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RESUMO 

A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores é essencial para a formação dos 

alunos de graduação na área de Computação, pois oferece os subsídios necessários para a redução 

da abstração e para um melhor entendimento sobre o funcionamento interno do computador. Nesse 

sentido, uma família de processadores, denominada BIP – Basic Instruction-set Processor, e um 

ambiente de desenvolvimento integrado, chamado Bipide, foram desenvolvidos. Esses recursos vêm 

sendo utilizados em diferentes disciplinas de um curso de Ciência da Computação, promovendo a 

integração interdisciplinar e colaborando para a aprendizagem. Este trabalho busca avaliar 

empiricamente os benefícios da proposta interdisciplinar baseada nos processadores BIP nas 

disciplinas Arquitetura e Organização de Computadores e Compiladores. A pesquisa segue um 

delineamento quase-experimental com pré-teste e pós-teste aplicados a grupos experimental e de 

controle não equivalentes. Foram realizados experimentos com quatro turmas de alunos, os quais 

responderam a um pré-teste, foram submetidos a uma intervenção pedagógica e responderam a um 

pós-teste. Também foi conduzida uma análise qualitativa com a realização de um grupo focal na 

disciplina Compiladores. Os dados coletados durante a pesquisa foram analisados estatisticamente e 

demonstram que os alunos da disciplina Compiladores perceberam melhor a influência da 

arquitetura do processador na etapa de geração de código, além de apresentarem uma melhoria na 

aprendizagem. Os alunos da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores não 

apresentaram melhoria significativa na aprendizagem. 
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ABSTRACT 

The discipline of Computer Architecture and Organization is essential for the training of 

undergraduates in the area of Computer Science, as it provides the necessary support to reduce 

abstraction and enables the students to better understand the inner workings of the computer. A 

family of processors, called BIP – Basic Instruction-set Processor, and an integrated development 

environment called Bipide were developed. These resources have been used in different disciplines 

of a course of Computer Science, promoting interdisciplinary integration. This work seeks to 

empirically assess the benefits of an interdisciplinary proposal based on BIP in the disciplines of 

Computer Architecture and Organization, and Compilers. The research follows a quasi-

experimental design with pre-test and post-test applied to nonequivalent groups. Experiments were 

conducted with four groups of students, who completed a pre-test, underwent an educational 

intervention, and answered a post-test. A qualitative investigation was carried out with a focus 

group in Compilers discipline. Data collected during the study were statistically analyzed, and 

showed that the Compiler students had a better perception of the influence of processor architecture 

on code generation, and showed a significant improvement in learning. The students of Computer 

Architecture and Organization disciplines showed no significant improvement in learning. 
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1  INTRODUÇÃO 

A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores é fundamental para a formação 

de alunos dos cursos de graduação na área de Computação. Os tópicos tratados por essa disciplina 

permitem aos estudantes compreenderem diversos conceitos ligados ao comportamento interno do 

computador, fornecendo o conhecimento necessário para possibilitar a inserção dos alunos no 

contexto da pesquisa e do desenvolvimento de hardware. Essa compreensão auxilia o entendimento 

e fornece subsídios fundamentais para a aprendizagem e para a compreensão da lógica de 

programação (BOLANAKIS et al., 2011; CLEMENTS, 1999; KHALIFE, 2006). 

Pimentel et al. (2003) admitem que aprender a programar é um processo difícil e exigente 

para a maioria dos alunos, especialmente àqueles de disciplinas introdutórias de programação. 

Castro, Castro Junior e Menezes corroboram (2004) essa ideia e mencionam que as dificuldades em 

compreender os conceitos básicos de programação estão relacionadas à heterogeneidade dos alunos 

iniciantes nos cursos de graduação da área de Computação. 

Para Du Boulay (1986 apud SORVA, 2012), os alunos iniciantes apresentam dificuldades 

em aprender programação porque precisam lidar com diferentes desafios: (i) a notação de uma 

linguagem de programação; (ii) a dinâmica de execução do programa; (iii) a necessidade de 

representar mentalmente programas e seu domínio; (iv) o uso de ferramentas de programação; (v) 

novos esquemas de resolução de problemas; e (vi) a noção de programação em geral. 

Outro fator que contribui para essa dificuldade é o alto nível de abstração envolvido nos 

conceitos iniciais de programação (HABERMAN; MULLER, 2008; RENUMOL; JANAKIRAM; 

JAYAPRAKASH, 2010). Santos et al. (2008) acreditam que a dificuldade em compreender 

processos abstratos pode representar uma barreira aos estudantes da área, levando-os a um estado de 

apatia e baixa-estima, o que se reflete nas altas taxas de reprovação e abandono no primeiro ano dos 

cursos da área de Computação.  

Khalife (2006) acredita que a principal causa dessa dificuldade está na inaptidão dos alunos 

iniciantes em programação em desenvolver um modelo mental adequado sobre a estrutura interna 

do computador e compreender como ele se comporta durante a execução de um programa. Morandi, 

Raabe e Zeferino (2006) complementam esse raciocínio citando a ausência de afinidade de alunos 
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iniciantes com o raciocínio lógico formal, o qual é fundamental para a capacidade de abstração dos 

estudantes.  

Nesse sentido, diversas soluções têm sido adotadas para reduzir a abstração, motivar os 

estudantes e melhorar o processo de ensino-aprendizagem em programação, entre elas a utilização 

de diferentes paradigmas e sintaxes de programação, a adoção de atividades colaborativas e técnicas 

de visualização de algoritmos por meio de representação gráfica (LAHTINEN; ALA-MUTKA; 

JÄRVINEN, 2005; MOSTRÖM, 1998; SORVA, 2012; VERDÚ et al., 2012).  

Du Boulay (1986) propõe a redução da abstração através da utilização de uma máquina 

nocional para o ensino de programação. A máquina proposta pelo autor engloba as principais 

capacidades e comportamentos de hardware e software, as quais são abstraídas, mas 

suficientemente detalhadas para um determinado contexto, permitindo explicar como o computador 

executa programas e qual a relação dos comandos da linguagem de programação para tais 

execuções. 

Para Khalife (2006), a utilização de um modelo simplificado de computador pode contribuir 

para uma melhor percepção sobre o funcionamento do computador, possibilitando aos alunos 

iniciantes compreender de forma adequada os conceitos de programação. Zeferino et al. (2012) 

acreditam que o estudo da arquitetura do computador possibilita estabelecer as relações dos 

conceitos abstratos de programação com aspectos concretos do hardware, reduzindo a abstração 

apontada como uma das principais causas da dificuldade encontrada na aprendizagem de 

programação.  

As organizações ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) salientam a importância do ensino de arquitetura e 

organização de computadores aos estudantes do curso de Ciência da Computação. De acordo com 

as recomendações curriculares apresentadas em Cassel et al. (2008) os estudantes de Ciência da 

Computação devem compreender os componentes funcionais de um computador, suas 

características, interações e desempenho. Isso permite fazer melhor uso das ferramentas de software 

e linguagens de programação no desenvolvimento de programas. 

Nesse contexto, Morandi, Raabe e Zeferino (2006) apresentam o desenvolvimento de uma 

família de processadores denominada BIP (Basic Instruction-set Processor). Esses processadores 
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apresentam um conjunto reduzido de instruções e podem ser utilizados para auxiliar o aprendizado 

de arquitetura e organização de computadores. Além disso, podem ser utilizados para a 

exemplificação de conceitos introdutórios de computação, contribuindo para o melhor entendimento 

das abstrações utilizadas, principalmente nas disciplinas das áreas de algoritmos e programação 

(MORANDI et al., 2006).  

Sabe-se, entretanto, que muitos estudantes apresentam dificuldades para entender os 

conceitos iniciais relacionados à arquitetura e organização de computadores. Para minimizar esse 

problema, professores dessas disciplinas buscam frequentemente novos métodos de ensino, muitas 

vezes por meio da relação com outras disciplinas do curso, como programação, compiladores e 

sistemas operacionais (BOLANAKIS et al., 2011; PEREIRA; ZEFERINO, 2008). 

Para Djordjevic, Milenkovic e Grbanovic (2000), um dos problemas apresentado no ensino 

de arquitetura e organização de computadores está na dificuldade dos estudantes em relacionar o 

conhecimento teórico com a experiência prática. Ainda de acordo com os autores, diversas 

pesquisas tratam desse tema e costumam apresentar uma variedade de ferramentas educacionais que 

permitem realizar a simulação de sistemas computacionais.  Moreno et al. (2007) e Borges e Silva 

(2006) corroboram essa ideia e citam que o uso de simuladores de arquitetura e organização de 

computadores é uma prática comum que influencia positivamente a aprendizagem. A pesquisa 

realizada por Nikolic et al. (2009) discute a ampla variedade de simuladores disponíveis na 

literatura e menciona a importância da seleção de um modelo que atenda as expectativas 

pedagógicas do curso no qual será utilizado 

Conhecendo as necessidades e os benefícios do uso de simuladores no ensino de arquitetura 

e organização de computadores, Vieira, Raabe e Zeferino (2009) desenvolveram um ambiente de 

desenvolvimento integrado chamado Bipide. Esse ambiente possibilita simular a execução de 

programas sobre a organização dos processadores BIP, servindo como ferramenta de apoio para 

auxiliar o entendimento das abstrações presentes nos conceitos introdutórios de programação. O 

Bipide ainda permite detalhar a explicação dos conceitos básicos de arquitetura e organização de 

computadores, possibilitando a utilização da ferramenta em outras disciplinas além daquelas da área 

de Programação. 

Em Vieira, Raabe e Zeferino (2010), é realizada uma avaliação acerca da utilização do 

ambiente Bipide na disciplina de Algoritmos e Programação do curso de Ciência da Computação da 
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Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Os resultados experimentais obtidos demonstram os 

benefícios alcançados com o uso da ferramenta para a redução da abstração envolvida nos conceitos 

da disciplina e a consequente contribuição de seu uso para a melhoria na aprendizagem destes 

conceitos. 

Para Zeferino et al. (2012) as iniciativas citadas anteriormente, na esfera dos processadores 

BIP e do ambiente Bipide, permitiu que fosse dado um enfoque interdisciplinar aos conceitos de 

arquitetura e organização de computadores, vislumbrando seu desdobramento em diferentes 

disciplinas do curso. Para esses autores, dentre os quais o autor desta dissertação, essa característica 

constitui o principal diferencial da abordagem citada, o que oferece uma contribuição significativa 

no âmbito educacional.  

Considerando o exposto, este trabalho dá continuidade às pesquisas realizadas em torno da 

família de processadores BIP e busca obter evidências que permitam avaliar os benefícios da prática 

interdisciplinar mencionada anteriormente, de forma a contribuir para a subárea de Informática na 

Educação e, dessa forma, colaborar para a melhoria do processo de ensino de computação. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Zeferino et al. (2012) propõem a utilização da família de processadores simplificados BIP 

em uma abordagem interdisciplinar em que esses processadores podem ser utilizados em diversas 

disciplinas de cursos de Ciência da Computação. Os autores descrevem as disciplinas envolvidas 

nesta abordagem e como pode ser viabilizada a integração interdisciplinar no contexto do projeto 

BIP.  

A avaliação realizada por Vieira, Raabe, Zeferino (2010) descreve a aplicação dessa 

proposta em uma disciplina de Algoritmos e Programação, na qual ficam evidentes os indícios de 

melhoria na aprendizagem dos alunos dessa disciplina.  

No entanto, as pesquisadas realizadas anteriormente não apresentam qualquer avaliação 

sobre os benefícios obtidos para a melhoria de aprendizagem nas demais disciplinas envolvidas na 

proposta interdisciplinar. 
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Nesse contexto, esta pesquisa se propõe a responder à seguinte questão: “A utilização da 

família de processadores BIP influencia positivamente na aprendizagem dos alunos nas disciplinas 

de Arquitetura e Organização de Computadores e de Compiladores?”. 

1.1.1  Solução Proposta 

Este trabalho tem como hipótese geral que a apresentação de conceitos sobre o 

funcionamento do computador, utilizando um modelo simplificado representado pela arquitetura 

dos processadores BIP, e o subsequente uso da ferramenta Bipide influenciam positivamente a 

aprendizagem dos alunos do curso de Ciência da Computação.  

Busca-se comprovar essa hipótese com a realização desta pesquisa, pela qual se espera 

encontrar evidências de que a utilização dos processadores BIP e do ambiente Bipide podem 

contribuir para a aprendizagem.  

Conforme relatado por Randolph et al. (2008) e ratificado pela análise de trabalhos 

relacionados apresentada no Capítulo 3, são poucas as pesquisas empíricas em educação que 

utilizam delineamentos com a utilização de grupos de controle. Nesse sentido, o problema central 

desta pesquisa é abordado de maneira quantitativa, seguindo um modelo quase-experimental 

conhecido como “Grupo de Controle não Equivalente” (CAMPBELL; STANLEY, 1979). Esse 

delineamento implica na utilização de instrumentos de avaliação que possibilitem medir o nível de 

conhecimento sobre os objetivos de aprendizagem relacionados ao contexto desta pesquisa. Esses 

instrumentos serão aplicados a um grupo de controle e a um grupo experimental na forma de pré-

teste (antes de o conteúdo relacionado ser ministrado) e pós-teste (após o conteúdo ser ministrado). 

Com a realização desses experimentos pretende-se comparar a média geral de acertos obtida 

pelo grupo experimental com a média obtida pelo grupo de controle. Desse modo, as seguintes 

hipóteses devem ser verificadas:  

H0: A média dos alunos do grupo experimental é menor ou igual a média do grupo de 

controle. 

H1: A média dos alunos do grupo experimental é maior que a média do grupo de controle. 
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Esta pesquisa envolve disciplinas que possuem enfoques diferentes (Compiladores e 

Arquitetura e Organização de Computadores), portanto, busca-se ampliar os indícios de 

aprendizagem incluindo a análise de variáveis distintas. A seguir são expostos os objetivos e as 

hipóteses específicas para cada disciplina.  

1.1.1.1 Arquitetura e Organização de Computadores (AOC) 

Esta disciplina tem por objetivo geral ampliar a visão sobre arquitetura e organização de 

computadores, com vistas à programação na linguagem de montagem de um processador, 

identificando aspectos do projeto da sua organização.  

Pretende-se utilizar os processadores BIP como referência para ilustrar conceitos iniciais da 

disciplina e resgatar o aprendizado obtido em disciplinas anteriores do Curso. Posteriormente será 

feita uma análise comparativa das características arquiteturais e organizacionais dos processadores 

BIP com processadores mais complexos, permitindo um aumento incremental da complexidade dos 

temas abordados ao longo do semestre.  

Desta forma, a hipótese especifica a ser avaliada nesta disciplina pode ser descrita como: 

H2: Os estudantes do grupo experimental perceberam mais claramente a distinção entre a 

arquitetura e a organização do computador. 

1.1.1.2 Compiladores 

O objetivo geral desta disciplina é a construção de um compilador para uma linguagem de 

programação hipotética, identificando as técnicas utilizadas e suas aplicações em outras áreas da 

Computação. 

A abordagem adotada anteriormente na disciplina utilizava uma linguagem intermediária 

baseada em uma máquina virtual de pilha. Essa abordagem abstraia a arquitetura do computador e 

criava a necessidade de uma nova etapa para geração do código do programa. Com o conjunto de 

instruções simplificadas dos processadores BIP torna-se possível realizar a geração direta do código 

por meio de ações semânticas sem a necessidade de linguagens intermediárias, o que deve facilitar 

aos alunos a conclusão da etapa de geração de código.  
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Além disso, a utilização da família de processadores BIP na disciplina Compiladores torna 

possível demonstrar todas as fases de construção de um compilador, seguindo a abordagem sugerida 

por Lins (2000), na qual, inicialmente, se define a arquitetura alvo da linguagem para então se 

definir os aspectos sintáticos e léxicos da linguagem de alto nível. 

Dessa forma, a hipótese específica a ser avaliada nesta disciplina pode ser descrita como: 

H3: Os estudantes do grupo experimental perceberam melhor a influência da arquitetura do 

computador nas diferentes etapas de construção do compilador do que os alunos do grupo de 

controle. 

Técnicas qualitativas também foram utilizadas para complementar as descobertas 

evidenciadas nesta disciplina. Os procedimentos utilizados na pesquisa são descritos na Subseção 

1.3.2 deste trabalho. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Esta pesquisa se limitou a coletar e analisar dados das disciplinas AOC (3º período) e 

Compiladores (7º período) do curso de Ciência da Computação da UNIVALI, Campus Itajaí 

(nenhuma outra instituição de ensino, curso ou disciplina foram envolvidas na pesquisa). Os 

experimentos utilizaram dados referentes ao desempenho dos alunos e foram coletados em 

momentos específicos das disciplinas. Portanto, o acompanhamento contínuo das atividades e do 

rendimento dos alunos em sala de aula não está contemplado no escopo desta pesquisa.  

Não foi incluída neste projeto qualquer alteração na especificação dos processadores BIP, 

sendo utilizados somente os modelos de processadores já existentes na data da pesquisa, sendo eles 

os processadores BIP I, BIP II, BIP III e BIP IV. Utilizou-se como ferramenta de apoio para 

utilização dos processadores BIP somente o ambiente Bipide. O desenvolvimento de sistemas e 

ferramentas adicionais não foi contemplado por esta pesquisa.  

O enfoque dado a esta pesquisa é o da pesquisa educacional empírica, não abrangendo 

outras possíveis formas de pesquisa. Não é, portanto, objetivo deste trabalho abordar a pesquisa 

educacional de outros pontos de vista tais como: antropológico, interpretativo, participativo ou 

naturalista. 



17 

 

1.1.3  Justificativa 

Conforme exposto anteriormente, diversos estudos demonstram as dificuldades encontradas 

por alunos iniciantes na área de Computação quanto ao aprendizado de conceitos introdutórios de 

programação, resultando em altas taxas de reprovação e desistência. (CASTRO; CASTRO 

JUNIOR; MENEZES, 2004; KHALIFE, 2006; PIMENTEL et al., 2003; SANTOS et al., 2008; 

VERDÚ et al., 2012; ZEFERINO et al., 2012). Dessa forma, investigar soluções que permitam 

melhorar a aprendizagem e reduzir as taxas de reprovação e desistência torna-se um problema 

relevante para muitas universidades.  

Nesse contexto, Morandi, Raabe e Zeferino (2006) introduzem uma abordagem pedagógica 

interdisciplinar que possibilita a utilização de um conjunto de processadores para explicitar 

conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores. Com isso, possibilitam a redução 

da abstração envolvida em conceitos da programação, além de possibilitar seu uso em demais 

disciplinas do curso.  Essa abordagem já foi utilizada em uma disciplina de Algoritmos e 

Programação, na qual ficou evidente a melhoria na aprendizagem dos alunos da disciplina 

(VIEIRA; RAABE; ZEFERINO, 2010).  

No entanto, verificou-se a necessidade de estudos mais aprofundados para obter indícios 

quanto à efetividade dessa abordagem no âmbito interdisciplinar proposto em Zeferino et al. (2012). 

Portanto, outras disciplinas devem ser avaliadas. Acredita-se que as principais disciplinas a serem 

beneficiadas com essa abordagem, além das disciplinas iniciais de programação, são as disciplinas 

das áreas de Arquitetura e Organização de Computadores e Compiladores.  

Dessa forma, a relevância desta pesquisa está na realização de uma avaliação empírica, por 

meio da qual será possível verificar os benefícios obtidos com a prática pedagógica citada 

anteriormente para a melhoria da aprendizagem de alunos das disciplinas AOC e Compiladores, 

contribuindo, dessa forma, para o processo de ensino-aprendizagem em Computação. 
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1.2 OBJETIVOS 

A seguir são descritos o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar empiricamente o efeito da proposta interdisciplinar 

baseada nos processadores BIP sobre a aprendizagem dos alunos das disciplinas Arquitetura e 

Organização de Computadores e Compiladores. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1. Selecionar e descrever um delineamento experimental a ser aplicado na pesquisa; 

2. Propor um método de inclusão dos conceitos dos processadores BIP na disciplina 

Compiladores; 

3. Propor um método de inclusão dos processadores BIP na disciplina Arquitetura e 

Organização de Computadores; 

4. Produzir documentação relacionada à abordagem proposta para auxiliar a aprendizagem 

nas disciplinas envolvidas; 

5. Disponibilizar, na internet, material de apoio sobre a proposta interdisciplinar com 

sugestões de atividades a serem realizadas nas diferentes disciplinas envolvidas; 

1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção apresenta-se uma classificação da metodologia utilizada nesta pesquisa bem 

como os procedimentos metodológicos utilizados.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa busca comprovar que uma determinada prática pedagógica contribui para a 

redução da dificuldade de aprendizagem em computação. Esse indício é verificado por meio de 
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hipóteses. Dessa forma, conforme a definição de Marconi e Lakatos (2010) pode-se classificar esta 

pesquisa como hipotético-dedutiva.  

Neste estudo, mensura-se a aprendizagem dos alunos das disciplinas AOC e Compiladores 

quando submetidos a uma prática de ensino baseada na utilização de um modelo de processador 

simplificado. Percebe-se, portanto, que esta pesquisa possui natureza aplicada, uma vez que são 

aplicados conceitos e tecnologias computacionais já existentes para verificar as hipóteses 

relacionadas à aprendizagem. 

A avaliação da proposta pedagógica, descrita neste trabalho, é abordada de forma 

quantitativa e qualitativa. Enquanto a pesquisa quantitativa busca avaliar comportamentos 

específicos que podem ser facilmente quantificados por meio de análises estatísticas, a pesquisa 

qualitativa pretende entender ou explicar um fenômeno por meio da análise de comportamento de 

indivíduos em seus ambientes naturais (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Com base em seus objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como explicativa. Segundo 

Gil (2002), uma pesquisa explicativa busca identificar fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência de fenômenos. No caso desta pesquisa, são examinados os fatores conhecimento 

de um modelo de processador simplificado e utilização de uma ferramenta computacional para a 

ocorrência da aprendizagem. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

A relevância deste trabalho está no entendimento de como a utilização de um modelo de 

processador simplificado pode influenciar a aprendizagem na área de computação. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa do tipo quase-experimental, com pré-teste e pós-teste aplicados a grupo 

experimental e grupo de controle.  

A população de interesse desta pesquisa são alunos do curso de Ciência da Computação da 

Universidade do Vale do Itajaí. As amostras utilizadas na pesquisa são compostas por alunos das 

disciplinas AOC (3º período) e Compiladores (7º período) do curso de Ciência da Computação na 

UNIVALI. Os alunos dessas disciplinas no segundo semestre de 2011 foram tratados nesta pesquisa 

como grupo de controle e não foram submetidos a nenhum tipo de intervenção referente ao contexto 
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da pesquisa. Os alunos matriculados nas duas disciplinas no primeiro semestre de 2012 constituíram 

o grupo experimental e foram submetidos à intervenção pedagógica proposta nesta pesquisa. 

A formação e distribuição dos alunos nas disciplinas que formam os grupo de controle e o 

grupo experimental ocorreu de forma não aleatória. Dessa forma, foi utilizado um delineamento 

quase-experimental conhecido como “Grupo de Controle não Equivalente” (CAMPBELL; 

STANLEY, 1979). Esse delineamento compreende um grupo experimental e outro de controle, os 

quais são formados naturalmente e de forma não aleatória (por se tratarem de turmas de uma 

disciplina de graduação). Dessa forma, os grupos utilizados não possuem equivalência pré-

experimental de amostragem.  

A Figura 1 representa o delineamento quase-experimental utilizado nesta pesquisa, onde X é 

o tratamento aplicado ao grupo experimental, O1 e O3 representa o pré-teste e O2 e O4 o pós teste 

aplicados aos dois grupos. Esse delineamento é, provavelmente, o mais utilizado em pesquisas 

educacionais realizadas em sala de aula, onde muitas vezes não é possível reoordenar os 

participantes de forma aleátoria. (ARY et al., 2009; JOHNSON; CHRISTENSEN, 2008; 

TROCHIM, 2006). 

GE:   O1 X O2 

GC:   O3    O4 

Figura 1. Delineamento quase-experimental com grupo de controle não equivalente 

Fonte: Adaptado de Ary et al. (2009). 

Sabe-se que uma formação não aleatória das amostras pode implicar em ameaças para a 

validação de uma pesquisa. No entanto, Campbell e Stanley (1963) reconhecem que a formação de 

um grupo de controle não equivalente reduz as ambiguidades que decorreriam de um delineamento 

de um só grupo com pré e pós-teste. Segundo os autores, "quanto mais similares sejam, na 

formação, os grupos experimental e controle e que quanto mais se confirme essa similaridade nos 

escores do pré-teste tanto mais eficaz resulta o controle de variáveis que possam, além do 

tratamento, explicar diferenças no pós-teste”.  

Por esse motivo, a aplicação de um pré-teste é essencial nesse tipo de delineamento, pois 

possibilita verificar o quão equivalente são os grupos antes do tratamento e, caso não sejam 

identificadas diferenças significativas entre os grupos, pode-se desconsiderar a não aleatoriedade 
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das amostras como uma séria ameaça à validade da pesquisa (ARY et al., 2009; JOHNSON, 

CHRISTENSEN, 2008). Já em caso de diferenças apresentadas no pré-teste, pode-se realizar uma 

análise de covariância para ajustar as pontuações obtidas nos pós-testes para os diferentes grupos 

(CAMPBELL; STANLEY, 1979; JOHNSON; CHRISTENSEN, 2008). 

Para complementar as descobertas evidenciadas pela pesquisa quase-experimental foi 

aplicada na disciplina Compiladores uma técnica qualitativa denominada grupo focal (descrita na 

Subseção 2.3.6.4). A utilização de grupo focal, nesse trabalho, objetivou proporcionar um momento 

para os alunos expressarem e discutirem coletivamente suas opiniões quanto a sua experiência de 

percepção e aceitação da prática pedagógica proposta. Os procedimentos utilizados com essa 

técnica são apresentados na Seção 5.3. 

As principais atividades desenvolvidas nessa pesquisa envolvem as seguintes etapas: 

 Etapa 1: estudo dos principais temas de interesse dessa pesquisa, tais como: 

processadores BIP, ambiente Bipide, planejamento educacional, interdisciplinaridade, e 

estudos empíricos. Esses estudos foram realizados por meio de livros, artigos e outros 

materiais disponíveis na literatura, os quais serviram para a aquisição de novos 

conhecimentos, fundamentais para o planejamento, execução e analise dos resultados da 

pesquisa. Esta etapa atendeu o Objetivo Específico 1 dessa pesquisa. 

 Etapa 2: realização de uma análise de trabalhos considerados similares a essa pesquisa. 

Consideram-se como trabalhos similares aqueles que tratam da avaliação de práticas 

interdisciplinares nas áreas de computação e engenharias. Essa etapa divide-se nas 

seguintes atividades: (i) definição do protocolo utilizado para seleção dos trabalhos; (ii) 

busca e seleção de trabalhos correlatos em bases de dados e; (iii) leitura e análise dos 

artigos selecionados. 

 Etapa 3: considerando os estudos sobre pesquisas empíricas, realizados na Etapa 1, são 

definidos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Um delineamento 

quase-experimental é utilizado para avaliar quantitativamente os efeitos da prática 

pedagógica proposta. Considera-se que esta etapa atende o Objetivo Específico 1 da 

pesquisa.  
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 Etapa 4: são definidos e produzidos os instrumentos necessários para a avaliação da 

prática pedagógica abordada na pesquisa. Essa etapa compreende a elaboração dos testes 

de avaliação aplicados durante a realização do pré-teste e do pós-teste. 

 Etapa 5: produção de matérias didáticos relacionados aos processadores BIP e ao 

ambiente Bipide. Esses materiais compreendem textos teóricos, apresentações em 

PowerPoint, listas de exercícios e testes de avaliação. Essa etapa atende aos Objetivos 

Específicos 4 e 5.   

 Etapa 6: são elaborados os planos de aulas com a inclusão de conteúdos e atividades 

relacionadas aos processadores BIP e ambiente Bipide, os quais serão utilizados nas 

disciplinas durante a intervenção realizada em sala de aula. 

 Etapa 7: compreende a realização dos experimentos da pesquisa. Esta etapa divide-se 

entre as seguintes atividades: (i) aplicação de pré-teste; (ii) intervenção realizada através 

de aulas teóricas; e (iii) aplicação de pós teste. 

Etapa 8: envolve o planejamento, realização e análise de grupo focal com alunos da 

disciplina Compiladores. A aplicação da técnica qualitativa de grupo focal tem como 

objetivo complementar a avaliação quantitativa realizada. 

Etapa 9: compreende a correção e tabulação dos resultados obtidos nas avaliações de pré 

e pós-teste e a análise estatística dos dados coletados. 

Etapa 10: compreende o desenvolvimento e formatação da documentação a respeito da 

abordagem pedagógica avaliada.  

