/ 
s11423-014-9363-4.  

 
Augusto, M. H. O. G. (2004). Trabalho docente e organização escolar na rede estadual 

de ensino em Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFMG. 
 
Balzer, W.K. (2020). Lean higher education: Increasing the value and performance of 

University Processes (2. ed.). Productivity Press. https://doi.org/10.4324/9781351 
216944. 

 
Basso, I. S. (1994). As condições subjetivas do trabalho docente: um estudo a partir 

do ensino de história. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de 
Campinas. Recuperado de> http://observatorioensinodehistoria.cp.ufmg.br/api/wp-
content/up loads/2017/04/2_BassoItacySalgado.pdf. 

 
Basso, I. S. (1999). Significado e sentido do trabalho docente. Cad CEDES 19. 

https://doi.org/10.1590/S0101-32621998000100003. 
 
Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2017). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 

um manual prático. Petrópolis: Vozes. 
 
Beck, K., Beedle, M., Bennekum, A. van, Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., 

Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., 
Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). O Manifesto Ágil. 
Recuperado de: http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html. 

 
Beedle, M., Devos, M., Sharon, Y., Schwaber, K., & Sutherland, J. (1999). Scrum: An 

extension pattern language for hyperproductive software development. Pattern 
Languages of Program Design, 4, 1–18. Retrieved from: http://www.torak.com/ 
site/files/SCRUM An extension pattern language for hyperproductive software 
development.pdf 

 
Bicalho, L. M., & Oliveira, M. (2011). Aspectos conceituais da multidisciplinaridade e 

da interdisciplinaridade. Encontros Bibli: Rev Eletrôn Bibliotec Ciênc Inf, 16(32), 1–
26. https://doi.org/10.5007/1518-2924.2011v16n32p1. 

 
 
Brand, M., Tiberius, V., Bican, P.M., & Brem, A. (2021). Agility as an innovation driver: 

towards an agile front end of innovation framework. Rev Manag Sci. 15, 157–187. 
https://doi.org/10.1007/s11846-019-00373-0. 

https://periodicos.ufba.br/index.php/rigs/article/view/24724
http://observatorioensinodehistoria.cp.ufmg.br/api/wp-content/up
http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html
https://doi.org/10.5007/1518-2924.2011v16n32p1


97 
 

 
Brzezinski, I., & Garrido, E. (2007). Trabalho docente: mapeando a pesquisa em teses 

e dissertações brasileiras. Educ Ling, 10, 60-81. 
 
Cançado, V. L., & Santos, T. M. C. (2014) Reação à mudança organizacional: a 

implantação do lean thinking na Empresa Beta. Rev Gestão Tecnol, 14(1), 100-125. 
ISSN 2177-6652. Recuperado de: <http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/ 
592/504>. Acesso em: 01 set. 2022. doi: https://doi.org/10.20397/2177-
6652/2014.v14i1.592. 

 
Carvalho, E. J. (2011). Gestão escolar: da centralização à descentralização. Política 

e Gestão Educacional, Araraquara, (11), 37-53. https://doi.org/10.22535/ 
cpe.v36i2.5373. 

 
Carvalho, M. A. (2013). Framework conceitual para ambiente virtual colaborativo das 

comunidades virtuais de prática nas universidades no contexto de e-Gov. 
Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107069. 

 
Chickering, A. W., & Gamson, Z, F. (1987). Seven principles for good practice in 

undergraduate education. AAHE Bulletin, 39, 3–7. https://doi.org/10.5551/ 
jat.Er001. 

 
Chun, A. H. W. (2004). The agile teaching/learning methodology and its e-learning 

platform. W. Liu, Y. Shi, & Q, Li. (ed.). A design for generating personalised 
feedback in knowledge construction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
Doi:10.1007/978-3-540-27859-7_2 

 
Cubric, M. (2013). An agile method for teaching agile in business schools. Int J Manage 

Educ, 11(Issue 3), 119–131. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2013.10.001. 
 
Cunha, N. C. (2015). Reorganização do trabalho docente pelas tecnologias digitais: 

possibilidades e limites em uma instituição de ensino superior privado. 123 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - UNIUBE. 

 
Delhij, A., Van Solingen, R., & Wijnands, W. (2017). O guia eduScrum: as regras do 

jogo. (Tradução de José Carlos Reston Filho). Time EduScrum.  
 
Félix Júnior, M. S. (2015). Significados do trabalho docente: um estudo com 

professores horistas de cursos de administração em instituições de ensino superior 
privadas. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio 
José de Souza Herdy, Rio de Janeiro. 

