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RESUMO 

A adoção de novas abordagens de ensino tem sido explorada recentemente por diversos 
pesquisadores. No contexto das abordagens de ensino utilizadas estão os jogos educacionais, os 
quais se acredita que tornam o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo e proveitoso. Porém, 
as evidências dos impactos da adoção de jogos educacionais na área de Engenharia de Software 
ainda são pouco expressivas, se comparadas com outras áreas. Sendo assim, a importância da 
realização de avaliações empíricas sobre os efeitos de aprendizagem obtidos através do uso de tal 
abordagem é altamente relevante. O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um 
framework para apoiar a construção de experimentos na avaliação empírica de jogos educacionais 
na área de Engenharia de Software. É descrita a utilização do framework para o planejamento, 
execução e análise dos resultados de dois estudos empíricos do tipo experimento com o jogo 
educacional X-MED v1.0. O processo completo de experimento é descrito com base no framework 
e são avaliados os resultados do uso do framework, bem como os resultados dos experimentos 
realizados. 
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ABSTRACT 

The adoption of new approaches to teaching has been recently explored by several 
researchers. In the context of teaching approaches, educational games have been used, which are 
believed to make the teaching learning process more attractive and productive. However, evidence 
on the impacts of the adoption of educational games in the area of Software Engineering is still not 
enough, if compared with other areas. Thus, the importance of empirical assessments of the effects 
of learning through the use of such an approach is highly relevant. This work describes the 
development of a framework to support the construction of experiments in the empirical evaluation 
of educational games in the area of Software Engineering. We describe the use of a framework for 
planning, execution and analysis of results of two empirical studies of the experiment type with the 
educational game X-MED v1.0. The complete experiment is described based on the use of this 
framework. An evaluation is carried out of the results in relation to the use of this framework, and 
of the results of the experiments themselves. 
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1  INTRODUÇÃO 

A importância do uso de novas tecnologias na educação, principalmente ferramentas 

baseadas em computador deve-se principalmente ao impacto causado pela computação em nossa 

sociedade. Esse fator é impulsionado também pelas novas exigências de habilidades que o mercado 

de trabalho e a competitividade das organizações impõem. Além disso, as pessoas nascidas nas 

últimas décadas do século XX, pelo fato de terem utilizado intensivamente diferentes tipos de 

dispositivos eletrônicos são definidos por Prensky (2001) como “nativos digitais”.  

A geração denominada de nativos digitais possui uma estrutura mental diferente, que requer 

formas que possibilitem um aprendizado mais rápido e através de novas tecnologias e métodos 

diferenciados (PRENSKY, 2001). A forma tradicional de ensino excessivamente centrada no 

professor faz com que falte aos estudantes oportunidade para aplicação prática dos conceitos 

(CHEN et al., 2008). Além disso, os métodos tradicionais de ensino com base em livros texto e 

aulas expositivas tem se mostrado insuficientes (MANDL-STRIEGNITZ, 2001). 

Dentre as novas tecnologias utilizadas na educação estão os jogos educacionais, os quais 

passaram a ser empregados no processo de ensino-aprendizagem dos mais variados assuntos. Tais 

ferramentas são usadas desde a educação básica até a pós-graduação, passando ainda por diversos 

outros programas de capacitação e áreas profissionais. Neste contexto, jogos educacionais têm 

demonstrado que podem ter grande importância no processo de assimilação e construção de 

conhecimentos e habilidades. Tal abordagem permite o desenvolvimento de experiências sem os 

riscos existentes no mundo real (PFAHL et al., 2000). Além disso, utilizar abordagens de jogos e 

simulação permite ao estudante aprender fazendo, reduzindo a lacuna existente entre teoria e prática 

(BAKER et al., 2005). 

Focando especificamente o ensino da área de Engenharia de Software, um dos grandes 

desafios enfrentados no momento é a necessidade de uso de métodos que tornem o processo de 

ensino-aprendizagem mais efetivo (SANTOS et al., 2008). E um fator que tem influenciado neste 

desafio é a aceleração das inovações tecnológicas (CHEN et al., 2008). A utilização de uma 

abordagem de ensino de Engenharia de Software puramente baseada em aulas expositivas não dá 

aos estudantes a oportunidade de desenvolver o interesse ou o entendimento prático necessário 

sobre o assunto (SHAW e DERMOUDY, 2005).  
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Porém, os efeitos experimentados pelo uso de jogos como ferramenta de ensino-

aprendizagem podem depender de diversos fatores. Além de se acreditar que de forma geral eles 

podem facilitar o desenvolvimento de novas competências, permitem enriquecer a prática 

pedagógica através da utilização de diversos recursos. Dentre tais recursos estão animações, vídeos, 

gráficos e outros materiais que possibilitem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

atrativo. Os jogos podem ser utilizados como ferramentas educacionais bastante eficientes pelo fato 

de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais motivador, facilitando assim a retenção de 

conhecimentos, exercitando as funções intelectuais dos alunos (SINDRE, NATVIG e JAHRE, 

2009). 

Uma das formas de obter evidências da eficiência de novas abordagens de ensino é através 

de estudos empíricos. Estudos empíricos são a principal forma para obtenção de informações e 

entendimento de fatores específicos que permitirão tomar decisões melhor fundamentadas (PERRY, 

PORTER e VOTTA, 2000). Nestes casos, avaliações de abordagens pedagógicas e curvas de 

aprendizagem são apropriadas (JANZEN et al., 2007). Com base no contexto apresentado, este 

trabalho procura fazer uma contribuição na área de estudos empíricos sobre o uso de jogos 

educacionais na Engenharia de Software. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As pesquisas na Engenharia de Software, em particular, têm relativamente poucos estudos 

empíricos em comparação à área médica, que possui tradição na realização de experimentos. Os 

métodos de pesquisa utilizados pelos engenheiros de software não são tão rigorosos quanto os 

utilizados por pesquisadores na área de medicina. E muitos dados empíricos na Engenharia de 

Software são proprietários (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). Além disso, há dificuldade para 

interpretar os resultados em função da heterogeneidade de estilos de apresentação. Também é 

freqüente a falta de informações importantes (JEDLITSCHKA et al., 2008). 

Dada a importância que jogos educacionais estão passando a assumir no processo de ensino-

aprendizagem, existe a necessidade de se explicitar como estão sendo avaliados os efeitos de 

aprendizagem pelo uso de jogos educacionais na área de Engenharia de Software. Além disso, 

identifica-se a falta de uma estrutura, guia ou framework para realização de estudos empíricos sobre 

os efeitos de aprendizagem pelo uso de jogos educacionais voltados para a área de Engenharia de 

Software. Acredita-se que a existência de uma estrutura, guia ou framework que facilite o trabalho 
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dos pesquisadores venha incentivar a realização de avaliações nesta área, além de servir como uma 

base para realização de comparações permitindo futuros aperfeiçoamentos. 

1.1.1  Solução Proposta 

Em função da falta de uma estrutura, guia ou framework que permita guiar o trabalho dos 

pesquisadores que desejem realizar estudos empíricos para avaliação dos efeitos de aprendizagem 

pelo uso de jogos educacionais na área de Engenharia de Software, o presente trabalho propõe o 

desenvolvimento de um framework para realização de tal atividade. Acredita-se que um framework 

para realização de estudos empíricos para avaliação dos efeitos educacionais de jogos na área de 

Engenharia de Software permitirá facilitar o trabalho dos pesquisadores e conseqüentemente 

contribuir para o aumento de estudos realizados. A solução proposta é denominada framework por 

prover um conjunto de orientações para realização do processo de estudos empíricos. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Através do presente trabalho será definido um framework para realização de estudos 

empíricos sobre os efeitos de aprendizagem pelo uso de jogos educacionais no processo de ensino-

aprendizagem de Engenharia de Software. Como forma de realizar uma avaliação inicial do 

framework, serão realizados dois estudos empíricos com base no mesmo. 

A avaliação do framework será realizada com base em diferentes experimentos conduzidos 

para a avaliação de um mesmo jogo educacional, chamado X-MED, desenvolvido no LQPS – 

Laboratório de Qualidade e Produtividade de Software da UNIVALI (GRESSE VON 

WANGENHEIM, THIRY e KOCHANSKI, 2008). Este jogo apóia o ensino de medição de 

software com base na abordagem GQM (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009). 

1.1.3  Justificativa 

Estudos empíricos têm sido tradicionalmente utilizados nas ciências sociais e psicologia, 

onde não é possível declarar leis naturais como em física. Nas ciências sociais e filosofia, o foco de 

interesse está no comportamento humano. A observação importante neste contexto é, portanto, que 

da mesma forma a Engenharia de Software é muito mais governada pelo comportamento humano 

através de pessoas desenvolvendo software, entre outras atividades. Assim, não se pode esperar 
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encontrar qualquer regra formal ou lei na Engenharia de Software exceto talvez quando focando em 

aspectos técnicos específicos (WOHLIN et al., 2000).  

Estudos empíricos são particularmente importantes na Engenharia de Software em função da 

forte dependência do fator humano existente no processo de software (SHULL, 2005). 

Experimentos na Engenharia de Software tipicamente envolvem humanos e tais experimentos são 

difíceis de serem realizados (VOKAC, 2002). Embora a importância de avaliações seja 

reconhecida, em relação às outras áreas da engenharia, estudos empíricos são subutilizados na 

Engenharia de Software (PERRY, PORTER e VOTTA, 2000). Uma das evidências é que a maioria 

dos artigos publicados em Ciência da Computação e Engenharia de Software apresenta pouca ou 

nenhuma validação empírica e a proporção de experimentos é particularmente baixa (SJOBERG et 

al., 2005). 

Existem iniciativas no sentido de padronização, mas tais iniciativas ainda estão muito 

focadas na padronização de um roteiro para apresentação dos resultados de estudos empíricos 

(KITCHENHAM et al., 2002; JURISTO e MORENO, 2001; SHAW, 2003; SINGER, 1999; 

WOHLIN et al., 2000). A área de Engenharia de Software carece de um framework que possa ser 

utilizado para guiar o trabalho de pesquisadores na realização de estudos empíricos especificamente 

sobre os efeitos de aprendizagem pelo uso de jogos educacionais. 

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho foi realizado com base nos seguintes objetivos. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um framework para apoiar a realização de estudos empíricos sobre os 

efeitos de aprendizagem pelo uso de jogos educacionais na área de Engenharia de Software. 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

1. Avaliar jogos utilizados para apoiar o ensino de Engenharia de Software; 

2. Analisar relatos de avaliações dos efeitos de utilização de jogos educacionais; 
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3. Identificar como é realizada a avaliação de jogos educacionais na Engenharia de 

Software; 

4. Identificar os requisitos para a construção de experimentos utilizados na avaliação de 

jogos educacionais; 

5. Avaliar o framework a partir da sua instanciação na elaboração de experimentos para a 

avaliação de um jogo de medição de software. 

1.3 METODOLOGIA 

Para melhor compreensão dos métodos utilizados no presente trabalho este tópico está 

dividido em metodologia da pesquisa e procedimentos metodológicos.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

A metodologia da pesquisa descreve os procedimentos para construção de conhecimentos, 

seguindo um conjunto rígido de regras (GOLDEMBERG, 1999). Para que um estudo seja 

considerado científico deve possuir originalidade, objetividade, coerência e consistência. Uma 

pesquisa científica consiste na realização de uma investigação planejada e desenvolvida em 

conformidade com as normas da metodologia científica (SILVA, 2001). 

Sob o ponto de vista da natureza, a metodologia utilizada neste trabalho pode ser 

classificada como pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada objetiva gerar produtos e/ou processos 

com finalidades imediatas, baseados em conhecimentos prévios (JUNG, 2004). Os produtos e/ou 

processos gerados são obtidos com base na fundamentação teórica extraída da bibliografia que 

aborda os assuntos tratados.  

Do ponto de vista de abordagem do problema, o trabalho utiliza a forma qualitativa. Tal 

abordagem visa desenvolver e realizar uma avaliação da aplicação do framework desenvolvido. 