Etapa 11: atende ao Objetivo Específico 5 e tem como objetivo o desenvolvimento de 

um website de divulgação da proposta pedagógica. 

Etapa 12: é realizada uma análise final sobre a pesquisa, onde são traçadas algumas 

conclusões sobre a proposta interdisciplinar discutida neste trabalho, bem como sobre as 

descobertas evidenciadas na avaliação empírica conduzida. Além disso, são discutidos 

os pontos positivos e possíveis falhas identificadas na pesquisa. 
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A Figura 18, apresentada no Apêndice J, ilustra a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)1 da 

pesquisa conduzida.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O presente capítulo contextualiza o tema 

proposto no trabalho. Além disso, apresenta o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e 

procedimentos metodológicos adotados. 

No Capítulo 2, Fundamentação Teórica, são discutidos aspectos dos processadores BIP e do 

ambiente Bipide. Também são abordados temas relacionados a estudos empíricos e planejamento 

educacional. 

No Capítulo 3 é apresentado um conjunto de trabalhos que descrevem e avaliam 

intervenções interdisciplinares em um contexto educacional. Estes trabalhos foram considerados 

similares a esta pesquisa por tratarem de práticas pedagógicas interdisciplinaridade que foram 

avaliadas empiricamente.   

O Capítulo 4 detalha o planejamento e execução dos experimentos realizados para avaliação 

da prática pedagógica interdisciplinar proposta nesse trabalho. São apresentados os instrumentos de 

coleta de dados e descritas as intervenções realizadas nas disciplinas. Além disso são descritos os 

matérias didáticos produzidos e o website desenvolvido.  

No Capítulo 5 são apresentadas as análises estatísticas e os resultados obtidos, bem como a 

análise do grupo focal. Também é realizada uma análise sobre as principais ameaças à validade da 

pesquisa. 

Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões e contribuições do trabalho.  

                                                 

 

 

 
1 A Estrutura Analítica do Projeto é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado 

para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. A EAP organiza e define o escopo total do projeto 

(PMI, 2008). 



24 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo aborda os principais temas de interesse desta pesquisa. São abordados assuntos 

relacionados aos processadores BIP e ao ambiente de simulação Bipide. Este capítulo também 

descreve aspectos sobre a realização de pesquisas empíricas na área de educação e planejamento 

educacional, bem como a descrição das disciplinas onde foram conduzidos os experimentos da 

pesquisa. 

2.1 FAMÍLIA DE PROCESSADORES BIP 

A utilização de processadores para o ensino de arquitetura e organização de computadores é 

um tema frequente de pesquisas na área, como, por exemplo, nos trabalhos apresentados por 

Clements (1999) e por Nikolic et al. (2009) que discutem aspectos que devem ser considerados na 

escolha de modelos de processadores a serem utilizados no ensino de graduação.  

Nas fases iniciais de um curso de graduação, os processadores utilizados devem priorizar 

aspectos didáticos que permitam estabelecer uma relação entre as abstrações lógicas da 

programação e sua representação em hardware (KHALIFE, 2006). Nesse aspecto, nota-se que os 

modelos de processadores didáticos tipicamente utilizados por professores de disciplinas 

introdutórias são abstratos demais e não permitem estabelecer essas relações. Uma alternativa seria 

utilizar processadores mais detalhados, como aqueles adotados nas disciplinas específicas da área 

de Arquitetura de Computadores. Porém, esses processadores são demasiadamente complexos para 

serem aplicados em disciplinas introdutórias, e poucos são os livros texto da área que os descrevem 

propiciando uma integração entre a arquitetura do processador e a programação em alto nível 

(ZEFERINO et al., 2012).  

Uma exceção é o livro “Organização e Projeto de Computadores”, de Patterson e Hennessy 

(2005), no qual os autores descrevem o processador MIPS com ênfase na exploração da interface 

entre o hardware e software, permitindo a interligação dos conceitos apresentados com aqueles 

estudados nas disciplinas de programação. No entanto, o pouco embasamento dos alunos nas fases 

iniciais torna inadequado o uso de processadores com o grau de complexidade do MIPS, e 

alternativas mais simples podem e devem ser buscadas. Nesse contexto, deve-se buscar uma 

arquitetura simplificada que permita estabelecer uma relação entre as necessidades dos alunos que 
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estão iniciando a programar e as representações em hardware correspondentes (ZEFERINO et al., 

2012). 

Nesse sentido, discussões continuadas entre professores das áreas de Programação 

Introdutória, Compiladores, Circuitos Digitais e Arquitetura de Computadores na UNIVALI 

levaram à concepção de uma família de processadores com arquitetura simplificada (MORANDI; 

PEREIRA; ZEFERINO, 2008). Essa família é composta por uma série de processadores 

denominados BIP (Basic Instruction-set Processor), os quais foram desenvolvidos com níveis 

incrementais de complexidade de arquitetura e organização, vislumbrando a representação de 

conceitos envolvidos em diferentes disciplinas da área de Computação. Para Pereira et al. (2012), 

essa iniciativa demonstra o enfoque interdisciplinar da família de processadores BIP, sendo esse o 

seu principal diferencial em relação a processadores similares.  

 Inicialmente foram especificados dois modelos de processadores (BIP I e BIP II) 

(MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006) e, em seguida, outros dois modelos (BIP III e BIP IV) 

foram adicionados à família de processadores para cobrir conceitos que não eram tratados pelos 

modelos iniciais (RECH et al., 2011). Cada processador oferece suporte adicional aos processadores 

das gerações anteriores, da seguinte forma: 

1. BIP I: inclui instruções aritméticas e de acesso às variáveis armazenadas na memória de 

dados. Seu foco principal é auxiliar no entendimento de conceitos básicos como: níveis 

de linguagem, constantes, variáveis, representação de dados, conjuntos de instruções, 

programação em linguagem de montagem e geração de código em linguagem de 

máquina; 

2. BIP II: adiciona instruções de desvio, oferecendo suporte para estruturas de controle 

como: desvios condicionais, desvios incondicionais e laços de repetição; 

3. BIP III: inclui instruções de lógica, suportando operações de lógica bit-a-bit;  

4. BIP IV: acrescenta suporte para operações de entrada-e-saída, sub-rotinas com passagem 

de parâmetros, deslocamento lógico e manipulação de vetores. 

O Quadro 1 apresenta um resumo das características de cada processador da família BIP. 
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Quadro 1. Resumo das características dos processadores BIP 

Características BIP I BIP II BIP III BIP IV 

Instruções de Transferência X X X X 

Instruções de Aritmética X X X X 

Instruções de Controle X X X X 

Instruções de Desvio  X X X 

Operações de Lógicas bit-a-bit   X X 

Operações de Entrada e Saída    X 

Manipulação de Vetores    X 

Suporte a Sub-rotinas    X 

Deslocamento Lógico    X 
 

Além desses quatro processadores, Pereira e Zeferino (2008) descrevem a implementação do 

microcontrolador µBIP (lê-se micro bip), o qual estende a arquitetura dos processadores BIP e 

acrescenta um conjunto de funcionalidades típicas de microcontroladores, incluindo suporte a 

interrupções e periféricos. O principal foco do µBIP é contribuir para o ensino de sistemas 

embarcados em cursos de graduação e pós-graduação (PEREIRA; ZEFERINO, 2008), dessa forma, 

exclui-se esse microcontrolador do contexto desse trabalho. 

2.1.1  Arquitetura e Organização dos Processadores BIP  

Os processadores BIP possuem uma arquitetura orientada a acumulador similar à do 

microcontrolador PIC (Programmable Interface Controller) (MICROCHIP, 2003). No entanto, a 

arquitetura do BIP é mais simples, pois todas as instruções são baseadas em apenas um formato de 

instrução de 16 bits contendo dois operandos: opcode (5 bits) e operando (11 bits) (MORANDI; 

RAABE; ZEFERINO, 2006). 

A arquitetura do BIP I possui dois registradores: o PC (Program Counter), que aponta para a 

instrução a ser executada, e o ACC (Accumulator), que é utilizado para armazenamento temporário 

de dados durante uma operação e serve também como operando implícito de diversas instruções. O 

BIP II inclui ainda um registrador de estado (STATUS) para suportar instruções de comparação e 

desvio condicional (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). O BIP III não inclui nenhum 

registrador adicional, enquanto o BIP IV acrescenta os seguintes registradores: INDR (Index 

Register), que armazena o índice a ser utilizado nas operações de vetores; SP (Stack Pointer), que 

indica o topo da pilha de suporte a chamada de procedimentos; IN_PORT e OUT_PORT, utilizados 

para operações de entra e saída de dados (RECH et al., 2011). O Quadro 2 resume a arquitetura do 

processador BIP IV. 
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Quadro 2. Resumo da arquitetura do processador BIP IV 

Atributo arquitetural Valor 

Tamanho da palavra de dados 16 bits  

Tipos de dados Inteiro de 16 bits com sinal –32768 a +32767 

Tamanho da palavra de instrução 16 bits 

Formato de instrução 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Cód. Operação Operando 
 

Modos de endereçamento Direto: o operando é um endereço da memória 

Imediato: o operando é uma constante 

Indireto: o operando é um endereço base de um vetor que é somado 

ao INDR para o cálculo de um endereço efetivo da memória de 

dados 

Registradores ACC: acumulador 

PC: contador de programa 

STATUS: registrador de Status 

INDR: registrador de índice 

SP: apontador do topo da pilha 

Fonte: Adaptado de Rech et al. (2011). 

 

O conjunto de instruções do BIP I é formado por oito instruções, incluindo instruções de 

controle, armazenamento em memória, carga no acumulador e de aritmética. O BIP II estende as 

instruções do processador BIP I e acrescenta seis instruções de desvio condicional e uma instrução 

de desvio incondicional. Ao processador BIP III foi adicionada uma classe de instruções de lógica 

booleana. O BIP IV apresenta ainda instruções de deslocamento lógico, manipulação de vetor e 

suporte a procedimentos (RECH et al., 2011). O Quadro 3 identifica as classes de instrução 

suportadas pelos diferentes processadores da família BIP. 

Quadro 3. Instruções suportadas por cada processador da família BIP 

Processadores Classe de Instrução Instruções 

BIP I-IV Controle HLT 

Armazenamento STO 

Carga LD e LDI 

Aritmética ADD, ADDI, SUB e SUBI 

BIP II-IV Desvio BEQ, BNE, BGT, BGE, BLT, BLE e JMP 

BIP III-IV Lógica booleana AND, OR, XOR, ANDI, ORI, XORI e NOT 

BIP IV Deslocamento Lógico:  SLL e SRL 

Manipulação de vetor:  LDV e STOV 

Suporte a procedimentos: RETURN e CALL 

Fonte: Adaptado de Rech et al. (2011). 
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 Os processadores BIP apresentam uma organização monociclo do tipo Harvard com 

memórias separadas para dados e instruções (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). A Figura 2 

apresenta a organização do processador BIP IV, na qual a Unidade Central de Processamento 

(Central Processing Unit - CPU) é dividida em dois blocos sendo o Controle, responsável por 

buscar e decodificar as instruções, gerando os sinais de comando para o Caminho de Dados, o qual 

é responsável por executar a operação correspondente à instrução corrente. 
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Figura 2. Diagrama de blocos da organização do BIP IV 

Fonte: Vieira et al. (2012). 

2.2 AMBIENTE BIPIDE 

O uso de softwares educacionais é um tema frequente de pesquisas e estudos que buscam 

demonstrar os benefícios dessa prática para a melhoria da qualidade no ensino. Nos cursos da área 

de Computação, a utilização de simulação por meio de diferentes técnicas de visualização permite 

estabelecer a relação entre o conhecimento teórico e a experiência prática, colaborando para o 

desenvolvimento de um modelo mental preciso sobre o processo de execução de programas 

(BALDWIN; KULJIS, 2000; DJORDJEVIC et al., 2000). Além disso, a utilização de simuladores 
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proporciona uma forma mais atrativa de exploração que contribui para a motivação dos estudantes 

(CASTRO-SCHEZ et al., 2009). 

Conhecendo os benefícios da utilização de simuladores no ensino, Vieira, Raabe e Zeferino 

(2009) descrevem o desenvolvimento do ambiente de desenvolvimento integrado Bipide (BIPIDE, 

2012), o qual permite relacionar conceitos de programação em alto nível com o hardware dos 

processadores BIP. De acordo com os autores, para a especificação do Bipide, foram consideradas 

as principais características identificadas em outros simuladores de arquitetura descritos na 

literatura. Em sua versão inicial, o Bipide oferecia suporte aos processadores BIP I e BIP II e, 

posteriormente, novas funcionalidades foram adicionadas ao Bipide para lidar também com os 

processadores BIP III e BIP IV. Dessa forma, em sua versão atual (v 3.0), o Bipide apresenta as 

seguintes funcionalidades e características (RECH et al., 2011): 

1. Um editor de textos para edição de algoritmos em linguagem Portugol; 

2. Um editor de textos para a edição de programas em linguagem Assembly; 

3. Um compilador integrado capaz de gerar código Assembly para os processadores BIP; 

4. Identificação e indicação de erros encontrados nos programas desenvolvidos; 

5. Exportação de programas em diferentes formatos: binário, VHDL (VHSIC hardware 

description language) e MIF (Memory Initialization File); 

6. Possibilidade de execução de programas passo a passo ou de forma contínua (com 

controle da velocidade de execução); 

7. Exibição dos valores armazenados na memória de dados, na memória de programa e nos 

registradores do processador; 

8. Interface para entrada e saída de dados do tipo inteiro; 

9. Simulação gráfica da organização do processador através de animações que ilustram o 

comportamento dos componentes internos durante a execução de programas; 

10. Utilização de diferentes cores para ilustrar as conexões ativas do processador e 

diferenciar valores que representam endereços de memória e dados; e 

11. Módulo de ajuda com informações sobre as funcionalidades da ferramenta, 

características dos processadores BIP e sintaxes das linguagens utilizadas. 
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A interface do Bipide está estruturada em diferentes módulos, organizados em diferentes 

abas, conforme pode ser observado na Figura 3. Em função das tecnologias utilizadas para seu 

desenvolvimento, o simulador gráfico de instruções contido no Bipide apresenta uma interface 

gráfica simples e atraente, com recursos de animações e funcionalidades bastante intuitivas que 

permitem uma maior interatividade entre os estudantes e o ambiente (VIEIRA; RAABE; 

ZEFERINO, 2010). 

 

Figura 3. Interface gráfica do ambiente Bipide 

Os principais módulos do Bipide são descritos a seguir:  

1. Programação: permite ao usuário escrever e compilar programas na linguagem Portugol 

e na linguagem Assembly do BIP. Este módulo oferece opções para gerenciamento e 

edição de arquivos, além das funcionalidades típicas de editores de código fonte como, 

por exemplo, destaque da sintaxe e endentação de código. Na parte inferior da interface, 

são exibidas mensagens de erro ocorridas durante a compilação do programa; 

2. Simulação: permite executar e simular os programas desenvolvidos por meio de 

animações gráficas que representam a execução do programa nos processadores BIP I, 

BIP II, BIP III e BIP IV. São representados os registradores do processador, a memória 
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de dados e a memória de programa, com seus respectivos conteúdos atualizados. Para 

auxiliar o aluno na compreensão do programa, são apresentadas mensagens descrevendo 

a instrução em execução. A interface deste módulo foi concebida para que o aluno 

visualizasse simultaneamente o programa escrito em linguagem de alto nível, o código 

correspondente na linguagem Assembly gerado durante a compilação do programa e a 

organização do processador. Para ressaltar a relação entre esses elementos, durante a 

execução do programa são identificadas as instruções em Assembly que correspondem a 

cada linha do programa escrito em alto nível; e 

3. Ajuda: apresenta conceitos teóricos sobre arquitetura e organização de computadores e a 

descrição dos processadores BIP. Este módulo descreve ainda as funcionalidades do 

ambiente e aspectos de interface. 

Zeferino et al. (2012) relatam a utilização do Bipide em diferentes disciplinas de um curso 

de Ciência da Computação. De acordo com os autores, por meio da ferramenta é possível detalhar a 

explicação de conceitos básicos de arquitetura de computadores em disciplinas sobre programação 

introdutória, circuitos digitais, compiladores e arquitetura de computadores. 

O estudo realizado por Vieira, Raabe e Zeferino (2010) descreve a realização de 

experimentos com a utilização do Bipide em disciplinas de programação introdutória do primeiro 

ano de um curso de Ciência da Computação. A avaliação conduzida pelos autores demonstrou que 

com a apresentação dos processadores BIP e a posterior utilização do Bipide em sala de aula, os 

alunos puderam consolidar os conceitos estudados na disciplina e apresentaram uma melhoria de 

desempenho da ordem de 1,928 pontos na média com 99% de confiança. 

2.3 PESQUISAS EMPÍRICAS EM EDUCAÇÃO 

Na área da Educação, as pesquisas realizadas têm como objetivo principal o ensino. No 

entanto, é necessário considerar o que se espera que seja aprendido. Dessa forma, pode-se dizer que 

o fenômeno de interesse da pesquisa em ensino envolve não só o ensino, em si, mas também a 

aprendizagem, a avaliação e o currículo (MOREIRA; ROSA, 2008). 

Para saber se houve aprendizagem é necessário avaliá-la. A avaliação da aprendizagem 

pode, em princípio, prover evidências não só sobre o que foi aprendido, mas também sobre até que 

ponto o ensino foi responsável por isso. Nesse aspecto, são vários os eventos que contribuem para 
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se alcançar esse objetivo, tais como uma aula expositiva, um procedimento de avaliação, um novo 

currículo, características e comportamentos do professor, o desempenho do aluno em um 

experimento de laboratório, entre outros. 

Esta seção tem como objetivo apresentar alguns conceitos e características básicas 

necessárias para a investigação empírica na área educacional, tais como as estratégias de pesquisa e 

tipos de estudo, definição e planejamento de experimentos, delineamentos de pesquisa e validade. 

Além disso são apresentados diferentes tipos de pesquisa qualitativa e possíveis técnicas utilizadas 

para a coleta de dados. 

2.3.1  Estratégias de Pesquisa  

As estratégias utilizadas para a realização de pesquisas empíricas podem ser classificadas em 

dois tipos: qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa busca analisar o comportamento dos 

sujeitos em estudo em seus ambientes naturais, procurando entender ou explicar um fenômeno. A 

pesquisa quantitativa se concentra em comportamentos específicos que podem ser facilmente 

quantificados, estabelecendo relações numéricas entre as diferentes alternativas analisadas. Em 

geral, as conclusões da pesquisa qualitativa são baseadas em interpretações do investigador, 

enquanto as conclusões da pesquisa quantitativa são baseadas em análises estatísticas dos dados 

coletados (COZBY; BATES, 2011). 

Alguns autores mencionam a utilização de uma estratégia de pesquisa mista, a qual está 

baseada na utilização conjunta de métodos quantitativos e qualitativos durante a realização da 

pesquisa (TASHAKKORI; TEDDLIE, 1998). 

2.3.2  Tipos de Estudo 

De acordo com Trochim (2006), para a definição do tipo de estudo, deve-se considerar a 

distribuição dos participantes envolvidos no experimento e a possível utilização de múltiplos 

grupos. Dessa forma, pode-se definir um estudo como: 

 Experimental: quando a distribuição dos participantes envolvidos no experimento é feita 

de forma aleatória; 
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 Quase-experimental: quando a distribuição dos participantes é feita de forma não 

aleatória e são utilizados múltiplos grupos; 

 Não-experimental: quando a distribuição dos participantes é feita de forma não aleatória 

e não são utilizados múltiplos grupos. 

A seleção do tipo de estudo pode ser realizada conforme o esquema apresentado na Figura 4. 

Quando a resposta para a pergunta “a seleção é aleatória?” for sim, o tipo de estudo é experimental. 

Quando a resposta for não, deve-se responder a pergunta “existe um grupo de controle?”. Caso a 

resposta for sim, o estudo é quase-experimental, caso contrário é não-experimental. 

Experimental

Quase-Experimental Não-Experimental

sim

A seleção é aleatória?

Existe um grupo 

de controle?

nãosim

não

 

Figura 4. Esquema para seleção do tipo de estudo 

Fonte: Adaptado de Trochim (2006). 

2.3.3  Definição e Planejamento de Experimento 

Na definição de um experimento é importante seguir um processo bem definido que envolve 

o objetivo do estudo, as hipóteses de pesquisa e o delineamento apropriado para atingir os objetivos 

da pesquisa (KITCHENHAM et al., 2002).  

O processo de planejamento do experimento envolve a seleção do contexto, a formulação 

das hipóteses de pesquisa, a seleção das variáveis e dos sujeitos da pesquisa, a definição do 

delineamento da pesquisa, o planejamento da instrumentalização e a avaliação da validade. A 
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Figura 5 ilustra graficamente o processo de planejamento do experimento. A seguir, cada fase do 

planejamento é detalhada. 

Definição
Planejamento do Experimento

Delineamento 

do Experimento

Seleção do 

Contexto

Formulação de 

Hipóteses

Seleção de 

Variáveis

Seleção de 

Sujeitos

Delineamento

Instrumentação

Avaliação de 

Validade

 

Figura 5. Processos de planejamento do experimento 

Fonte: Adaptado de Wohlin et al. (2000). 

2.3.3.1 Seleção do Contexto 

A contextualização do experimento apresenta um breve resumo sobre a pesquisa, identifica 

o problema e descreve as questões de pesquisa que se pretende responder por meio do experimento. 

2.3.3.2 Formulação de Hipóteses 

Segundo Gil (2002), hipóteses são teorias prováveis que ainda não foram demonstradas e 

que são capazes de responder aos questionamentos suscitados por um determinado problema.  

Uma hipótese é uma suposição, uma explicação ou uma afirmação provisória que precisa ser 

confirmada ou rejeitada por meio de um estudo. Em uma pesquisa, a formulação de hipótese deve 

ser realizada de forma que haja uma hipótese nula, a qual é a negação da hipótese que se pretende 

obter evidencias e a hipótese propriamente dita. A hipótese nula é chamada de H0 e a hipótese 

propriamente dita é chamada de H1 (TROCHIM, 2006). 
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2.3.3.3 Seleção de Variáveis 

Variáveis representam as condições ou características que o experimentador manipula, 

controla ou observa. (BEST; KAHN, 1995). As variáveis possuem importância fundamental em 

uma pesquisa empírica, pois toda pesquisa busca minimizar as variáveis não pertinentes e 

maximizar o efeito das variáveis pertinentes ao estudo. 

De modo geral, as variáveis podem ser classificadas em dois tipos (TROCHIM, 2006): 

 Variáveis independentes: são condições ou características que o experimentador 

manipula na tentativa de determinar sua relação com os fenômenos observados. 

 Variáveis dependentes: são condições ou características que aparecem, desaparecem ou 

mudam quando o experimentador introduz, remove ou muda as variáveis independentes. 

Nos dizeres de Best e Kahn (1995, p. 137): 

Na pesquisa educacional uma variável independente pode ser certo método de ensino, um 

tipo de material instrucional, uma recompensa, um período de exposição à certa condição, 

ou um atributo como sexo ou nível de inteligência. A variável dependente pode ser o escore 

de um teste, o número de erros ou o tempo gasto para executar uma tarefa. Portanto, as 

variáveis dependentes são as mudanças medidas no desempenho dos alunos atribuíveis à 

influência das variáveis independentes. 

Além das variáveis citadas previamente podem existir, em uma pesquisa, variáveis estranhas 

(também conhecidas como variáveis intervenientes, perturbadoras ou de confusão). Segundo 

Gressler (2004, p. 66), uma variável estranha “é uma condição subjacente que se interpõe às 

variáveis dependente e independente, numa determinada hipótese, modificando a relação causal 

entre elas”. 

 Embora não seja possível controlar essas variáveis, elas devem ser acompanhadas pelo 

experimentador, para que seus efeitos sejam eliminados ou minimizados. Gressler (2004) cita 

algumas variáveis estranhas que, quando não controladas, podem produzir efeitos que se 

confundirão com os resultados do estudo, entre as quais: (i) expectativa do experimentador; (ii) 

mortalidade experimental; (iii) história; e (iv) maturação. 
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2.3.3.4 Seleção dos Sujeitos (amostragem) 

O principal propósito de uma pesquisa é descobrir princípios que possam ser universalmente 

aplicados. No entanto, estudar toda uma população é, muitas vezes, impraticável ou até mesmo 

impossível. Nesse sentido, o processo de amostragem torna possível a generalização de fatos 

observados em uma pequena amostra para toda uma população (BEST; KAHN, 1995). 

De acordo com Best e Kahn (1995), uma população é um grupo de indivíduos que possuem 

uma ou mais características em comum e que são de interesse do pesquisador. Ainda de acordo com 

esses autores, uma amostra é uma pequena porção da população, selecionada para observação e 

análise.  

Para que as observações feitas a respeito de uma amostra possam ser generalizadas para a 

população, a seleção e a distribuição dos indivíduos que compõem essa amostra devem ser feitas de 

forma sistemática e aleatória (BEST; KAHN, 1995). Seleção aleatória diz respeito ao procedimento 

pelo qual uma amostra de participantes é escolhida a partir da população de interesse de tal forma 

que cada um dos membros da população tenha a mesma probabilidade de ser selecionado para 

participar do estudo. Já a distribuição aleatória diz respeito a distribuir os participantes entre 

diferentes grupos de modo que cada um tenha a mesma probabilidade de ser atribuído a qualquer 

um dos grupos utilizados no estudo (MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER, 2005). 

Outro aspecto que deve ser considerado é o tamanho das amostras selecionadas. Best e Kahn 

(1995) defendem que a amostra ideal deve ser grande o suficiente para representar de forma 

adequada a população em estudo e pequena o suficiente para que sua seleção e análise sejam 

possíveis. No entanto, não há um número fixo ou porcentagem que indiquem o tamanho adequado 

de uma amostra. Afirma-se, frequentemente, que amostras com trinta ou mais sujeitos são amostras 

estatisticamente significativas (MOURÃO JÚNIOR, 2009; LARSON; FARBER, 2010).   

2.3.3.5 Delineamento 

O delineamento de pesquisa representa o plano de como a pesquisa será executada, e 

envolve a descrição de como os registros serão coletados, como os grupos que participarão da 

pesquisa serão escolhidos e os procedimentos estatísticos utilizados para análise dos dados.  
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A seleção do delineamento deve considerar a finalidade do experimento, os tipos de 

variáveis que serão manipuladas e as condições e restrições sob as quais a pesquisa será realiza 

(BEST; KAHN, 1995).  

A Subseção 2.3.4 discorre sobre os principais tipos de delineamentos de pesquisa e 

apresenta vantagens e desvantagens que devem ser consideradas para a seleção do delineamento a 

ser seguido em uma pesquisa. 

2.3.3.6 Instrumentalização 

A instrumentalização tem como objetivo oferecer os meios necessários para a realização e 

monitoramento do experimento. Geralmente, em experimentos que envolvem pessoas, os 

instrumentos dizem respeito às formas utilizadas para a coleta de dados. Esses dados costumam ser 

coletados por meio de entrevistas, questionários, avaliações ou fichas de observação 

(POSTLETHWAITE, 2005).  

Moreira e Rosa (2008) citam que os instrumentos devem ser desenvolvidos especificamente 

para cada experimento e apresentar características de fidedignidade e validade, de forma a garantir a 

confiabilidade dos dados coletados. 

2.3.3.7 Avaliação da Validade 

O termo validade refere-se à solidez conceitual e científica de uma pesquisa. A validade 

busca aumentar a precisão e a utilidade dos resultados finais de um estudo, eliminando ou 

controlando possíveis variáveis estranhas e oferecendo maior confiança nos resultados obtidos. 

(MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER, 2005). 

Há dois tipos principais de validade que devem ser considerados em uma pesquisa, descritos 

a seguir: validade interna e validade externa (COZBY; BATES, 2011). 

Validade Interna 

Refere-se à capacidade de descartar ou tornar implausíveis explicações alternativas para os 

resultados de um estudo, demonstrando assim, que a variável independente foi diretamente 

responsável pelo efeito sobre a variável dependente e, consequentemente, para os resultados finais 

da pesquisa (COZBY; BATES, 2011).  
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As influências externas que, quando não controladas, podem explicar os resultados de um 

estudo são referidas na literatura como ameaças à validade interna. O Quadro 4 apresenta algumas 

das principais ameaças à validade interna e possíveis tratamentos que podem ser utilizados para 

minimizar seus efeitos. 

Quadro 4. Ameaças à validade interna e possíveis tratamentos 

Ameaça Definição Possível tratamento 

História Refere-se a eventos ocorridos durante a pesquisa 

que podem influenciar de forma não intencional 

e não controlada os resultados obtidos. 

Selecionar grupos de participantes do mesmo 

local e sob as mesmas condições. Utilizar 

cronogramas semelhantes para ambos os grupos. 

Instrumentação Refere-se às diferenças entre os instrumentos de 

avaliação, que podem apresentar diferentes graus 

de dificuldade. 