 
 
Ferreira, A. C. C (2018). Capacidade para o trabalho e o trabalho docente: um estudo 

comparativo entre docentes de instituições públicas e privadas do ensino superior. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais. 
Recuperado de> http://hdl.handle.net/1843/30332. 

 
Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. Japan, 

Spotlight, 27(August), 47–50. 

http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/592/504
http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/592/504
https://doi.org/10.20397/2177-6652/2014.v14i1.592
https://doi.org/10.20397/2177-6652/2014.v14i1.592
https://doi.org/10.5551/jat.Er001
https://doi.org/10.5551/jat.Er001


98 
 

 
Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2020). Agile business model innovation in digital 

entrepreneurship: Lean startup approaches. J Bus Res, 110, 519–537. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.013. 

 
Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. (6. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Gondim, S. M. G. (2002). Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com 

formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. Natal, Estudos 
Psicol, 7(2), 299–309. https://doi.org/10.1590/s1413-294x20020002 00011. 

 
Hypólito, A. M., Vieira, J. S., Leite, M. C. L. (2012). Currículo, gestão e trabalho 

docente. Rev e-Curriculum, 8(Issue 2), 1–16, PUC-SP. Recuperado de: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum. 

 
Jabareen, Y. (2009). Building a conceptual framework: Philosophy, definitions, and 

procedure. Int J Qualit Meth, 49–62. https://doi.org/10.1177/ 160940690900800406. 
 
Jáen, M. J. (1991). Os docentes e a racionalização do trabalho em educação: 

elementos para uma crítica da teoria da proletarização dos docentes. Teoria Educ, 
4, 74-89. 

 
Japan (2021). Ministry of Economy. Governance Innovation ver. 2: A guide to 

designing and implementing agile governande. (compiled) - ENG. 1–77. 
 
Kamat, V. (2012). Agile manifesto in higher education. Proceedings of 4th International 

Conference on Technology for Education, 231–232. 
https://doi.org/10.1109/T4E.2012.49. 

 
Krehbiel, T.C., Salzarulo, P.A., Cosmah, M.L., Forren, J.P., Gannod, G.C., Havelka, 

D., Hulshult, A.R., & Merhout, J.W. (2017). Agile manifesto for teaching and 
learning. J Effect Teach, 17, 90-111. 

 
Lacerda, D., P., Dresch, A., Proença, A., Valle, J. A., & Antunes Júnior, A. (2013). 

Design science research: método de pesquisa para a Engenharia de Produção. 
Gest Prod, 20(4). 

 
Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). Fundamentos de metodologia científica. (5. 

ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Larman, C., & Basili, V. R. (2003). IID History. Computer, 36(6), 47–56. Retrieved from: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1204375/. 
 
Layton, M. C., & Morrow, D. (2018). Scrum for dummies. Reino Unido: Wiley. 
 
LeBlanc, P. J. (2018). Higher education in a VUCA World. Change: Magaz Higher 

Learn, 50(3–4), 23–26. https://doi.org/10.1080/00091383.2018.1507370. 
 
Lemos, C. M. (2010). Metodologia Lean Six Sigma: um modelo para implementação. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de 



99 
 

Pernambuco, Recife. 
 
López-Alcarria, A., Olivares-Vicente, A., & Poza-Vilches, F. (2019). A systematic 

review of the use of agile methodologies in education to foster sustainability 
competencies. Sustainability, 11(10), 2915. 

 
Magno, A. (2019). Tire seu projeto do papel com Scrum: Atitudes e práticas para 

realizar seus projetos no trabalho e na vida. Brasil: Leya. 
 
Marcel, J. F. (2013). Critical approach to the contribution made by education research 

to the social construction of the value of teaching work. Policy Futures in Education, 
11(3), 225–240. https://doi.org/10.2304/pfie.2013.11.3.225. 

 
Maués, O. C. (2011). A política da OCDE para a educação e a formação docente. A 

nova regulação? Educação, 34(1). Recuperado de: https://revistaseletronicas. 
pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5033 

 
Metcalfe, G. (2019). Kanban: Workflow visualized: An expert's guide. (n.p.): Amazon 

Digital Services LLC - KDP Print US. 
 
Miettinen, R. (2000). The concept of experiential learning and John Dewey's theory of 

reflective thought and action. Int J Lifelong Educ, 19(1), 54–72. 
https://doi.org/10.1080/026013700293458. 

 
Minayo, M. C. S. (2009). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. (18. ed.). 

Petrópolis: Vozes. 
 
Önday, Ö. (2019). Japan’s Society 5.0: Going Beyond Industry 4.0. 

https://doi.org/10.4172/2151-6219.1000389. 
 