Através desta abordagem é avaliada a aplicabilidade do framework na realização de estudos 

empíricos com jogos educacionais da área de Engenharia de Software. Pesquisas que utilizam a 

abordagem qualitativa visam interpretar fenômenos, portanto, nesta abordagem não é requerido o 

uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA, 2001). 
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Sob o ponto de vista dos objetivos, o trabalho utiliza o método de pesquisa analítica, a qual 

visa proporcionar um nível maior de familiaridade com o problema da pesquisa a fim de explicitá-lo 

ou construir hipóteses (GIL, 1991).   

Em função da realização de estudos empíricos do tipo experimento, também é utilizado o 

método indutivo o qual considera que a fundamentação do conhecimento está na experiência 

(SILVA, 2001). É utilizado ainda o método fenomenológico, pois é realizada a descrição direta da 

experiência tal qual ela ocorreu.  Este método utiliza a premissa de que a realidade não é única, mas 

que existem diferentes realidades as quais dependem da forma como são interpretadas (SILVA, 

2001). Portanto, os experimentos realizados são descritos com riqueza de detalhes suficientes para 

que possam ser replicados e/ou analisados por diferentes óticas objetivando a geração de novos 

conhecimentos. 

É utilizado o método da pesquisa bibliográfica, na qual a coleta e análise dos dados são 

realizadas com base em conteúdos já publicados, como artigos de periódicos, materiais 

disponibilizados na internet e livros. A pesquisa bibliográfica provê subsídios para a fundamentação 

teórica e também respostas para determinadas perguntas de pesquisa. Uma destas perguntas de 

pesquisa, por exemplo, está relacionada à como são avaliados os jogos educacionais na área de 

Engenharia de Software. 

Para realização do levantamento de informações sobre como são avaliados os jogos 

educacionais na área de Engenharia de Software foi seguido o processo de revisão sistemática 

definido por Kitchenham et al. (2007). Este processo define as etapas de planejamento, execução e 

apresentação dos resultados. Na etapa de planejamento são realizadas as atividades de identificar a 

necessidade de uma revisão, delegar a revisão, especificar as perguntas de pesquisa, desenvolver um 

protocolo de revisão e avaliar o protocolo de revisão. Na etapa de execução são realizadas as 

atividades de identificar a pesquisa, selecionar estudos primários, avaliar a qualidade do estudo, 

extrair e monitorar dados e sintetizar dados. Já na etapa de apresentação dos resultados, as 

atividades são especificar mecanismos de disseminação, formatar o relatório principal e avaliar o 

relatório. As principais informações extraídas através da revisão sistemática foram resumidas em 

uma tabela que pode ser consultada no apêndice A. Algumas destas informações foram traduzidas 

em gráficos para melhor visualização dos resultados. 
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1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Em relação aos procedimentos metodológicos o presente trabalho pode ser caracterizado 

como pesquisa experimental do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 1991). Esta 

caracterização pode ser utilizada pelo fato do trabalho determinar um objeto de estudo sobre o qual 

são selecionadas variáveis que podem influenciá-lo, são definidas formas de controle, bem como de 

observação dos efeitos produzidos pela variável no objeto. O desenvolvimento do framework para 

apoiar a construção de experimentos na avaliação empírica de jogos educacionais foi realizado 

através das etapas de revisão da literatura, desenvolvimento e avaliação do framework. 

Na etapa de revisão da literatura foi realizado um estudo bibliográfico sobre a teoria 

relacionada ao processo de ensino-aprendizagem, medição de software e estudos empíricos. Foi 

realizada uma revisão sistemática conforme definido por Kitchenham et al. (2007) com o objetivo 

de coletar informações sobre as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Que tipo de jogos ou ferramentas de simulação estão sendo utilizadas para o ensino 

da Engenharia de Software? 

• Qual o efeito de utilização de jogos e ferramentas de simulação no processo de 

ensino-aprendizagem de Engenharia de Software? 

Depois de realizado o levantamento dos dados da revisão sistemática foi analisado os dados 

obtidos. Uma vez analisados os dados da revisão sistemática, foi feita a compilação dos dados desta 

revisão sistemática com os dados de outras duas revisões sistemáticas que utilizaram como base o 

processo definido por Kitchenham et al. (2007) sobre jogos educacionais utilizados no processo de 

ensino-aprendizagem na área de Engenharia de Software. Os dados comuns foram reunidos numa 

planilha e gerados gráficos para análise. 

Na etapa de desenvolvimento do framework foram criadas cinco partes que compreendem as 

etapas para realização de estudos empíricos. Em cada uma das partes foram relacionadas as 

informações que devem ser preenchidas e/ou atividades que devem ser realizadas nas fases de 

definição e planejamento para posterior utilização nas fazes de execução, análise e interpretação e 

apresentação de resultados. Nos pontos em que o usuário do framework precisa decidir por uma das 

alternativas ou por adotar ou não uma estratégia ou abordagem, foram descritos critérios. Estes 
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critérios permitem que o pesquisador consiga tomar as decisões na fase de definição e planejamento 

sem necessidade de muito esforço, pois basta verificar se todos os critérios são atendidos. 

Na etapa de avaliação foi realizado o planejamento, execução e análise dos resultados de 

dois experimentos. O primeiro experimento foi realizado em Blumenau – SC com uma turma de 

alunos de graduação do sétimo semestre do curso de Sistemas de Informação. O experimento foi 

realizado durante o período das aulas da disciplina de Engenharia de Software. O segundo 

experimento foi realizado em São José – SC com uma turma de alunos de graduação do oitavo 

semestre do curso de Ciência da Computação. O experimento foi realizado durante as aulas da 

disciplina de Engenharia de Software II. Depois de realizados os experimentos os dados de ambos 

foram analisados, bem como os dados relativos à utilização do framework.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em 7 capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, 

apresenta por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da mesma forma foram 

estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e apresentadas as 

limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica conceituando o processo de ensino-

aprendizagem, medição de software, o jogo educacional X-MED v1.0 e estudos empíricos. 

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte de estudos empíricos realizados sobre os efeitos de 

aprendizagem pelo uso de jogos educacionais na Engenharia de Software, permitindo que seja 

evidenciada a falta de estudos nesta área, bem como a inexistência de um framework conforme 

proposto. 

O Capítulo 4 apresenta de forma detalhada o framework descrevendo os critérios a serem 

considerados no momento da definição dos elementos a serem utilizados na realização de estudos 

empíricos. 

O Capítulo 5 apresenta o planejamento de dois estudos empíricos realizados utilizando o 

framework. 

O Capítulo 6 apresenta os resultados da avaliação realizada. 
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No Capítulo 7, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos identificados 

inicialmente com os resultados alcançados. São descritas recomendações para continuação da 

pesquisa a partir das experiências adquiridas com a realização do trabalho. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Na fundamentação teórica são 

abordados assuntos relativos ao processo de ensino-aprendizagem, medição de software, é 

apresentado o jogo educacional de medição de software X-MED v1.0, bem como conceitos sobre 

estudos empíricos. 

2.1 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A educação pode ser vista como uma forma de perpetuação da sociedade através da 

transmissão de suas aquisições culturais de geração em geração. É um processo social que 

representa um importante papel na história das raças. A educação pode ser vista também como um 

processo individual que visa estimular o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos. Estes dois 

aspectos, na realidade, são complementares, pois não se compreende desenvolvimento individual 

sem que haja posse da herança social, da mesma forma que não se compreende transmissão social 

sem que haja transformação individual. “Tanto do ponto de vista da sociedade como do indivíduo, 

educação é estímulo de transformações.” (CUNNINGHAM, 1975, p. 6). A educação é um elemento 

de adaptação e normalização na integração do indivíduo com a sociedade (MEKSENAS, 1998). A 

tarefa que cabe à educação, portanto, é a de reproduzir os valores morais de uma sociedade através 

das gerações, integrando os indivíduos e promovendo a reforma de aspectos sociais considerados 

negativos. 

A aprendizagem, do ponto de vista cognitivista, é entendida como um processo individual de 

realização interna, que corresponde às mudanças das estruturas cognitivas internas que pode ser 

observada através da conduta externa dos indivíduos. A aprendizagem é dita um processo pelo fato 

da educação não poder ser entendida como algo pronto e acabado, mas sim em constante 

transformação (VENTURA, 2005). O processo de aprendizagem se dá pela interação do sujeito 

com o meio-ambiente, através do qual recebe desafios que ativam suas estruturas mentais de forma 

a permitir elaborar esquemas de soluções que satisfaçam a sua adaptação ou a transformação do 

meio em que está inserido. Desta forma, entende-se que a aprendizagem ocorre de forma 

permanente, em todas as situações da vida. Numa sala de aula, o professor desenvolve situações que 

visam causar o mesmo efeito no indivíduo, o que se compreende por ensinar. No processo de 
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ensino-aprendizagem o indivíduo adquire experiências que permitem aumentar sua capacidade, 

alterar disposições de ações em relação ao meio em que vive e promover mudanças em seu 

comportamento (BASTOS, 1994). 

O desenvolvimento de situações elaboradas de forma intencional e sistematizada é entendido 

por ensinar. Portanto, ensinar é o ato de criar situações que permitam ao aluno se relacionar de 

forma sistematizada com o meio. O ensinar implica organizar e planejar as circunstâncias 

apropriadas para que o aluno aprenda. Isto implica na necessidade de quem ensina levar em conta as 

características e necessidades de quem aprende, de modo a poder organizar de forma adequada as 

condições que possibilitem a aprendizagem. Este processo, no entanto, não é passivo. Para que 

ocorra aprendizagem é necessário que haja participação e interação do aluno como agente no 

ambiente criado. “Aprendizagem é um processo interno que consiste em mudanças permanentes, 

que se integram ao comportamento do indivíduo, levando-o a agir diferentemente em situações 

novas posteriores” (SENAC, 1997, p. 19). As idéias básicas do conceito são: 

• A aprendizagem é um processo, portanto não ocorre de maneira discreta, mas sim 

através das experiências do indivíduo; 

• A aprendizagem é um processo interno, portanto implica em mudanças das estruturas 

mentais do indivíduo, não podendo ser observada diretamente; 

• As mudanças ocasionadas pela aprendizagem implicam em alterações no 

comportamento do indivíduo que se manifestam no desempenho diante de situações 

problemáticas vivenciadas. A observação da ocorrência de aprendizagem se dá a 

partir destas observações; 

• As mudanças de comportamento se tornam permanentes, não sendo necessário 

repetir o processo que levou o indivíduo à construção daquele conhecimento. 

Este processo de aprendizagem pode ser visto como um sistema no qual o indivíduo está 

inserido. Os termos sistema ou abordagem sistemática são jargões comumente utilizados para 

designar situações de ensino-aprendizagem na grande maioria das situações em que há 

desenvolvimento de métodos educacionais relacionados com tecnologia (ELLINGTON e EARL, 

1996). 
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2.1.1  Abordagem Sistemática 

Na teoria geral de sistemas, um sistema é qualquer coleção de partes inter-relacionadas que 

juntas constituem um todo. Estas partes componentes, ou elementos do sistema são intimamente 

ligados uns aos outros direta ou indiretamente e qualquer mudança em um ou mais elementos pode 

afetar o desempenho de todo sistema de forma benéfica ou não. O processo de ensino-aprendizagem 

pode ser considerado bastante complexo. A entrada para o sistema de ensino-aprendizagem consiste 

de pessoas, recursos e informações. Já as saídas consistem de pessoas cujo desempenho ou idéias 

tenham melhorado de alguma forma desejada (ELLINGTON e EARL, 1996). Uma representação 

deste sistema é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de sistema de processo educacional. 

Fonte: Ellington e Earl (1996). 

Em tal sistema, o processo de ensino-aprendizagem pode ser tão complexo que pode ser 

considerado uma caixa preta na qual os mecanismos não são totalmente entendidos. Pesquisas 

relacionadas à natureza do processo de ensino aprendizagem permitiram entender melhor o que 

ocorre na caixa preta do sistema (ELLINGTON e EARL, 1996).  

 

Figura 2: Sistema modelo do processo educacional. 