Evitar alterações nos instrumentos. Se a mudança 

for necessária, tentar desenvolver um protocolo 

de calibração entre instrumentos. 

Maturação Refere-se às mudanças ocorridas com os 

participantes ao longo do tempo, as quais não 

estão relacionadas com o tratamento.  

Selecionar participantes que apresentam 

características semelhantes e provenientes do 

mesmo local. 

Mortalidade Refere-se ao abandono de participantes da 

pesquisa, o que pode alterar a composição 

original dos grupos e comprometer a validade do 

estudo. 

Evitar pesquisas muito longas, que propiciam o 

abandono de alguns participantes. 

Regressão 

estatística 

Refere-se a um fenômeno estatístico em que 

valores extremos (altos ou baixos) nos escores de 

alguma variável tendem a se aproximar do valor 

médio do grupo em testes repetidos 

Evitar seleção com base em pontuações 

extremas. Realizar testes de diagnóstico para a 

regressão sobre os escores padronizados. 

Seleção Refere-se à distribuição dos participantes em 

diferentes grupos de forma não aleatória, o que 

pode resultar em diferenças sistemáticas entre os 

grupos. 

Selecionar participantes aleatoriamente. Se a 

aleatoriedade não for possível, buscar selecionar 

participantes que apresentem características 

semelhantes e testar a similaridade entre os 

grupos. 

Efeitos do teste Refere-se a efeitos do pré-teste sobre os 

resultados do pós-teste. Algumas vezes o pré-

teste pode provocar algum processo de 

maturação nos participantes, o que afetará os 

resultados no pós-teste. 

Utilizar testes diferenciados, calibrados de forma 

que possam estimar habilidades dos participantes 

de forma equivalente. 

Expectativa do 

experimentador 

Quando o pesquisador possui algum 

conhecimento prévio sobre os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, suas expectativas podem 

influenciar, consciente ou inconscientemente, o 

experimento e os resultados obtidos. 

Observar as amostras da forma mais imparcial 

possível, preferencialmente por um pesquisador 

que não conhece os sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Humphrey (2008. p. 16). 

Validade Externa 

Validade externa refere-se ao grau em que os resultados de uma investigação podem ser 

generalizados para diferentes participantes, circunstâncias, tempo e local (COZBY; BATES, 2011). 
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As características de um estudo que podem limitar sua validade externa dizem respeito, 

principalmente, aos aspectos relacionados à amostra, ambiente e configurações do delineamento 

utilizado. Essas características, conhecidas como ameaças à validade externa, incluem 

(MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER, 2005): 

 Particularidades da amostra: quando os resultados de um estudo aplicam-se apenas a 

uma amostra em particular. Assim, não fica claro se os resultados podem ser aplicados a 

outras amostras com diferentes características;  

 Estimulo e configurações ambientais: em que todo o estudo opera sob um único 

conjunto de características e condições ambientais, o qual não pode ser replicado em 

outro estudo; 

 Reatividade dos arranjos experimentais: a consciência dos participantes pode ter um 

impacto sobre suas atitudes e comportamentos durante a pesquisa, podendo ter um 

impacto significativo sobre os resultados obtidos;  

 Efeito da novidade: os efeitos da variável independente podem ser, em parte, devido à 

singularidade ou novidade do estímulo e não à própria intervenção; 

 Reatividade de avaliação: a consciência dos participantes de que seu desempenho está 

sendo medido pode alterar o seu desempenho durante a pesquisa; e 

 Momento de avaliação: refere ao fato de que os resultados obtidos teriam sido diferentes 

se a avaliação ocorresse em um momento diferente no tempo. 

2.3.4  Delineamento de Pesquisa 

Entende-se por delineamento de uma pesquisa o conjunto composto pelo plano de trabalho 

de um pesquisador e a maneira como este seleciona as suas amostras e analisa os seus dados. A 

escolha por um delineamento de pesquisa implica na quantidade de amostras, na formação e 

aleatoriedade de grupos e em eventuais restrições envolvidas na pesquisa (SMITH, 2000).  

A notação mais aceita para a designação dos diferentes delineamentos de pesquisa foi 

apresentado por Campbell e Stanley (1979). Essa notação utiliza a letra O para representar uma 

observação e a letra X para representar um tratamento. Um subíndice na letra O indica uma 

observação particular de uma série, não necessariamente em ordem cronológica. Quando na frente 
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de uma sequência de observações for utilizada a letra A, significa que as amostras foram 

selecionadas de forma aleatória. Cada sequência disposta em uma diferente linha representa uma 

mesma amostra, indicando uma linha de tempo.  

Dessa forma, a sequência representada pela Figura 6 define um delineamento onde se 

observou um grupo de sujeitos uma vez (O1), submeteu-se então o grupo a um tratamento X e 

observou-se o mesmo grupo uma segunda vez (O2). Esse grupo de sujeitos é chamado grupo 

experimental. A segunda linha do delineamento significa que se observou um segundo grupo uma 

vez (O3), não se aplicou o tratamento e então se observou o grupo de sujeitos uma segunda vez (O4). 

A esse grupo é dado o nome de grupo de controle. A letra A indica que os dois grupos foram 

formados aleatoriamente. 

A O1 X O2 

A O3     O4 

Figura 6. Exemplo de delineamento de pesquisa 

Há diferentes tipos de delineamentos que podem ser adotados em uma pesquisa. Campbell e 

Stanley (1979) dividem os delineamentos de pesquisa de acordo com o tipo de estudo em três 

classes: (i) delineamentos não-experimentais; (ii) delineamentos experimentais; e (iii) 

delineamentos quase-experimentais.  

O Quadro 5 apresenta uma relação entre os diferentes tipos de estudo e delineamentos, 

incluindo algumas vantagens e desvantagens de cada um. Em seguida são descritos cada um dos 

delineamentos listados no Quadro 5. 
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Quadro 5. Delineamentos de pesquisa 

Tipo de 

Estudo 

Delineamento Representação Vantagens Desvantagens 

Não-

experimental 

Tipo 1: 

Apenas pós-

teste com um 

grupo 

X O1      Utiliza poucos recursos. 

Permite obter uma situação 

em determinado instante do 

tempo. 

Não observa mudanças. 

Não permite controle 

sobre as variáveis 

estranhas. 

Não-

experimental 

Tipo 2: Pré-

teste e pós-

teste com um 

grupo 

O1 X O2     Utiliza poucos recursos. 

Investiga mudanças ao longo 

do tempo. 

Não controla variáveis 

estranhas que poderiam 

explicar as diferenças 

observadas. 

Não-

experimental 

Tipo 3: 

Apenas pós-

teste com 

grupos 

intactos 

X O1 

O2 

     Permite a comparação com 

outro grupo não submetido 

ao tratamento. 

Não há controle sobre as 

diferenças iniciais dos 

grupos antes do 

tratamento. 

Experimental  Tipo 4: Pré-

teste e pós-

teste com 

grupos de 

controle e 

experimental 

selecionados 

aleatoriamente 

A 

A 

O1 

O3 

X O2 

O4 

   As variáveis estranhas 

influenciam os dois grupos 

de forma semelhante.  

Permite controle estatístico 

sobre as variáveis estranhas. 

A aleatoriedade reduz a 

probabilidade de diferenças 

entre os grupos.  

Pode ser difícil ter uma 

distribuição aleatória dos 

participantes. 

Não controla qualquer 

efeito de teste. 

Costuma ter os resultados 

analisados de forma 

equivocada. 

Experimental Tipo 5: 

Apenas pós-

teste com 

grupos de 

controle e 

experimental 

selecionados 

aleatoriamente 

A 

A 

X O1 

O2 

    As variáveis estranhas 

influenciam os dois grupos 

de forma semelhante.  

A aleatoriedade reduz a 

probabilidade de diferenças 

entre os grupos. 

Elimina a necessidade do 

pré-teste. 

Pode ser difícil ter uma 

distribuição aleatória dos 

participantes.  

Não permite controle 

estatístico sobre as 

variáveis estranhas. 

Experimental  Tipo 6: Quatro 

grupos de 

Solomon 

A 

A 

A 

A 

O1 

O3 

X 

 

X 

O2 

O4 

O5 

O6 

   Elimina a interferência de 

efeito do pré-teste sobre o 

tratamento. 

É o mais robusto design 

quantitativo em relação a 

qualquer possível variável 

estranha. 

Pode ser difícil ter uma 

distribuição aleatória dos 

participantes. 

Pode ser difícil obter 

indivíduos suficientes 

para formar os grupos 

necessários à pesquisa. 

Quase-

experimental 

Séries 

temporais 

O1 O2 O3 X O4 O5 O6 Investiga mudanças ao longo 

do tempo. 

Utiliza poucos recursos. 

Não controla variáveis 

estranhas que poderiam 

explicar as diferenças 

observadas. 

Quase-

experimental 

Amostras 

distintas 

A 

A 

O 

 

(X) 

X 

 

O 

   Investiga mudanças ao longo 

do tempo. 

Permite a comparação com 

outro grupo não submetido 

ao tratamento. 

Não observa mudanças 

ocorridas no mesmo 

grupo. 

Não permite controle 

sobre algumas variáveis 

estranhas. 

Quase-

experimental 

Pré-teste e 

pós-teste com 

grupo de 

controle não 

equivalente 

O1 

O3 

X O2 

O4 

    As variáveis estranhas 

influenciam os dois grupos 

de forma semelhante.  

Permite controle estatístico 

sobre as variáveis estranhas. 

Não controla qualquer 

efeito de teste. 

Fonte: Adaptado de Friedman (2008). 
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2.3.4.1 Delineamentos Não-Experimentais 

Na pesquisa não-experimental, as variáveis de interesse do pesquisador não podem ser 

manipuladas. Em alguns casos, essas variáveis não permitem manipulação por serem atributos 

como sexo, estilo de aprendizagem, ou quaisquer outras características pessoais dos indivíduos. 

Outra razão para se utilizar delineamentos não-experimentais é que, em alguns casos, pode não ser 

ético distribuir aleatoriamente indivíduos para condições de tratamento diferentes (BELLI, 2009). 

Na classificação de Campbell e Stanley (1979) os delineamentos não-experimentais podem ser de 

três tipos, descritos a seguir. 

Delineamento de Tipo 1 (apenas pós-teste com um grupo) 

É observado apenas um grupo após a ação de um tratamento. A principal desvantagem desse 

delineamento é que não há qualquer controle sobre as variáveis externas que atuam 

simultaneamente com o tratamento (MOREIRA; ROSA, 2008). 

Delineamento de Tipo 2 (pré-teste e pós-teste com um grupo) 

Aplica-se um pré-teste a um grupo, submete-se o grupo a um tratamento e aplica-se, então, 

um pós-teste. Neste delineamento, as diferenças observadas entre o pré-teste e o pós-teste 

evidenciam a eficácia ou ineficácia do tratamento. Este delineamento não controla outras variáveis, 

além do tratamento, que poderiam explicar as diferenças observadas no grupo (BEST; KAHN, 

1995). 

Delineamento de Tipo 3 (apenas pós-teste com grupos intactos) 

Neste delineamento há um grupo experimental e um grupo de controle, porém a seleção dos 

participantes dos dois grupos não é aleatória. Neste delineamento não é possível assegurar a 

equivalência entre os grupos antes do início do experimento (BEST; KAHN, 1995). 

2.3.4.2 Delineamentos Experimentais 

Delineamentos experimentais são aqueles em que os participantes são aleatoriamente 

distribuídos entre grupo experimental e grupo de controle. A aleatoriedade na distribuição dos 



43 

 

participantes elimina as diferenças pré-existentes entre os grupos e permite controlar as principais 

fontes de invalidade interna e externa da pesquisa (MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER 2005). 

Seguindo a classificação de Campbell e Stanley (1979), os delineamentos experimentais 

podem ser classificados em três tipos, descritos na sequência. 

Delineamento de Tipo 4 (pré-teste e pós-teste com grupos selecionados aleatoriamente) 

Utilizam-se dois grupos e os participantes da pesquisa são designados aleatoriamente a um 

deles. Os grupos são observados antes do tratamento, aplicando-se um pré-teste a ambos. O grupo 

experimental é então submetido ao tratamento, enquanto o outro grupo não recebe o tratamento. Em 

seguida, observam-se os grupos, aplicando-se um pós-teste a ambos (MARCZYK; DeMATTEO; 

FESTINGER 2005). 

Neste delineamento, as variáveis influenciam os dois grupos de forma semelhante, não 

influenciando na comparação entre os grupos. Além disso, a aleatoriedade, embora não garanta a 

equivalência, reduz ao mínimo a probabilidade de diferenças entre os grupos.  

Delineamento de Tipo 5 (apenas pós-teste com grupos selecionados aleatoriamente) 

Este delineamento se assemelha ao Delineamento de Tipo 4, exceto que não são utilizados 

pré-testes. A aleatoriedade dos participantes que compõem o grupo de controle e experimental 

garante a similaridade entre os grupos e, portanto, o pré-teste não é necessário (MARCZYK; 

DeMATTEO; FESTINGER 2005). 

Delineamento de Tipo 6 (quatro grupos de Solomon) 

É uma combinação dos delineamentos de Tipo 4 e 5. Este delineamento requer quatro 

grupos de sujeitos, necessários para testar os efeitos de um tratamento em grupos experimentais e de 

controle, utilizando e excluindo o pré-teste.  

Este delineamento elimina a interferência de efeito do pré-teste sobre o tratamento e oferece 

maior precisão na comparação dos escores do pré-teste com os efeitos do tratamento. Sua principal 

desvantagem está na dificuldade em se obter indivíduos suficientes para formar os quatro grupos 

necessários à pesquisa (MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER 2005). 
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2.3.4.3 Delineamentos Quase-Experimentais 

Os delineamentos quase-experimentais costumam ser utilizados quando não é possível 

distribuir aleatoriamente os participantes entre os grupos utilizados na pesquisa. Em função disso, 

as pesquisas que seguem um delineamento quase-experimental carecem do rigor e controle 

existentes nos delineamentos experimentais, mas costumam ser mais rigorosas e apresentar menos 

ameaças que os delineamentos não-experimentais (HEATH, 2005).  

São vários os delineamentos quase-experimentais descritos na literatura (CAMPBELL; 

STANLEY, 1979; MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER, 2005), entre os quais se destacam os 

descritos a seguir. 

Delineamentos de Série Temporal 

São realizadas várias observações antes e depois de aplicar um tratamento. Supondo-se que 

nas observações realizadas inicialmente um grupo apresentou escores semelhantes, sem grandes 

variações e que, após o tratamento, foram observadas modificação, as quais se estabilizaram com 

novos escores, essa diferença na série temporal pode ser vista como evidência do efeito do 

tratamento (BEST; KAHN, 1995). 

Esse delineamento pode apresentar variações, como no caso em que o mesmo grupo é 

observado alternadamente na presença do tratamento e sem a presença do tratamento (amostras 

temporais equivalentes). Outra possibilidade é utilizar um segundo grupo como grupo de controle 

(séries temporais múltiplas). 

Delineamentos de Amostras Distintas 

Neste delineamento o pesquisador escolhe aleatoriamente dois grupos que participarão da 

pesquisa, e não os sujeitos dos grupos. Inicialmente é observado um dos grupos e decide-se pela 

aplicação ou não do tratamento a esse grupo. O tratamento é então aplicado ao outro grupo, que é 

observado em seguida. Pelo fato de observar o mesmo grupo duas vezes, esse delineamento 

costuma apresentar várias deficiências, por não controlar algumas das variáveis estranhas que 

podem ocorrer (MOREIRA; ROSA, 2008).  
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Pré-teste e Pós-teste com Grupo de Controle Não Equivalente 

Este delineamento se assemelha ao delineamento de Tipo 4, descrito na Subseção 2.3.4.2. A 

principal diferença é que, neste caso, não há aleatoriedade na formação dos grupos de controle e 

experimental e, em função disso, os grupos não possuem equivalência amostral. Embora a formação 

não aleatória das amostras implique em ameaças para a validade da pesquisa, a utilização de um 

grupo de controle e a aplicação de um pré-teste permitem verificar as diferenças entre os grupos 

antes da intervenção (HEATH, 2005). 

Geralmente, neste tipo de delineamento, os grupos utilizados são reunidos naturalmente, 

como no caso de classes escolares previamente formadas (CAMPBELL; STANLEY, 1979; 

JESUÍNO, 1999). Devido a essas características, este delineamento costuma ser o mais utilizado em 

pesquisas educacionais realizadas em sala de aula (ARY et al., 2009; JOHNSON; CHRISTENSEN, 

2008; TROCHIM, 2006). 

2.3.5  Tipos de Pesquisas Qualitativas 

Pesquisas qualitativas se caracterizam por serem de natureza interpretativa, na qual o 

pesquisador busca estudar os sujeitos em seus ambientes naturais. Em alguns casos, as pesquisas 

qualitativas são utilizadas para complementar as descobertas obtidas em pesquisas quantitativas.  

Marshall e Rossman (1989 apud BEST; KAHN, 1995) sugerem que a escolha por um tipo 

de pesquisa qualitativa deve considerar o foco em estudo e o período de tempo desejado para sua 

conclusão. De acordo com os autores, há três tipos principais de pesquisas qualitativas conduzidas 

na área educacional: (i) pesquisa documental; (ii) estudo de caso; e (iii) etnografia.  

2.3.5.1 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental envolve a análise de materiais de natureza diversa que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados, buscando interpretações novas 

ou complementares. Os documentos analisados podem incluir diversos tipos de materiais escritos 

ou iconográficos, como, por exemplo, jornais, revistas, obras científicas, técnicas e literárias, 

relatórios, filmes, fotografias, etc. (BEST; KAHN, 1995).  
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Este tipo de pesquisa permite o estudo de pessoas às quais o pesquisador não tem acesso 

físico. Além disso, os documentos constituem uma fonte não reativa, ou seja, as informações neles 

contidas permanecem a mesma ao longo do tempo, o que elimina o risco de alterações no 

comportamento dos sujeitos investigados (GODOY, 1995).  

2.3.5.2 Estudo de Caso 

Estudo de caso é um tipo de pesquisa cujo objeto de estudo é uma unidade que se analisa 

profundamente. O propósito fundamental do estudo de caso é analisar intensamente uma dada 

unidade social, que pode ser, por exemplo, um ambiente, um único sujeito ou uma situação em 

particular. Yin (2009, p. 18) define estudo de caso como “uma forma de pesquisa empírica que 

investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes”.  

O estudo de caso costuma ser utilizado por pesquisadores que buscam responder as questões 

“como” e “por quê” certos fenômenos acontecem, quando há pouca possibilidade de controle sobre 

o evento estudado ou quando o foco de interesse é sobre fenômenos que só podem ser analisados 

dentro de algum contexto de vida real.  

O pesquisador que desenvolve um estudo de caso costuma utilizar dados coletados em 

diferentes momentos, principalmente por meio de observações, entrevistas e análise de documentos. 

Deve, ainda, estar aberto às novas descobertas realizadas durante o estudo e preocupar-se em 

mostrar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação (YIN, 2009). 

2.3.5.3 Etnografia 

Geralmente consiste de uma descrição de eventos que ocorrem na vida de um determinado 

grupo, relatando principalmente a interação dos indivíduos, o contexto sociocultural e as crenças 

compartilhados pelo grupo. Geralmente, o pesquisador participa da vida normal do grupo e utiliza o 

que ele aprendeu com essa participação para compreender as interações entre os membros do grupo 

(POSTLETHWAITE, 2005). 

A etnografia é um estudo exploratório por natureza, os dados são coletados principalmente 

por meio da observação participante. O trabalho de campo é o elemento mais característico da 

pesquisa etnográfica, na qual o pesquisador deve ter uma experiência direta e intensa com a situação 
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em estudo, buscando compreender as regras, costumes e convenções que orientam a vida do grupo 

em observação (GODOY, 1995). 

2.3.6  Técnicas de Coleta de Dados Qualitativos  

No campo do saber científico, a escolha da técnica para coleta dos dados que serão 

posteriormente analisados está fortemente vinculada ao objeto de estudo. Esta subseção tem como 

objetivo apresentar algumas técnicas que podem ser utilizadas para coletar os dados necessários a 

uma pesquisa qualitativa.  

2.3.6.1 Observação 

A observação é um elemento básico da investigação científica que não consiste em apenas 

ver ou ouvir algo e anotar os fatos percebidos. A observação é uma complexa combinação de 

sensações e percepções que busca identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 

indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento (GRAY, 2004). 

De modo geral, as observações podem ser classificadas entre (COZBY; BATES, 2011): 

 Observação participante: o pesquisador se torna imerso no ambiente de pesquisa com o 

objetivo de compartilhar e experimentar o ambiente natural dos sujeitos observados; e 

 Observação não-participante: o pesquisador não se torna parte ativa do ambiente que 

está observando. 

Gray (2004) aponta como principal desvantagem da observação o fato de que muitas vezes o 

pesquisador tende a ver apenas aquilo que ele quer, e acaba ignorando outros fenômenos que 

poderiam ser importantes na investigação. 

2.3.6.2 Questionário 

Questionários são ferramentas de pesquisa pelas quais as pessoas são convidadas a 

responder a um mesmo conjunto de perguntas em uma ordem predeterminada (GRAY, 2004).  

Os questionários são uma das técnicas mais utilizadas para a coleta de dados, e podem ser 

classificados em dois grupos: (i) questionários fechados, que pedem respostas curtas, do tipo sim ou 
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não, ou do tipo de marcar itens de uma lista de respostas sugeridas; e (ii) questionários abertos, que 

pedem aos respondentes que utilizem suas próprias palavras para responderem aos itens do 

questionário. 

Um questionário deve tratar de temas significantes para o respondente, de forma que esse se 

disponha a respondê-lo. Além disso, deve ter uma aparência agradável, ser o mais curto possível, 

apresentar instruções claras e questões objetivas e organizadas logicamente (MOREIRA; ROSA, 

2008). 

2.3.6.3 Entrevista 

Uma entrevista é uma conversa entre pessoas em que uma pessoa exerce o papel de 

entrevistador. Muitas vezes, o entrevistador terá em mãos um conjunto de perguntas escritas 

previamente que serão colocadas de uma forma estruturada (entrevista estruturada). 

Alternativamente, essas questões podem ser usadas somente como um roteiro, para lembrar o 

entrevistador dos principais temas que precisam ser abordados (entrevista semi-estruturada). Outra 

opção é realizar a entrevista sem uma lista de temas, onde o entrevistador tem em mente um tópico 

que pretende explorar e conduz a entrevista na forma de uma conversa informal com os 

entrevistados (GRAY, 2004). 

Entrevistas podem ser úteis nos casos em que as pessoas preferem falar sobre determinado 

tópico a responder questionários. A entrevista oferece aos entrevistados a oportunidade de refletir 

sobre os acontecimentos, sem a necessidade de se comprometer por escrito. Dessa forma, quando 

bem conduzida, uma entrevista pode ser uma poderosa técnica para explicitar informações sobre a 

opinião das pessoas, suas atitudes e comportamentos (GRAY, 2004).  

2.3.6.4 Grupo Focal 

Nesta pesquisa, optou-se pela utilização de uma técnica qualitativa conhecida como grupo 

focal. Em função disso, essa técnica será mais bem detalhada que as técnicas descritas nas seções 

anteriores. 

A técnica de grupo focal tem sido utilizada em pesquisas qualitativas com o objetivo de 

coletar dados por meio da interação grupal. Há relatos de seu uso desde a década de 1920 

(ZIMMERMANN; MARTINS, 2008). No entanto, foi nas décadas de 1940 e 1950 que a técnica 
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começou a ser estruturada (DE ANTONI et al., 2001). A partir da década 1980, o uso de grupos 

focais se tornou uma importante abordagem nas pesquisas qualitativas em diferentes áreas de estudo 

(BARBOUR, 2009; CRUZ NETO et al., 2002).  

Krueger e Casey (2009) descrevem grupo focal como “pessoas reunidas em uma série de 

grupos que possuem determinadas características e que produzem dados qualitativos sobre uma 

discussão focalizada”. Para Gomes e Barbosa (1999), um grupo focal é um grupo de discussão 

informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter informações de caráter qualitativo e 

revelar as percepções dos participantes sobre os tópicos em discussão. Morgan (1997) descreve 

grupos focais como uma forma de entrevista em grupo, na qual um grupo de participantes é 

envolvido em uma discussão aberta sobre um tema proposto por um pesquisador. 

Desse modo, pode-se definir grupo focal como (CRUZ NETO et al., 2002, p. 5): 

...uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local e durante um 

certo período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de 

suas investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre 

eles, informações acerca de um tema específico. 

Os grupos focais são especialmente utilizados em pesquisas em que se busca obter a 

compreensão de seus participantes em relação a algum tema por meio de suas próprias palavras e 

comportamentos. Conforme Gatti (2005, p. 9), ao se utilizar grupo focal, “há interesse não somente 

no que as pessoas pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. 

Além disso, os grupos focais podem auxiliar os participantes a chegar a uma conclusão comum 

sobre as questões em discussão (MASSEY, 2011).  

Entre as vantagens encontradas na utilização de grupo focal estão (MORGAN, 2005; DE 

ANTONI et al., 2001): 

 Pode revelar um grande número de ideias sobre um tema em estudo e permite comparar 

diferentes visões sobre o tema; 
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 A dinâmica do grupo pode ser um fator sinergético2 no fornecimento de informações; 

 Auxilia o pesquisador a conhecer a linguagem que a população usa para descrever suas 

experiências, seus valores e os estilos de pensamento; e 

 Promove insight, ou seja, os participantes percebem as crenças e atitudes que estão 

presentes em seus comportamentos e nos dos outros, e se dão conta do que aprenderam 

através da troca de experiências e opiniões entre os participantes. 

A principal desvantagem da utilização de grupo focal está nas tendências grupais que podem 

levar à conformidade ou à polarização (MORGAN, 1997). A conformidade ocorre quando alguns 

participantes não fornecem informações que, possivelmente, apareceriam em uma entrevista 

individual. A polarização ocorre quando os participantes tendem a formam grupos a favor e contra o 

tema em estudo, tendendo os participantes a adotarem um único lado na discussão. 

Na composição do grupo focal, devem ser selecionados participantes que possuam 

características comuns que os qualifiquem para a discussão da questão focal (GATTI, 2005). Além 

disso, os participantes devem ter vivência com o tema a ser discutido, propiciando riqueza na troca 

de informações (ZIMMERMANN; MARTINS, 2008). Alguns autores recomendam a utilização de 

grupos pequenos, compostos de 6 a 10 elementos. Acredita-se que quanto maior o grupo, maior é a 

dificuldade para moderação e análise da discussão (BARBOUR, 2009), além da possibilidade de 

dispersão e conversas paralelas, o que pode influenciar negativamente os resultados. 

O moderador de um grupo focal deve, preferencialmente, ser membro da equipe responsável 

pelo estudo e possuir conhecimento do assunto a ser discutido. Seu principal papel é garantir que o 

grupo aborde os tópicos de interesse do estudo. Idealmente, o moderador deve contar com a 

presença de um assistente ao qual caberá observar a conduta do grupo, auxiliar na anotação de 

acontecimentos e, eventualmente, intervir na condução do grupo (KRUEGER; CASEY, 2009). 

Segundo Debus (1997 apud DALL’AGNOL; TRENCH, 1999) há dois tipos de técnicas de 

moderação: 

                                                 

 

 

 
2 O termo Sinergia é usado para descrever o fenômeno que ocorre na união de duas ou mais forças que produzem um 

efeito maior do que a soma dos efeitos individuais. 
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 Diretiva: O moderador utiliza perguntas dirigidas e limita a gama de respostas. 

Raramente é utilizada; e 

 Não diretiva: O moderador apresenta perguntas abertas e permite aos participantes 

expressarem seus sentimentos verdadeiros. Costuma ser o tipo mais utilizado. 

Quanto à sua estrutura, um grupo focal pode ser (DEBUS, 1997 apud DALL’AGNOL; 

TRENCH, 1999): 

 Estruturado: O moderador utiliza um guia de temas previamente elaborado, o qual 

assegura que todos os temas e questionamentos de interesse da investigação sejam 

abordados. É o estilo mais utilizado; e 

 Não-estruturado: Utiliza-se um guia de temas bastante vago, apontando apenas as 

direções que devem ser seguidas pelo grupo. 

 Os dados utilizados na análise de um grupo focal são, em sua maioria, registros provenientes 

de gravações de áudio. Entretanto, outras fontes podem ser utilizadas, entre as quais as anotações 

realizadas durante o encontro e as recordações do moderador sobre os fatos ocorridos 

(ONWUEGBUZIE et al., 2009). A análise dos dados deve ocorrer de forma qualitativa, não 

envolvendo tratamentos estatísticos (ROSA, 2011a). Estão envolvidos nessa análise procedimentos 

que visam organizar os registros de modo que eles revelem como os grupos percebem e se 

relacionam com o foco do estudo (MORGAN, 1997; MASSEY, 2011).  