Perrenoud, P. (2014) Dez competências para ensinar: convite à viagem. (Tradução: 

Patrícia Chittoni Ramos; revisão técnica: Cristina Dias Alessandrini). Porto Alegre: 
Artmed. 

 
Pimonova, S. (2020). Agile methodology in education of IT students: Application of. 

Encyclop Educ Inform Technol, 1–10. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60013-
0_214-1. 

 
Rodrigues, A. C. (2019). Desenvolvimento de produtos ágil: lean, Scrum e lean startup 

- uma pesquisa-ação na indústria de medical devices. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Universidade de São Paulo. 
https://doi.org/10.11606/D.12.2019.tde-17032020-150317. 

 
Rodrigues, M. V. (2014). Entendendo, aprendendo e desenvolvendo sistemas de 

produção Lean Manufacturing. Rio de Janeiro: Elsevier 
 
Royle, K., & Nikolic, J (2016). A modern mixture, agency, capability, technology and 

“Scrum!: Agile work practices for learning and teaching in schools. J Educ Soc 
Policy, 3(2375-0790), 37.  

 

https://doi.org/10.2304/pfie.2013.11.3.225


100 
 

Sales, M. P. S (2017). Trabalho docente na educação superior: uma análise a partir 
da teoria das representações sociais e ergologia. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Universidade Federal de Pernambuco. Recuperado de: 
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26899. 

 
Salza, P., Musmarra, P., & Ferrucci, F. (2019). Agile methodologies in education: A 

review. In: D. Parsons, & MacCallum, K. (ed.). Agile and lean concepts for teaching 
and learning (pp. 25–45). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-
2751-3_2. 

 
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). Um guia definitivo para o Scrum: as regras do 

jogo. Recuperado de: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-
Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf. 

 
Schwartzman, S., & Castro, C. de M. (2013). Ensino, formação profissional e a questão 

da mão de obra. Ensaio, 21(80), 563–623. https://doi.org/10.1590/S0104-
40362013000300010. 

 
Shehabuddeen, N., Probert, D., Phaal, R., & Platts, K. (2000). Representing and 

approaching complex management issues: role and definition. https://doi.org/ 
10.17863/CAM.35555.  

 
Silva, B. R. (2015). O trabalho docente e o sentido de ser professor no contexto da 

educação infantil. 166 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia. 

 
Stewart, J. C., DeCusatis, C. S., Kidder, K., Massi, J. R., & Anne, K. M. (2009). 

Evaluating agile principles in active and cooperative learning. Proceedings of 
Student-Faculty Research Day, CSIS, Pace University, B3.1 – B3.8. Retrieved from: 
http://csis.pace.edu/~ctappert/srd2009/b3.pdf. 

 
Sutherland, J. (2016). Scrum: a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. 

Rio de Janeiro: Leya Brasil. 
 
Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The new product development game. Harvard 

Business Review, 64(1), 137-146 f. 
 
Taylor, F. W. (2019). Princípios de Administração Científica. [Minha Biblioteca]. 

Recuperado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636892/. 
 
Triviños, A. N. S. (1987). Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas. ISBN 8522402736. 
 
Whiteley, A., Pollack, J., & Matous, P. (2021) The origins of agile and iterative methods. 

J Modern Proj Manage, 8(3), 20-29. Doi: 10.19255/JMPM02502. 
 
Wiid, P. (2019). Kaizen and education. In: D. Parsons, & K. MacCallum. (eds) Agile 

and lean concepts for teaching and learning. Springer, Singapore. 
https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_4. 

 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_2
https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_2
https://scrumguides.org/docs/scrum
https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_4


101 
 

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1992). A máquina que mudou o mundo. 
Brasil: Campus. 

 
Wright, J. (2020). Scrum: The complete guide to the agile project management 

framework that helps the software development lean team to efficiently structure 
and simplify the work and solve problems in half the time. (n.p.): Amazon Digital 
Services LLC - KDP Print US.



102 
 

Apêndices 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevista - Termo de Compromisso de 

Confidencialidade 

  

Convidamos a participar da pesquisa acadêmica que faz parte da dissertação de 

mestrado realizada na Fundação Pedro Leopoldo Educacional, intitulada: Gestão 

Ágil do Trabalho Docente na Educação Superior: proposta de framework 

conceitual aplicado, desenvolvida pelo mestrando Gilberto Pereira da Silva, sob a 

orientação da professora Dra. Roberta Muriel. A pesquisa tem por objetivo descobrir 

as variáveis que podem ser incluídas em um modelo de autogestão ágil do trabalho 

docente na educação superior. Esta pesquisa não oferece qualquer risco ao 

participante. Além disso, não apresenta benefício individual direto aos participantes. 