Fonte: Ellington e Earl (1996). 
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Tais descobertas permitiram aos educadores estruturar a entrada do sistema de forma a tentar 

melhorar a saída através da melhoria da eficiência e eficácia do processo de aprendizagem. Tal 

abordagem é baseada numa organização de curso e currículo projetados com base no conhecimento 

existente atualmente sobre como as pessoas aprendem. Esta abordagem tenta moldar a entrada de 

um curso de forma que permita a melhor assimilação de conhecimentos e habilidades durante o 

processo de aprendizagem e, portanto maximizar a qualidade da saída (ELLINGTON e EARL, 

1996). A Figura 2 representa o sistema de ensino-aprendizagem de forma mais detalhada. 

Um sistema básico que pode ser utilizado no projeto e desenvolvimento de grande parte das 

situações de ensino-aprendizagem é apresentado na Figura 3. Este sistema básico é considerado 

suficientemente simplificado para o propósito de entendimento do processo. 

 

Figura 3: Abordagem simplificada de sistemas para currículos de cursos. 

Fonte: Ellington e Earl (1996). 
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Na abordagem simplificada de sistemas para currículo de cursos devem-se considerar as 

características do público alvo e os assuntos que serão abordados, estimar as habilidades e 

conhecimentos dos estudantes, formular objetivos e resultados de aprendizagem, selecionar os 

métodos educacionais apropriados, realizar, avaliar e evoluir o curso.   

A faixa de diversidade de experiências, interesses, conhecimentos, atitudes e habilidades dos 

estudantes que participarão de um curso influenciarão fortemente o projeto do curso. A 

confiabilidade no conteúdo do curso também deve ser considerada, bem como considerar as 

características das pessoas cujo curso tentará desenvolver (ELLINGTON e EARL, 1996). 

Outro ponto a ser considerado é a estimativa das habilidades e conhecimentos relevantes dos 

participantes. Pode-se partir da premissa de haver um público padrão que participará do curso, mas 

isso não se comprovará sempre. Além disso, pode ser que alguns tipos de conhecimentos e 

habilidades sejam comuns aos participantes, mas outros nem tanto, influenciando no projeto do 

curso. Estas influências podem implicar nos métodos de ensino, seqüência de módulos, sistemas de 

suporte, entre outros (ELLINGTON e EARL, 1996). 

Na formulação de objetivos e resultados de aprendizagem de um curso ou elementos de 

currículo há a tentativa de encapsular as novas habilidades, conhecimentos e atitudes que se 

pretende que o estudante adquira. Os objetivos e resultados de aprendizagem podem ser formulados 

pelos próprios estudantes, por funcionários, por professores, pela validação ou exame ou alguma 

combinação destas e outras fontes (ELLINGTON e EARL, 1996). 

Uma vez tendo objetivos específicos e resultados de aprendizagem é necessário selecionar o 

método apropriado de ensino-aprendizagem com razoáveis chances de realização. Existem diversos 

métodos de ensino que podem ser utilizados, mas deve-se ter em mente a seleção de um método que 

atenda aos objetivos estabelecidos e aos resultados de aprendizagem. Tal seleção em geral se dá 

através da combinação de pesquisas e experiências (ELLINGTON e EARL, 1996). 

O próximo passo no processo é a realização do curso. A realização do curso envolve todas 

as questões logísticas associadas com a execução do curso como estruturação, implementação da 

estratégia de ensino selecionada, utilização do material de suporte e mídia apropriados e garantir 

que os demais aspectos do curso corram da melhor forma possível (ELLINGTON e EARL, 1996). 
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O resultado combinado dos estágios anteriores é o envolvimento do estudante no processo 

de aprendizagem que foi planejado para desenvolver seus conhecimentos, habilidades e atitudes de 

acordo com as necessidades individuais e experiências. A efetividade do planejamento e realização 

do curso podem ser medidas pelo desempenho do estudante de forma contínua ou através de 

avaliação realizada no final. Esta avaliação deve estar relacionada aos objetivos específicos do 

curso, bem como aos resultados de aprendizagem. Caso sejam identificados pontos fracos no 

processo, devem ser realizadas melhorias. A partir da primeira vez que o ciclo completo for 

realizado este se torna um ciclo contínuo de desenvolvimento do processo (ELLINGTON e EARL, 

1996). 

Conforme Ellington e Earl (1996) existem três principais classes de métodos de ensino 

aprendizagem que são instrução em massa, aprendizagem individual e aprendizagem em grupo. A 

instrução em massa é composta por aulas expositivas, filmes, vídeos, apresentações, entre outros. A 

aprendizagem individual é composta por estudos diretos de textos, estudos de materiais de 

aprendizagem aberta, aprendizagem baseada em computador, multimídia, projetos, entre outros. Já 

a aprendizagem em grupo é composta por discussões em sala, seminários, tutoriais em grupo, 

projetos em grupo, entre outros. 

A utilização de jogos é uma técnica que pertence à categoria do método simulado e pode 

estar caracterizado como aprendizagem individual. Murcia et al. (2005) observa que em geral a 

utilização de jogos é caracterizada como uma prática recreativa. Embora haja este paradigma, as 

visões mais modernas acerca da utilização de jogos no processo de ensino-aprendizagem definem 

que jogos podem e devem ser utilizados para tal finalidade. As características intrínsecas têm 

tornado os jogos um veículo de aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento do 

educando (MURCIA et al., 2005). Embora pareça uma abordagem moderna, a utilização de jogos 

como ferramenta educacional é uma prática antiga. A utilização de jogos com finalidades 

educacionais foi iniciada em Roma e Grécia Antiga (KISHIMOTO, 1999). Embora fossem 

utilizados, os jogos não eram considerados ferramentas adequadas pela pedagogia tradicional, na 

qual o processo de ensino-aprendizagem era fortemente centrada na figura do educador. Naquela 

época os jogos não eram considerados adequados para serem utilizados na educação (MURCIA et 

al., 2005). 

Apenas a partir da segunda metade do século XX é que se intensificaram as pesquisas sobre 

a utilização de jogos como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Na década de 1960 
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foram alocados recursos em inúmeras universidades dos Estados Unidos para realização de 

pesquisas na área de jogos educacionais (ROCHA, 1997). Estas pesquisas resultaram em uma 

grande produção científica que se destinou principalmente a: 

• Desenvolvimento de novos jogos; 

• Classificação de jogos em função de seu conteúdo, forma de processamento e 

aplicação; 

• Melhoria na aplicação da tecnologia de jogos objetivando a utilização da forma mais 

adequada possível; 

• Relato de experiências realizadas no ensino de diversas disciplinas nas 

universidades; 

• Destacar e avaliar vantagens e desvantagens da aplicação em diferentes situações. 

Embora a maioria dos autores utilize a palavra jogo para designar os mais variados tipos de 

exercícios participativos, Ellington e Earl (1996) estabelecem que os jogos sejam apenas uma das 

categorias de exercícios participativos. 

2.1.2  Classificação dos Objetivos Educacionais 

De uma forma sistematizada, os objetivos do processo de ensino-aprendizagem podem ser 

enquadrados em três categorias: propósitos, objetivos e resultados de aprendizagem (ELLINGTON 

e EARL, 1996). Estas categorias também são comumente identificadas como objetivos gerais, 

objetivos específicos e objetivos de aprendizagem. Os propósitos ou objetivos gerais são os 

resultados que se deseja alcançar com um curso, uma unidade de ensino ou mesmo um módulo de 

curso ou disciplina. Geralmente os propósitos ou objetivos gerais são alcançados ao final do curso 

ou disciplina (BORBA e LUZ, 2002).  

Os objetivos ou objetivos específicos definem os meios através dos quais os propósitos ou 

objetivos gerais serão alcançados. Estes objetivos definem o que se espera obter como resultado 

após a aula. Os resultados de aprendizagem ou objetivos de aprendizagem definem o que os 

estudantes estarão capacitados a fazer após participarem do processo de aprendizagem. Os 
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resultados de aprendizagem ou objetivos de aprendizagem são as novas competências que devem 

ter sido adquiridas pelo estudante (BLOOM, 1956). 

O estabelecimento de objetivos educacionais, também conhecido como taxonomia dos 

objetivos educacionais ou mais popularmente como taxonomia de Bloom, é uma estrutura que 

organiza de forma hierárquica os objetivos educacionais. A taxonomia dos objetivos educacionais é 

resultado de um trabalho realizado por especialistas de diversas universidades americanas na década 

de 1950. O resultado deste trabalho também é conhecido como taxonomia de Bloom pelo fato da 

liderança do trabalho ter sido exercida por Benjamim Samuel Bloom. A taxonomia de Bloom é 

largamente reconhecida na educação escolar como uma das principais bases para definição de 

materiais instrucionais (MACHANICK, 2000). 

Bloom identificou três domínios de aprendizagem, cada qual organizado como uma série de 

níveis ou pré-requisitos. Os domínios de aprendizagem identificados foram (BLOOM, 1956): 

• Cognitivo: domínio do conhecimento. Refere-se às estruturas de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades intelectuais; 

• Afetivo: domínio das atitudes. Refere-se à como lidar com os aspectos emocionais 

como sentimentos, valores, gratidão, entusiasmo, motivação e atitudes; 

• Psicomotor: domínio das habilidades. Refere-se às capacidades de realizar 

movimentos, coordenação e demais habilidades motoras. 

No domínio cognitivo, Bloom identificou seis níveis, partindo do conhecimento, lembrança 

ou reconhecimento de fatos classificando-o como o nível mais baixo, subindo até o nível mental 

mais complexo e abstrato classificado como avaliação. Esta taxonomia do domínio cognitivo 

objetiva categorizar níveis de abstração de questões que comumente ocorrem no contexto 

educacional. Para o projeto educacional, a taxonomia fornece uma classificação para o processo de 

aprendizagem cognitiva que está incluída nos objetivos educacionais. A classificação dos objetivos 

educacionais utilizando a taxonomia ajuda a determinar o nível de aprendizagem incluída na 

unidade de ensino ou conteúdo específico. 
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     6. Avaliação      

    5. Síntese     

   4. Análise    

  3. Aplicação   

 2. Compreensão  

1. Conhecimento 

 

Figura 4: Taxonomia de Bloom. 

Fonte: Bloom (1956). 

Os níveis de profundidade do domínio cognitivo são: conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação. Cada nível pode ser entendido como (BLOOM, 1956): 

• Conhecimento: recuperar conhecimentos relevantes, como fatos, conceitos e 

padrões, da memória de longo prazo; 

• Compreensão: construir significado a partir de mensagens educacionais, incluindo a 

comunicação oral, escrita e gráfica; 

• Aplicação: utilizar um procedimento aprendido em novas situações; 

• Análise: decompor um elemento em suas partes constituintes e determinar seus 

princípios de organização; 

• Síntese : reunir elementos para formar um todo coerente ou funcional; reorganizar 

elementos em um novo padrão ou estrutura;  

• Avaliação: julgar com base em critérios e padrões. 

A Figura 4 representa de forma gráfica os níveis da taxonomia de Bloom. No momento da 

definição dos resultados de aprendizagem é necessário definir quais níveis do domínio cognitivo 

que se pretende atingir. O conteúdo e materiais utilizados devem ser preparados tendo em vista os 

resultados de aprendizagem definidos. 
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2.2 MEDIÇÃO DE SOFTWARE 

As medições permitem aumentar o conhecimento sobre o processo através do qual o produto 

é desenvolvido, permitindo que se possa administrar de forma mais efetiva através da quantificação 

(PRESSMAN, 1995). A medição permite aos profissionais de software medir e prever os processos 

de software e recursos necessários para o desenvolvimento de um projeto (PETERS e PEDRYCS, 

2001). A medição também é uma fonte de informações, fundamental para fornecer respostas sobre 

questões relevantes relacionadas aos processos adotados e os resultados obtidos com a utilização 

dos mesmos. Algumas das respostas que podem ser obtidas permitem identificar se os processos 

técnicos e gerenciais estão adequados e ainda permitem obter subsídios para a melhoria daqueles 

que não estiverem satisfatórios. (DeMARCO, 1991). Pelo fato da medição dar o suporte necessário 

para ações de melhoria da qualidade, esta tem se tornado cada vez mais importante no contexto da 

Engenharia de Software (ROCKENBACH, 2003).  