Embora haja diversas pesquisas descrevendo como preparar e conduzir grupos focais, são 

poucos os trabalhos que apresentam detalhadamente como analisar os dados obtidos 

(ONWUEGBUZIE et al., 2009). Entre as principais técnicas utilizadas para a análise de grupos 

focais estão os sumários etnográficos, as abordagens fenomenológicas, a teoria fundamentada e a 

análise temática (MASSEY, 2011; ROSA, 2001b).  

De acordo com Wiggins (2004 apud MASSEY, 2011), a análise temática tem sido o método 

mais utilizado para a análise de grupos focais. De modo geral, estão envolvidos em uma análise 

temática os seguintes passos: (GOMES, 2005): 

 Elaborar um plano descritivo das falas, com apresentação de ideias e opiniões expressas 

no grupo; 
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 Identificar as ideias principais e gerar uma lista de categorias que aparecem durante a 

discussão;  

 Ouvir as falas registradas, extrair o que for relevante e associar às categorias 

identificadas;  

 Capturar as ideias principais que permitam buscar tendências e formular conclusões 

sobre as conexões encontradas; e 

 Elaborar um relatório dos resultados encontrados, evitando generalizações e pontuando 

ou avaliando interpretações dos participantes. 

2.4 PLANEJAMENTO DO ENSINO 

O planejamento é uma atividade inerente ao ser humano, que exige organização, 

sistematização, previsão, entre outros aspectos na pretensão de garantir a eficiência e eficácia de 

uma ação. O processo de planejamento está inserido em vários setores da vida social: planejamento 

urbano, planejamento familiar, planejamento habitacional, etc. Na área educacional, o planejamento 

indica metas e objetivos para a educação, e permite estabelecer os processos que devem ser 

realizados para que as finalidades pretendidas sejam atingidas (GESSER, 2011; LEAL, 2005).  

O planejamento do ensino surge a partir de uma observação ampla e geral sobre a vida do 

estudante, a fim de descobrir as principais perspectivas que poderão orientar os processos de ensino 

e de aprendizagem. Deve-se observar o nível intelectual e as condições socioculturais dos alunos, as 

condições físicas da instituição, os recursos disponíveis, as possíveis estratégias de inovação, as 

expectativas dos alunos e a filosofia da instituição de ensino em que o processo de ensino irá 

ocorrer (LEAL, 2005).  

Apesar de alguns educadores utilizarem os termos “planejamento do ensino” e “plano de 

ensino” como sinônimos, estes não o são. Enquanto o planejamento do ensino envolve a reflexão 

dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo a permanente interação entre 

os educadores e os educandos, o plano de ensino é um momento único do processo educacional, 

expresso através de um documento contendo as propostas de trabalho de um docente numa área ou 

disciplina específica. Sendo assim, um professor bem preparado é capaz de superar eventuais 

restrições de um plano de ensino. Já um bom plano não é capaz de transformar, por si só, a 
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realidade da sala de aula, pois isso depende da competência e do compromisso do docente durante 

sua prática docente (FUSARI, 1998). 

2.4.1  Plano de Ensino  

Na visão de Gesser (2011), um plano de ensino (ou plano de aula) pode ser visto como um 

instrumento orientador do trabalho docente. Geralmente são elaborados pelos professores a partir de 

uma organização mental prévia e posteriormente sistematizados por escrito. Seu principal objetivo é 

o de orientar as situações de aprendizagem, servindo como roteiro para as atividades dos 

professores e dos alunos. 

Gesser (2011) cita as principais finalidades de um plano de ensino, entre elas:  

 Ajudar o professor a definir os objetivos que se pretende alcançar; 

 Ajudar o professor a criar e organizar as condições necessárias para que suas ideias 

possam ser colocadas em prática; 

 Auxiliar o professor na seleção e organização de conteúdos e atividades pedagógicas; 

 Organizar os conteúdos e atividades de forma lógica e gradual de acordo com o perfil 

dos alunos; 

 Auxiliar o professor a agir com maior segurança e consistência na sala de aula; e 

 Evitar a improvisação, a repetição e a rotina no ensino; 

Para a elaboração de um plano de ensino, deve-se levar em conta o projeto curricular da 

instituição ou do curso para qual o plano será destinado, de forma que o plano esteja relacionado 

aos objetivos e metas já estabelecidas (GESSER, 2011). Além disso, algumas questões devem ser 

respondidas pelo professor com base em um levantamento prévio da dificuldade do assunto em 

relação ao grupo de alunos (ROSA, 2011b), entre elas: 

 Quais as concepções espontâneas apresentadas pelo grupo sobre o conteúdo? 

 Que conceitos anteriores são necessários para a compreensão daquele conteúdo? 

 Qual a utilidade daquele conteúdo específico? 

 Quais os pontos fundamentais naquele conteúdo? 
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 Quais pontos daquele conteúdo são potencialmente de difícil compreensão? 

 Quais os esquemas de assimilação necessários para o estudo daquele conteúdo? 

 Qual o tempo adequado ao volume de conteúdo a ser trabalhado? 

O formato de um plano de ensino pode variar de acordo com o tipo de aula que será 

ministrada (expositiva, de laboratório, etc.). Entretanto, a elaboração de um plano de ensino passa 

por algumas etapas que costumam ser comuns aos vários tipos de aulas possíveis. São eles: 

2.4.1.1 Objetivo 

O objetivo expressa a intencionalidade da ação docente e tem a função de orientar o 

processo de ensino e aprendizagem. O objetivo é o principal elemento de um plano de aula, uma 

vez que todos os demais elementos do plano serão gerados a partir dele (GESSER, 2011). 

Os objetivos costumam ser expressos em dois níveis: 

 Objetivos gerais: São os objetivos previstos para serem alcançados em longo prazo. O 

termo ‘geral’ expressa ideia de amplitude e abrangência, comum a muitos indivíduos de 

uma escola ou classe. Um objetivo geral é algo vago e genérico no seu conteúdo, por 

isso, deve ser explicitado em termos mais concretos (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 

2010); e 

 Objetivos específicos: Representam o desdobramento e a operacionalização dos 

objetivos gerais, indicando quais as ações que devem ser realizadas para se atingir o 

objetivo geral estabelecido (GESSER, 2011). O termo “específico” expressa uma ideia 

particular, que estabelece e indica objetivamente as características e particularidades de 

algo, para que possam ser observados e avaliados com maior segurança (MENEGOLLA; 

SANT’ANNA, 2010). 

2.4.1.2 Conteúdos 

A seleção de conteúdos caracteriza-se por um conjunto de temas, assuntos, conceitos, fatos e 

princípios que são estudados durante um período (FUSARI, 1998; GESSER, 2011). Para Haidt 

(2000, p. 128), o conteúdo “é o conhecimento sistematizado e organizado de modo dinâmico, sob a 
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forma de experiências educativas”, servindo tanto para a aquisição de informações e conceitos úteis 

como para o desenvolvimento de habilidades e atitudes. 

Os conteúdos são selecionados a partir dos objetivos de aprendizagem que se pretende 

atingir. No entanto, os conteúdos não são imutáveis ou estáticos, mas dinâmicos, e quando 

necessário devem ser atualizados para que estejam de acordo com as necessidades, interesses e 

realidade dos alunos.  

2.4.1.3 Metodologia (ou estratégias de ensino) 

Trata-se das atividades, procedimentos, métodos, técnicas e modalidades de ensino 

selecionadas para facilitar a aprendizagem e favorecer o alcance dos objetivos previstos. As 

estratégias selecionadas devem ser adequadas aos conteúdos selecionados, ao nível dos alunos e às 

possibilidades da escola e do professor; e serem possíveis de serem aplicadas em sala de aula 

(GESSER, 2011). Além disso, a seleção de estratégias está diretamente relacionada à necessidade 

de se prever os recursos didáticos (materiais ou tecnológicos) que serão necessários para a 

implementação do plano de ensino. 

2.4.1.4 Avaliação 

O processo de avaliação refere-se ao ato de selecionar instrumentos de avaliação e seus 

respectivos critérios para determinar a natureza e a quantidade de mudanças efetuadas no 

comportamento dos alunos, em função dos objetivos definidos e das estratégias planejadas 

(FUSARI, 1998; GESSER, 2011).  

A avaliação deve ter caráter formativo, processual e emancipatório e seus resultados devem 

ser comunicados, visando desenvolver processos de autorregulação dos alunos em relação à sua 

aprendizagem. Por meio da avaliação o professor busca responder se os objetivos que pretendia 

atingir com sua aula foram realmente alcançados (ROSA, 2011b) e, com base nos indicadores 

obtidos, poderá verificar a necessidade de replanejar seu plano de ensino (GESSER, 2011). 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo é apresentado um levantamento de trabalhos relacionados ao tema de 

pesquisa desta dissertação. Foram considerados como trabalhos relacionados aqueles que tratam de 

avaliações de propostas interdisciplinares na área de Computação.  

Para a seleção dos trabalhos, foi realizado um mapeamento sistemático a partir de um 

protocolo de busca. Cabe ressaltar que os procedimentos utilizados não seguiram uma metodologia 

de revisão sistemática, ao menos no sentido mais rigoroso do termo. A seguir descreve-se o 

protocolo de busca e os procedimentos utilizados para seleção e análise dos trabalhos. 

3.1 PROTOCOLO DE BUSCA 

Para realizar o levantamento sistemático da literatura, foi elaborado um protocolo de busca 

utilizando diversos termos de busca pertinentes ao tema pesquisado. Esse protocolo passou por 

diversos testes, nos quais foram utilizados diferentes termos até chegar a um resultado considerado 

como satisfatório, de forma que apresentasse trabalhos relacionados com o tema de pesquisa. 

Os trabalhos de interesse são aqueles publicados entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2012 

e utilizou os seguintes termos: ("computer science" OR computing) AND (education OR 

educational OR teaching OR learning) AND (interdisciplinary OR interdisciplinarity OR 

multidisciplinary OR transdisciplinary OR intersection OR integration) AND (evaluation OR 

assessment) AND (experimental OR design). 

A pesquisa foi realizada no mês de Julho de 2012 em quatro bases de dados on-line: (i) 

IEEE Xplore; (ii) ScienceDirect; (iii) ACM Digital Library; e (iv) SpringerLink. A opção por essas 

bases de dados se deve, principalmente, ao fato das mesmas concentrarem os principais periódicos e 

anais de conferências da área de interesse desta pesquisa. Ressalta-se que o protocolo de busca 

utilizado sofreu pequenas alterações para se adequar às diferentes bases de dados. Em algumas 

delas houve restrição ao número de termos utilizados e, em outras, pôde-se utilizar recursos como, 

por exemplo, filtros por área de pesquisa. O protocolo de busca utilizado em cada base de dados é 

apresentado no Apêndice A. 
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Os trabalhos recuperados foram analisados, inicialmente, por meio da leitura de seus 

resumos, onde foram recusados aqueles que: 

 Não foram publicados em revistas especializadas ou em anais de congressos, simpósios 

ou seminários; 

 Não tratam de propostas pedagógicas, métodos de ensino, utilização de tecnologias na 

educação ou outros temas ligados ao ensino e aprendizagem; e 

 Não descrevem qualquer tipo de avaliação sobre os efeitos da proposta ou método para a 

aprendizagem; 

 Não estavam disponíveis para download, ou não se obteve acesso.  

A Tabela 1 apresenta um resumo sobre a busca realizada, informando a quantidade total de 

trabalhos recuperados e selecionados para avaliação, bem como a quantidade de trabalhos 

eliminados.  

Tabela 1. Resumo da busca de trabalhos relacionados 

Base de Dados 
Total de 

trabalhos 

Trabalhos 

selecionados 

Trabalhos 

eliminados 

Trabalhos 

analisados 

IEEE Xplore 153 37 149 4 

ScienceDirect 99 21 78 21 

ACM Digital Library 100 36 91 9 

SpringerLink 67 9 58 9 

Total 419 103 376 43 
 

Após a leitura do conteúdo e análise dos artigos selecionados, os dados extraídos foram 

sintetizados conforme os seguintes itens: 

 Identificação do artigo: identificador do artigo composto pela letra A maiúscula e um 

número sequencial; 

 Referência: Referência bibliográfica do artigo; 

 Nível de ensino: indicação do nível de ensino dos sujeitos participantes da pesquisa; 

 Propósito do estudo: Indicação dos principais objetivos da pesquisa; 
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 Caráter interdisciplinar: classificação do contexto interdisciplinar envolvido no estudo, 

tais como: intracurso (quando o estudo envolve apenas um curso ou disciplina), 

intercurso (quando o estudo envolve mais que um curso ou disciplina); 

 Estratégia de pesquisa: classificação da pesquisa em quantitativa, qualitativa ou mista; 

 Tipo de estudo: classificação da pesquisa seguindo os delineamentos de pesquisa 

comumente utilizados em avaliações educacionais; 

 Tamanho da amostra: indicação da quantidade de pessoas envolvidas; 

 Instrumento utilizado: instrumentos utilizados para coleta de dados; 

 Procedimentos/métodos: indicação do método de ensino e/ou atividades pedagógicas 

utilizadas como intervenção na pesquisa; e 

 Principais descobertas: resumo dos principais resultados obtidos no estudo e/ou 

avaliação realizados. 

Os dados extraídos durante a análise dos trabalhos estão relacionados no Quadro 6, 

apresentado no Apêndice B desta dissertação. A seguir, estão detalhados os principais resultados 

obtidos na análise realizada.  

3.2 SÍNTESE DOS TRABALHOS RELACIONADOS 

Nas análises realizadas, pôde-se perceber que a maioria dos estudos não apresenta 

detalhamento suficiente sobre a pesquisa. Alguns não apresentam o delineamento do experimento e 

não detalham os resultados obtidos. Outros trabalhos sequer descrevem as características, métodos 

didáticos ou alterações curriculares realizadas. 

Nota-se um grande número de pesquisas que utilizam uma estratégia de pesquisa qualitativa 

(44%), como se nota na Figura 7. Quando não é utilizada a estratégia mista, a principal escolha é 

por métodos mistos (33%), na qual se busca avaliar quantitativamente a aprendizagem e 

qualitativamente a motivação e entusiasmo dos alunos. 
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Figura 7. Estratégias de pesquisa utilizadas 

Como pode ser observada no gráfico, ilustrado na Figura 8, a maioria das pesquisas utiliza 

questionários como instrumentos para coleta de dados. Esses questionários são utilizados, 

principalmente, como indicadores de aprendizagem dos alunos. Dentre os outros instrumentos 

utilizados, destacam-se os testes de avaliação, observações e entrevistas.  

 

Figura 8. Instrumentos utilizados para coleta de dados 

Em relação ao nível de ensino, a maioria (60,5%) das pesquisas é realizada em cursos de 

graduação (Figura 9), e costumam envolver apenas um curso ou disciplina (intracurso). 
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Figura 9. Pesquisas realizadas por níveis de ensino 

Dos trabalhos analisados, apenas onze envolvem mais que um curso ou disciplina 

(intercurso), como demonstrado no gráfico da Figura 10. Desses, seis envolvem diferentes 

instituições de ensino. 

 

Figura 10. Caráter interdisciplinar das pesquisas analisadas 

3.3 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foram apresentados os critérios utilizados para a busca e análise de trabalhos 

considerados similares a esta pesquisa. Foram analisados trabalhos que tratam da avaliação de 

práticas interdisciplinares no ensino de computação. Após a busca dos trabalhos relacionados em 

bases de dados, os trabalhos foram analisados de acordo com critérios pré-definidos e seus dados 

foram extraídos e avaliados. 

De acordo com a análise realizada foi possível observar que algumas pesquisas não 

detalham o delineamento de pesquisa seguido. Percebeu-se, ainda, que somente cerca de 40% das 

pesquisas adotam a utilização de grupos de controle. Frequentemente são adotadas estratégias de 

pesquisa que utilizam apenas pós-teste (cerca de 60%), nas quais se aplica uma intervenção e, em 

seguida, mede-se a aprendizagem através de um questionário. Essas abordagens, com a utilização 

de apenas pós-teste e/ou sem a utilização de um grupo de controle, estão suscetíveis a um número 

maior de ameaças à validade interna (RANDOLPH et al.; 2008).  

Esta pesquisa segue um delineamento no qual se aplica pré e pós-teste, com a utilização de 

um grupo controle. Esse delineamento é considerado por diversos autores como um dos mais 
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indicados, considerando as características da população e as restrições para formação e distribuição 

das amostras. (ARY et al., 2009; BEST; KAHN, 1995; CAMPBELL; STANLEY, 1979; 

JOHNSON, CHRISTENSEN, 2008). Além disso, esta pesquisa segue uma estratégia de pesquisa 

mista, com a utilização de procedimentos quantitativos e qualitativos, os quais se complementam. 

Vale ressaltar que alguns dos artigos selecionados pelo mapeamento sistemático não 

puderam ser analisados. Esses artigos apresentaram restrição quanto ao download ou, então, não se 

obteve o acesso à base de dados onde o mesmo se encontrava. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

Para responder as questões levantadas nesta pesquisa, foram realizados experimentos 

envolvendo quatro turmas, de duas disciplinas distintas. Foi seguido um delineamento quase-

experimental com grupo de controle e experimental não equivalentes. Cada experimento foi 

dividido em três etapas: pré-teste, intervenção e pós-teste. 

Participaram do experimento quatro turmas de alunos de duas disciplinas do curso de 

graduação em Ciência da Computação na UNIVALI. Estiveram envolvidas nos experimentos as 

disciplinas AOC (3º período) e Compiladores (7º período). Os alunos matriculados nessas 

disciplinas no segundo semestre de 2011 formaram o grupo de controle da pesquisa, o qual não foi 

submetido a nenhum tratamento referente aos tópicos avaliados nesta pesquisa. Os alunos 

matriculados no primeiro semestre de 2012 constituíram o grupo experimental e receberam o 

tratamento referente à utilização dos processadores BIP. Os grupos de controle e experimental de 

cada disciplina tiveram o mesmo professor e seguiram o mesmo plano de ensino, exceto no que se 

refere à intervenção realizada.  

Em função do número reduzido de participantes nas amostras utilizadas na disciplina 

Compiladores (grupo de controle: n = 9; grupo experimental: n = 14), foi conduzido um estudo 

qualitativo com os alunos dessa disciplina. Esse estudo foi realizado por meio de um grupo focal, o 

qual teve como objetivo principal complementar os resultados obtidos no estudo quantitativo. 

A seguir são descritos os tratamentos realizados em cada uma das disciplinas envolvidas na 

pesquisa e os instrumentos utilizados para avaliação e coleta de dados. São descritos também os 

procedimentos adotados na realização do grupo focal. 

4.1 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E COLETA DE DADOS 

O desempenho dos alunos nos tópicos de interesse desta pesquisa foi mensurado antes (pré-

teste) e depois (pós-teste) da intervenção realizada por meio de instrumentos de avaliação 

específicos para cada uma das disciplinas (Compiladores e AOC). Portanto, são descritos na 

sequencia os instrumentos utilizados em cada disciplina. 
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4.1.1  Instrumentos de avaliação utilizados na disciplina Arquitetura e 

Organização de Computadores  

Na disciplina AOC foram utilizados dois instrumentos distintos, um para o pré-teste e outro 

para o pós-teste. Esses instrumentos foram desenvolvidos em conjunto com o professor da 

disciplina e foram aplicados aos grupos de controle e experimental na primeira e na última semana 

do semestre letivo, respectivamente.  

O instrumento utilizado no pré-teste contém oito questões de múltipla escolha e o 

instrumento utilizado no pós-teste contém sete questões de resposta múltipla, ambos envolvendo 

tópicos sobre arquitetura e organização de computadores. Embora os instrumentos utilizados para 

pré e pós-teste sejam diferentes, os mesmos instrumentos foram utilizados nos dois grupos 

avaliados. Dessa forma, eliminam-se algumas ameaças decorrentes da diferença entre os testes, já 

que as diferenças foram replicadas nos dois grupos. Os instrumentos utilizados para pré e pós-teste 

são apresentados nos Apêndices D e E desta dissertação. 

4.1.2  Instrumentos de avaliação utilizados na disciplina Compiladores  

Na disciplina Compiladores foi utilizado o mesmo instrumento para o pré e pós-teste 

realizados nos grupos de controle e experimental. O instrumento foi desenvolvido em conjunto com 

o professor da disciplina e contém oito questões de múltipla escolha envolvendo os tópicos de 

compiladores que interessam a esta pesquisa (análise léxica, análise sintática, análise semântica e 

geração de código). Os detalhes de cada uma das questões do instrumento de avaliação são 

apresentados no Apêndice C. 

A aplicação do pré-teste aos grupos de controle e experimental ocorreu no mesmo período 

do semestre letivo, em torno da 10ª semana. Já o pós-teste foi aplicado aos grupos de controle e 

experimental na penúltima semana dos semestres letivos correspondentes.  

4.1.3  Coleta de dados  

Após aplicação dos instrumentos de pré e pós-teste aos grupos de controle e experimental, 

os mesmos foram corrigidos e suas repostas foram tabuladas em planilhas eletrônicas, para posterior 

análise. 
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4.2 INTERVENÇÕES COM AS TURMAS DE ALUNOS 

As intervenções realizadas na pesquisa constituem-se em aulas teóricas e práticas, 

envolvendo os temas de interesse desta pesquisa (utilização dos processadores BIP e do ambiente 

Bipide). Essas aulas foram realizadas nas duas disciplinas envolvidas na pesquisa e são relatadas a 

seguir. 

4.2.1  Intervenção realizada na disciplina Arquitetura e Organização de 

Computadores  

De acordo com o Programa da Disciplina apresentada no Anexo B, a disciplina AOC tem 

como objetivo geral “Ampliar a visão sobre arquitetura e organização computadores, com vistas à 

programação na linguagem de montagem de um processador, identificando aspectos do projeto da 

sua organização”.  

A disciplina utiliza os livros “Organização e Projeto de Computadores” de Patterson e 

Hennessy (2005) e “Arquitetura e organização de computadores” de Stallings (2005) como 

referência básica. Adotava-se nessa disciplina somente o processador MIPS como arquitetura de 

referência ao longo do semestre. Era percebido pelo professor da disciplina que a arquitetura do 

MIPS, por não ter sido especificada visando o aprendizado, mas sim a facilidade de implementação 

do processador e o seu desempenho, dificultava o entendimento inicial dos conceitos de arquitetura 

e de organização do computador. Dessa forma, acreditava-se que a simplicidade dos processadores 

BIP facilitaria a aprendizagem dos alunos e colaboraria para uma melhor percepção sobre as 

diferenças entre a arquitetura e a organização de um computador. 

Considerando os aspectos citados, a intervenção realizada por esta pesquisa na disciplina 

AOC consiste na inserção dos processadores BIP como referência para ilustrar os conceitos iniciais 

de arquitetura e organização de computadores. Além de servirem como modelo para a explicação de 

conceitos básicos da disciplina, os processadores BIP foram utilizados para traçar um comparativo 

de suas características arquiteturais e organizacionais com as características do processador MIPS, o 

que permitiu um aumento incremental da complexidade dos temas abordados na disciplina ao longo 

do semestre. 

Para a inserção dos processadores BIP na disciplina, o programa da mesma foi modificado. 

Foi alterado o conteúdo programático da “UNIDADE 1 - Introdução à arquitetura e organização de 
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computadores”, onde foi inserido o conteúdo “Arquitetura e programação do processador BIP”. 

Também foi alterada a “UNIDADE 4 - Organização de processadores”, na qual foi acrescido o 

tópico “Organização do processador BIP”. A Figura 11 apresenta um fragmento do programa da 

disciplina, em que é possível observar em destaque as alterações realizadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Alterações realizadas no programa da disciplina Arquitetura e Organização de 

Computadores. 

O novo programa da disciplina foi utilizado no primeiro semestre de 2012, na turma que 

constitui o grupo experimental da pesquisa. As estratégias utilizadas durante as aulas referentes aos 

Programa da disciplina 
antes da intervenção 

Programa da disciplina 
durante a intervenção 
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processadores BIP seguiram o plano de aula apresentado no Apêndice G e incluem aulas teóricas e 

práticas. As aulas teóricas foram realizadas pelo professor da disciplina em sala de aula, com a 

utilização de uma apresentação em PowerPoint. Posteriormente foram realizadas aulas práticas em 

laboratórios de informática, nas quais os alunos puderam exercitar o desenvolvimento de programas 

em Assembly e observar a organização dos processadores BIP por meio do simulador Bipide. 

4.2.2  Intervenção realizada na disciplina Compiladores  

Conforme o Programa da Disciplina, apresentado no Anexo A, o objetivo geral da disciplina 

Compiladores é “Construir um Compilador para uma linguagem de programação hipotética, 

identificando as técnicas utilizadas e suas aplicações em outras áreas da Computação”. A 

abordagem adotada na disciplina utilizava uma linguagem intermediária baseada em uma máquina 

virtual de pilha. Esse tipo de abordagem abstrai a arquitetura do computador e cria a necessidade de 

uma nova etapa para geração do código do programa.  

A intervenção realizada por esta pesquisa na disciplina Compiladores pretende facilitar a 

geração direta de código para os processadores BIP. Além disso, essa abordagem permite 

demonstrar todas as fases de construção de um compilador, seguindo uma abordagem sugerida por 

Lins (2000), na qual se define a arquitetura de uma linguagem alvo para então se definirem os 

aspectos sintáticos e léxicos da linguagem de alto nível. 

Para a inserção dos processadores BIP na disciplina, o programa da mesma foi modificado. 

Foi alterado o conteúdo programático da “UNIDADE 5 – Geração de Código”. Dessa forma, onde 

antes era apresentada a máquina virtual de pilha, passou-se a apresentar o conjunto de instruções e a 

arquitetura dos processadores BIP. Além disso, outras alterações foram realizadas durante a 

execução das Unidades 4 e 6, porém, essas alterações não refletiram em mudanças adicionais no 

programa da disciplina. A Figura 12 apresenta um fragmento do programa da disciplina 

compiladores, na qual é possível observar em destaque a alteração realizada.  

A intervenção teve uma duração de 6 horas/aula e seguiu o plano de aula apresentado no 

Apêndice F. Inicialmente, durante a Unidade 4, foi realizada uma aula teórica sobre lógica de 

programação Assembly e sobre o conjunto de instruções dos processadores BIP. Em seguida foi 

proposto pelo professor um exercício de conversão de código em alto nível para código Assembly. 

O exercício inclui problemas envolvendo tópicos de atribuição, entrada-e-saída, desvio condicional 
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e laço de repetição. Após a realização dos exercícios, os alunos assistiram uma apresentação sobre o 

Bipide e foram convidados a desenvolver programas em Assembly no simulador, quando puderam 

comparar os códigos em alto nível com o código Assembly gerado pela ferramenta.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Alteração realizada no programa da disciplina Compiladores. 

Em sequência, durante a Unidade 5, foram conduzidas apresentações em sala de aula 

enfatizando a criação de ações semânticas necessárias para a geração de código Assembly do BIP. 

Foi detalhada a criação de ações semânticas para geração de código sequencial, desvios 

condicionais e laços de repetição. Em seguida foram dadas orientações para o desenvolvimento de 

trabalhos individuais, nos quais os alunos deveriam construir um compilador capaz de traduzir uma 

linguagem de alto nível qualquer em código Assembly para os processadores BIP.  

Programa da disciplina 
antes da intervenção 

Programa da disciplina 
durante a intervenção 
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Acredita-se que o conjunto de instruções simplificadas dos processadores BIP possibilitou à 

maioria dos alunos perceberem mais claramente a influência da arquitetura do computador nas 

diferentes etapas de construção do compilador. Essa é uma das hipóteses que se pretende comprovar 

com a realização desta pesquisa. 

4.3 PRÉ-TESTES  

O instrumento de avaliação utilizado na disciplina Compiladores possui oito questões (ver 

Apêndice C). A Tabela 3 apresenta os dados sobre as questões respondidas corretamente pelos 

alunos que participaram de todo o experimento, onde foram excluídos aqueles que abandonaram o 

experimento ou não responderam ao pós-teste. No grupo de controle foram analisados 9 dos 12 

alunos que iniciaram o experimento. No grupo experimental foram analisados 14 dos 19 

participantes iniciais. Ressalta-se que o grupo de controle foi formado por duas turmas de semestres 

distintos, enquanto o grupo experimental foi composto por uma única turma de alunos. 

Os dados sobre os pré-testes aplicados na disciplina AOC são apresentado na Tabela 2. No 

grupo de controle foram analisados os dados de 13 dos 16 alunos que iniciaram o experimento. No 

grupo experimental 30 dos 33 alunos da turma participaram de todas as etapas do experimento e 

tiveram seus dados analisados. 