As informações coletadas poderão contribuir para o meio científico. 

 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, pois os pesquisadores garantem o sigilo e a confidencialidade dos 

dados coletados. Sua participação na pesquisa possui caráter voluntário e não lhe 

trará qualquer tipo de ônus ou remuneração. 

 

Para qualquer outra informação, o(a) Sr.(a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador Gilberto Pereira da Silva - Mestrando - gilberto.silva@ifro.edu.br.   

  

Agradecemos sua valiosa contribuição com informações para este estudo. 

  

Eu fui informado sobre o que os pesquisadores querem fazer e porque precisam da 
minha colaboração. Estou ciente de que a minha contribuição não será remunerada 
e posso sair quando quiser. 
( ) Aceito 
  

Perfil 

1. Nome completo 

2. Qual sua área ou curso de formação? 

3. Cursos em que atua ou já atuou no nível superior 

 4. Entidade(s) onde atua ou já atuou no nível superior 
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Organização do trabalho 
 
5. É sabido que aos professores é exigido que façam plano de ensino, plano de 
trabalho, plano de aula e projetos. Nesses planos ou projetos, os objetivos ou metas 
são: específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais 

Muito frequente Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

  
6. Você cria listas de tarefas a serem realizadas em um período fixo específico: 
dia, semana ou mês 

Muito frequente Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

  
7. Estabelecer um tempo para realização de um grupo de tarefas pode trazer algum 
ganho de performance, principalmente na qualidade das entregas. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
8. Em atividades em grupo proposta aos alunos, você estabelece papéis ou solicita 
que o grupo faça 

Muito frequente Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

9. Você considera a atribuição de tarefas aos membros da equipe 

Muito importante importante Moderado Às vezes é importante Não é importante 

 
10. É comum que atividades tenham desdobramentos e necessitem que sejam 
estabelecidas pequenas tarefas e estas, por sua vez, precisem ser priorizadas. Como 
você orienta ou orientaria um grupo de estudantes a realizar essa operação? 

  
11. Você estabelece metas de curto, médio ou longo prazo observando o 
planejamento estratégico da organização? 
 
12. Como você trata as alterações e que requisitos impactam as tarefas em 
andamento? 
 
Inspeção e Transparência 
 
13. Limitar o fluxo do trabalho com o propósito de evitar sobrecarga de atividades, 
carga horária de trabalho excessiva e fila de espera para realização ou conclusão de 
tarefas é: 

Muito importante Importante Moderado Às vezes é importante Não é importante 

  
14. Estabelecer limites ao fluxo de trabalho individual ou de grupo de trabalho no 
ambiente acadêmico é viável. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 
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15. A transparência e o controle do fluxo do trabalho podem aumentar a motivação 
das pessoas. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

 
16. É benéfica a utilização de mecanismos que tornem transparentes o fluxo dos 
trabalhos docente, sejam eles administrativos, pedagógicos, de pesquisa ou 
extensão, respeitando-se sempre a autonomia docente e a privacidade dos docentes 
e alunos. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
17. A transparência na distribuição de tarefas e na visualização do andamento dos 
trabalhos pode melhorar a produtividade. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
18. A transparência na distribuição de tarefas e na visualização do andamento dos 
trabalhos pode melhorar a comunicação entre os membros de uma equipe. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
19. Você utiliza e recomenda algum método ou forma para controlar o fluxo de 
trabalho? 

  
20. Quais são os desafios que você prevê para limitar o trabalho em andamento no 
dia a dia do trabalho docente? 

  
21. Você utiliza ou recomenda algum método para dar transparência aos fluxos de 
trabalhos acadêmicos? 

  
22. Quais são os desafios você que prevê para dar transparência ao trabalho em 
andamento no dia a dia do trabalho docente? 
 