Na norma ISO/IEC 15939 a medição é definida como um conjunto de operações cujo 

objetivo é a determinação do valor de medidas (ISO/IEC, 2002). Medição é o processo pelo qual 

números ou símbolos são atribuídos à atributos de entidades no mundo real, descrevendo-os de 

acordo com regras claramente definidas (FENTON, 1991). Uma medida é uma indicação 

quantitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de um produto ou processo 

(ISO/IEC, 2002). Já uma métrica é qualquer tipo de medição que se refira a um software, processo 

ou documentação relacionada (SOMMERVILLE, 2003). 

Kettelerij (2006) argumenta que dentre as abordagens existentes para a medição de software 

as que têm se destacado pela utilização na prática são GQM - Goal/Question/Metric (BASILI e 

WEISS, 1984) e PSM – Practical Software and Systems Measurement (PSM, 2003). A seguir estes 

métodos são descritos em detalhes. 

2.2.1  GQM 

Em organizações cuja gestão esteja fortemente apoiada em sistemas de gerenciamento 

organizacional, o sucesso pode ser comprometido se a estratégia de negócio não puder ser traduzida 

em um conjunto de objetivos operacionais no software. É necessário, portanto, que os objetivos 

organizacionais sejam traduzidos em objetivos de medição para que os dados obtidos contribuam 
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nas decisões de alto nível da organização (BASILI et al., 2007). A abordagem GQM tem se 

mostrado bastante útil em diversos contextos organizacionais no apoio ao estabelecimento do 

gerenciamento quantitativo de projetos de software (BASILI et al., 2007). 

O método GQM foi desenvolvido por Victor R. Basili e David M. Weiss e estendido com 

outros conceitos por Dieter H. Rombach. O método GQM é resultado de diversos anos de 

experiência prática e pesquisas acadêmicas (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). A idéia básica do 

GQM é derivar métricas de software a partir de perguntas e objetivos.  

A adoção sistemática de medições é tipicamente realizada através de um programa de 

medição. Programas de medição podem apresentar diversos tipos de benefícios. O mais desejável é 

o atendimento dos objetivos de melhoria explícitos os quais podem estar relacionados a produtos ou 

processos. Um programa de medição pode proporcionar também a melhoria na comunicação com a 

equipe do projeto, definição dos processos e execução dos processos. A questão dos benefícios 

financeiros diretos é de difícil medição, pois existem muitos fatores indiretos envolvidos 

(SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). 

 

Figura 5: Fases do método GQM. 

Fonte: Solingen e Berghout (1999). 
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Um programa de medição baseado no método GQM possui as fases de planejamento, 

definição, coleta de dados e interpretação dos dados. A Figura 5 demonstra graficamente estas 

fases, bem como as relações entre elas. A seguir cada uma destas fases é explicada em detalhes. 

2.2.1.1 Fase de Planejamento  

O processo de estabelecimento de um programa de medição que esteja baseado no método 

GQM inicia pela fase de planejamento. Esta fase tem como finalidade a coleta das informações 

necessárias para o estabelecimento de um programa de medição adequado às necessidades da 

organização. A atividade de planejamento implica inicialmente na caracterização do ambiente no 

qual será implantado o programa de medição, bem como a identificação de objetivos 

(KETTELERIJ, 2006). Além da coleta destas informações, a fase de planejamento visa ainda a 

preparação e motivação das pessoas envolvidas no programa de medição (SOLINGEN e 

BERGHOUT, 1999). A comunicação adequada também é uma boa prática em um processo desta 

natureza. 

Um resultado importante da fase de planejamento é o plano do projeto, pois documenta 

procedimentos, cronogramas e objetivos do programa de medição, além de servir como base para a 

promoção de melhorias. Entre outras informações, o plano do projeto pode conter o planejamento 

para capacitação dos envolvidos (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). 

A fase de planejamento consiste em estabelecer a equipe GQM, selecionar a área de 

melhoria, selecionar o projeto e estabelecer a aquipe do projeto, criar o plano do projeto e realizar 

capacitação. A equipe GQM deve (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• ser independente da equipe do projeto e não ter interesse nos resultados de medição; 

• possuir conhecimento prévio suficiente sobre os objetos de medição; 

• ter em mente que a equipe do projeto é proprietária do programa de melhoria, pois 

uma equipe de projeto é mais gerenciável em um projeto; 

• ser orientada à melhoria, incluindo a disposição para melhoria; 

• ser entusiasta, de forma a motivar a equipe do projeto. 
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É importante que tanto a equipe de medição quanto a equipe do projeto estejam dispostos a 

obter os resultados mais precisos e fidedignos possíveis. O comprometimento dos envolvidos deve 

ser alto, de modo que as medições realizadas, sejam positivas ou negativas, sejam utilizadas para 

identificação das causas dos valores obtidos. As principais atividades da equipe GQM são 

(SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• planejar programas de medição em projetos de desenvolvimento; 

• prezar pelas atividades de definição de medidas e desenvolver os resultados do 

GQM; 

• verificar a coleta de dados com a equipe do projeto e dados de processos disponíveis; 

• preparar a interpretação dos dados de medição através de sessões de feedback; 

• participar como moderador nas sessões de feedback; 

• apresentar o progresso à equipe do projeto e de gerenciamento, disseminar e 

organizar os resultados. 

Em parte, o nível de sucesso de um programa de medição está diretamente relacionado com 

as habilidades pessoais dos membros da equipe de medição. A principal habilidade pessoal que a 

equipe de medição deve possuir é a capacidade de motivar as demais pessoas envolvidas 

(SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). Além disso, é desejável que os membros da equipe de 

medição tenham boa reputação, permitindo que haja confiança no trabalho realizado, bem como nos 

resultados obtidos. 

Uma vez montada a equipe de medição, o próximo passo no processo é a identificação e 

seleção de produtos ou áreas de processo para melhoria. Exemplos incluem (SOLINGEN e 

BERGHOUT, 1999): 

• problemas com os quais a organização esteja lidando; 

• áreas de processos identificadas como carentes de avaliação; 

• áreas de melhorias de produtos com base em objetivos estratégicos de negócio. 
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As melhorias realizadas, em geral, são refinamentos operacionais de objetivos de melhoria 

estratégicos da organização. Tais objetivos de melhoria em boa parte das vezes são traduzidos no 

nível de refinamento operacional em quatro aspectos básicos como custo, tempo, risco e qualidade 

(SOLINGEN e BERGHOUT, 1999).  

A atividade de definição das atividades operacionais que atenderão aos objetivos 

estratégicos do negócio não é uma atividade trivial. Para auxiliar os profissionais que precisam 

realizar a definição de medições relacionadas a software, foi disponibilizado pelo SEI (Software 

Engineering Institute) um manual denominado "Goal-Driven Software Measurement — A 

Guidebook" (PARK et al., 1996). O propósito deste manual é mostrar como identificar e definir 

medições de software de forma a atender aos objetivos estratégicos da organização. O processo 

apresentado permite produzir medições de forma a elucidar as questões de gerenciamento mais 

importantes para o negócio, possuindo rastreabilidade com os objetivos de negócio (PARK et al., 

1996).  

Além do uso do manual disponibilizado pelo SEI, a identificação de áreas que necessitam de 

melhoria, pode ser realizada através de avaliações ou revisões da organização de desenvolvimento 

de software de forma a obter evidências das práticas utilizadas e identificar os principais problemas 

existentes. Uma vez identificadas as área que necessitam de implementações de melhorias, os 

seguintes detalhes devem ser descritos (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• área com problema ou necessidade de melhoria; 

• processos ou produtos relacionados/envolvidos; 

• influências organizacionais, tecnológicas, de ambiente e legais; 

• pessoas envolvidas; 

• experiência das pessoas envolvidas com medição e GQM. 

Esta caracterização pode ser realizada através de questionários ou formulários preparados 

especificamente para obtenção deste conjunto de dados. Tal caracterização é utilizada como base 

para as fases seguintes do método GQM. É recomendado que os questionários sejam realizados em 

duas sessões. A primeira sessão deve conter questões genéricas que possam ser respondidas por 
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todos os envolvidos. A segunda sessão deve conter apenas questões específicas ao contexto de cada 

respondente (KETTELERIJ, 2006). 

Após definida a equipe de medição e selecionada a área na qual serão implementadas as 

melhorias é necessário selecionar um projeto e definir a equipe do projeto. A definição da equipe do 

projeto deve levar em consideração o fato de que os seus membros realizarão as atividades de 

medição, além de adotarem o processo definido. Tais pessoas devem estar comprometidas e 

motivadas com as atividades que desempenharão. O alinhamento dos objetivos de medição com as 

idéias da equipe do projeto também permitem facilitar a implantação do programa de medição. A 

idéia é que a equipe do projeto seja a proprietária do programa de medição e responsável pelos 

resultados obtidos (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). 

O plano do projeto deve ser desenvolvido após terem sido efetuadas as definições descritas 

anteriormente. Este plano deve estar de acordo com a abordagem definida e possuir (SOLINGEN e 

BERGHOUT, 1999): 

• resumo do programa de medição; 

• escopo do programa de medição; 

• relacionamento entre os objetivos de melhoria e os objetivos do projeto de 

desenvolvimento de software; 

• descrição dos resultados esperados; 

• cronograma de atividades; 

• lista de resultados; 

• alocação de recursos; 

• análise custo/benefício; 

• descrição da organização da equipe de medição e do projeto; 

• descrição do processo de gerenciamento; 
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• plano de treinamento da equipe; 

• forma como os resultados serão divulgados. 

Dentre os itens relacionados anteriormente existem dois que contribuirão de maneira 

relevante para a aceitação do projeto pela organização. O primeiro deles é a análise custo/benefício, 

pois possui o esforço necessário pelas equipes envolvidas e os benefícios que serão obtidos a partir 

da sua realização. O segundo é um planejamento realístico do programa de medição, contemplando 

todas as fases e atividades necessárias no cronograma. Uma forma apontada por Solingen e 

Berghout (1999) para manter a equipe de medição e do projeto motivada e comprometida é através 

da organização regular de treinamentos e sessões de promoção nas quais são apresentadas: 

• a definição clara dos objetivos de melhoria propostos; 

• os benefícios de um programa de medição; 

• os impactos das medições nas atividades de desenvolvimento diárias; 

• a discussão das experiências de outras organizações e projetos. 

Além da importância da participação de todos os membros das equipes do projeto e da 

equipe de medição, também é importante a participação dos responsáveis pelo gerenciamento das 

equipes envolvidas e de representantes da alta administração. A equipe de medição deve receber 

sessões de treinamento que envolva o princípio de medição, explanação do método GQM e 

detalhamento do método GQM. As sessões de treinamento realizadas para a equipe de medição não 

devem ficar focadas apenas em questões teóricas, mas também prover respostas para perguntas 

como (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• quais atividades de medição devem ser realizadas? 

• por que tais atividades devem ser realizadas? 

• como e quando tais tarefas devem ser realizadas? 

• quanto esforço é necessário para realizar as atividades? 

• as atividades de medição influenciarão as demais atividades diárias? 
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• quais serão os benefícios das atividades de medição? 

• o que será aprendido com as atividades de medição? 

Não há necessidade de responder a todas as perguntas numa única sessão, pois se pode 

responder uma parte delas, além de outras perguntas em diversas sessões, de forma que a motivação 

da equipe possa ser gerenciada. O que deve ser feito antes de iniciar as atividades do projeto é a 

realização do treinamento mínimo necessário para que cada envolvido possa realizar suas 

atividades. 

2.2.1.2 Definição  

Na fase de definição de um programa de medição baseado em GQM deve ser desenvolvido 

o plano GQM, o plano de medição e o plano de análise. Estes três planos possuem todas as 

informações pertinentes ao programa de medição. Solingen e Berghout (1999) definiram um 

processo com onze passos para a realização completa da fase de definição de um programa de 

medição baseado em GQM. Os onze passos são: 

• definir os objetivos de medição; 

• rever ou produzir um modelo de processo de software; 

• conduzir entrevistas GQM; 

• definir perguntas e hipóteses; 

• revisar perguntas e hipóteses; 

• definir métricas; 

• verificar a consistência e completude das métricas; 

• produzir o plano GQM; 

• produzir o plano de medição; 

• produzir o plano de análise 
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• revisar os planos. 