 Os dados obtidos no pré-teste foram comparados estatisticamente com os dados do pós-teste 

(apresentados na Seção 4.4) de forma a verificar se houve alguma melhoria na aprendizagem dos 

alunos. Além disso, esses dados serviram para verificar a similaridade entre os grupos de controle e 

experimental, uma vez que esses grupos foram formados de forma não aleatória. As análises 

estatísticas realizadas e os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5. 

4.4 PÓS-TESTES  

Os pós-teste foram aplicados nas disciplinas no final dos semestres letivos. Percebeu-se que 

alguns dos alunos não responderam ao pós-teste, o que pode ter acontecido por estes alunos já 

estarem aprovados e, portanto, descompromissados com a disciplina.  

Na Tabela 2 são apresentados os números de acertos dos alunos que formaram os grupos de 

controle e experimental na disciplina AOC no pré e pós-teste. No grupo de controle, 13 alunos 

responderam aos testes, enquanto que no grupo experimental, foram 30 alunos. 
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Tabela 2. Pré-testes e pós-testes dos grupos de controle e experimental na disciplina AOC 

Aluno 
Pré-teste Pós-teste 

Grupo de Controle Grupo Experimental Grupo de Controle Grupo Experimental 

1 3 4 5 4 

2 4 5 3 5 

3 4 2 0 4 

4 6 5 2 3 

5 3 4 5 5 

6 5 3 7 4 

7 4 5 6 3 

8 4 5 5 1 

9 3 2 5 4 

10 5 7 5 6 

11 3 2 2 2 

12 3 6 5 6 

13 4 5 4 2 

14 - 7 - 3 

15 - 3 - 2 

16 - 4 - 4 

17 - 4 - 3 

18 - 3 - 5 

19 - 3 - 6 

20 - 3 - 6 

21 - 3 - 3 

22 - 6 - 1 

23 - 4 - 5 

24 - 5 - 5 

25 - 3 - 2 

26 - 5 - 3 

27 - 4 - 4 

28 - 4 - 2 

29 - 3 - 5 

30 - 4 - 4 

Média 3,92 4,10 4,15 3,73 

Desvio Padrão 0,95 1,35 1,91 1,48 
 

Na Tabela 3 são apresentados os números de acertos de cada um dos participantes nos testes 

realizados na disciplina Compiladores. 9 alunos responderam aos testes no grupo de controle, 

enquanto que no grupo experimental, foram 14 alunos.   
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 Tabela 3. Pré-testes e pós-testes dos grupos de controle e experimental em Compiladores 

Aluno 
Pré-teste Pós-teste 

Grupo de Controle Grupo Experimental Grupo de Controle Grupo Experimental 

1 1 4 1 3 

2 4 3 3 4 

3 2 4 1 3 

4 1 2 2 4 

5 2 2 2 1 

6 3 2 2 3 

7 3 4 3 3 

8 6 4 1 4 

9 2 2 1 3 

10 - 2 - 3 

11 - 3 - 3 

12 - 3 - 2 

13 - 3 - 2 

14 - 3 - 5 

Média 2,67 2,93 1,78 3,07 

Desvio Padrão 1,58 0,83 0,83 1,00 
 

Na Tabela 4, são apresentados os números de acertos de todos os alunos participantes do 

experimento na disciplina AOC, onde é possível verificar a diferença entre as pontuações do pré e 

do pós-teste. A diferença entre essas pontuações permitem visualizar o progresso de cada aluno ao 

longo do semestre letivo. 
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Tabela 4. Diferença entre acertos obtidos no pré e pós-teste na disciplina AOC 

Aluno 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Diferença Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 3 5 2 4 4 0 

2 4 3 -1 5 5 0 

3 4 0 -4 2 4 2 

4 6 2 -4 5 3 -2 

5 3 5 2 4 5 1 

6 5 7 2 3 4 1 

7 4 6 2 5 3 -2 

8 4 5 1 5 1 -4 

9 3 5 2 2 4 2 

10 5 5 0 7 6 -1 

11 3 2 -1 2 2 0 

12 3 5 2 6 6 0 

13 4 4 0 5 2 -3 

14 - - - 7 3 -4 

15 - - - 3 2 -1 

16 - - - 4 4 0 

17 - - - 4 3 -1 

18 - - - 3 5 2 

19 - - - 3 6 3 

20 - - - 3 6 3 

21 - - - 3 3 0 

22 - - - 6 1 -5 

23 - - - 4 5 1 

24 - - - 5 5 0 

25 - - - 3 2 -1 

26 - - - 5 3 -2 

27 - - - 4 4 0 

28 - - - 4 2 -2 

29 - - - 3 5 2 

30 - - - 4 4 0 

Média 3,92 4,15 0,23 4,10 3,73 -0,37 

Desvio Padrão 0,95 1,91 2,20 1,35 1,48 2,03 
 

De forma semelhante, a Tabela 5 apresenta os números de acertos de todos os alunos 

participantes do experimento na disciplina Compiladores, onde é possível verificar a diferença entre 

as pontuações do pré e do pós-teste. 
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Tabela 5. Diferença entre acertos obtidos no pré e pós-teste na disciplina Compiladores 

Aluno 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Diferença Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 1 1 0 4 3 -1 

2 4 3 -1 3 4 1 

3 2 1 -1 4 3 -1 

4 1 2 1 2 4 2 

5 2 2 0 2 1 -1 

6 3 2 -1 2 3 1 

7 3 3 0 4 3 -1 

8 6 1 -5 4 4 0 

9 2 1 -1 2 3 1 

10 - - - 2 3 1 

11 - - - 3 3 0 

12 - - - 3 2 -1 

13 - - - 3 2 -1 

14 - - - 3 5 5 

Média 2,67 1,78 -0,89 2,93 3,07 0,36 

Desvio Padrão 1,58 0,83 1,69 0,83 1,00 1,69 
 

 Para análise dos dados, foi realizada uma análise de covariância. Os procedimentos 

estatísticos adotados e os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5 desta pesquisa.  

4.5 DIVULGAÇÃO DO PROJETO BIP  

Com o objetivo de divulgar a proposta interdisciplinar de uso dos processadores BIP e da 

ferramenta Bipide, um website foi desenvolvido e publicado3. A Figura 13 apresenta uma captura da 

página inicial do site desenvolvido. 

                                                 

 

 

 
3 O website desenvolvido está publicado no endereço http://www.bipide.com.br. 
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Figura 13. Interface da página inicial do site desenvolvido 

Esse website concentra e disponibiliza os artigos científicos que relatam as pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do projeto. Também são disponibilizados os materiais pedagógicos 

utilizados nas aulas de Compiladores e AOC, incluindo planos de aula, apresentações e listas de 

exercícios.  

Além dos elementos previamente mencionados, o website descreve e disponibiliza para 

download a ferramenta Bipide. A Figura 14 ilustra a página onde estão disponibilizados os planos 

de aula e materiais didáticos utilizados nas aulas sobre os processadores BIP. 
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Figura 14. Interface da página com materiais didáticos 

Para a criação do website foi utilizado o WordPress (WORDPRESS, 2012). O WordPress é 

um sistema de gestão de conteúdos (Content Management System – CMS) baseado na linguagem 

PHP, utilizado preferencialmente para a criação de blogs, jornais eletrônicos e fóruns para a 

internet. Além de um sistema característico de postagens hierarquizadas, o Wordpress admite 

módulos configuráveis que podem ser integrados na aplicação e permite a alteração de layout sem a 

necessidade de alterar o código PHP ou HTML. Porém, esses podem ser editados caso seja 

necessário adicionar funcionalidades personalizadas (WORDPRESS, 2012).  

4.6 CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo relatou as intervenções pedagógicas realizadas nas disciplinas envolvidas na 

pesquisa e descreveu os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Descreveu ainda o 

desenvolvimento de um website para a divulgação da proposta interdisciplinar de uso dos 

processadores BIP e da ferramenta Bipide. 

Os alunos que participaram dos experimentos faziam parte de 2 disciplinas de um curso de 

Ciência da Computação na UNIVALI (Compiladores e AOC), distribuídos em 5 turmas. As turmas 
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que formaram os grupos de controle e experimental mantiveram os mesmos professores e seguiram 

os mesmos planos de ensino, exceto no que se refere às intervenções realizadas.  

Foi seguido o mesmo cronograma nos experimentos realizados com os grupos de controle e 

experimental. Além disso, os mesmo instrumentos foram utilizados para mensurar a aprendizagem 

dos alunos em cada grupo. 

Para analisar os resultados obtidos no pré e pós-teste foi realizada uma série de testes 

estáticos, os quais são descritos no capítulo seguinte desta dissertação.  
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5  RESULTADOS 

De acordo com Johnson e Christensen (2008), o delineamento quase-experimental com a 

utilização de grupos de controle e experimental implica na realização de um teste inicial para 

verificar o quão equivalente são os grupos antes do tratamento. Caso não sejam identificadas 

diferenças significativas entre os grupos pode-se aplicar testes paramétricos para comparar as 

diferenças entre pré e pós-teste. Já em caso de diferenças apresentadas no pré-teste, pode-se utilizar 

o teste não-paramétrico de análise de covariância (ANCOVA) para ajustar as pontuações obtidas 

nos pós-testes para os diferentes grupos (ARY, 2009). Na Figura 15 é apresentado o esquema 

utilizado para definição dos testes estatísticos aplicados na pesquisa.  

Teste t-Student

ANCOVA

As amostras são 

equivalentes?

Teste Mann-Whitney

As amostras 

seguem uma 

distribuição normal?

não

As amostras 

seguem uma 

distribuição normal?

sim sim Teste t-Studentsim

não

não

 

Figura 15. Esquema para definição dos testes estatísticos 

Fonte: Adaptado de Ary et al. (2009); Johnson e Christensen (2008). 

Neste capítulo são descritos os procedimentos estatísticos utilizados para a análise dos dados 

desta pesquisa e os resultados obtidos. Em seguida é realizada uma análise sobre as principais 

ameaças à validade da pesquisa. Além disso, são descritos os procedimentos utilizados para a 

realização de um grupo focal na disciplina Compiladores e as principais percepções dos alunos 

sobre a prática pedagógica adotada.  

5.1 RESULTADOS NA DISCIPLINA ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO 

DE COMPUTADORES 

O teste Shapiro-Wilk é considerado o teste mais indicado para testar a normalidade de uma 

amostra, especialmente quando esta apresenta tamanho reduzido (SÁ, 2007). Aplicando o teste 

Shapiro-Wilk verificou-se que o grupo de controle (W = 0,843; p = 0,023) e o grupo experimental 



77 

 

(W = 0,929; p = 0,047) não seguiam uma distribuição normal no pré-teste. A Tabela 6 apresenta os 

resultados dos testes de normalidade realizados. 

Tabela 6. Testes de Normalidade das amostras na disciplina AOC 

Informação 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

Método Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

W 0,843511 0,895661 0,929240 0,946720 

p-valor 0,023506 0,116604 0,046876 0,138022 
 

Em função de uma das amostras não seguir a distribuição normal utilizou-se o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney para testar a significância estatística entre as amostras.  

O teste de Mann-whitney (também conhecido como Wicoxon-Mann-Whitney) é utilizado 

para avaliar se duas amostras independentes pertencem a uma mesma população ou a populações 

que apresentam a mesma distribuição (SÁ, 2007). Segundo Marôco (2011), o teste de Mann-

Whitney é o teste não-paramétrico adequado para comparar as funções de distribuição de uma 

variável em duas amostras independentes. Além disso, esse teste pode ser utilizado como alternativa 

ao teste t-Student para amostras independentes, quando os pressupostos deste não são válidos ou 

desejáveis (por exemplo, no caso em que as amostras são muito pequenas). 

Para um teste bilateral, a hipótese estatística do teste de Mann-Whitney pode ser formalizada 

como H0: F (X1) = F (X2) vs. H1: F (X1) ≠ F (X2) (MARÔCO, 2011). Dessa forma, definiu-se como 

hipótese nula: As amostras utilizadas no grupo de controle e no grupo experimental possuem 

equivalência pré-experimental de amostragem. A hipótese alternativa foi definida como: As 

amostras utilizadas no grupo de controle e no grupo experimental não possuem equivalência pré-

experimental de amostragem. 

A análise estatística foi efetuada com o software Action (ESTATCAMP, 2013) para α = 

0,05. Conforme apresentado na  Tabela 7, o teste de Mann-Whitney não apresentou significância 

estatística (W = 182; p = 0,722). Portanto, a hipótese de que os grupos apresentam equivalência pré-

experimental de amostragem é aceita. 
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Tabela 7. Teste de Equivalência pré-experimental de amostragem na disciplina AOC 

Informação Valor 

Método Mann-Whitney para amostras independentes 

W 182 

p-valor 0,722238 

Intervalo de confiança 95% 

Limite Inferior -0,999980 

Limite Superior 0,999995 
 

Em função de uma das amostras não seguir a distribuição normal, optou-se por utilizar na 

comparação entre as médias dos grupos a análise de covariância, utilizando as pontuações iniciais 

(pré-teste) como covariáveis. 

A análise de covariância (ANCOVA) é uma extensão da análise de variância (ANOVA), a 

qual pode incluir uma ou mais variáveis quantitativas que estão relacionadas ao resultado de 

interesse. Estas variáveis são incluídas na análise devido à influência que elas possuem sobre as 

variáveis de interesse e são conhecidas como covariáveis. 

Segundo Hair (1995 apud AGRANONIK; MACHADO, 2011), através da ANCOVA, pode-

se: (i) eliminar algum erro sistemático fora do controle do pesquisador que pode provocar uma 

tendência nos resultados; e (ii) explicar diferenças nas respostas devido a características dos 

respondentes.  

Foram analisados dados de 43 alunos, que obtiveram no pré-teste pontuação média de 4,047 

(Desvio Padrão (DP) = 1,234). Na avaliação inicial, o grupo de controle apresentou, em média, 

pontuações menores que o grupo experimental, conforme apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8. Comparação da pontuação média inicial entre grupos 

Grupo n Média DP 

Controle 13 3,923 0,954 

Experimental 30 4,1 1,348 
 

Em termos gerais, a ANCOVA aplica estimadores da regressão linear entre a variável 

resposta e a covariável a fim de tornar as retas paralelas, tornando assim possível calcular a 

distância entre as retas. A distância encontrada corresponde à diferença entre as médias, já ajustadas 

em função da covariável (MOURÃO JÚNIOR, 2010). A Tabela 9 apresenta as médias do pós-teste, 

de acordo com o grupo, ajustadas pela covariável. 
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Tabela 9. Comparação da pontuação média entre grupos, ajustada pela covariável pré-teste. 

Grupo n Média Ajustada p 

Controle 13 4,145 0,455 

Experimental 30 3,739  
 

Para realizar a análise de covariância foi utilizado o website VassarStats (VASSARSTATS, 

2013). A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos.  

Tabela 10. Análise de Covariância utilizando escores iniciais como covariável 

Fonte de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

F p 

Médias ajustadas 1,53 1 1,53 0,57 0,455 

Erro ajustado 107,41 40 2,69   

Ajuste total 108,95 41    
 

Comparando os resultados da Tabela 8 com a Tabela 9, verifica-se uma modificação nos 

valores das médias de acertos dos alunos, sendo que a do grupo experimental diminuiu e a do grupo 

de controle aumentou. A Figura 16 ilustra a diferença entre as médias de acertos, ajustadas de 

acordo com o resultado inicial. No entanto, os resultados obtidos pela ANCOVA indicam que não 

houve significância na comparação entre as médias (p = 0,455).  

 

Figura 16. Gráfico da diferença entre as médias 

Os resultados obtidos indicam que para α = 0,05, não há evidência suficiente para concluir 

que a utilização dos processadores BIP influenciou na aprendizagem dos alunos, seja para melhor 
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ou para pior. Portanto, na disciplina de AOC, se aceita a hipótese nula – “H0: A média dos alunos 

do grupo experimental é menor ou igual a média do grupo de controle”. 

Para testar a terceira hipótese da pesquisa, aplicou-se o teste Z para verificar a se houve uma 

melhoria na proporção de acertos em uma das questões do instrumento de avaliação utilizado no 

pós-teste (questão 1 do teste apresentado no Apêndice E), a qual avalia a diferença entre a 

arquitetura e a organização de um computador. Comparou-se a proporção de acertos dos alunos do 

grupo experimental com a proporção de acertos dos alunos do grupo de controle. Os resultados 

obtidos com essa análise são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11. Testes Z aplicado na disciplina AOC 

Informação 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

n 13 13 30 30 

Acerto 6 8 9 17 

Erro 7 5 21 13 

Proporção de acerto 0,46 0,67 0,3 0,57  

Z    0,297 

p-valor    0,766 
 

Para α = 0,05, o teste Z não apresentou significância estatística (Z = 0,297; p = 0,766). 

Portanto, deve-se aceitar a hipótese nula de igualdade entre as proporções, não sendo possível 

afirmar que os processadores BIP contribuíram para que os alunos percebessem de forma mais clara 

a distinção entre a arquitetura e organização de computadores. Portanto, não se confirma a segunda 

hipótese de pesquisa – “H2: Os estudantes do grupo experimental perceberam mais claramente a 

distinção entre a arquitetura e a organização do computador”. 

5.2 RESULTADOS NA DISCIPLINA COMPILADORES 

Aplicando o teste Shapiro-Wilk verificou-se que o grupo de controle apresentou uma 

distribuição normal no pré-teste (W = 0,886; p = 0,181). No grupo experimental, o resultado do pré-

teste não seguiu a distribuição normal (W = 0,810; p = 0,007). A Tabela 12 apresenta os resultados 

do teste de normalidade para cada amostra. 
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Tabela 12. Testes de Normalidade das amostras na disciplina Compiladores 

Informação 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 
Método Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

W 0,885975 0,808361 0,810448 0,912908 

p-valor 0,181307 0,025430 0,006740 0,173668 
 

Em função de uma das amostras não seguir a distribuição normal, eliminou-se a utilização 

de testes paramétricos para testar a significância estatística entre as amostras. Como alternativa, 

utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Como pode ser visto na Tabela 13, o teste de 

Mann-Whitney, para α = 0,05, não apresentou significância estatística (W = 48,5; p = 0,341), 

portanto, se aceita a hipótese nula de que os grupos apresentam equivalência pré-experimental de 

amostragem. 

Tabela 13. Teste de Equivalência pré-experimental de amostragem na disciplina Compiladores 

Informação Valor 

Método Mann-Whitney para amostras independentes 

W 48,5 

p-valor 0,341064 

Intervalo de confiança 95% 

Limite Inferior -1,000039 

Limite Superior 0,999924 
 

Para verificar a diferença entre as médias obtidas no pré e pós-teste utilizou-se a análise de 

covariância, utilizando as pontuações iniciais (pré-teste) como covariáveis. 

Foram analisados dados de 23 alunos, que obtiveram no pré-teste pontuação média de 2,826 

(Desvio Padrão (DP) = 1,154). Na avaliação inicial, o grupo experimental apresentou, em média, 

valores ligeiramente maiores do que o grupo de controle, conforme apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14. Comparação da pontuação média inicial entre grupos 

Grupo n Média DP 

Controle 9 2,667 1,581 

Experimental 14 2,929 0,829 
 

A Tabela 15 apresenta as médias do pós-teste, de acordo com o grupo, ajustadas pela 

covariável pré-teste. 
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Tabela 15. Comparação da pontuação média entre grupos, ajustada pela covariável pré-teste. 

Grupo n Média Ajustada p 

Controle 9 1,796 0,006 

Experimental 14 3,059  
 

Para realizar a análise de covariância foi utilizado o website VassarStats (VASSARSTATS, 

2013). A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos.  

Tabela 16. Análise de Covariância utilizando escores iniciais como covariável 

Fonte de 

Variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

F p 

Médias ajustadas 8,62 1 8,62 9,54 0,006 

Erro ajustado 18,08 20 0,9   

Ajuste total 26,71 21    
 

Os resultados indicam que há fortes evidências de uma diferença entre os resultados obtidos 

no pós-teste entre os grupos (p = 0,006). Comparando os resultados da Tabela 14 com a Tabela 15, 

verificou-se uma modificação nos valores das médias de acertos dos alunos. Essa diferença fica 

evidente no gráfico ilustrado na Figura 17, onde se percebe que a média do grupo experimental 

aumentou, enquanto que a média do grupo de controle diminuiu. 

 

Figura 17. Gráfico da diferença entre as médias 

As evidências estatísticas significativas obtidas através da ANCOVA demonstram uma 

melhoria na média de acertos dos alunos do grupo experimental quando comparados com o grupo 

de Controle. Portanto, pode-se afirmar que no nível de significância de 5%, os resultados deste teste 
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melhoria na aprendizagem dos alunos. Dessa forma, confirma-se, na disciplina Compiladores, a 

primeira hipótese de pesquisa avaliada – “H1:- A média dos alunos do grupo experimental é maior 

que a média do grupo de controle”. 

Para testar a terceira hipótese, aplicou-se o teste Z em uma das questões do instrumento de 

avaliação do pós-teste (questão 7 do teste apresentado no Apêndice C). Comparou-se a proporção 

de acertos do grupo experimental com a proporção de acertos do grupo de controle para verificar se 

houve uma melhoria na proporção de acertos com a intervenção realizada. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17. Teste Z aplicado na disciplina Compiladores 

Informação 
Grupo de Controle Grupo Experimental 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

n 9 9 14 14 

Acerto 7 2 7 11 

Erro 2 7 7 3 

Proporção de acerto 0,78 0,22 0,5 0,786  

Z    -2,66 

p-valor    0,008 
 

O teste Z demonstrou uma melhoria significativa na proporção de acertos para α = 0,05 (Z = 

-2,66; p = 0,008). A questão analisada refere-se a influência da arquitetura do processador na fase 

de geração de código da construção de um compilador. Portanto, considera-se essa mais uma 

evidência da efetividade da proposta didática aplicada, uma vez que admite-se a terceira hipótese de 

pesquisa – “H3: Os estudantes do grupo experimental perceberam melhor a influência da 

arquitetura do computador nas diferentes etapas de construção do compilador do que os alunos do 

grupo de controle”. 

5.3 GRUPO FOCAL  

Devido ao número reduzido de participantes nas amostras utilizadas na disciplina 

Compiladores (grupo de controle: n = 9; grupo experimental: n = 14), foi conduzido um estudo 

qualitativo com os alunos da disciplina. Esse estudo foi realizado por meio de um grupo focal, 

aplicado aos alunos que foram submetidos à intervenção pedagógica proposta (grupo experimental). 

O grupo focal foi realizado após a realização do pós-teste, na data de 3 de julho de 2012, 

com 9 alunos da disciplina Compiladores. Além dos alunos, participaram do grupo focal um 
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moderador e um observador. Os participantes foram dispostos em círculo em um laboratório de 

informática, nos primeiros minutos de uma das aulas da disciplina. O grupo focal teve duração de 

aproximadamente 15 minutos. 

O moderador do grupo focal foi o professor da disciplina, o qual utilizou uma técnica não-

diretiva, com a apresentação de perguntas abertas. O grupo focal foi estruturado, e seguiu um guia 

de temas previamente elaborado. O guia de temas utilizado é apresentado no Apêndice H desta 

dissertação. 

 A discussão do grupo focal foi registrada em gravações de áudio, as quais foram 

posteriormente transcritas (ver Apêndice I). A transcrição do grupo foi analisada de forma 

qualitativa, por meio de uma análise temática. A seguir são apresentadas as principais percepções 

dos alunos em relação aos temas que foram levantados durante a discussão do grupo focal.  

Sobre o Assembly do BIP 

De forma geral, os alunos expressaram concordância que o Assembly do BIP é mais simples 

que o Assembly do processador MIPS. Isso foi expresso, por exemplo, nos seguintes comentários: 

Aluno 1: “fácil de entender” 

Aluno 2: “poucos mnemônicos em relação ao MIPS” 

No entanto, alguns alunos expressaram uma maior dificuldade para compreender as 

instruções de desvio condicional. Pois no Assembly do BIP, ao contrário do que ocorre no MIPS, é 

necessário efetuar instruções de subtração antes da instrução desvio. Essa limitação foi citada por 

dois alunos: 

Aluno 3: “na hora de fazer branch é mais complexo” 

Aluno 4: “Se não precisasse subtrair seria mais simples” 

Sobre os tipos de dados suportados pelo BIP 

O BIP suporta somente dados do tipo inteiro. Isso, no entendimento dos alunos, facilitou a 

construção do compilador, já que reduziu os esforços despendidos na verificação de tipos de dados. 

Os seguintes comentários evidenciam esse entendimento: 

Aluno 5: “Só tem inteiro” 

Aluno 6: “Não tem que ter conversão” 

Aluno 4: “Reduzia bastante (a validação de tipos)” 
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Aluno 5: “A verificação de tipos cairia” 

Além disso, um dos alunos citou que nas etapas léxica e sintática teria menos declarações de 

tipos. 

Aluno 4: “algumas declarações mudariam” 

Outro aluno concordou com a opinião do moderador, em relação a dificuldade de declarar 

variáveis no decorrer do programa: 

Moderador: “(O Assembly do BIP) dificulta (as declarações de variáveis no decorrer do 

programa) porque as declarações são todas no início (do programa)” 

Aluno 1: “Sim” 

Sobre a dificuldade em resgatar a lógica de programação Assembly  

Os alunos expressaram facilidade em resgatar a lógica de programação Assembly, a qual já 

haviam estudado na disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Um dos alunos disse: 

Aluno 1: “foi só relembrar” 

Outro aluno concordou com o colega e acrescentou: 

Aluno 3: “Resgatar (o que já tinha sido visto em arquitetura)” 

Sobre a utilização do Bipide nas aulas de compiladores  

A maioria dos alunos confirmou que utilizaram o Bipide para testar os códigos Assembly 

gerados pelos compiladores desenvolvidos na disciplina. Um dos alunos confirmou que: 

Aluno 6: “Rodava no simulador (para testar se o código estava certo)” 

Além disso, alguns alunos inicialmente geraram o código Assembly no Bipide e depois 

compararam com o código gerado pelo compilador desenvolvido: 

Aluno 1: “ver como que (o Bipide) gera e depois (testar) o código gerado, pra ver se tá 

certo” 

Sobre o material didático de apoio disponibilizado 

Os alunos demonstraram satisfação com os materiais disponibilizados, os quais foram 

bastante importantes para o desenvolvimento do trabalho desenvolvido na disciplina. Os alunos 
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citaram que o principal material consultado foi uma tabela onde era apresentado o código em alto 

nível e o Assembly correspondente:  

Aluno 4: “(o material ajudou) principalmente aquela tabelinha (que que tinha o código em 

alto nível e o Assembly correspondente de exemplo)” 

Aluno 1: “(a tabela) ajudou um monte” 

Sobre a influência do BIP nas diferentes fases de construção do compilador 

Ficou evidente que a fase do projeto do compilador que sofreu maior influência do BIP foi a 

geração de código: 

Aluno 2: “Geração de código (foi a fase que mais influenciou), porque a geração de código 

pode ser gerada pra várias arquiteturas, independente do léxico e do sintático” 

Sobre a etapa de geração de código 

Os alunos relataram que o tempo disponibilizado para a geração de código foi muito restrito: 

Aluno 4: “Faltou tempo (para concluir)” 

Aluno 3: “Pra mim foi (curto o tempo)” 

Além disso, um dos alunos citou que os trabalhos das disciplinas concorrentes também 

tomaram o tempo que eles tinham para desenvolver o trabalho: 

Aluno 4: “Nem só o curto tempo (mas também as demais disciplinas concorrentes)” 

 No entanto, um dos alunos indicou que o tempo disponibilizado em sala de aula pelo 

professor foi suficiente para que o trabalho pudesse ser concluído: 

Aluno 4: “Eu até consegui (desenvolver), o professor dava tempo em sala de aula, foi o que 

me salvou” 

5.4 CONTROLE DAS AMEAÇAS À VALIDADE  

A validade de uma pesquisa se refere à solidez conceitual e científica de um estudo. 

Portanto, deve-se estar atento às ameaças específicas que possam prejudicar os resultados finais da 

pesquisa (MARCZYK; DeMATTEO; FESTINGER, 2005).  

A validade externa de uma pesquisa diz respeito às possibilidades de generalização dos 

resultados de uma pesquisa. Por utilizar um delineamento quase-experimental, no qual a seleção e 

distribuição dos participantes da pesquisa ocorre de forma não aleatória, os resultados obtidos neste 
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trabalho não poderão ser generalizados. Os resultados encontrados aplicam-se somente no contexto 

e nas condições em que foram utilizados e, em outras situações, cursos, ou disciplinas, poderão 

apresentar resultados opostos.  

Em relação à validade interna, Wainer (2007) a define como a confiança de que a 

experimentação realizada realmente produziu o efeito observado, e que este efeito não resultou de 

outros fatores externos à experimentação. Qualquer outra explicação alternativa para explicar o 

efeito observado é considerada uma ameaça à validade interna. A seguir são discutidas as principais 

ameaças internas e suas implicações para a validade desta pesquisa. 

