
Autor: Bernardo José da Silva Estácio 

Título: Uma Avaliação Empírica sobre a Aprendizagem Colaborativa em 

Coding Dojo Randori no Contexto de Desenvolvimento de Software. 

Ingresso: 2013/1 

Defesa: 28/03/2017, ata nr. 80 Homologação: xx/xx/xxxx ata nr./ 

Linha de Pesquisa: Engenharia de Software e Banco de Dados. 

Orientador: Prof. Dr. Rafael Prikladnicki 

Comissão Examinadora: Prof. Dr. Duncan Dubugras Alcoba Ruiz 
(PPGCC/PUCRS), Prof. Dr. Cleidson Ronald Botelho de Souza (UFPA) e 

Prof. Dr. Igor Fabio Steinmacher  (UTFPR). 

 
Resumo:  

O desenvolvimento de software tem se tornado cada vez mais uma 
atividade que necessita de um esforço social e colaborativo. Neste cenário, 

não há apenas a necessidade de desenvolver competências técnicas, mas 
também de se saber trabalhar em equipe. As práticas de codificação 

colaborativa representam uma importante ferramenta de aprendizagem 
colaborativa e treinamento entre desenvolvedores. O Coding Dojo Randori 

(CDR) é uma prática de codificação colaborativa que tem sido adotado de 
forma crescente na indústria de software, e seu principal propósito é a 

aprendizagem colaborativa. Esta tese tem por objetivo avaliar a 
aprendizagem colaborativa em CDR. A metodologia de pesquisa foi 

estruturada em três etapas: Exploratória, Avaliação e Consolidação. Na 
primeira etapa, realizou-se a caracterização do estado da arte de práticas 

de codificação colaborativa, assim como a execução de dois estudos de 
viabilidade de CDR. Na segunda etapa foram conduzidos estudos 

observacionais e estudos de caso, onde se pode avaliar com mais ênfase a 

aprendizagem colaborativa em CDR. A última etapa consolidou os 
resultados por meio da concepção de um conjunto de padrões para apoiar 

a adoção de CDR com foco na aprendizagem colaborativa. A metodologia 
de pesquisa deste trabalho possibilitou uma avaliação extensiva de CDR, e 

a identificação de abordagens que podem ser utilizadas para avaliar a 
aprendizagem colaborativa em CDR. Os resultados apresentaram uma 

percepção positiva dos participantes em relação a prática, assim como um 
entendimento dos níveis de colaboração que podem contribuir para a 

aprendizagem colaborativa. 