Na definição de objetivos de medição é realizada a definição formal dos objetivos de 

medição os quais são derivados dos objetivos de melhoria identificados na fase de planejamento e 

foram descritos no plano do projeto. Na definição dos objetivos de medição devem participar todas 

as pessoas envolvidas no programa de medição. Os objetivos de medição devem ser definidos de 

forma compreensível e claramente estruturada.  

Um modelo para tal definição foi proposto por Basili, Caldiera e Rombach (1994) o qual 

especifica o objeto, propósito, enfoque, ponto de vista e contexto. A utilização e relevância de tal 

modelo ficam mais claras quando exemplificado: Analisar <objeto> com o propósito de 

<propósito> com relação ao seu (à sua) <enfoque da qualidade> do ponto de vista de <ponto de 

vista> e no contexto <contexto>. Um exemplo preenchido do modelo seria (STAA, 2008): Analisar 

<procedimentos> com o objetivo de <determinar> o <efeito da complexidade sobre o número de 

falhas encontradas> do ponto de vista da <equipe de desenvolvimento> e no contexto de 

<programas desenvolvidos em linguagem C>. Através da utilização deste modelo, a definição de 

objetivos de medição é facilitada. 

 

Figura 6: Modelo visual da definição de objetivos. 

Fonte: Basili, Caldiera e Rombach (1994). 
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Conforme mencionado anteriormente, a definição de objetivos de medição deve estar 

alinhada com os objetivos estratégicos da organização (BASILI et al., 2007). A Figura 6 demonstra 

tal alinhamento num modelo visual. Em determinadas situações pode não ser trivial a identificação 

dos objetivos de medição segundo os objetivos estratégicos da organização. Para facilitar a 

atividade de definição de objetivos de medição em tal situação, Solingen e Berghout (1999) 

propõem a utilização das seguintes sete perguntas: 

• quais são os objetivos estratégicos em sua organização? 

• que forças têm impacto em seus objetivos estratégicos? 

• Como você poderia melhorar o desempenho? 

• quais são seus principais problemas? 

• quais são seus objetivos de melhoria? 

• como você pode alcançar seus objetivos de melhoria? 

• quais são possíveis objetivos de medição e qual é a prioridade dos mesmos? 

A partir do momento em que há a definição dos objetivos de medição é necessário revisar ou 

produzir um modelo de processo de software. O conhecimento do modelo de processo de software é 

necessário para que possam ser definidos os pontos do processo em que serão realizadas as 

medições (KETTELERIJ, 2006). Caso o modelo de processo de software em uso não esteja 

formalmente descrito é importante que o processo seja descrito tal qual é executado. 

Uma forma de obtenção de informações relevantes é a condução de entrevistas GQM. O 

objetivo de realizar estas entrevistas é explicitar o conhecimento implícito. O registro das 

informações obtidas em tais entrevistas pode ser registrado na forma de planilha, conhecida como 

abstraction sheet. A Figura 7 apresenta um modelo de abstraction sheet preenchido. 
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Abstraction Sheet 

Objetivo Projeto Monitorar Esforço, custo 

e cronograma 

Gerente de Projeto Principal projeto da 

empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Fases em atraso 

Q2. Variação no esforço por atividade (planejado x atual) 

Q3. Variação na produtividade (planejado x atual)  

Q4. Variação de cronograma (SPI) 

Q5. Variação de custo (CPI) 

Q6. Produtividade (planejado x atual) 

V1. Quantidade de pedidos de mudança 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Crité rio de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 4 dias V1    X   

HQ2 Gráfico de barras +/- 10%        

HQ3 Gráfico de execução +/- 10%        

HQ4 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ5 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ6 Valor +/- 10%        

 

Figura 7: Modelo de Abstraction Sheet. 

Conforme pode ser observado no exemplo, as quatro seções de uma abstraction sheet são 

(SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• Enfoque da qualidade : quais são as possíveis métricas para medir o objeto de um 

objetivo, de acordo com os membros do projeto? 

• Hipótese de baseline: qual é o conhecimento atual dos membros em relação a estas 

métricas? As expectativas estão documentadas como hipóteses de baseline da 

métrica? 

• Fatores de variação: que fatores acredita-se que influenciarão na métrica? 

• Impacto na hipótese de baseline: como estes fatores de variação podem influenciar 

as medições atuais? Que tipo de dependências entre as métricas e os fatores de 

influência são assumidas? 
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A abstraction sheet é um ferramenta poderosa que pode ser utilizada durante o 

estabelecimento de um programa de medição de maneira que as informações obtidas nas entrevistas 

possam ser organizadas de forma estruturada e posteriormente copiadas da abstraction sheet para o 

plano GQM. Além disso, a abstraction sheet pode ser utilizada para estruturar a apresentação e 

interpretação de dados de medição durante as sessões de feedback. A abstraction sheet também é 

conhecida como sendo um resumo do plano GQM (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). 

A definição dos objetivos é realizada em nível abstrato, já as perguntas são refinamentos dos 

objetivos em um nível mais operacional, mais adequado para interpretações. Através das respostas 

às perguntas pode-se concluir se um objetivo está sendo atingido (KETTELERIJ, 2006). Para que as 

respostas possam dar sustentação aos objetivos é necessário que sejam realizadas verificações para 

garantir que as perguntas definidas possam fornecer as conclusões aos objetivos de forma 

satisfatória (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). A Figura 8 representa graficamente a estrutura 

GQM. 

 

Figura 8: Estrutura GQM. 

Fonte: Basili, Caldiera e Rombach (1994). 

Na estrutura do GQM os objetivos estão no nível mais abstrato, as perguntas estão 

localizadas no nível intermediário e as métricas representam o nível concreto. Na estrutura GQM os 

objetivos estão no nível conhecido como conceitual, as perguntas no nível conhecido como 

operacional e as métricas no nível conhecido como quantitativo. No nível conceitual é realizada a 

identificação de objetivos a serem atingidos em relação à produtos, processos ou recursos. No nível 

operacional são definidas as perguntas que ajudam a entender como atingir os objetivos. Estas 

perguntas endereçam o contexto de qualidade de determinado ponto de vista. Já no nível 



44 

 

quantitativo são definidas as métricas que identificam as medições necessárias para responder as 

perguntas (STAA, 2008). A Figura 9 demonstra graficamente tal hierarquia. 

 

Figura 9: Exemplo de estrutura GQM. 

Fonte: Staa (2008). 

A partir do momento que os objetivos estão refinados em uma lista de perguntas, podem ser 

definidas as métricas de modo a fornecer informação quantitativa para responder as perguntas de 

forma satisfatória (KETTELERIJ, 2006). Uma vez definidas as métricas, a estrutura deve ser 

verificada para garantir que os objetivos, perguntas e métricas estejam consistentes e completas com 

relação ao objeto sob medição. As definições que fazem parte do programa de medição são 

documentadas no plano GQM. O plano GQM serve como guia para a interpretação de dados e serve 

de base para o desenvolvimento do plano de medição e o plano de análise. O último passo da fase 

de definição é a revisão dos planos estabelecidos com o objetivo de obter a concordância dos 

membros da equipe do projeto em relação aos objetivos, perguntas e métricas definidas, 

identificação de definições não estabelecidas ou desnecessárias e obter a concordância dos membros 

da equipe do projeto com as definições do material de feedback propostas (SOLINGEN e 

BERGHOUT, 1999). 
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2.2.1.3 Coleta de Dados  

Na fase de coleta de dados são definidos os procedimentos de coleta de dados e 

correspondentes ferramentas para realizar o registro dos dados coletados. Os procedimentos de 

coleta de dados definem os aspectos que requerem atenção na atividade de coleta de dados. As 

atividades de coleta de dados estão descritas no plano de medição e dizem respeito aos seguintes 

aspectos relacionados à coleta de dados (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999): 

• para uma certa métrica, qual pessoa deve coletar o dado? 

• quando o dado deve ser coletado? 

• como o dado pode ser coletado de maneira mais eficiente e efetiva? 

• para quem os dados coletados devem ser entregues? 

Procedime nto de Coleta de Dados 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

data 

Final da 

atividade 

MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Semanal Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

duração 

Gerente 

do 

Projeto 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 

Figura 10: Exemplo de procedimento de coleta de dados. 

Os demais elementos que fornecem suporte para o processo de coleta de dados devem ser 

desenvolvidos em grande parte com base nas respostas das perguntas anteriormente elencadas. A 

coleta de dados pode ser realizada com base em formulários impressos, formulários eletrônicos ou 

utilizar ferramentas automatizadas. É importante não limitar as possibilidades de coleta de dados 

apenas pelo fato de realizar a coleta de dados de forma automatizada. Em diversos casos é mais 
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eficiente utilizar a coleta de dados manual, mas ter o conjunto de dados necessários para tomada de 

decisão de melhoria de processo do que automatizar a coleta, mas ficar limitado em termos de tipos 

de dados coletados. A idéia básica que rege tal questão é a de que os dados valiosos são obtidos 

através das pessoas e não de ferramentas automatizadas (SOLINGEN e BERGHOUT, 1999). A 

Figura 10 representa um exemplo de definição de procedimento de coleta de dados. 

Antes de iniciar a coleta de dados realizada por pessoas é necessário treiná-las para a 

atividade. Este treinamento pode ser realizado através de pequenos pilotos ou simulações para que 

as pessoas possam entender os procedimentos e realizar as atividades de forma correta. Após o 

treinamento e iniciado o processo de coleta de dados reais do projeto é aconselhável que se 

estabeleça um período experimental, de modo que as pessoas envolvidas possam compreender os 

procedimentos de forma definitiva. Os dados coletados devem ser armazenados de forma que 

possam ser recuperados sempre que necessário. É recomendado que o procedimento de coleta de 

dados seja mantido o mais simples possível (KETTELERIJ, 2006). 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Roger Gilmour 13/08/2009 28/08/2009 96 

 

 Figura 11: Exemplo de dados coletados. 

Após a coleta dos dados é necessário verificar se os dados coletados refletem a realidade, ou 

seja, é necessário verificar se é possível confiar nos dados coletados para posterior interpretação e 

tomada de decisão com base nos mesmos. Esta atividade é denominada de análise dos dados. A 

Figura 11 apresenta um exemplo de conjunto de dados coletados em formato adequado para análise. 

A análise dos dados é uma espécie de verificação para garantir que os dados foram corretamente 

coletados. A partir do momento que os dados foram coletados, analisados e armazenados, pode-se 

proceder a interpretação para obtenção de informações relevantes ao programa de medição. 

2.2.1.4 Interpretação  

A fase de interpretação é considerada uma fase muito importante pelo fato de que é nesta 

fase que se espera encontrar respostas para as perguntas sobre as quais foi definido o programa de 

medição. O principal objetivo desta fase é obter conclusões em relação ao programa de medição. É 
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certo que tais conclusões são particulares para cada programa de medição, pois são baseadas nas 

necessidades de medição relativa à situação de cada organização (SOLINGEN e BERGHOUT, 

1999). 

 

Figura 12: Exemplo de apresentação de resultado de medição. 

Antes que os dados sejam interpretados pelos envolvidos na atividade é necessário organizar 

de forma prévia o que será apresentado na reunião de feedback. Esta preparação diz respeito a 

processar os dados coletados e colocá-los num formato de apresentação de fácil interpretação. O 

formato de apresentação deve ser o mais simples possível (KETTELERIJ, 2006). A Figura 12 

apresenta um exemplo de representação de resultado de medição denominado curva S. 

A idéia da reunião de feedback é reunir todos os membros da equipe de medição e equipe do 

projeto e discutir os resultados obtidos. Na reunião de feedback, além de analisar os resultados do 

último período deve-se avaliar os resultados das ações realizadas desde a última reunião, 

interpretação dos dados de medição em relação às perguntas e objetivos definidos no plano GQM e 

traduzir a interpretação em conclusões e planos de ação. 