 História 

Por se tratar de eventos externos, esta ameaça é dificilmente eliminada completamente. 

Nesta pesquisa, os esforços feitos para minimizar sua ação foram: (i) aplicar os instrumento no 

mesmo período de cada semestre letivo; (ii) manter um plano de ensino contínuo, exceto no que for 

relacionado ao tratamento; (iii) manter os mesmos professores nos grupos de controle e 

experimental; e (iv) não aplicar aulas de recuperação ou de revisão de conteúdo. 

Instrumentação 

Esta ameaça foi eliminada na disciplina Compiladores com a utilização do mesmo 

instrumento de avaliação no pré e pós-teste, tanto nos grupo de controle quanto no experimental. Na 

disciplina AOC, esta ameaça não pode ser eliminada, pois os instrumentos utilizados no pré e pós-

teste foram diferentes. No entanto, utilizaram-se os mesmos instrumentos no grupo de controle e 

experimental. Com isso, acredita-se que essa ameaça foi minimizada. Além disso, pode haver casos 

onde os alunos “chutaram” as respostas (e não há como mensurar quantos fizeram isso), onde 

alguns podem ter acertado sem realmente saber, e outros errado quando sabiam o suficiente para 

não errar. 

Maturação 

As mudanças ocorridas com os participantes durante a pesquisa são inevitáveis. No entanto, 

a utilização de um grupo de controle e o fato de se utilizar o mesmo período de tempo entre pré e 
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pós-teste pode eliminar esta ameaça, já que assim como os grupos experimentais o grupo de 

controle também amadureceu. 

Mortalidade 

Esta ameaça não pôde ser eliminada, pois em todas as turmas houve abandono de 

participantes dos experimentos. Para minimizar esta ameaça, foram considerados apenas os dados 

dos alunos que participaram de todas as etapas dos experimentos, sendo excluídos aqueles que 

abandonaram a pesquisa. 

Regressão estatística 

Esta ameaça não foi controlada. No entanto, os dados analisados não apresentaram valores 

extremos, o que minimiza sua ocorrência. 

Seleção 

Apesar da seleção não aleatória dos participantes, o delineamento seguido na pesquisa 

incluiu a aplicação de pré-teste aos grupos de controle e experimental. Com isso, foi possível 

verificar, nas duas disciplinas, que os grupos utilizados apresentavam equivalência entre eles, 

conforme apresentado nas seções 5.2 e 5.1. Essa característica elimina essa ameaça.  

Efeitos do teste 

Esta ameaça não pôde ser eliminada na disciplina Compiladores, pois os instrumentos 

utilizados no pré e pós-teste foram os mesmos. No entanto, a distância entre a realização do pré e do 

pós-teste minimiza essa ameaça. Na disciplina AOC, esta ameaça foi minimizada com a utilização 

de instrumentos distintos. Além disso, mesmo que se considere que os alunos de uma turma 

aprenderam com o pré-teste, deve-se considerar que isso ocorreu com as demais, já que o mesmo 

delineamento foi utilizado em todas as turmas. 

Expectativa do experimentador 

Esta ameaça poderá ter alguma influência sobre os resultados da pesquisa, uma vez que os 

professores das disciplinas avaliadas estiveram envolvidos na realização da pesquisa. No entanto, os 
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professores estiveram engajados no desenvolvimento da pesquisa, e buscaram a imparcialidade 

durante a realização dos experimentos.  

5.5 CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo descreveu os procedimentos estatísticos adotados na análise dos dados 

coletados durante a pesquisa e os resultados obtidos.  

Foi seguido um delineamento quase-experimental com grupos de controle e experimental 

não-equivalentes. Inicialmente foram comparados os resultados obtidos nos pré-testes realizados 

pelos grupos, com o objetivo de verificar a similaridade entre eles. Essa análise foi motivada em 

função da formação não aleatória dos grupos utilizados na pesquisa. 

Nas duas disciplinas, os testes realizados demonstraram que os grupos apresentavam 

equivalência pré-experimental de amostragem. Foram realizadas análises de covariância para 

verificar a diferença entre as médias dos grupos. 

O número reduzido de alunos na disciplina Compiladores motivou a realização de um grupo 

focal, o qual objetivou analisar qualitativamente as percepções dos alunos em relação a prática 

pedagógica adotada na disciplina. 

A realização do pós-teste ao final do semestre letivo acarretou algumas ameaças 

relacionadas à qualidade das amostras. Ao final do semestre letivo, alguns dos alunos não 

realizaram o pós-teste, pois abandonaram a disciplina ao longo do semestre. Outro problema é que 

alguns dos alunos podem ter respondido o pós-teste de forma descompromissada, pois já estavam 

aprovados na disciplina. 
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6  CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar empiricamente o efeito de uma prática 

pedagógica interdisciplinar baseada na utilização dos processadores BIP sobre a aprendizagem dos 

alunos das disciplinas Arquitetura e Organização de Computadores e Compiladores.  

Para alcançar esse objetivo foram realizados, inicialmente, estudos teóricos sobre os temas 

fundamentais necessários para a realização da pesquisa e uma análise de trabalhos considerados 

relacionados ao tema desta pesquisa. Posteriormente, para mensurar a aprendizagem dos alunos 

submetidos à prática interdisciplinar proposta neste trabalho, foi conduzido um estudo quase-

experimental, com a aplicação de pré e pós-teste a grupos de controle e experimental.  

Este estudo foi guiado pela seguinte hipótese geral de pesquisa: 

H1: A média dos alunos do grupo experimental é maior que a média do grupo de controle. 

As disciplinas avaliadas nesta pesquisa possuem contextos diferentes, o que motivou a 

definição de hipóteses distintas para cada uma das disciplinas. Na disciplina AOC, definiu-se a 

seguinte hipótese: 

H2: Os estudantes do grupo experimental perceberam mais claramente a distinção entre a 

arquitetura e a organização do computador. 

Já na disciplina Compiladores, a hipótese avaliada foi definida como: 

H3: Os estudantes do grupo experimental perceberam melhor a influência da arquitetura do 

computador nas diferentes etapas de construção do compilador do que os alunos do grupo de 

controle.  

Por meio da avaliação realizada na disciplina AOC, não foram encontradas evidências 

estatísticas significativas de que a inclusão dos processadores BIP produziu qualquer efeito na 

aprendizagem dos alunos, já que o grupo experimental apresentou um desempenho médio 

equivalente ao grupo de controle. 

Vale ressaltar que os processadores BIP foram desenvolvidos de forma interdisciplinar, 

focados principalmente no ensino de conceitos iniciais de computação. Dessa forma, sua utilização 
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na disciplina AOC é bastante restrita, já que suas funcionalidades não atendem todas as 

necessidades da disciplina. Percebe-se, portanto, que os processadores BIP são utilizados como um 

modelo inicial de processador, não sendo alvo de estudos durante toda a disciplina. Em função 

disso, acredita-se que a alteração realizada no programa da disciplina, incluindo esses 

processadores, não tenha sido suficiente para representar uma melhoria na aprendizagem geral dos 

alunos no decorrer do semestre.  

Na disciplina Compiladores, a alteração no programa da disciplina com a inserção dos 

processadores BIP representou uma mudança significativa na disciplina, já que esses processadores 

passaram a ser o processador-alvo da disciplina. Essa mudança foi percebida nas avaliações 

realizadas, onde os resultados obtidos apresentaram evidências estatísticas significativas que 

demonstram uma melhoria na aprendizagem dos alunos do grupo experimental quando comparados 

com o grupo de controle. Além disso, ficou evidente que a adoção do BIP na disciplina facilitou a 

atividade de construção de um compilador, principalmente na etapa de geração de código. 

Essas descobertas são fortalecidas pelos resultados obtidos no grupo focal conduzido nessa 

disciplina, onde os alunos expressaram que a simplicidade da arquitetura e do conjunto de 

instruções do processador BIP colaborou para a realização das atividades de geração de código. 

Além disso, os alunos demonstraram satisfação com os materiais didáticos disponibilizados, 

julgando-os suficientes para a realização das tarefas. 

Com os resultados mencionados anteriormente, pode-se responder a questão de pesquisa 

inicialmente levantada: “A utilização da família de processadores BIP influencia positivamente na 

aprendizagem dos alunos nas disciplinas de Arquitetura e Organização de Computadores e de 

Compiladores?” As evidências encontradas mostram que: 

 A utilização dos processadores BIP não produziu qualquer efeito significativo na 

aprendizagem dos alunos de Arquitetura e Organização de Computadores, seja esse 

efeito positivo ou negativo. Sendo assim, os alunos que aprenderam sobre os 

processadores BIP não progrediram e nem regrediram mais do que os que não 

aprenderam sobre esses processadores, pois tiveram desempenhos semelhantes quando 

comparados entre si. 

 A utilização dos processadores BIP produziu um efeito positivo significativo na 

aprendizagem dos alunos na disciplina Compiladores. Ou seja, os alunos que utilizaram 
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os processadores BIP progrediram mais que os alunos que não utilizaram esses 

processadores. Além disso, esses alunos perceberam melhor a influência da arquitetura 

do processador na etapa de geração de código; 

Os resultados obtidos nesta pesquisa não são definitivos e são passíveis de discussão. Dessa 

forma, foram discutidas na seção 5.4 as iniciativas adotadas para controlar as principais ameaças a 

validade desta pesquisa. O número reduzido de participantes nas amostras pode ter contribuído para 

que alguns resultados não apresentassem significância estatística. Além disso, em todos os grupos 

houve abandono de participantes dos experimentos, reduzindo ainda mais as amostras inicialmente 

formadas. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação na disciplina AOC pode ter 

influenciado os resultados obtidos, pois esses instrumentos podem ter apresentado diferentes níveis 

de dificuldade. No entanto, essa diferença ocorreu somente entre pré e pós-teste, de forma que os 

mesmos instrumentos foram aplicados nas diferentes turmas. Portanto, se essa ameaça influenciou 

em um grupo, possivelmente o outro grupo foi influenciado de forma semelhante. 

Em relação aos Objetivos Específicos planejados para esta pesquisa, entende-se que todos 

foram alcançados. A seguir é discutido o cumprimento de cada um desses objetivos: 

1. Selecionar e descrever um delineamento experimental a ser aplicado na pesquisa: esse 

objetivo foi atendido a partir de uma série de estudos sobre estudos empíricos e 

procedimentos experimentais. A partir desses estudos, foi definido para esta pesquisa um 

delineamento de pesquisa quase-experimental, com aplicação de pré e pós-teste a grupos 

de controle e experimental não equivalentes (descritos na Subseção 1.3.2 ); 

2. Propor um método de inclusão dos conceitos dos processadores BIP na disciplina 

Compiladores: esse objetivo foi alcançado a partir da elaboração de um plano de aula, 

empregado durante a intervenção realizada na disciplina Compiladores (ver Subseção 

4.2.2 ); 

3. Propor um método de inclusão dos processadores BIP na disciplina Arquitetura e 

Organização de Computadores: esse objetivo foi alcançado a partir da elaboração de um 

plano de aula, empregados durante a intervenção realizada na disciplina AOC (ver 

Subseção 4.2.1 ); 

4. Produzir documentação relacionada à abordagem proposta para auxiliar a aprendizagem 

nas disciplinas envolvidas: esse objetivo foi atendido com a elaboração de materiais 
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didáticos (incluindo apresentações em PowerPoint e listas de exercícios), os quais foram 

utilizados durante as aulas realizadas (descritas na seção 4.2); 

5. Disponibilizar na internet material de apoio sobre a proposta interdisciplinar com 

sugestões de atividades a serem realizadas nas diferentes disciplinas envolvidas: Este 

objetivo foi alcançado com o desenvolvimento de um website (apresentado na Seção 

4.5), onde estão disponíveis para download os planos de aula, materiais didáticos, 

exercícios e a ferramenta Bipide. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Uma das principais contribuições desta dissertação foi propor uma prática pedagógica, 

incluindo os processadores BIP, nas disciplinas de Compiladores e AOC. Foram disponibilizados 

planos de aula e materiais didáticos, os quais possibilitarão a adoção desses processadores por 

outros professores em suas instituições de ensino. Também colabora para isso a disponibilidade de 

um website, onde estão concentrados os materiais produzidos, o que facilitará o acesso a esses 

materiais, além de contribuir para a divulgação do projeto. 

Conforme verificado na análise de trabalhos relacionados, a maioria das pesquisas 

analisadas se restringe a uma turma de alunos e/ou a uma disciplina. Nesse sentido, esta pesquisa 

apresenta um aspecto interdisciplinar, explorando diferentes disciplinas de um curso de graduação. 

Embora o aspecto interdisciplinar não tenha sido avaliado diretamente por esta pesquisa, acredita-se 

que os esforços realizados contribuem para a interdisciplinaridade e constituem um diferencial em 

relação a outras pesquisas similares. Além disso, este trabalho dá continuidade a uma série de 

pesquisas realizadas no âmbito dos processadores BIP, trazendo novas evidências sobre a utilização 

desses processadores no ensino.  

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa podem ser utilizados como base para 

outras pesquisas onde se queira mensurar a influência de novas práticas pedagógicas na 

aprendizagem.  Espera-se que este trabalho sirva de referência para outras pesquisas e que os 

métodos e procedimentos adotados possam ser seguidos e/ou aperfeiçoados. 

Até a data de produção deste texto, foram publicados seis artigos em anais de eventos. 

Alguns são relacionados a esta dissertação, enquanto outros surgiram das disciplinas cursadas 

durante o período de mestrado. Foram ainda submetidos dois artigos a periódicos, dos quais um 
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encontra-se em fase de aprovação e outro aguardando publicação. A seguir são listados os artigos 

publicados e submetidos durante a realização desta pesquisa.  

Artigos Publicados em Anais de Congressos (completo) 

1. RECH, P. R. M.; VIEIRA, P. V.; ZEFERINO, C. A.; RAABE, A. L. A. BIP IV: 

Especificação e Suporte na Ferramenta Bipide. In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO 

EM ARQUITETURA DE COMPUTADORES, 2011, Vitória. International 

Symposium on Computer Architecture and High-Performance Computing 

Proceedings, 2011. v. 1. p. 10-20. 

2. PEREIRA, M. C.; VIEIRA, P. V.; RAABE, A. L. A.; ZEFERINO, C. A. A basic 

processor for teaching digital circuits and systems with FPGA. In: VIII SOUTHERN 

PROGRAMMABLE LOGIC CONFERENCE, 2012, Bento Gonçalves. Proceedings... 

Bento Gonçalves: UFPEL, 2012. p. 189-194. 

3. VIEIRA, P. V.; COSTA, A.; RAABE, A. L. A. SCORM X Common Cartridge: Um 

Estudo Comparativo. In: COMPUTER ON THE BEACH, 2012, Florianópolis. 

Computer on the Beach 2012: Anais do Evento, 2012. p. 61-70. 

4. VIEIRA, P. V.; COSTA, A.; RAABE, A. L. A. Um Estudo Comparativo sobre a 

Utilização dos Padrões Common Cartridge e SCORM no Ambiente Moodle. In: 

SEVENTH LATIN AMERICAN CONFERENCE ON LEARNING OBJECTS AND 

TECHNOLOGIES, 2012, Guayaquil, Ecuador. Proceedings..., 2012.   

Artigos Publicados em Anais de Congressos (resumo) 

1. VIEIRA, P. V.; RECH, P. R. M.; RAABE, A. L. A.; ZEFERINO, C. A.. BIP IV: 

Ampliando o potencial pedagógico da ferramenta Bipide. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 

DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 2011, Aracajú. Proceedings... S.l.: s.n., 2011. 

2. VIEIRA, P. V.; ZEFERINO, C. A.; RAABE, A. L. A. Delineamento Quase-

Experimental para Avaliação de uma Abordagem Interdisciplinar no Ensino de 

Computação. In: COMPUTER ON THE BEACH, 2012, Florianópolis. Computer on 

the Beach 2012: Anais do Evento, 2012. p. 137-138.  

Artigos Submetido a Periódicos (completo) 

1. VIEIRA, P. V.; RECH, P. R. M.; MENSCH, R. C.; ZEFERINO, C. A.; RAABE, A. L. 

A. Estendendo a arquitetura dos processadores BIP para ampliar o seu potencial de uso 

em disciplinas de introdução a programação. International Journal of Computer 

Architecture Education. v. 1.  No prelo. 

2. VIEIRA, P. V.; ZEFERINO, C. A.; RAABE, A. L. A. An interdisciplinary approach to 

reduce the abstraction and improve teaching and learning of introductory programming. 

Computers & Education. Artigo Submetido.  
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalho futuro sugere-se a replicação dos experimentos com um número maior de 

alunos, o que pode evidenciar novas descobertas e trazer significância estatística para algumas 

análises realizadas. Pode-se ainda aplicar novos testes estatísticos, que evidenciem aspectos não 

levantados nesta pesquisa. Acredita-se que a realização de uma avaliação qualitativa na disciplina 

AOC pode salientar evidências não percebidas na pesquisa quantitativa realizada neste trabalho. 

Outro trabalho futuro consiste em envolver outras disciplinas na proposta interdisciplinar de 

uso dos processadores BIP e avaliar sua influência sobre a aprendizagem dos alunos dessas 

disciplinas. Algumas disciplinas que podem se beneficiar dessa proposta são aquelas das áreas de 

programação introdutória, circuitos digitais, sistemas operacionais, entre outras.  

Com a disponibilidade da proposta interdisciplinar, pode-se motivar a adoção dos 

processadores BIP por outros professores. Além disso, pode-se pensar na elaboração de materiais e 

testes padronizados que permitam avaliar sua utilização em diferentes instituições, ampliando a 

população de interesse da pesquisa. 

Outra possibilidade é disponibilizar uma rede social ou um ambiente de aprendizagem 

virtual destinada aos alunos das disciplinas envolvidas na proposta interdisciplinar. Nesse ambiente 

poderia ser disponibilizado, por exemplo, exercícios e fóruns de discussão, o que facilitaria a 

interação entre os alunos e fortaleceria o aspecto interdisciplinar da proposta. 
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APÊNDICE A   – PROTOCOLO DE BUSCA 

Para realizar o levantamento de trabalhos relacionados ao tema de pesquisa desta 

dissertação, foi elaborado um protocolo de busca. Foram realizados diversos testes utilizando 

diferentes termos de busca até chegar a um resultado considerado satisfatório para realizar uma 

busca em bases de dados on-line. A seguir são apresentadas as características do protocolo 

utilizado. 

A.1. OBJETIVO 

Executar um levantamento sistemático cujo objetivo é identificar, analisar e avaliar trabalhos 

que apresentem avaliações de práticas interdisciplinares no ensino de computação. 

A.2. PROCESSO DE BUSCA 

Busca de artigos disponíveis em base de dados através de palavras-chaves. 

A.3. ESTRATÉGIA DE BUSCA 

São apresentadas a seguir as palavras-chave utilizadas nos termos de busca, bem como os 

termos utilizados para encontrar os trabalhos nas bases selecionadas. 

A.3.1. Fontes de Pesquisa 

Os locais pesquisados foram: 

 ACM Digital Library <http://dl.acm.org/> 

 IEEE Xplore <http://ieeexplore.ieee.org/> 

 ScienceDirect <http://www.sciencedirect.com/> 

 SpringerLink < http://www.springerlink.com/> 

A.3.2. Palavras chaves 

São apresentadas a seguir as palavras-chave utilizadas nos termos de busca: 
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computer science, computing, education, teaching, learning, interdisciplinary, 

multidisciplinary, transdisciplinary, intersection, integration, evaluation, assessment, experimental, 

design 

A.3.1. Termos de busca 

A seguir serão apresentados os termos de busca utilizados em cada uma das fontes de 

pesquisa onde a busca realizada. 

A.3.1.1. ACM Digital Library 

("computer science" or computing) and Abstract:(education* or teach* or learn*) and 

Abstract:(*disciplinar* or intersection or integration) and Abstract:(evaluation or assessment) and 

Abstract:("experimental" or design) 

Publicados entre 2007-2012. 

A.3.1.2. IEEE Xplore 

 ("computer science" OR computing) AND (education* OR teaching OR learning) AND 

(interdisciplinar* OR multidisciplinary OR transdisciplinary OR intersection OR integration) AND 

(evaluation OR assessment) AND ("experimental" OR "design") 

Publicados entre 2007-2012. 

A.3.1.3. ScienceDirect 

 (pub-date > 2006 and TITLE-ABSTR-KEY(education* or teach* or learn*) and TITLE-ABSTR-

KEY(*disciplinar* or intersection or integration) and TITLE-ABSTR-KEY(evaluation or 

assessment) and TITLE-ABSTR-KEY(*experiment* or design)) [All Sources(Computer 

Science,Engineering,Social Sciences)] 

A.3.1.4. SpringerLink 

((ab:(education or teach or learn)) and(ab:(interdisciplinar or multidisciplinar or intersection or in

tegration))) and (ab:(evaluationor assessment)) 

Publicados entre 2007-2012. 
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A.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS TRABALHOS 

Os critérios utilizados para selecionar os artigos foram: 

 Verificar se o título, abstract ou palavras-chaves apresenta algum dos termos utilizados 

na pesquisa; 

 O trabalho deve estar escrito em inglês;  

 Ter sido publicado entre os anos 2007 e 2012 (inclusive);  

 Verificar se o resumo apresenta uma visão geral do trabalho com contextualização do 

problema, metodologia utilizada e os resultados obtidos.  

Os critérios utilizados para exclusão foram: 

 Não ter sito publicado em revistas especializadas ou em anais de congressos, simpósios 

ou seminários; 

 Não tratar de propostas pedagógicas, métodos de ensino, utilização de tecnologias na 

educação ou outros temas ligados ao ensino e aprendizagem; e 

 Não descrever qualquer tipo de avaliação sobre os efeitos da proposta ou método para a 

aprendizagem. 

A.3. ESTRATÉGIA PARA EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Para cada estudo selecionado foram extraídos os seguintes dados: 

 Referência do artigo; 

 Nível de ensino dos sujeitos participantes da pesquisa; 

 Principais objetivos da pesquisa; 

 Caráter interdisciplinar da pesquisa; 

 Estratégia de Pesquisa; 

 Tipo de delineamento de pesquisa utilizado; 

 Tamanho da amostra; 

 Instrumentos utilizados para coleta de dados; 

 Procedimentos e Métodos utilizados como intervenção na pesquisa; e 

 Principais resultados obtidos no estudo. 
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APÊNDICE B   – TRABALHOS SIMILARES 

Quadro 6. Dados extraídos no levantamento de trabalhos relacionados 
ID Referência Nível de 

ensino 

Propósito do estudo Caráter 

inter-

disciplinar 

Estratégia de 

Pesquisa 

 

Tipo de Estudo 

 

N Instrumento 

utilizado 

 

Procedimentos/ Métodos 

 

Principais descobertas 

A1 CAPOBIANCO, 2007. Graduação  Examinar a experiência de 

integração de tecnologias em um 
curso de métodos elementares de 

ciência 

Intracurso Qualitativo Teoria 

fundamentada, 
Revisão de 

pares. 

38 Análise de 

documentos, 
anotações de 

campo, 

questionários. 

Foi criado um plano de 

ação incluindo o 
desenvolvimento de aulas 

que incorporaram o uso de 

várias tecnologias de 
ensino e ferramentas, 

incluindo Excel, 

PowerPoint, câmeras 
digitais e sensores de 

laboratório. 

Revelou níveis elevados e 

consistentes de interesse e 
capacidade doa alunos em se 

envolver na investigação cientifica 

através do uso da tecnologia 

A2 WANG et al., 2012. Graduação Investigação sobre o uso de blogs, 

MS PowerPoint [PPT], e a 
Internet como ferramentas de 

aprendizagem em uma aula de 

ciências para aprendizagem 
baseada em projetos. 

Intracurso Qualitativo  32 Análise de 

conteúdo, 
entrevistas, 

observação, 

questionários. 

Utilização de blogs, 

apresentação de seminários 
em grupos. 

A tecnologia foi um agente ativo na 

aprendizagem. Os alunos estiveram 
mais envolvidos nas atividades de 

aprendizagem e demonstraram um 

nível mais elevado de entusiasmo 
para a aprendizagem.  

A3 SPYRTOU; 

HATZIKRANIOTIS; 

KARIOTOGLOU, 

2009. 

Infantil 

 

 

Apresentar o projeto, 

desenvolvimento, implementação 

e avaliação do software 

educacional "Newton-3", que visa 

auxiliar a aprendizagem de 
Terceira Lei de Newton por 

alunos-professores não 

especialistas em Física. 

Intracurso Misto Não-

experimental. 

Pré-teste e pós-

teste com um 

grupo 

16 Entrevistas, 

questionários 

Utilização de software 

educacional 

Indicam que a implementação foi 

eficaz, pois a maioria dos 

professores-alunos melhora seu 

próprio conhecimento sobre a 

existência e representação das 
interações gravitacionais e 

eletrostáticas. 

A4 SCHULTZ; 

ANDERSON; SEO-

ZINDY, 2012. 

Graduação Avaliar se o ensino de 

Meteorologia estimula a pesquisa 

científica e se aumenta a 
motivação de alunos de um curso 

de pós-graduação em Ciência 

Ambiental  

Intracurso Qualitativo Análise de 

conteúdo. 

- Discussões em 

grupo, 

questionários. 

Criação de um curso online 

sobre previsão do tempo, 

palestras, criação de um 
Website onde os estudantes 

competem registrando suas 

previsões do tempo e 
verificam as previsões 

anteriores. 

Aulas de meteorologia podem trazer 

benefícios acadêmicos a partir de 

discussões climáticas e aulas de 
previsão do tempo. Motivou os 

alunos a estudarem fora da sala de 

aula e melhorou a compreensão 
prática do Clima. Indicou também 

que uma maior integração das 

palestras, discussões de grupo e do 
curso online seriam necessárias para 

obter melhores resultados. 

A5 NELSON et al., 2012. Graduação Avaliar uma intervenção 

destinada a identificar e apoiar 
alunos em risco de evasão 

Intracurso Quantitativo Comparação 

entre grupos. 

514  Questionários

, testes de 
avaliação. 

Evolução dos alunos, 

rendimento. Análise de 
dados sobre rendimento 

dos alunos 

A intervenção utilizada é uma 

prática que pode ser aplicado com 
sucesso em diversos contextos de 

aprendizagem. O grupo submetido à 

intervenção obteve maiores escores 
(M=4.0, SD=1.7 vs. 3.4, SD=1.8). 
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ID Referência Nível de 

ensino 

Propósito do estudo Caráter 

inter-

disciplinar 

Estratégia de 

Pesquisa 

 

Tipo de Estudo 

 

N Instrumento 

utilizado 

 

Procedimentos/ Métodos 

 

Principais descobertas 

A6 BROM; ŠISLER; 
SLAVÍK, 2010. 

Secundário Descrever um framework para 
facilitar a integração de jogos 

educativos eletrônicos em 

ambientes escolares 

Intercurso Misto Pré-teste e pós-
teste com grupo 

de controle não 

equivalente. 

220 Anotações de 
campo, 

entrevistas, 

observações. 

Utilização de um 
framework de 

aprendizagem que combina 

jogos multiplayer on-line 
com jogos sociais 

Integração bem sucedida de um jogo 
educativo e boa aceitação por 

professores e alunos 

A7 ANNETTA et al., 2012. Profissional Determinar como a eficácia e a 

atitude de professores de ciência 

são impactadas durante a 
concepção de ciência baseada em 

jogos de vídeo game. 

Intracurso Misto Não-

experimental. 

Pré-teste e pós-
teste com um 

grupo. 

51 Análise de 

conteúdo, 

questionários.  

Workshops sobre projeto e 

desenvolvimento de jogos 

Maior motivação dos professores. 

Os participantes que usaram 

computadores diariamente tiveram 
maior eficácia ao usar métodos de 

investigação baseados em ensino e 

aprendizagem de ciências.  

A8 SPEKTOR-LEVY; 

EYLON; SCHERZ, 

2012. 

Secundário Melhorar o desempenho nas 

habilidades de comunicação e 

literacia científica dos alunos. 

Intracurso. 

Diferentes 

instituições 

Quantitativo Experimental. 

Pré-teste e pós-

teste com 
grupos de 

controle e 

experimental 
selecionados 

aleatoriamente 

202 Questionários, 

testes de 

avaliação. 

Utilização de um modelo 

de 'Comunicação 

Científica’ caracterizado 
por instrução de integração 

na aprendizagem de 

conteúdos e práticas em 
vários temas científicos. 

Os alunos que foram submetidos ao 

modelo proposto ou a um de seus 

componentes obtiveram maior 
pontuação em todas as categorias 

avaliadas do que os alunos do grupo 

de comparação. 

A9 O’SULLIVAN, 2008. Graduação Descrever e avaliar um Currículo 

Integrado de Ciência e Tecnologia 
em um curso de bacharelado em 

educação 

Intercurso Qualitativo Estudo de Caso. - Questionários, 

testes de 
avaliação. 