Ritmo ágil 
 
23. As metodologias ágeis de maneira geral trabalham com ciclos curtos de entrega. 
Nesses períodos ocorrem reuniões para planejamento, inspeções e avaliações das 
entregas. Nesse sentido, é possível implementar ciclos de revisão e avaliação para 
melhorar a gestão do trabalho docente na educação superior e, consequentemente, 
a entrega dos trabalhos realizados. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
24. A implementação de ciclos de trabalho requer revisão e avaliação constante. 
Dessa forma, alguns fatores precisam ser observados, entre os quais estão: 
- O número de revisões e avaliações a serem realizadas 
- A periodicidade das revisões e avaliações 
- Os critérios a serem utilizados nas revisões e avaliações 
- Os procedimentos a serem seguidos nas revisões e avaliações 
- As responsabilidades dos envolvidos nas revisões e avaliações 
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Os fatores citados colaboram para uma boa gestão dos ciclos de trabalho 
implementados pelos próprios docentes no ensino superior. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
25. O feedback deve ser oportuno e útil para os professores para que possam 
melhorar suas habilidades e técnicas. Uma maneira de garantir isso é fornecer 
feedback regularmente e de forma sistemática. Além disso, ele deve ser baseado em 
observações bem fundamentadas e deve ser claro e específico. O feedback ao 
professor colabora para a melhoria contínua. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

  
26. Ciclos curtos, reuniões frequentes e regulares, colaboração constante ajudam a 
aumentar a comunicação e a manter o foco entre os membros da equipe. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

 
27. O ritmo ágil é que se deseja alcançar quando utilizamos uma metodologia ágil, que 
por sua vez se concentra em entregar produtos ou serviços em iterações curtas e 
constantes, em vez de um longo ciclo de trabalho. A principal vantagem do ritmo ágil 
é que ele permite que as equipes se adaptem rapidamente às mudanças, sendo útil 
em um mundo em constante evolução, chamado às vezes de VUCA, um acrônimo 
que descreve o momento em que vivemos: Volatilidade, Incerteza, Complexidade e 
Ambiguidade. Para implementar o ritmo ágil, as equipes devem se concentrar no que 
precisa ser feito e é notório que entre as implementações necessárias estão as 
interações curtas, as reuniões, a necessária colaboração entre os membros da 
equipe, o ajuste constante do foco, todos visando à aceleração de entregas, mais 
qualidade dos produtos ou serviços, mais engajamento e possibilidade de mudar, se 
necessário, no decurso de um trabalho. Nesse sentido, é importante saber se você 
utiliza e recomenda algum método de gestão do seu trabalho, incluindo os métodos, 
técnicas ou sistemas institucionais. 
28. Além dos ciclos bimestrais, semestrais ou anuais estabelecidos pelo calendário 
acadêmico, você estabelece outros ciclos de trabalho, como semanais ou mensais? 
 
29. Você utiliza e pode recomendar algum método para obtenção do feedback da 
equipe e dos alunos? 
 
Melhoria Contínua 
 
30. A revisão do trabalho permite que os erros sejam corrigidos e que as melhorias 
sejam implementadas de forma eficiente, ajudando a manter o nível de qualidade do 
trabalho elevado. É viável a implementação de mecanismos que permitam revisar o 
trabalho, ajustar o planejamento inicial ou do ciclo em andamento. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 
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31. Na metodologia Kanban é esperado que se faça o exame das métricas, pois isso 
permitirá acompanhar o progresso de um projeto, visualizando de forma geral o seu 
andamento, permitindo a tomada de decisões baseada em dados. As métricas 
Kanban são baseadas em três pilares: fluxo, tempo e qualidade, medindo, 
respectivamente, o progresso do projeto; o tempo gasto em cada atividade; e o nível 
de qualidade do produto final do projeto, o que permite que os gerentes de projetos 
tomem decisões sobre como melhorar o produto. É útil acompanhar o andamento de 
uma atividade ou projetos por meio das métricas. 

Concordo totalmente Concordo Ocasionalmente Discordo Discordo Totalmente 

 
32. Você avalia o trabalho realizado com a intenção de melhorar nas próximas etapas 
ou na repetição da tarefa. 

Muito frequente Frequentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 
33. Sobre as metodologias e conceitos abaixo: 
 Não Conheço Conheço Utilizo 

Scrum (___) (___) (___) 

Kanban (___) (___) (___) 

Lean (___) (___) (___) 

Metodologias ágeis aplicadas na educação (___) (___) (___) 

 
34. Você utiliza algum método que permite a realização de revisão do trabalho após a 
realização, mas antes da entrega? 
 
35. Você utiliza algum método para acompanhar o trabalho em andamento por meio 
das métricas? 

  
36. Ao término de uma atividade em equipe você realiza uma retrospectiva, para 
discutir o que deu certo e o que deu errado durante o ciclo ou desenvolvimento da 
atividade? 

  
37. O plano de ajuste ajuda na melhoria contínua, pois fornece uma estrutura para a 
organização seguir e medir o seu progresso. Ele também ajuda a identificar áreas em 
que é possível melhorar e fornece um plano de ação para alcançar essas metas. Você 
utiliza alguma metodologia para identificar e criar um plano que oriente a melhoria? 