Uma vez realizada a reunião de feedback a equipe GQM realiza o registro da reunião em ata 

contendo as observações relevantes, interpretações, conclusões e planos de ação definidos. Tal ata 

deve ser publicada para toda a equipe envolvida. Uma vez completo o primeiro ciclo, os ciclos 
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seguintes são baseados na retroalimentação do ciclo anterior, promovendo assim um ciclo de 

melhoria contínua. 

2.2.2  PSM 

O PSM - Practical Software and Systems Measurement é uma abordagem que descreve um 

processo de medição orientado por informações que tratam dos objetivos técnicos e de negócios de 

uma organização (PSM, 2003). O desenvolvimento do PSM é patrocinado pelo Departamento de 

Defesa dos EUA (DoD) e US Army. O desenvolvimento do PSM tem sido baseado em experiências 

práticas de medição realizadas pelo DoD, governo americano e indústria (PSM, 2003). O PSM foi 

utilizado como modelo de referência para o padrão ISO 15939, o qual foi utilizado como base para 

a definição da área de processos (PA - Process Area) do CMMI (KETTELERIJ, 2006). A 

documentação do PSM possui a descrição de como realizar a definição e execução de um programa 

de medição de forma a atender as necessidades de informação das organizações que adquirem e 

fornecem softwares e sistemas (PSM, 2003). 

O principal foco do PSM está voltado para o nível de projetos, apresentando uma abordagem 

para a definição e implementação eficaz de um processo de medição para projetos de software e de 

sistemas. O PSM tem como objetivo prover aos gerentes de projeto e gerentes técnicos  informações 

quantitativas necessárias para a tomada de decisões que possam afetar o cronograma e custo do 

projeto, bem como os objetivos de desempenho técnico. Embora a abordagem PSM esteja com o 

foco em nível de projeto, o processo de medição baseado em informações pode ser estendido para o 

tratamento de requisitos de medição em nível de organização (PSM, 2003).  

Um detalhe relevante a ser destacado é que a abordagem GQM é orientada à objetivos e a 

abordagem do PSM está orientada ao fornecimento de informações. A implementação de um 

programa de medição que inclua o PSM envolve a definição da necessidade de informações da 

organização e dos projetos e então selecionar as medições que forneçam as informações que 

atendam a tais necessidades (KETTELERIJ, 2006). 

A medição no PSM é descrita como um processo sistemático, mas flexível, podendo ser 

adaptado para satisfazer necessidades de informação e características específicas de cada projeto. 

As medições podem ser selecionadas das seguintes categorias (KETTELERIJ, 2006): cronograma e 

progresso, recursos e custos, estabilidade e tamanho do produto, qualidade do produto, desempenho 
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do processo, efetividade tecnológica e satisfação do usuário. A abordagem PSM possui um processo 

para seleção das medições apropriadas com base em questões e objetivos relevantes a um projeto de 

desenvolvimento de software (BASILI et al., 2007). 

 

Figura 13: O processo de medição PSM. 

Fonte: PSM (2003). 

A Figura 13 demonstra que a abordagem PSM define as atividades de medição de adaptação 

de medidas, aplicação de medidas, implementação do processo e avaliação da medição. As 

atividades de adaptação de medidas e aplicação de medidas formam o centro do processo de 

medição que fornecem informações diretamente aos responsáveis pela tomada de decisões. A 

atividade de implementação do processo envolve as atividades que estabelecem o processo de 

medição dentro de uma organização. Na atividade de avaliação da medição são identificadas as 

tarefas de avaliação e melhoria que servirão para todo o programa de medição (PSM, 2003).  

O processo de medição deve estar integrado aos demais processos que fazem parte do ciclo 

de vida dos projetos de software e de sistemas. Em situações em que os processos do ciclo de vida 

são dinâmicos o processo de medição deve acompanhar o dinamismo das mudanças e adaptações ao 

projeto. Estas atividades de adaptação e aplicação de medidas são iterativas durante todo o ciclo de 
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vida do projeto. As questões, medidas e técnicas de análise podem mudar com o passar do tempo 

com objetivo de atender as necessidades do projeto sendo executado. 

2.3 O JOGO X-MED 

O X-MED é um jogo educacional para a área de medição de software alinhado ao nível 2 do 

CMMI-DEV 1.2 (Capability Maturity Model Integration) e/ou respectivo nível F no MPS.BR 

(SOFTEX, 2007). O jogo está baseado nas abordagens GQM – Goal/Question/Metric e PSM – 

Practical Software and Systems Measurement. O jogo é destinado às pessoas iniciantes na área de 

medição, mas que tenham conhecimento teórico básico sobre medição e análise de software. Para 

poder jogar o jogo é recomendável que a pessoa conheça os principais conceitos sobre medição, 

tenha noções básicas sobre Engenharia de Software, gerência de projetos, CMMI e os passos para o 

estabelecimento de um programa de medição (LINO, 2007). 

O jogo foi construído para ser utilizado como complemento às aulas de cursos tradicionais 

ou cursos de e-learning permitindo exercitar os conceitos apresentados (GRESSE VON 

WANGENHEIM et al., 2009). O propósito do X-MED é auxiliar o estudante a praticar as 

atividades de um programa de medição utilizando como meio uma pequena empresa de software 

fictícia.  

O X-MED possui as seguintes características (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 

2009): 

• permite simular a aplicação prática de um programa de medição com foco em 

gerência de projetos alinhado ao nível de maturidade 2 do modelo CMMI-DEV ou 

ao respectivo nível F do MPS.BR;  

• permite realizar todos os passos de um programa de medição, incluindo a definição e 

execução com base na abordagem GQM e com a utilização de elementos do PSM; 

• permite jogar em modo individual (single-player), sem necessidade de interação com 

outros alunos e/ou um instrutor; 

• cada sessão possui duração média de 2 horas; 
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• fornece feedback ao aluno sobre o seu desempenho com base nos critérios de 

avaliação pré-definidos; 

• o conteúdo textual é apresentado em língua portuguesa. 

O objetivo do jogo é permitir exercitar a aplicação dos conhecimentos obtidos. Para tanto, o 

jogo permite que o jogador (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009): 

• identifique os objetivos de medição; 

• defina um plano de medição com base no GQM; 

• defina um plano para coleta de dados; 

• defina o processo de validação dos dados; 

• realize a análise dos dados; 

• realize a interpretação dos dados coletados. 

O jogo visa atingir os níveis cognitivos de conhecimento, compreensão e aplicação de 

acordo com a taxonomia de objetivos educacionais de Bloom (GRESSE VON WANGENHEIM et 

al., 2009).  

O X-MED v1.0 possui apenas um cenário estático destinado à aplicação de medição de 

software no processo de gerenciamento de projetos. Não é possível configurar ou customizar outras 

abordagens de medição ou cenários (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009). 

O X-MED v1.0 representa uma versão simplificada de um jogo educacional de simulação, 

possuindo certas limitações. Embora existam diferentes perspectivas sobre jogos, o XMED v1.0 

pode ser considerado um jogo de acordo com a definição de  Dempsey, Lucassen e Rasmussen 

(1996). O X-MED oferece a característica de competição ou desafio para a obtenção de uma 

pontuação maior. Nele o aluno joga com base em regras de acordo com a teoria de medição para 

alcançar um objetivo de aprendizagem. No caso do X-MED o objetivo de aprendizagem é definir e 

executar adequadamente parte de um programa de medição. 
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2.3.1  Contexto do Jogo X-MED 

O jogo utiliza como cenário uma pequena empresa de software fictícia com 

aproximadamente cinco anos de existência. Esta empresa produz software para vídeo locadoras. A 

estrutura do jogo é bastante intuitiva, seguindo um fluxo narrativo linear. Nele o jogador assume o 

papel de analista de medição e segue todas as tarefas de um programa de medição de forma 

seqüencial. Este fluxo segue a seguinte organização (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009): 

• Etapa 1 - Introdução ao jogo; 

• Etapa 2 - Execução do jogo; 

• Etapa 3 - Finalização do jogo. 

Na etapa de apresentação do jogo é exibida a tela da Figura 14. 

 

Figura 14: Tela de apresentação do jogo X-MED. 

Fonte: Jogo X-MED v1.0. 
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Na etapa 2 é realizada a caracterização do contexto e a simulação da definição de um 

programa de medição que segue a abordagem GQM. A definição do programa de medição é 

dividido em sete fases, conforme descrito a seguir (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009): 

• Fase 1 – caracterização do contexto; 

• Fase 2 – identificação dos objetivos de medição; 

• Fase 3 – desenvolvimento do plano GQM; 

• Fase 4 – desenvolvimento do plano de coleta de dados; 

• Fase 5 – coleta dos dados; 

• Fase 6 – análise dos dados; 

• Fase 7 – interpretação dos dados. 

 

Figura 15: Tela de caracterização do contexto do jogo X-MED. 

Fonte: Jogo X-MED v1.0. 
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Em cada uma das fases é apresentado ao jogador uma tarefa a ser realizada, sendo necessário 

tomar uma decisão selecionando uma das seis opções disponíveis. A caracterização do contexto é 

apresentada através da tela da Figura 15. 

Além do conteúdo que se refere à caracterização do contexto, o jogo permite que o jogador 

acesse em qualquer momento informações sobre a organização, o pessoal do projeto, o processo de 

software utilizado pela empresa, dados do projeto e do produto do projeto.  

O jogo permite que o jogador tenha participação ativa no desenvolvimento do programa de 

medição através das decisões tomadas em relação à medição e análise de software. A Figura 16 

demonstra a simulação de uma reunião envolvendo a equipe do projeto. Nesta fase é simulada uma 

reunião de brainstorming para a identificação de objetivos de medição na empresa hipotética. Após 

a análise do material apresentado, o jogador deve selecionar uma solução para esta tarefa. Para cada 

tarefa, o jogo apresenta seis possíveis soluções como alternativas e o jogador deve escolher a mais 

adequada. Imediatamente após o jogador selecionar uma das alternativas, o jogo fornece um 

feedback (GRESSE VON WANGENHEIM et al., 2009).  

 

Figura 16: Tela de simulação de reunião do jogo X-MED. 

Fonte: Jogo X-MED v1.0. 
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Quando o jogador toma uma decisão relativa ao programa de medição é apresentado um 

feedback indicando se o jogador tomou a decisão mais adequada ou não, além de informações que 

possam ajudar no entendimento do processo. O formato de apresentação do feedback é demonstrado 

na Figura 17. Independente de qual alternativa for selecionada pelo jogador, o jogo segue para o 

passo seguinte, utilizando sempre a alternativa correta do passo anterior como entrada (GRESSE 

VON WANGENHEIM et al., 2009). 

 

Figura 17: Tela de feedback do jogo X-MED. 

Fonte: Jogo X-MED v1.0. 

O jogo foi concebido para ser utilizado por usuários individuais (single-player) e dispensa a 

interação de outros indivíduos. 
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Figura 18: Tela de finalização do jogo X-MED. 

Fonte: Jogo X-MED v1.0. 

Na etapa de finalização, terceira etapa, é apresentada uma tela, conforme a Figura 18, com o 

resultado global do jogador em cada uma das sete fases da definição do plano de medição. A 

pontuação total é calculada somando as pontuações parciais de cada fase.  

2.4 ESTUDOS EMPÍRICOS 

Embora existam diversos métodos de pesquisa, qualquer investigação, deveria pelo menos, 

ter certas características comuns em consideração à maneira de obtenção de novos conhecimentos. 

Estes fatores comuns são a essência do método científico. As atividades que fazem parte da base de 

qualquer pesquisa científica são: interação com a realidade, especulação intelectual e verificação 

dos resultados de especulações em relação à realidade (JURISTO e MORENO, 2001). Seguindo o 

método científico, deve ser identificado um problema e formuladas hipóteses. O problema deve ser 

claro, preciso e mensurável e as hipóteses devem ser possíveis de serem testadas e refutadas. No 
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método científico ainda deve ser desenhado um estudo empírico, realizado o estudo, executados os 

testes de hipóteses com as devidas análises e realizada a socialização do conhecimento adquirido 

(ZELKOWITZ et al., 2003).  