Foi desenvolvido um novo 

currículo integrando dois 
cursos, que foi utilizado ao 

longo de um semestre. 

O framework utilizado foi útil como 

ferramenta de diagnóstico para 
identificar as preocupações dos 

estudantes 

A10 ABIDIN; SALEH, 
2010. 

 

Graduação Proporciona aos participantes a 
oportunidade de exercer suas 

habilidades sociais, enquanto 

exploram um editor de equações e 
apresentações em PowerPoint em 

uma disciplina de Equações 

Diferenciais. 

Intracurso Qualitativo Vários Grupos. 230 Anotações de 
campo, 

entrevistas, 

observação, 
questionários.   

No início do semestre o 
instrutor apresentou e 

esclareceu detalhes sobre o 

curso. Tutoriais foram 
entregues e testes foram 

sobre Equações 

Diferenciais foram 
realizados para melhorar a 

compreensão dos alunos 

sobre os materiais do 
curso. 

Metodologia aceita pelos alunos, 
que relataram maior satisfação com 

o curso. Demonstraram maiores 

habilidades sociais em liderança, 
comunicação, gestão, trabalho em 

equipe, escrita, pensamento crítico, 

tomada de decisão, informática e 
pesquisa. 

A11 ALVAREZ; 

ALARCON; 
NUSSBAUM, 2011. 

Graduação Relata uma tecnologia para 

facilitar a implementação de 
ambientes colaborativos de 

aprendizagem na sala de aula 

apoiados por computação móvel 

um-para-um. 

Intracurso Misto Estudo de Caso. 

Avaliação 
contínua. 

29 Avaliação 

continua, 
questionários. 

Utilização das tecnologias 

avaliadas em sala de aula. 

Tablets fortalecem a capacidade de 

discurso coletivo e facilitam uma 
linguagem corporal mais rica e 

natural. Netbooks e tablets com 

caneta eletrônica promovem maior 

autoconfiança em expressar ideias 

do que a utilização de notebooks 

com teclados tradicionais. 

A12 BODEMER, 2011. Graduação Avaliar uma ferramenta de 
integração colaborativa que 

suporta processos de 

aprendizagem individual ou 
colaborativo. 

Intracurso Quantitativo Comparação de 
2 grupos. 

40 Questionários, 
testes de 

avaliação. 

Os alunos foram divididos 
em duplas separadas 

geograficamente. Cada 

integrante da dupla recebeu 
materiais diferentes, a fim 

de incentivar a discussão e 

Sugerem que prover consciência de 
grupo através de atividades 

colaborativas pode levar a melhores 

ganhos de aprendizagem do que na 
aprendizagem individual. 
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ID Referência Nível de 

ensino 

Propósito do estudo Caráter 

inter-

disciplinar 

Estratégia de 

Pesquisa 

 

Tipo de Estudo 

 

N Instrumento 

utilizado 

 

Procedimentos/ Métodos 

 

Principais descobertas 

a aprendizagem 
colaborativa entre eles. 

A13 BENNETT et al. 2012. Graduação Avaliar a utilização de 

ferramentas Web 2.0 no ensino 

formal. 

Intercurso - 

diferentes 

instituições 

Qualitativo Estudo de caso.  - Questionários, 

feedback dos 

alunos. 

O estudo envolveu turmas 

de três instituições 

distintas. Uma estratégia de 
avaliação comum foi 

utilizada a fim de recolher 

dados comparáveis a partir 
do qual semelhanças e 

diferenças puderam ser 

identificadas. 

Web 2.0 pode trazer benefícios para 

aprendizagem, principalmente por 

meio da criação e compartilhamento 
de conteúdo. Tecnologia Web 2.0 

são mais bem sucedidas quando 

estão alinhadas aos processos 
educativos. 

A14 CARMEL-GILFILEN, 

2012. 

Graduação Investigar a maturidade do 

Esquema Perry de 

Desenvolvimento Ético e 
Intelectual aplicado ao ensino 

Intracurso Misto Teste de 

Avaliação. 

139 Questionários, 

relatórios de 

avaliação 
individual. 

Os alunos foram reunidos 

em grupo e participaram de 

aulas de 1,5h. Os alunos 
foram convidados a 

fornecer descrições 

detalhadas das experiências 
educacionais anteriores 

para que os pesquisadores 

pudessem compreender 
melhor o seu processo de 

pensamento e 

desenvolvimento.  

O esquema avaliado oferece uma 

estrutura válida para estudar o 

pensamento e concepção de design 
em alunos de arquitetura e design. 

A15 CHRYSAFIADI; 

VIRVOU, 2012. 

Pós-graduação Avaliar a eficácia e precisão de 

adaptação de um ambiente 

educacional baseado na web para 
o ensino de programação com o 

nível de conhecimento do aluno 

Intracurso Quantitativo Comparação de 

grupos. 2 

grupos. 

117 Questionários. Utilização do ambiente 

educacional 

Alunos reagiram positivamente e 

ficaram satisfeitos com o ambiente 

de e-learning. 

A16 COUGHLAN et al. 

2012. 

Graduação Descrever um conjunto de 

dispositivos eletrônicos (tablets, 
laptops, celulares) para suportar 

atividades de aprendizagem 

colaborativa. 

Intracurso Qualitativo Estudo de Caso. - Observação. Um grupo de alunos 

participou de atividades em 
laboratório e outro grupo 

participou de atividades em 

uma pedreira geológica. Os 
estudantes internos tiveram 

que desenvolver hipóteses 

a partir dos dados obtidos 
pelos alunos em campo. 

Laptops, mapas, livros, 

telefone e scanner foram 

disponibilizados para os 

alunos. 

Distribuir funcionalidades entre 

diferentes dispositivos se mostrou 
mais eficaz do que concentrar todas 

as atividades em um único laptop. 

A17 DESPOTOVIĆ-
ZRAKIĆ et al., 2012. 

Graduação Propor um ambiente baseado na 
web para melhorar o ensino de 

simulação discreta. 

Intracurso Quantitativo Grupo de 
controle e grupo 

experimental. 

208 Questionários, 
testes de 

avaliação. 

Os alunos realizaram 
atividades com o auxilio do 

ambiente avaliado. 

O ambiente proposto melhora 
compreensão do conteúdo. No 

entanto o ambiente por si só não é 

suficiente para aumentar o interesse 
dos alunos pelo assunto, em parte 

por não induzir ao trabalho 

colaborativo. 
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A18 FERNÁNDEZ-BREIS; 
CASTELLANOS-

NIEVES; VALENCIA-

GARCÍA, 2009. 

Graduação Apresenta uma abordagem que 
faz uso de uma estrutura 

semântica para classificar e 

avaliar a participação individual 
em trabalhos realizados em grupo. 

Intracurso Quantitativo Vários grupos. - Testes de 
avaliação. 

Os estudantes foram 
divididos em grupos e em 

cada grupo, os membros 

desempenham papéis 
diferentes. 

O abordagem demonstrou ser mais 
eficaz que outras alternativas 

disponíveis na literatura analisada. 

A19 ECHEVERRÍA et al, 

2011. 

Secundário Apresentar um framework para 

auxiliar no projeto e inserção de 

jogos educativos em sala de aula 

Intracurso Quantitativo Não-

experimental. 

Pré-teste e pós-
teste com um 

grupo. 

27 Questionários. Os alunos utilizaram um 

jogo e foram avaliados 

antes e depois de sua 
utilização. 

Aumento de respostas corretas 

A20 DINOV; SANCHEZ; 

CHRISTOU, 2008. 

Vários níveis Descreve um projeto de utilização 

de um conjunto de recursos 

computacionais online em 

estatística 

Intracurso Misto Pré-teste e pós-

teste com grupo 

de controle não 

equivalente. 

274  

Questionários, 

testes de 

avaliação. 

As ferramentas foram 

utilizadas em três 

diferentes cursos. Em cada 

curso, um grupo de 
controle teve aulas 

tradicionais e um grupo 

experimental recebeu aulas 
específicas e utilizaram as 

ferramentas avaliadas. Os 

resultados dos três cursos 
foram analisados 

individualmente e depois 

comparados entre si. 

Maior satisfação dos alunos. 

Melhorou ligeiramente o 

desempenho dos alunos. A iniciativa 

demonstrou alto potencial de 
aprendizagem 

A21 KLOCOKOVÁ, 2011. Secundário 

 

Integrar elementos heurísticos em 

um ambiente de aprendizagem 

online e avaliar a abordagem 
heurística na educação 

Intracurso Quantitativo Pré-teste e pós-

teste com grupo 

de controle e 
experimental. 

66  

Questionários, 

testes de 
avaliação. 

Após estudar determinado 

assunto, os alunos do grupo 

de controle e experimental 
realizaram um teste que 

consistia em seis tarefas 

com pontuação total de 20 
pontos. 

O grupo experimental obteve melhor 

conhecimento e ganhou melhores 

habilidades de resolução de 
problemas 

A22 LIN; LIN; HUANG, 

2011. 

Graduação Propõe um sistema de diagnóstico 

baseado em testes para auxiliar 

professores e alunos a diagnóstico 
e reforçar o conhecimento prévio 

antes da realização de uma nova 

instrução. 

Intracurso Misto Quase-

experimental - 

pré-teste/pós-
teste. 

80 Questionários, 

entrevistas. 

O experimento foi 

conduzido em uma 

disciplina, onde um tema 
foi instruído na quarta 

semana do currículo do 

curso de bioinformática, e 
teve um total de 180 

minutos de atividades de 

aprendizagem. O mesmo 

conteúdo e atividades 

foram ministrados aos dois 

grupos, incluindo 
atividades de 

aprendizagem, interação e 

estimulo da discussão e 
consolidação dos objetivos 

das atividades de 

aprendizagem. 

Os diagnósticos produzidos pelo 

sistema foram amplamente 

consistentes com os de especialistas. 
O sistema proposto pode 

efetivamente auxiliar professores e 

alunos no diagnóstico e reforçar o 
conhecimento prévio. O sistema 

desenvolvido é capaz de 

diagnosticar o conhecimento prévio 

dos alunos e aumentar a sua 

motivação e desempenho em um 

curso interdisciplinar. 
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A23 JARMON et al., 2009. Graduação Avaliar empiricamente a real 
eficácia instrucional do Second 

Life como um ambiente de 

aprendizagem para a comunicação 
interdisciplinar 

Intracurso Qualitativo Não-
experimental - 

Pré-teste e pós-

teste com um 
grupo. 

5 Analise de 
conteúdo, 

grupo focal, 

questionários. 

Foram aplicados dois 
questionários, um antes da 

atividade e um depois. 

Também foi realizado um 
grupo focal semi 

estruturado. 

O mundo virtual oferece espaços 
alternativos e contextos onde a 

aprendizagem experiencial pode, em 

alguns casos, ser realizados mais 
facilmente. Com o uso de mundos 

virtuais a oportunidade de 

aprendizagem experiencial pode ser 
mais ampla que no mundo real. 

Demonstrou que um nível 

significativo de aprendizagem 
experiencial pode ocorrer no 

ambiente do mundo virtual 3-D 

A24 WU et al., 2011. Fundamental Utilizar tecnologia e 

equipamentos como dispositivos 
RFID e dispositivos móveis para 

melhorar a aprendizagem de 

Inglês por alunos de países de 
língua não inglesa, 

Intracurso Misto Pré-teste e pós-

teste. 

110 Entrevistas, 

questionários. 

Foram realizadas aulas de 

inglês durante 18 semanas, 
com duas aulas por 

semana. Durante toda a 

atividade, os professores 
apoiaram os alunos na 

resolução de problemas. 

Ao final os alunos foram 
avaliados através de exame 

final e questionário de 

satisfação. 

Ajudou os alunos a internalizar 

conteúdo de estudo e melhorar a 
capacidade de compreensão. Maior 

concentração dos alunos 

A25 VERDÚ et al., 2012. Graduação 

 

Integrar um treinamento de 

programação online em 

disciplinas de algoritmos e 
programação para prover novas 

estratégias de ensino e tornar o 

ensino de programação mais 
agradável. 

Intracurso Quantitativo Somente pós-

teste com Grupo 

de controle e 
grupo 

experimental. 

53 Observação, 

questionários 

O treinamento foi usado e 

testado em três cursos de 

algoritmos e programação. 

Facilitou o processo de 

aprendizagem. Aumento na nota dos 

estudantes. Maior nível de 
satisfação. 

A26 TSAI, 2010. Vários níveis 

 

Apresentar um curso multimídia 

para apresentações orais em 
língua inglesa para estudantes de 

língua não inglesa. 

Intracurso Misto Pré-teste e pós-

teste. 

85 Analise 

temática, 
questionários. 

O material didático foi 

integrado como um módulo 
incorporado ao longo do 

semestre letivo. Os alunos 

foram convidados a 
escrever um texto e 

desenvolver uma 

apresentação em 
PowerPoint. 

Satisfação dos estudantes. Maior 

proficiência 

A27 TSAI, 2009. Profissional Relata o desenvolvimento de um 

curso de Inglês para Fins 

Específicos para a o treinamento 
em indústrias de semicondutores. 

Intracurso Qualitativo Pré-teste e pós-

teste. 

48 Questionários, 

entrevistas. 

O material didático foi 

implementado como um 

módulo de sete semanas. O 
curso foi realizado no 

laboratório de multimídia 

do departamento. Todos os 
estudantes da classe foram 

atribuídos individualmente 

para computadores, a fim 
de que eles pudessem 

Promoveu a motivação dos alunos. 

Demonstraram maior desempenho 

no pós-teste. Maior habilidade no 
idioma inglês e maios conhecimento 

profissional. 
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estudar por si próprios com 
o material didático 

disponibilizado. Em 

seguida foram realizadas 
entrevistas com os alunos. 

A28 SUTCLIFFE; 

ALRAYES, 2012. 

Graduação Apresentar um estudo sobre a 

utilização do Second Life em sala 

de aula e comparar sua eficácia 
comparando-o com a utilização 

do LMS Blackboarb. 

Intracurso Misto Pré-teste e pós-

teste. 

38 Entrevistas, 

observação, 

questionários. 

Os alunos foram divididos 

em grupos e tiveram que 

realizara uma apresentação 
de seu projeto e uma 

demonstração da sua 

concepção do Second Life. 

Os grupos foram avaliados 

informalmente com 

feedback dado durante a 
apresentação. 

Os alunos estiveram mais motivados 

e tiveram boa experiência de 

usuário. O Second Life foi visto 
como um Jogo. Não foram 

observadas diferenças de 

desempenho com a utilização dos 

dois sistemas: o Blackboard foi 

definido como mais útil e o Second 

Life com uma melhor experiência de 
usuário. 

A29 YURISH, 2010. Vários níveis Descreve a inserção de um curso 

baseado em projetos de sensores 
inteligentes em um curso de 

engenharia elétrica 

Intercurso Qualitativo Avaliação 

contínua. 

- Questionários. O método de ensino inclui 

aulas teóricas, resolução de 
problemas, atividades 

guiadas de laboratório e 

aprendizagem baseada em 
projeto (PBL). 

 O curso para estudantes de 

pós graduação também 
incluiu a formação através 

da pesquisa, que envolve o 

uso de equipamento 
especial e um laboratório 

remoto. 

O curso obteve excelente feedback 

dos estudantes 

A30 ROOIJ, 2009. Graduação Relata os resultados de um estudo 
sobre a utilização de processos e 

procedimentos da disciplina de 

gerenciamento de projetos em um 
curso de graduação na área de 

tecnologia para facilitar a 

interação de equipe e promover 
uma experiência positiva 

Intracurso Misto Pré-teste e pós-
teste com grupo 

de controle não 

equivalente. 

14 Questionários, 
testes de 

avaliação. 

O grupo experimental usou 
gerenciamento de projetos 

como para facilitar a 

interação dos alunos e 
promover a realização bem 

sucedida e oportuna do 

projeto. A esses alunos 
foram introduzidos os 

conceitos básicos da 

metodologia de 
gerenciamento de projetos 

conforme documentado no 

guia PMBOK. 

Metodologia de gestão de projeto 
facilita a comunicação entre equipe 

e comportamento colaborativo 

positivo, mas não é um fator crítico 
para a qualidade do produto final. 

A31 GALLARDO; 
BRAVO; REDONDO, 

2012. 

Graduação Propõe um método de 
desenvolvimento de ferramentas 

de modelagem colaborativa 

independente de domínio. 

Intracurso Qualitativo Estudo de Caso.  14 Questionários. Duas atividades foram 
realizadas, onde os alunos 

foram apresentados à 

tecnologia a ser avaliada e, 
em seguida, realizaram 

atividades em um dos 

laboratórios de informática. 
Os alunos expressaram em 

Os elementos incluídos na 
metamodelo receberam uma boa 

avaliação.  Os alunos demonstraram 

facilidade de utilização da 
ferramenta e criticaram a hierarquia 

dos conceitos do modelo. Os 

usuários consideraram que a 
interface não é tão autoexplicativa 
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questionários suas 
impressões após a 

atividade realizada. Os 

questionários foram 
analisados para adequar o 

método de acordo com as 

opiniões dos participantes. 

como seria desejável. 

A32 GESTWICKI; SUN, 
2008. 

Graduação Apresenta uma abordagem para o 
ensino de padrões de projeto que 

enfatiza a orientação a objetos e a 

integração de padrões. O contexto 

de desenvolvimento de jogos de 

computador é usado para envolver 

e motivar os alunos. 

Intracurso.  Qualitativo Estudo de Caso.  - Observação, 
testes de 

avaliação. 

Utiliza uma filosofia de 
ensino baseado em 

princípios de aprendizagem 

ativa. Para avaliar os 

resultados da 

aprendizagem foram 

usadas avaliações 
formativas tais como a 

autoavaliação pelos pares 

e, avaliação de portfólio e 
apresentações, além de 

tradicionais testes de 

avaliação. 

Os estudantes tentaram inicialmente 
compreender a natureza do problema 

em si. Os alunos tenderam a copiar a 

implementação de padrão 

previamente disponibilizado em seus 

próprios projetos. Aproximadamente 

após três semanas os alunos 
mostraram uma propriedade distinta 

dos padrões, o que foi demonstrada 

através de clareza de comunicação 
sobre os padrões. 

A33 SAN DIEGO et al., 

2012. 

Vários níveis 

 

Investiga o desenvolvimento e o 

impacto de sistemas virtuais táteis 

na aprendizagem de estudantes 

Diferentes 

cursos. 

Misto Pré-teste e pós-

teste com grupo 

de controle não 
equivalente. 

144 Questionários, 

testes de 

avaliação, 
análise de 

conteúdo. 

O estudo foi dividido em 

três etapas: Design e 

desenvolvimento de um 
sistema tátil; integração no 

currículo; e avaliação 

educacional. 

A integração da tecnologia é 

extremamente complexa e requer 

uma abordagem abrangente de 
métodos quantitativos e qualitativos 

para que se possa ser avaliada. 

Investigações empíricas devem ser 
realizadas novamente para 

maximizar a confiabilidade e 

generalização dos resultados da 
investigação. 

A34 LUBLINER; 

WIDMEYER; DEEK, 
2010. 

Graduação. Apresenta a modelagem e 

avaliação de um repositório de 
conhecimento. 

Intracurso Misto Somente pós-

teste com Grupo 
de controle e 

grupo 

experimental. 

90 Questionários, 

testes de 
avaliação. 

Os estudantes do grupo 

experimental utilizaram o 
repositório durante suas 

atividades. 

Os estudantes que utilizam o 

repositório tiveram uma percepção 
mais positiva do processo de 

aprendizagem. Mais de 90% dos 

estudantes acreditam que o 
repositório irá aumentar a 

compreensão sobre os assuntos 

estudados. As médias dos resultados 
do grupo experimental foram 

(79,41-53,68) ou 25,73 pontos a 

mais que o grupo de controle. Isso 
indica uma clara melhoria na 

pontuação, utilizando o repositório 

de conhecimento. 

A35 KURKOVSKY, 2007. Graduação Apresenta uma abordagem para 
concepção de um novo curso de 

simulação para bioinformática, 

dividido em três unidades: 
metodologia de simulação geral, 

Intracurso Qualitativo Um Grupo. 
Estudo de Caso. 

- Questionários, 
grupo focal. 

Os alunos modificaram 
modelos de simulação 

existentes de estudo e 

construíram seus próprios 
modelos de simulação. 

Proporcionou aos alunos maiores 
habilidades para resolução de 

problemas e conhecimentos práticos 

de simulação. 
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estudos de caso e simulação em 
tempo real. A abordagem 

utilizada reforça habilidades e 

oportunidades para realizar 
pesquisa aplicada. 

A36 LÓPEZ-MENCÍA et 

al., 2010. 

Infantil Propõe uma abordagem 

multidisciplinar para o projeto e 

avaliação de uma ferramenta 
educacional baseada em 

multimedia e interatividade para 

reforçar a aprendizagem de 

crianças com necessidades 

educativas especiais. 

 

Intracurso Qualitativo Um Grupo. 4 Observação, 

questionários. 

Um terapeuta e dois 

professores escolheram 

quatro crianças com 
paralisia cerebral e 

incapazes de falar. O 

terapeuta acompanhou 

estas crianças na utilização 

do sistema, em sessões 

com duração média de 10 
minutos. 

O professor achou a interface da 

ferramenta fácil de usar. Os reforços 

de aprendizagem funcionaram 
corretamente. As crianças prestaram 

atenção às emoções exibidas pela 

ferramenta. As crianças mostraram 

entusiasmo, sem sinais de tédio. 

A37 LAW; NGUYEN-

NGOC; KURU, 2007. 

Graduação Apresenta um ambiente de 

aprendizagem online baseado em 
três conceitos pedagógicos: 

colaboração transcultural, 

autoaprendizagem e redes sociais 
com o objetivo de promover as 

competências dos alunos. 

Intercurso. 

Diferentes 
instituições 

Qualitativo Vários Grupos. 

Avaliação 
contínua. 

36 Questionários, 

anotações de 
campo, análise 

de conteúdo. 

Os estudantes utilizaram 

blogs e e-mails para troca 
de ideias. Além disso, 

utilizaram ferramentas de 

videoconferência ou de 
mensagens instantâneas. 

Também foram instruídos a 

usar um ambiente de 
trabalho baseado na Web 

(Google Docs e 

Spreadsheets). 

Os alunos adquiriram experiências 

de colaboração on-line e avançaram 
competências críticas, como a 

autoaprendizagem. O diário de 

comunicação utilizado pôde capturar 
os dados referentes a comunicação 

dos alunos, mas dependia muito da 

memória e observação dos 
pesquisadores; a utilização de uma 

aplicação Web apropriada seria uma 

solução plausível que poderia 
aumentar a validade dos dados. 

A38 LAKKALA; 

ILOMÄKI; 
PALONEN, 2007. 

Secundário Investigar os desafios que se 

relacionam com a implementação 
de práticas de avaliações. 

Intercurso Qualitativo Um Grupo. 

Seleção não 
aleatória. 

21 Observação, 

análise de 
conteúdo, 

anotações de 

campo. 

Organização de um curso 

multidisciplinar e 
utilização de um ambiente 

de aprendizagem baseado 

na WEB. 

Os estudantes demonstraram maior 

responsabilidade. O ambiente de 
aprendizagem baseado na Web foi 

usado mais como um instrumento de 

coordenação para a organização do 
trabalho colaborativo do que como 

um fórum para a investigação 

epistemológica. 

A39 ROSCHELLE et al., 
2009. 

 

Infantil Explora a possibilidade de 
integrar eficácia e contexto na 

Aprendizagem Colaborativa 

Apoiada por Computadores por 

meio da adaptação e utilização em 

sala de aula de uma ferramenta de 

Aprendizagem Colaborativa. 

Intercurso. 
Diferentes 

instituições 

Quantitativo Grupo controle 
e experimental. 

Pré-teste e pós-

teste. 

- Questionários, 
testes de 

avaliação. 

Realização de exercícios, 
atividades e avaliações 

realizadas através de 

dispositivos móveis. 

Aumentou a colaboração dos alunos 
e melhorou o feedback. Os alunos do 

grupo experimental demonstraram 

melhor aprendizagem [F(1,155) = 

4.08, p < .05] 

A40 MAXIM; RIDGWAY, 

2007. 

Graduação e 

Pós-graduação 

Resume o conteúdo de um curso 

avançado de design de jogos e as 

experiências dos autores com as 
equipes de desenvolvimento de 

cursos de design de jogo. 

Intercurso. Qualitativo Estudo de Caso. - Análise de 

conteúdo, 

questionários. 

Criou um curso de dois 

semestres com foco na 

aplicação de princípios de 
engenharia de software no 

desenvolvimento de jogos 

de computador. 

Os estudantes demonstraram 

entusiasmo com a proposta e 

demonstraram altos níveis de 
satisfação. 
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A41 AMOUSSOU; 
STEINBERG, 2011. 

Graduação Integra o design e a criatividade 
em uma perspectiva 

interdisciplinar em disciplinas do 

curso de ciência da Computação. 

Intercurso. 
Diferentes 

instituições 

Misto Pré-teste e pós-
teste com um 

grupo. 

- Testes de 
avaliação, 

análise de 

conteúdo. 

Criação de um novo 
currículo 

Os estudantes demonstraram maior 
conhecimento em: familiaridade 

com ferramentas criativas 

multidisciplinares, conhecimento 
sobre os elementos do design, 

trabalhar em equipes de design 

(incluindo o uso de métodos de 
resolução de problemas em grupo). 

Cerca de metade dos alunos foram 

capazes de identificar os 
componentes de design até o final do 

curso. 

A42 MAGLAJLIC; HELIC, 

2010. 

Profissional Integrando a aprendizagem no 

local de trabalho com um sistema 
internacional para a melhoria de 

processos de transporte 

ferroviário na Europa 

Intercurso. 

Diferentes 
instituições 

Qualitativo Estudo de Caso. - Testes de 

avaliação. 

Utilização de um sistema 

eLearning. 

U contexto de referência e 

sensibilidade em uma ferramenta 
eLearning pode ser construído de 

forma a proporcionar informação 

suficiente para o ensino individual. 

A43 DREZEK; OLSEN; 

BORREGO, 2008. 

Graduação. Apresenta um modelo baseado em 

pesquisa de desenvolvimento para 

auxiliar professores no 
desenvolvimento de currículos de 

graduação interdisciplinar. 

Intracurso Qualitativo Dois grupos. 

Teoria 

Fundamentada 

23 Entrevistas, 

análise de 

conteúdo. 

O modelo foi desenvolvido 

utilizando dados de 

avaliação de estudantes e 
professores em entrevistas, 

pesquisas e relatórios sobre 

a produtividade dos alunos. 
A análise foi baseada nas 

metodologias qualitativas 

das ciências sociais 

Um ambiente de pesquisa 

interdisciplinar contribui para o 

desenvolvimento de atitudes, 
habilidades, comportamentos e a 

crença epistêmica que permite aos 

estudantes exercerem de forma mais 
eficaz a pesquisa interdisciplinar. 
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APÊNDICE C   – QUESTIONÁRIO DE PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE 

DE COMPILADORES 

Considerando um compilador para uma linguagem de programação voltada a construção de programas para um 
processador específico, responda as questões a seguir: 
  
1 - Qual a influência da arquitetura do processador na construção de um compilador? 

a) Não influencia. 
b) Influencia somente nas fases de análise. 
c) Influencia somente na fase de síntese. 
d) Influencia em ambas as fases. 
e) Influencia no projeto da linguagem com um todo. 

  
2 - Qual a influência da organização do processador na construção de um compilador? 

a) Não influencia. 
b) Influencia somente nas fases de análise. 
c) Influencia somente na fase de síntese. 
d) Influencia em ambas as fases. 
e) Influencia no projeto da linguagem com um todo. 

  
3 - Considerando a análise léxica, como o projeto da linguagem é influenciado pela arquitetura do processador 
alvo? 

a) Não influencia. 
b) Influencia no formato das palavras reservadas. 
c) As expressões regulares utilizadas devem ser relacionadas à arquitetura. 
d) Os tokens definidos deverão representar tipos, operações e instruções que tem suporte na arquitetura 

do processador. 
e) Os autômatos para reconhecimento dos tokens deverão estar implementados no hardware. 

  
4 - Considerando a análise sintática, como o projeto da linguagem é influenciado pela arquitetura do processador 
alvo? 

a) Não influencia. 
b) Influencia na geração da árvore sintática. 
c) As regras da gramática devem representar componentes da organização do processador. 
d) A sintaxe da linguagem deve ser compatível com o conjunto de instruções do processador 
e) A gramática não poderá ter ambiguidade 

  
5) Considerando a análise semântica, como o projeto da linguagem é influenciado pela arquitetura do 
processador alvo? 

a) Não influencia. 
b) Os tipos existentes e as compatibilidades de operações serão definidos pelas características da 

arquitetura. 
c) As operações de conversões entre tipos devem ser explicitas nas ações semânticas. 
d) Somente tipos numéricos podem ser compatíveis entre si. 
e) Os tokens deverão representar os tipos e operações que tem suporte na arquitetura do processador. 

  
6 - O que é o conjunto de instruções de uma arquitetura? 

a) São os componentes de sua organização traduzidos em mnemônicos 
b) São as operações suportadas pelo processador e que são visíveis ao compilador. 
c) São os operandos e registradores suportados pela arquitetura. 
d) São as operações aritméticas suportadas por um compilador específico para a arquitetura. 
e) É o formato da palavra de cada instrução  

  
7 - Na fase de geração de código, qual a importância da arquitetura do processador? 
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a) Não possui importância para a geração de código, somente para as etapas anteriores do compilador. 
b) Não possui importância, pois um compilador eficiente deve ser capaz de gerar código para qualquer 

processador, independente de sua arquitetura. 
c) A arquitetura do processador fornece o conjunto de instruções que viabilizam a tradução do código de 

alto nível em código Assembly. 
d) A arquitetura do processador define as ações semânticas utilizadas na geração de código. 
e) A arquitetura do processador é transparente durante a fase de geração de código.  

 
8 - A tradução direta por meio de ações semânticas traz alguma limitação para o código gerado? 

a) Não limita em nenhum aspecto. 
b) Limita no número de instruções geradas. 
c) Limita a otimização quanto ao uso de variáveis temporárias. 
d) Limita os tipos de dados e instruções utilizadas. 
e) Limita o formato das instruções aceitas pelo processador. 



119 

 

APÊNDICE D   – PRÉ-TESTE DE ARQUITETURA E 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

 
1)  Com relação às definições de Arquitetura e Organização é correto afirmar que: 
 
 

a) (  ) Arquitetura de computador refere-se à maneira como um computador é montado 
  

b) (  ) A arquitetura de um processador é a implementação da sua organização 
 

c) ( X ) A organização de um processador é a implementação da sua arquitetura 
 

d) (  ) Um programador de linguagem de baixo nível não precisa conhecer a arquitetura do 
processador para o qual está desenvolvendo um programa (apenas a sua organização) 

 

2)  Com relação às definições de Família de Computadores, qual afirmativa abaixo está correta? 
 
 

a) (  ) Uma Família de Computadores é uma série de computadores baseada em uma mesma 
organização, podendo cada computador ter uma arquitetura diferente 

b) ( X ) Uma Família de Computadores é uma série de computadores baseada em uma mesma 
arquitetura, podendo cada computador ter uma organização diferente 

c) (  ) Processadores com organizações diferentes não conseguem executar um mesmo código 
executável 

d) (  ) Processadores com arquiteturas diferentes conseguem rodar o mesmo programa 
executável, desde que suas organizações sejam iguais 

 

3)  A Arquitetura de um processador é caracterizada por diversos atributos. Assinale qual dos 
atributos abaixo não se refere a um atributo arquitetural. 

 
 

a) ( X ) Estrutura de memória para instruções e dados (unificada ou separada) 

b) (  ) Modos de endereçamento 

c) (  ) Conjunto de Instruções 

d) (  ) Registradores 
 

4)  As instruções de um processador são compostas por campos que identificam operações e 
operandos. Considerando isso, é correto afirmar que: 

 
 

a) ( X ) Toda instrução possui um código que a identifica 
 

b) (  ) Todas as instruções do processador devem ter o mesmo número de operandos, 
independente do processador 

c) (  ) Uma instrução pode ter mais de um código de operação 
 

d) (  ) Os operandos de uma instrução não podem incluir constantes de dado, apenas endereços 
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5)  O modo de endereçamento define como são acessados os dados a serem manipulados pela 
instrução com base nos seus operandos. Em um modo de endereçamento tipicamente 
utilizado em processadores, o dado a ser manipulado já encontra-se na própria instrução na 
forma de uma constante. Esse modo de endereçamento é chamado de: 

 
 

a) (  ) Direto 

b) (  ) Indireto 

c) (  ) Via registrador 

d) ( X ) Imediato 
 

6)  Os processadores de computadores e video-games são muitas vezes identificados pelos 
seus “bits” (como por exemplo: 32 bits, 64 bits, 128 bits), o que na verdade é um atributo 
arquitetural do processador. Assinale a afirmativa correta que define ao que se refere esse 
atributo. 

 
 

a) (  ) Quantidade de bits utilizada para representar as instruções 

b) ( X ) Largura (em bits) das unidades funcionais (somador, ULA) que processam as instruções 

c) (  ) Largura (em bits) da menor unidade de endereçamento na memória 

d) (  ) Quantidade total de bits disponível para armazenamento interno no processador 
 

7)  Um processador executa cada instrução do programa em uma série de etapas que ocorre na 
seguinte ordem: 

 
 

a) (  ) Decodifica - Busca - Executa 

b) (  ) Executa - Decodifica - Busca 

c) ( X ) Busca - Decodifica - Executa 

d) (  ) Busca - Executa - Decodifica 
 

8)  Na geração de código de máquina a partir de um programa fonte escrito em linguagem de 
alto nível, deve ser utilizada a seguinte ordem de programas 

 
 

a) (  ) Ligador – Compilador – Montador 

b) (  ) Montador – Compilador – Ligador  

c) (  ) Compilador – Ligador – Montador  

d) ( X ) Compilador – Montador – Ligador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

APÊNDICE E   – PÓS-TESTE DE ARQUITETURA E 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

 
1) c Dadas as afirmativas abaixo: 
 

I. 
 

A arquitetura de um processador refere-se aos atributos do processador que são visíveis ao 
compilador e ao programador de linguagem de baixo nível, como por exemplo, o conjunto de 
instruções, os modos de endereçamento e os registradores. 

II. Um processador com uma arquitetura A é incapaz de executar diretamente o código binário de um 
programa gerado para um outro processador com uma arquitetura B, diferente de A. 

III. Em uma família de processadores, todos os processadores utilizam a mesma organização, mas 
podem ter diferentes arquiteturas. 

IV. A organização de um processador é a implementação da sua arquitetura. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) ( X ) I, II e IV 

b) (  ) II, III e IV 

c) (  ) II e IV 

d) (  ) I e III 

e) (  ) I, III e IV 
 

2)  Abaixo são apresentadas características de arquiteturas RISC e de arquiteturas CISC 
 

I. Possui muitos modos de endereçamento. 

II. Possui poucos modos de endereçamento. 
III. Possui muitos formatos de instrução. 
IV. Possui poucos formatos de instrução. 
V. Possui muitos registradores de uso geral. 
VI. Possui poucos registradores de uso geral. 
VII. Instruções aritméticas não podem acessar a memória de dados. 
VIII Instruções aritméticas podem acessar a memória de dados 

 

Considerando essas características, assinale a alternativa abaixo que contém apenas as 
características referentes às arquiteturas RISC: 
 

a) (  ) I, IV, V e VII 

b) (  ) II, III, V e VII 

c) ( X ) II, IV, V e VII  

d) (  ) II, IV, V e VIII 

e) (  ) II, IV, VI e VIII 
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3)  Considerando o diagrama do MIPS Monociclo com jump, apresentado abaixo, analise as 
sentenças a seguir identificando se estão corretas ou incorretas. 

 
 

I. EscReg tem que ser ativado em 1 na execução da instrução load word. 

II. Em uma instrução load word, o conteúdo de um registrador é copiado para a memória principal. 
III. EscMem tem que ser ativado em 1 apenas na instrução de armazenamento (store word). 
IV. Nas instruções lw e sw, a UAL é usada para calcular o endereço de acesso à memória de dados 
V. Na execução da instrução load word, MemParaReg tem que ser igual a 0. 

 

Assinale a alternativa abaixo que contém a lista de todas as afirmativas corretas: 
 

a) (  ) II, III e IV 

b) (  ) I, II e III 

c) (  ) III, IV e V 

d) (  ) I, III e V 

e) ( X ) I, III e IV 
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4)  Considere a possibilidade de problemas na fabricação do MIPS monociclo e que um dos sinais 
do controle permaneça sempre no mesmo estado (0 ou 1). Relacione, os sinais da coluna da 
esquerda (cujo estado é permanentemente definido em 0 ou em 1) com a sentenças da direita 
que indicam sintomas de mau funcionamento na execução de programas. Após, assinale a 
resposta que contém a lista correta de relações entre as duas colunas. 

 
 

I. RegDst = 0 ( III ) Todos os registradores do banco estão sempre com conteúdo igual a 0. 

II. DvC = 1 ( IV ) As instruções de transferência estão acessando endereços errados da memória. 

III. EscReg = 0 ( V ) As variáveis estão freqüentemente com o conteúdo errado. 

IV. UALFonte = 0 ( II ) O programa não está executando as instruções na seqüência correta. 

V. EscMem = 1 ( I ) As instruções de formato R não estão atualizando os registradores corretos. 

 
A lista correta de relações é: 
a) (  ) V, IV, III, II e I 

b) ( X ) III, IV, V, II e I 

c) (  ) III, V, IV, II e I 

d) (  ) III, IV, V, I e II 

e) (  ) I, IV, II, V e III 
 

 
5)  Abaixo, à direita, é apresentado um circuito que representa o controle do MIPS 

monociclo sem jump. No entanto, o circuito foi modificando inserindo-se um erro no 
circuito de um dos sinais de controle, o que provocaria um mau funcionamento na 
execução um ou mais instruções (Formato R, lw, sw ou beq). Assinale a alternativa que 
indica qual dos sinais de controle teve seu circuito modificado com a inserção desse 
erro. 

 
 
 

a) (  ) RegDst 

b) (  ) UALFonte 

c) (  ) LerMem 

d) ( X ) EscReg 

e) (  ) EscMem 

 
 
 
 

 

  

RegDst

UALFonte

MemParaReg

EscReg

LerMem

EscMem

DvC

UALOp1

UALOp2

Formato R lw sw beq

Op5
Op4
Op3
Op2

Op1
Op0

0
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6)  Abaixo são apresentadas afirmativas sobre as organizações Monociclo e Multiciclo do MIPS 
 

I. 
 

O MIPS Multiciclo utiliza uma organização do tipo Harvard com um memória única para 
armazenamento de instruções e de dados 

II. A organização Multiciclo possui mais registradores de propósito específico que a organização 
Monociclo, os quais são necessários para armazenar os resultados parciais da execução de cada 
etapa do ciclo de instrução. 

III. O MIPS Monociclo possui mais unidades funcionais (somadores e ULA) que o MIPS Multiciclo, pois 
este reutiliza a ULA em diversas etapas do ciclo de instrução 

IV. O número de Ciclos Por Instrução (CPI) do MIPS Multiciclo é maior que o do MIPS Monociclo 
V. A frequência de operação do relógio (clock) do MIPS Monociclo é maior que a do MIPS Multiciclo 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) (  ) I, II e III 

b) ( X ) II, III e IV 

c) (  ) III, IV e V 

d) (  ) I, IV e V 

e) (  ) I e V 

     
 

7)  À direita, é mostrado o diagrama do 
controle do MIPS multiciclo baseado em 
máquina de estados. Assinale qual das 
sequências de estados listadas abaixo 
corresponde àquela necessária para 

controlar a execução da instrução add . 

 

 

 

 
 
 

a) (  ) 0, 1, 2, 3, 4 

b) (  ) 0, 1, 2, 5 

c) ( X ) 0, 1, 6, 7 

d) (  ) 0, 1, 9 

e) (  ) 0, 1, 8 
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APÊNDICE F   – PLANOS DE AULA: COMPILADORES 

IDENTIFICAÇÃO    

Curso: Ciência da Computação Ano Letivo/Semestre:  2012/1 

Disciplina: Compiladores Período/Turno 7º - Noturno 

Professor: André Luis Alice Raabe C. H. Aula: 6 h/a 

    

OBJETIVOS    

Objetivos Gerais 

- Conhecer a organização e arquitetura do processador BIP. 

Objetivos Específicos  

- Conhecer o conjunto de instruções do Assembly do processador BIP. 
- Aplicar o Assembly do BIP para construção de programas simples. 
- Utilizar a ferramenta Bipide para suporte à execução e simulação dos programas Assembly. 
- Compreender e Aplicar as técnicas de geração de código para tradução de linguagem de alto nível no Assembly do BIP. 

    

PRÉ-REQUISITOS    

- Alunos engajados na construção de um compilador tendo concluídas as etapas de análise léxica, sintática e semântica.  

    

FORMAS DE MEDIAÇÃO    

Procedimentos Metodológicos 

1 - Apresentação e discussão sobre o processador BIP 
 Tempo estimado: 20 minutos 
 Estratégia: Aula expositiva dialogada com suporte de apresentação de slides 
 Avaliação: Respostas às perguntas feitas oralmente pelo professor 
2 - Explicações sobre o conjunto de instruções do BIP 

Tempo estimado: 20 minutos 
Estratégia: Aula expositiva com suporte de exemplos de código alto nível e o equivalente no Assembly do BIP 
Avaliação: Dependente da tarefa subsequente. 

3 - Realização de exercício para construção de algoritmos em Assembly 
Tempo estimado: 45 minutos 
Estratégia: Disponibilização dos enunciados dos problemas. 
Avaliação: Corretude dos programas construídos. Quantidade de problemas resolvidos. Dúvidas proferidas. Grau de 
engajamento. 

 4 - Demonstração de uso da ferramenta Bipide 
Tempo estimado: 15 minutos 
Estratégia: Aula expositiva dialogada com demonstração de uso do Bipide.  
Avaliação: Dúvidas proferidas. 

5 – Desenvolvimento de programas em Assembly no Bipide 
Tempo estimado: 45 minutos 
Estratégia: Testar os códigos desenvolvidos e comparar a linguagem alto nível com o código Assembly gerado pelo 
Bipide 
Avaliação: Corretude dos programas construídos. Dúvidas proferidas. Grau de engajamento. 

 6 - Explicações sobre a geração de código com tradução de linguagem de alto nível para Assembly 
Tempo estimado: 45 minutos 
Estratégia: Selecionar partes do conjunto de instruções e estimular os alunos a desenvolverem as ações semânticas 
necessárias para geração de código sequencial. 
Avaliação: Corretude dos programas construídos. Dúvidas proferidas. Grau de engajamento. 

7 - Explicações sobre a geração de código com tradução de linguagem de alto nível para Assembly 
Tempo estimado: 45 minutos 
Estratégia: Selecionar partes do conjunto de instruções e estimular os alunos a desenvolverem as ações semânticas 
necessárias para geração de código de desvios condicionais e laços de repetição. 
Avaliação: Corretude dos programas construídos. Dúvidas proferidas. Grau de engajamento. 

7 – Orientações para realização de trabalhos individuais 

    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

Bibliografia Básica 

- Materiais disponibilizados 
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APÊNDICE G   – PLANOS DE AULA: ARQUITETURA E 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES  

IDENTIFICAÇÃO    

Curso: Ciência da Computação Ano Letivo/Semestre:  2012/1 

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores Período/Turno 3º - Noturno 

Professor: Cesar Albenes Zeferino C. H. Aula: 4 h/a 

    

OBJETIVOS    

Objetivos Gerais 

- Conhecer a arquitetura e programação do processador BIP. 

Objetivos Específicos  

- Conhecer os atributos arquiteturais do processador BIP 
- Conhecer o conjunto de instruções do Assembly do processador BIP. 
- Aplicar o Assembly do BIP para construção de programas simples. 
- Utilizar a ferramenta Bipide para suporte à execução e simulação dos programas Assembly. 

    

PRÉ-REQUISITOS    

- Conhecimentos básicos de circuitos digitais e lógica de programação. 

    

FORMAS DE MEDIAÇÃO    

Procedimentos Metodológicos 

1 - Apresentação e discussão sobre o processador BIP 
 Tempo estimado: 30 minutos 
 Estratégia: Aula expositiva dialogada com suporte de apresentação de slides 
 Avaliação: Respostas às perguntas feitas oralmente pelo professor 
2 - Explicações sobre os atributos arquiteturais do processador BIP 

Tempo estimado: 30 minutos 
Estratégia: Aula expositiva com suporte de apresentação de slides 
Avaliação: Dependente da tarefa 4. 

3 - Explicações sobre o conjunto de instruções do BIP 
Tempo estimado: 30 minutos 
Estratégia: Aula expositiva com suporte de exemplos de código alto nível e o equivalente no Assembly do BIP 
Avaliação: Dependente da tarefa 4. 

4 - Realização de exercício para construção de algoritmos em Assembly 
Tempo estimado: 45 minutos 
Estratégia: Disponibilização dos enunciados dos problemas. 
Avaliação: Corretude dos programas construídos. Quantidade de problemas resolvidos. Dúvidas proferidas. Grau de 
engajamento. 

5 – Correção de exercícios de algoritmos em Assembly 
Tempo estimado: 30 minutos 
Estratégia: Correção dos exercícios pelo professor. 
Avaliação: Dúvidas proferidas. 

6 – Apresentação da organização do BIP 
Tempo estimado: 20 minutos 
Estratégia: Aula expositiva dialogada demonstrando a organização do BIP. Apresentação de slides  
Avaliação: Dúvidas proferidas. 

7 - Demonstração de uso da ferramenta Bipide 
Tempo estimado: 20 minutos 
Estratégia: Aula expositiva dialogada com demonstração de implementação de programas em Assembly no Bipide.  
Avaliação: Dúvidas proferidas. 

    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

Bibliografia Básica 

ZEFERINO, Cesar Albenes ; RAABE, André Luis Alice ; VIEIRA, Paulo Viniccius ; PEREIRA, Maicon Carlos . Um Enfoque 
Interdisciplinar no Ensino de Arquitetura de Computadores. In: MARTINS, Carlos Augusto Paiva da Silva; NAVAUX, Philippe Olivier 
Alexandre; AZEVEDO, Rodolfo Jardim de; KOFUJI, Sérgio Takeo (Org.).. (Org.). Arquitetura de Computadores: educação, ensino e 
aprendizado. 1ed.Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2012, v. , p. 165-193. 
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APÊNDICE H   – GUIA DE TEMAS DO GRUPO FOCAL 

Informações que podem ser lembradas durante a discussão 

 O Bip é um processador simples 

 Possui limitações em relação aos tipos e operações que representa 

 Possui um conjunto de instruções (Assembly) 

 O Bipide é um simulador que permite testar o Assembly e observar a organização do BIP 

 

Questões para o grupo discutir 

 Questão central: 

o Como ocorre a influência da arquitetura do processador nas diferentes fases de construção do 

compilador? 

 Questões a serem abordadas: 

o Promove mudanças em todas as fases? 

o Em que fase mais influencia? 

o Mudariam a linguagem se conhecessem as restrições do BIP no inicio do projeto? 

o Como foi lembrar a programação Assembly? 

o Como buscaram informações sobre o Assembly do BIP? 

o Quais as limitações da implementação realizada? 
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APÊNDICE I   – TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 Moderador: Estamos gravando... hoje é dia três né? Três de julho, aproximadamente dezenove horas e quinze 
minutos. Só pra registro. 

 Moderador: Como eu mencionei antes isso é parte da pesquisa do Paulo e essa técnica que a gente tá utilizando 
agora se chama grupo focal. A gente vai conversar um pouco sobre a parte de uso do Bip. O bip foi um processador 
né... que foi criado pelo professor Zeferino e o objetivo dele era justamente ajudar a aprendizagem de computação e 
é um processador bem simples e pela primeira vez nessa disciplina aqui a gente tá usando ele como o processador 
do código que vocês geraram. Então nesse sentido a gente tá interessado em ouvir de vocês o que que vocês 
acharam sobre o uso do Bip e principalmente se isso ajudou, dificultou, se foi muito difícil, muito fácil. O que que 
vocês poderiam nos dizer. 

 Moderador: Então pra dar uma direção assim... O que que vocês acharam em relação ao Assembly do BIP? 

 Aluno 1: Tranquilo... fácil de entender. 

 Aluno 2: É... Ele tem poucos mnemônicos né? Ele acaba sendo... Em relação ao MIPS do exemplo lá que a gente tinha 
(...). 

 Aluno 3: (...) o que a gente viu em arquitetura era mais complexo e na hora de fazer branch, colocava direto os dois... 
é... os dois (...). 

 Moderador: (...) O verdadeiro e falso? 

 Aluno 3: É, tinha que comparar já... Não tinha aquele esquema de fazer sub... Isso aí eu achei bem complexado. 

 Moderador: Ah... Então pera aí... [Moderador dirige-se ao Aluno 2] Tu falou que tem poucos mnemônicos em relação 
ao MIPS né? 

 Aluno 2: É, bem isso. 

 Moderador: Isso... Um conjunto de instruções mais resumido é melhor, é mais fácil de aprender [Aluno 2 expressa 
concordância] Mas ele [Moderador dirige-se ao Aluno 3: tá falando uma coisa aqui que do MIPS é melhor né (...) 

 Aluno 3: (...) É, o branch (...) 

 Moderador: (...) O branch, que não tem que ficar fazendo subtração de uma coisa e da outra pra daí olhar o 
resultado. 

 Aluno 4: É, isso é uma (...) 

 Aluno 2: (...) e podia carregar mais operações numa linha né? Como é que eu vou dizer... 

 Moderador: (...) Do MIPS né? 

 Aluno 4: Bom se a gente pudesse... Se não precisasse subtrair... Seria mais simples 

 Moderador: Foi isso que dificultou né? E com relação aos tipos? 

 Aluno 5: Só tem inteiro. 

 Moderador: Só tem inteiro né? Isso mudaria se vocês fizessem de novo o projeto do inicio ao fim sabendo que a 
geração de código é com o Bip, o que que mudava? 

 Aluno 6: Não tem que ter conversão né? A gente não precisava se preocupar tanto com aqueles... Nossa linguagem 
foi desenvolvida pra qualquer tipo... (...) 

 Aluno 4: É que a gente não pode fazer uma multiplicação, se fosse fazer um somatório, um laço (...) 

 Aluno 2: Isso apertava toda a validação de string, de char {risos} 

 Aluno 4: Reduzia bastante. 

 Moderador: foi uma parte que deu dor de cabeça bastante né? A verificação de tipos cairia quase que fora né? Fica só 
inteiro com inteiro, mas não sobra nada, fica tudo fora? 

 Aluno 5: Oh... Cai muita coisa 

 Moderador: E na parte léxica e sintática, o que que mudaria?  

 {silêncio} 

 Moderador: Os tipos né? 

 Aluno 4: É, algumas declarações... 

 Moderador: ... Teve que declarar string, inteiro... o que mais? 
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 Aluno 1: Ali eu não me lembro... Acho que ele não aceita declarações {inaudível} quando declara no decorrer ele não 
aceita 

 Moderador: Ele dificulta isso né? Porque como não Assembly as declarações são todas no início ele dificulta. 

 Aluno 1: Sim. 

 Moderador: ele dificulta, tem que fazer um tratamento adicional no compilador pra isso... Ou usar a tabela de 
símbolos, que pode ser uma dica boa... 

 Aluno 1: É, mas... É, podia ser uma tabela de símbolos de projeto 

 Moderador: E pra vocês que já fazia algum tempo que não viam o Assembly, como é que foi resgatar essa lógica de 
programação? 

 Aluno 1: Nem precisava, só relembrar 

 Aluno 3: Resgatar né? Mas depois... 

 Moderador: Foi rapidinho né? Vocês todos passaram pelo BIP em arquitetura 

 Aluno 6: Aham... 

 Aluno 1: foi obrigado... 

 Moderador: Às vezes tem um que tá mais tempo no curso que a gente não tinha inventado o BIP ainda, aí não tinha 
pego. E como é que vocês faziam pra ter certeza da parte que já fizeram que o código tava certo? 

 Aluno 6:Rodava no simulador né 

 Moderador: Tu jogava no simulador... e os demais?  

 {silêncio} 

 Moderador: Também? Todo mundo usou o Bipide então? 

 Aluno 6: Não 

 Moderador: Tu não... Como é que tu faz? 

 Aluno 6: Ah, eu não lembro. Acho que não precisava fazer {pensou que fosse na disciplina de arquitetura} 

 Moderador: É... Não... Agora... Tipo, fiz um algoritmo em C e aí o compilador de vocês gerou o código, como é que tu 
sabe se ta certo ou se não tá? E quando tem um if dentro do outro, ou um while dentro de um if, como é que tu sabe 
se os rótulos gerados tão certos ou não? 

 Aluno 1: Fazendo o teste {risos} , 

 Aluno... com o Bipide... 

 Moderador: ...teste? 

 Aluno 1: ver como é que ele gera e depois {risos} passar pra cá o código gerado, pra ver se tá certo 

 Moderador: Então o uso do Bipide... Todo mundo usou aqui pra testar ou alguns já vão no olho, já olham o código e 
já sabem se funciona ou não? 

 Aluno 4: Quando é meio simples dá pra ver sim (...) 

 Moderador: eu corrijo olhando no olho, não recorro ao Bipide 

 Aluno 1: ahh... Mas ó quanto tempo... 

 Moderador: Não, o bip ainda é novo pra mim. Segundo semestre só. 

 Aluno 1: É, mas mesmo assim... 

 Moderador: eu sei, é o que se espera de um professor... {risos}... Que consiga ... Tá, e o Assembly, os exemplos de 
Assembly que a gente colocou do BIP e o material que a gente colocou no Sophia, vocês consultaram ou vocês só 
lembraram do que tinham visto da disciplina? 

 {concordância} 

 Moderador: Precisaram consultar... O material ajudou? 

 Aluno 4: Sim, principalmente aquela tabelinha que já transformava. 

 Moderador: Aquela que tinha o código em alto nível e o Assembly de exemplo, né? 

 Aluno 1: Aquela lá ajudou um monte 

 Moderador: Exemplos são melhores do que descrições mais (...) 

 Aluno 1: com certeza 
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 Moderador: Isso vai nos ajudar a melhorar isso também. e com relação a implementação que vocês fizeram da 
geração de código, o que que vocês poderiam fazer de diferente? de melhor? Ou que limitações vocês encontram no 
que vocês fizeram até agora? 

 {silêncio} 

 Aluno 4: eu não sei quanto ao resto do pessoal, mas pra mim falta muito tempo. Só com o final de semana e olhe lá 
pra mexer... 

 Moderador: curto tempo pra desenvolver. É isso? 

 Aluno 3: Pra mim foi. 

 Aluno 4: Talvez que não seja nem só o curto tempo, mas a gente tem não só a matéria do professor... Por exemplo 
teve o trabalho de redes que tem que apresentar e ... 

 Moderador: Nesse semestre pra quem tá certinho tem várias disciplinas que são de programação ao mesmo tempo 
né? 

 Aluno 4: tem IA, redes, compiladores, engenharia 

 Moderador: Engenharia tem uns trabalhos que dão suor né? 

 Complexidade também 

 {concordância} 

 Moderador: Certo, então tem isso, tem a concorrência das outras disciplinas. Alguém conseguiu desenvolver só com 
o tempo de sala de aula? 

 Aluno 4: eu até consegui um pouco, lembro que o professor dava uma aula pra fazer, daí eu sentava ali e fazia assim, 
o que me salvou. 

 Aluno 2: O Diego, que não tá aqui... 

 Moderador: O Diego conseguiu, é. Mas acho que ele não fez o T6. Ele já passou agora no T5 e não deve ter feito... Ou 
chega daqui a pouco e conclui né. Eu vi que ele chegava em aula e ia fazendo só na aula. 

 Moderador: Daí, lembrando das fases de construção do compilador, que tem a parte léxica, sintática, semântica e 
geração de código, o fato da gente ter adotado o Bip como processador, que fase que vocês entendem que ele mais 
influencia no projeto? 

 Aluno 2: Geração de código, né 

 Moderador: Geração de Código? Por quê? 

 Aluno 2: A geração de código pode ser gerada pra vários, várias arquiteturas, independente do léxico e do sintático. 

 Moderador: A gente poderia fazer até uma coisa na interface dizendo assim: gera pro Assembly do MIPS. Não 
mudava a linguagem e gerava pra outro processador né 

 Aluno 4: Isso. 

 {silêncio} 

 Moderador: Todo mundo concorda? 

 Aluno 3: Sim, sem dúvida 

 Moderador: É? Tá. 

 Moderador: O que tu acha Paulo, precisamos abordar mais algum tema? 

 Paulo: Acho que não. Era só isso mesmo. 

 Moderador: Então gente, muito obrigado pela colaboração no semestre todo. Isso vai ser bastante importante pra 
dissertação do Paulo e pra melhoria da qualidade do ensino de compiladores e demais disciplinas. Estou à 
disposição pra ajudar no restante do trabalho. Valeu Gente. 
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APÊNDICE J   – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

 

 

Figura 18. Estrutura Analítica do Projeto 
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ANEXO A   –   EMENTA DA DISCIPLINA COMPILADORES 
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ANEXO B   –   EMENTA DA DISCIPLINA ARQUITETURA E 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 
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