O conhecimento científico deve ser baseado em algum tipo de experimento. Conhecimento 

sólido, útil e de valor científico está fortemente relacionado com bases empíricas (VOKAC, 2002). 

Um estudo empírico é baseado em evidências para aquisição de novos conhecimentos (MARCZYK 

et al., 2005; SJOBERG et al., 2005). Estudos empíricos permitem melhorar o entendimento sobre os 

objetos de pesquisa, permitindo utilizar tal entendimento para alterar os resultados obtidos. Quando 

os estudos empíricos são sabiamente construídos, executados e usados, obedecendo ao rigor 

científico, desempenha importante papel na ciência moderna (PERRY, PORTER e VOTTA, 2000). 

A grande maioria dos estudos científicos tem por objetivo a realização do teste de uma 

hipótese formulada pelo pesquisador envolvido. Tal hipótese, em geral é um tipo de idéia ou 

pergunta que o pesquisador deseja responder ou evidenciar de forma favorável ou contrária. As 

hipóteses devem ser formuladas de maneira específica e formal para que possam ser melhor 

diferenciadas quanto às evidências favoráveis ou contrárias. Tais hipóteses, em geral, afirmam a 

existência de relações entre duas ou mais variáveis. A predição sobre os resultados do experimento 

é que permitirão ao pesquisador definir o tratamento a ser aplicado no experimento evidenciando os 

resultados da hipótese formulada (COZBY, 2003). 

2.4.1  Abordagens de Pesquisa 

Conforme o propósito do estudo empírico pode ser utilizado uma das seguintes abordagens 

(YIM, 2008; KAMPENES et al., 2008): 

• Analítica: é aquela em que o principal propósito é examinar o entendimento inicial 

de uma questão ou fenômeno para desenvolver idéias preliminares e prosseguir 

refinando questões de pesquisa. O objetivo é obter respostas para a questão: o que 

(NEUMAN, 2006) ; 

• Descritiva: é utilizada para a descoberta de freqüências e tendências através da 

coleta de dados quantitativos. Uma das características da pesquisa descritiva é 
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permitir a obtenção de respostas para as questões: quem, onde, quando e como 

(NEUMAN, 2006) ; 

• Explicativa: é aquela em que o propósito principal é explanar porque os eventos 

ocorrem e construir, elaborar, estender ou testar uma teoria (NEUMAN, 2006). Ela é 

mais freqüentemente utilizada para gerar hipóteses ou para esclarecer ou definir 

melhor, questões que podem ser utilizadas em pesquisas futuras. 

No momento de planejamento de um estudo empírico deve-se analisar qual a abordagem de 

pesquisa é mais aderente ao propósito do estudo realizado. 

2.4.2  Estratégias de Pesquisa 

De forma geral, pode-se identificar duas diferentes estratégias para realização de 

investigações empíricas: quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa visa obter uma relação 

numérica (quantitativa) entre diversas variáveis ou alternativas sob exame. A pesquisa qualitativa 

visa examinar os objetos em seu contexto natural antes de observar um relacionamento quantitativo 

ou numérico, tentando entender o sentido ou interpretar um fenômeno (JURISTO e MORENO, 

2001). 

2.4.3  Métodos de Pesquisa 

A escolha de um método pode ser realizada considerando-se (YIM, 2008): 

• o tipo de pergunta de pesquisa; 

• a extensão do controle que o pesquisador tem sobre os eventos de comportamento; 

• o grau de foco em eventos contemporâneos em oposição a eventos históricos. 

No momento da escolha do método de pesquisa a ser utilizado deve-se levar em 

consideração a aderência do mesmo aos objetivos e natureza do estudo. 
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2.4.4  Tipos de Avaliações Empíricas 

Dependendo do propósito da avaliação, existem três principais tipos de avaliações empíricas 

que são os levantamentos (surveys), estudos de caso e experimentos (WOHLIN et al., 2000; 

LÜDERS, 2003). 

Em situações como no desenvolvimento de projetos na indústria de software, onde o 

pesquisador não tem o nível de controle requerido para realização de experimentos, podem ser 

utilizados estudos de caso ou levantamentos. Um levantamento é freqüentemente realizado sobre 

um grande conjunto de informações, por exemplo, obtidos a partir de diversos projetos de uma ou 

mais organizações. Num estudo de caso geralmente o pesquisador irá decidir antecipadamente o que 

estudar e planejar como obter os dados necessários. Um estudo de caso típico da Engenharia de 

Software segue um projeto de desenvolvimento, utilizando a observação direta como uma 

importante fonte de dados.  

Tabela 1: Diferenças entre as principais técnicas de investigação empírica. 

Aspecto Experimentos Estudos de caso Levantamentos 

Nível de controle Alto Baixo Baixo 

Replicável? Sim Não Não 

Retrospectiva? Não Geralmente não Sim 

Escala Pequena Típica Grande 

Fonte: Lüders (2003). 

Os projetos selecionados para tais estudos são freqüentemente aqueles que se acredita que 

sejam típicos numa organização ou numa área de aplicação. Assim, há uma diferença em escala 

entre as diferentes técnicas. Experimentos podem ser vistos como sendo de pequena escala, estudos 

de caso como sendo típicos e levantamentos como sendo de grande escala (FENTON e 

PFLEEGER, 1997). A Tabela 1 resume os principais aspectos que diferem os três principais tipos 

de avaliações empíricas. 
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Tabela 2: Qualitativo versus quantitativo em estudos empíricos 

Estudo/estratégia Qualitativo / Quantitativo 

Levantamento Ambos 

Estudo de caso Ambos 

Experimento Quantitativo 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

A Tabela 2 apresenta um resumo das características da estratégia de estudo empírico com a 

abordagem utilizada. Nela pode-se perceber que levantamentos e estudos de caso podem ser tanto 

quantitativos quanto qualitativos. Já experimentos são caracterizados apenas como quantitativos. 

2.4.5  Tipos de Estudos 

Para definir o tipo de estudo a ser utilizado, deve-se verificar se é utilizada distribuição 

aleatória dos participantes do experimento e se são utilizados múltiplos grupos. Com base nas 

respostas a estas questões, pode-se definir o tipo de estudo a ser utilizado (TROCHIM, 2009): 

• Experimental: o tipo de estudo é dito experimental caso seja utilizada distribuição 

aleatória dos componentes envolvidos; 

• Quase-experimental: o tipo de estudo é dito quase-experimental caso a distribuição 

de participantes não seja aleatória e se são utilizados múltiplos grupos; 

• Não-experimental: o tipo de estudo é dito não-experimental caso a distribuição de 

participantes não seja aleatória e não sejam utilizados múltiplos grupos. 

A Figura 19 representa graficamente a definição do tipo de estudo conforme as 

características do mesmo. A seleção do tipo de estudo pode ser realizada seguindo o esquema 

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

experimental. Caso a resposta seja não, é necessário responder a pergunta “existe um grupo de 

controle?”. Caso a resposta for sim, o tipo de estudo é quase-experimental, caso contrário é não-

experimental. 
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Figura 19: Seleção do tipo de estudo. 

Fonte: Trochim (2009). 

A palavra experimento é utilizada com o significado de investigação na qual o sistema sob 

estudo está sob controle do pesquisador. Isso significa que os indivíduos ou materiais sendo 

investigados, a natureza de tratamentos ou manipulações sob estudo e os procedimentos de medição 

utilizados são todos resolvidos, pelo menos em suas características importantes, pelo pesquisador 

(COX, 2000). 

Pelo fato do objetivo do presente trabalho estar fortemente relacionado à realização de 

estudos empíricos do tipo experimento, a conceituação de experimento e design de experimento é 

detalhada a seguir. 

2.4.6  Experimento 

Experimento é um estudo no qual uma intervenção é introduzida de forma deliberada para se 

observar seus efeitos (SJOBERG et al., 2005). Experimentos são atividades nas quais é realizada a 

manipulação de algumas variáveis e a observação de outras, com o objetivo de realizar a medição 

de um fenômeno de interesse, de forma precisa e confiável (MARCZYK et al., 2005). A precisão se 

refere ao fato da medição realizada estar correta e a confiabilidade se refere ao fato da medição 

estar consistente. O objetivo de um experimento é determinar os fatores que causam alteração no 



62 

 

resultado do objeto em estudo. Através do entendimento dos fatores que podem ser controlados é 

possível ajustá-los de forma a obter-se os resultados desejados. 

Em muitos experimentos, os resultados e conclusões obtidos podem depender fortemente da 

maneira como os dados são coletados (BARBETA, 2003). Em geral, experimentos são utilizados 

para estudar o desempenho de processos. O processo de experimento pode ser representado pelo 

modelo da Figura 20. Neste processo são fornecidas entradas as quais recebem intervenções de 

fatores controláveis e/ou não, resultando em saídas. 

 

Figura 20: Modelo geral de processo. 

Fonte: Montgomery (2001). 

Um processo pode ser visualizado como a combinação de elementos que transformam 

alguma entrada em uma saída que possui uma ou mais respostas observáveis. Os objetivos de um 

experimento podem determinar (MONTGOMERY, 2001): 

• quais variáveis mais influenciam no resultado do processo; 

• onde introduzir os fatores controláveis de forma a produzir os resultados desejados; 

• onde introduzir os fatores controláveis de forma a reduzir a variabilidade da saída; 

• onde introduzir os fatores controláveis de forma que os efeitos dos fatores 

incontroláveis sejam minimizados. 



63 

 

Neste processo, algumas variáveis são controláveis, enquanto outras não podem ser 

controladas, embora estas possam ser controladas para o propósito de experimentos. 

2.4.6.1 Forma de Realização  

Um passo importante na realização de um experimento é a seleção da forma de realização do 

estudo. Um experimento poderá ser realizado (TRAVASSOS, 2006):  

• in-vitro: é um experimento dito artificial, ou seja, em um ambiente controlado; 

• in-vivo: é tipicamente um experimento observacional em que os sujeitos pesquisados 

estão em seu ambiente convencional; 

• in-virtuo : é um experimento realizado em ambiente controlado ou em ambiente 

convencional através do uso de modelos computacionais; 

• in-silico: é um experimento realizado em ambiente controlado no qual os 

participantes utilizam modelos computacionais. 

Cada forma de realização possui situações em que é mais adequada a utilização. Quando o 

experimento está lidando com fatores humanos, a forma mais adequada é in-vitro . Os experimentos 

realizados com base em projetos, geralmente são mais adequados se realizados in-vivo. Já os 

experimentos baseado em simulação pode ser realizados tanto in-virtuo quanto in-silico. 

2.4.6.2 Grupos de Controle e Experimental  

Num experimento, o grupo de controle é formado tipicamente por metade dos participantes 

os quais não recebem o tratamento/intervenção ou a aplicação do método que está sendo 

investigado (VOKAC, 2002). O grupo de controle é aquele que servirá de base para comparação 

com o grupo experimental. O grupo experimental é aquele que foi submetido ao 

tratamento/intervenção ou à aplicação do método que está sendo investigado. 
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2.4.6.3 Alocação Aleatória  

Quando a alocação aleatória de elementos do experimento é realizada corretamente, o grupo 

experimental e de controle são presumivelmente equivalentes em todas as formas exceto pelo 

tratamento (COOK e PAYNE, 2002). O grupo experimental receberá o tratamento/intervenção e o 

grupo de controle não receberá o tratamento/intervenção. 

2.4.6.4 Processo de Experimento  

No momento da definição de um experimento é importante que seja seguido um processo 

bem definido para que o máximo de detalhes sobre o experimento seja identificado. Deve ser 

definido o objetivo do estudo, as hipóteses de pesquisa e selecionado o tipo de estudo empírico a ser 

empregado.  

Deve-se selecionar o tipo de design de experimento apropriado para atingir os objetivos do 

estudo (KITCHENHAM et al., 2002). O design de experimentos é o processo de planejamento de 

experimentos de forma que dados apropriados possam ser analisados resultando em conclusões 

válidas e objetivas. No design de experimentos, tal abordagem é necessária para obtenção de 

conclusões significativas a partir dos dados coletados. Sendo assim, há dois aspectos em qualquer 

problema experimental: o design do experimento e a análise dos dados. Estes aspectos estão 

relacionados, pois o método de análise depende diretamente do design empregado 

(MONTGOMERY, 2001). 

O detalhamento do design de experimento é importante para que outros pesquisadores 

possam reproduzir o estudo ou incluí-lo numa meta-análise (KITCHENHAM et al., 2002). A 

abrangência de tais estudos não se limita ao planejamento e execução de uma pesquisa, podendo 

abranger todas as etapas do estudo, desde o planejamento até a interpretação (BARBETA, 2003). 

2.4.7  Processo para Realização do Design de Experimento 

Um processo de experimento deve conter as atividades de definição, planejamento, 

operação, análise e interpretação, apresentação e conclusões (WOHLIN et al., 2000). A Figura 21 

demonstra graficamente o processo de experimento. 
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Figura 21: Processo de experimento. 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

A qualidade do resultado final do processo de experimento é fortemente dependente da 

execução adequada de cada uma das atividades que compõem o processo. Como forma de 

privilegiar o entendimento de cada uma destas atividades, os passos do processo para o design de 

experimento são detalhados a seguir. 

2.4.7.1 Definição  

Na definição do processo de experimento é necessário ter em mente, que o experimento é 

uma parte importante do processo de aprendizagem. Nesse momento são formuladas hipóteses, 

executados experimentos para investigar tais hipóteses e a partir dos resultados podem ser 

formuladas novas hipóteses e assim por diante.  

Um experimento bem sucedido requer conhecimento dos fatores importantes, das faixas 

sobre as quais estes fatores podem variar, do número apropriado de níveis a serem utilizados e das 

unidades de medidas apropriadas para tais variáveis (MONTGOMERY, 2001). 
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2.4.7.2 Planejamento do Experimento  

Os artefatos produzidos na fase de definição servirão de entrada para a fase de planejamento 

do experimento. Na fase de planejamento do experimento é realizada a seleção do contexto, 

formuladas as hipóteses de pesquisa, selecionadas as variáveis, selecionados os sujeitos de pesquisa 

(participantes), realizado o design do experimento, planejada a instrumentalização e avaliação da 

validade. 

 

Figura 22: Processo de planejamento do experimento. 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

A Figura 22 demonstra graficamente o processo de planejamento do experimento. A seguir, 

cada fase do planejamento do experimento é detalhada. 

2.4.7.3 Seleção do Contexto  

A seleção de contexto deve levar em consideração o fato da importância da seleção da 

população que participará do experimento. Se tal população não puder ser claramente definida não 

será possível realizar inferências sobre os resultados do experimento. No momento de selecionar a 

população que deverá participar do experimento é necessário defini-la de forma bastante clara. Isso 
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evita que o perfil da população seja muito disperso, fornecendo dados que podem não ser válidos 

para o contexto do experimento (KITCHENHAM et al., 2002). 

A contextualização do experimento é considerada muito importante para pesquisas na 

Engenharia de Software. Tal contexto possui três importantes elementos. O primeiro elemento são 

informações prévias sobre as circunstâncias na qual o estudo empírico será realizado ou no qual 

uma nova técnica da Engenharia de Software é desenvolvida. O segundo elemento é a discussão da 

hipótese de pesquisa e como ela foi derivada. E o terceiro elemento são informações sobre 

pesquisas relacionadas (KITCHENHAM et al., 2002). 

Todo estudo tem foco em determinado problema. Na contextualização do experimento deve 

ser definido o problema, detalhada a terminologia em torno do mesmo, relacionados os objetivos e 

descritas as principais questões. As questões se referem aos entendimentos já obtidos em relação ao 

problema e aqueles que ainda não puderam ser respondidas. A contextualização do experimento 

visa apresentar um breve resumo da pesquisa e a definição do problema de pesquisa (PERRY, 

PORTER e VOTTA, 2000). No breve resumo da pesquisa deve ser apresentado o contexto histórico 

em torno do problema, descrito o que se conhece em relação ao problema, o que já foi realizado 

anteriormente em relação ao problema, quais questões ainda não foram respondidas e quais 

questões serão o foco da pesquisa (PERRY, PORTER e VOTTA, 2000). 

2.4.7.4 Formulação de Hipóteses  

Hipóteses são as declarações das questões de pesquisa que estão sendo investigadas. 

Existem dois tipos de hipóteses: abstratas e concretas. Hipóteses abstratas são sentenças de alto 

nível em linguagem natural que são normalmente declaradas em termos do dia-a-dia. Hipóteses 

concretas são declaradas em termos de design de estudos. Uma maneira de formular hipóteses é 

iniciar com a declaração utilizando termos do dia-a-dia e então reduzi-la para termos utilizados em 

design de estudos. Desta forma é possível, inclusive, realizar o mapeamento das comparações 

realizadas no nível de hipótese concreta para o nível de hipótese abstrata (PERRY, PORTER e 

VOTTA, 2000). Para fins de experimentos, o mais adequado é a utilização de hipóteses concretas. 

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 evidências e a hipótese propriamente dita. A hipótese 

nula deve ser formulada utilizando a negação da hipótese que se pretende obter evidências e a 
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hipótese que se pretende evidenciar deve ser formulada na forma de afirmação. A hipótese nula é 

chamada de H0 e a hipótese propriamente dita é chamada de H1 (JURISTO e MORENO, 2001). 

Além das hipóteses H0 e H1 poderão ser formuladas outras hipóteses secundárias. 

2.4.7.5 Seleção de Variáveis  

As variáveis de resposta de um experimento na Engenharia de Software são as 

características pelas quais é medido o projeto, fase, produto ou recurso para testar o efeito de 

variações provocadas de um experimento a outro (JURISTO e MORENO, 2001). Os valores 

associados às métricas podem estar em diversas escalas (STEVENS, 1947): 

• nominal; 

• ordinal;  

• intervalar;  

• proporcional; 

• absoluta. 

Na seleção de variáveis o principal aspecto a ser considerado é o fato de que as variáveis 

selecionadas serão aquelas sobre as quais o resultado do experimento será medido. 

2.4.7.6 Seleção de Sujeitos  

Diferentemente de outras disciplinas, na Engenharia de Software, a seleção de sujeitos para 

o experimento tem um efeito muito importante sobre os resultados de experimentos. Por isso esta 

variável deve ser cuidadosamente considerada durante o design do experimento (JURISTO e 

MORENO, 2001). 

É amplamente reconhecido que as atividades de planejamento que precedem a execução do 

experimento são críticas para a resolução com sucesso do problema do experimento. Ao planejar 

um experimento é necessário limitar qualquer desvio que pode ser introduzido por unidades 

experimentais ou condições experimentais. Estratégias como aleatoriedade e agrupamento podem 

ser utilizadas para minimizar o efeito de interferências e ruídos (KIM e KALB, 1996). 
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2.4.7.7 Design de Experimento  

O design de experimento deve descrever os produtos, recursos e processos envolvidos, 

incluindo (KITCHENHAM et al., 2002): 

• a população que está sendo estudada; 

• a base lógica e técnica para seleção da amostragem da população; 

• o processo para alocação e administração do tratamento/intervenção; 

• o método utilizado para reduzir desvios e determinar tamanhos de amostras. 

A seleção de experimento implica na quantidade de amostras, na decisão pela necessidade 

de agrupamentos e/ou aleatoriedade e em eventuais restrições envolvidas. Na seleção do design é 

importante ter o contexto do experimento em mente, pois podem existir fatores que poderão resultar 

em diferentes valores de resposta. Em conseqüência disso, pode existir o interesse em identificar 

quais os fatores que causam tais diferenças e estimar a magnitude de alteração das respostas. Em 

outras situações, o interesse pode estar concentrado na verificação da uniformidade das respostas 

(MONTGOMERY, 2001). A Tabela 3 apresenta uma relação entre os tipos de estudo, o design 

empregado e a representação utilizada. 

Tabela 3: Tipos de estudos. 

Tipo de estudo Design 

Representação  

(X = tratamento,  

O = medição,  

R = 

aleatoriedade) 

Vantagens Desvantagens 

Estudo de caso 

quantitativo  

Uma sessão com 

apenas pós-teste 

X   O Utiliza poucos recursos 

Permite obter a situação 

em determinado 

instante de tempo 

Não observa mudanças 

Quase-experimental Uma sessão com 

pré-teste e pós-teste 

O   X   O Investigar mudanças 

através do tempo 

Outras coisas que não o 

tratamento podem estar causando 

mudanças 

Quase-experimental Apenas pós-teste 

com interação de 

grupo 

X   O 

O 

Comparação com outro 

grupo 

Não existe controle de diferenças 

iniciais nos grupos 
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Quase-experimental Pré-teste e pós-teste 

com interação de 

grupo 

O   X   O 

O        O 

Permite controle 

estatístico para 

possíveis variáveis 

estranhas 

Não controla qualquer efeito de 

teste 

Experimental Apenas pós-teste 

com seleção 

aleatória 

X   O 

R 

O 

Seleção aleatória reduz 

as chances de diferenças 

estranhas de grupos 

Seleção aleatória freqüentemente 

não é possível na avaliação 

Não controla variáveis estranhas 

Experimental Pré-teste e pós-teste 

com seleção 

aleatória 

O   X   O 

R 

O        O 

Permite controle 

estatístico para 

possíveis variáveis 

estranhas 

Seleção aleatória freqüentemente 

não é possível na avaliação 

Não controla nenhum efeito de 

teste 

Experimental Solomon Four 

Group 

O   X   O 

R             X   O 

Oa        Ob 

Ob 

Design quantitativo 

robusto em relação 

qualquer possível 

variável estranha 

Seleção aleatória freqüentemente 

não é possível na avaliação 

Uso intensivo de recursos 

Quase-experimental Time Series O   O   X   O   O Observa mudanças de 

longo prazo 

Não controla variáveis estranhas 

Etnográfico Observação de 

comportamentos e 

padrões de grupo 

NA Explora efeitos 

complexos através do 

tempo 

Uso intensivo de recursos 

A abordagem pode limitar o 

público 

Potenciais desvios de observação 

Estudo de caso Exploração de um 

ou mais estudos de 

caso 

NA Provê uma visão 

aprofundada 

Elaborado sobre dados 

quantitativos 

Generalização limitada 

Análise de conteúdo Identificação 

sistemática de 

propriedades em 

grandes 

quantidades de 

informações 

textuais 

NA Permite análise 

quantitativa e 

qualitativa 

Tende a consistir em simples 

contagem de palavras 

Pode desprezar o contexto em 

que o texto foi produzido 

Métodos mistos Uso de mais de um 

dos designs 

anteriores 

NA Pode conter as 

desvantagens de 

qualquer design 

Requer cuidados na interpretação 

entre tipos de métodos 

Fonte: Friedman (2009). 

No momento de selecionar um design de experimento deve-se (KITCHENHAM et al., 

2002): 

• identificar a população sobre a qual os assuntos e objetivos são desenhados; 
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• definir o processo através do qual os assuntos e objetos foram selecionados; 

• definir o processo através do qual os assuntos e objetos são atribuídos ao tratamento; 

• restringir-se a um design de estudo simples ou pelo menos a designs que estejam 

completamente analisados na literatura estatística. Caso não esteja sendo utilizado 

um design e análise bem documentados, é necessário consultar um profissional de 

estatística para auxiliar na definição do design mais adequado para o que se deseja 

realizar; 

• definir a unidade experimental; 

• para experimentos, realizar um pré-experimento ou pré-cálculo para identificar ou 

estimar o tamanho da amostragem requerida; 

• utilizar níveis apropriados de imparcialidade; 

• caso não seja possível evitar a avaliação do próprio trabalho, deve-se tornar explícito 

qualquer interesse de investigação e reportar o que estiver concluído para minimizar 

desvios; 

• evitar o uso de controles a menos que esteja certo de qual a situação de controle pode 

ser definida de forma não ambígua; 

• definir de forma completa todos os tratamentos; 

• justificar a escolha de medição de resultados em termos de sua relevância para os 

objetivos do estudo empírico. 

O objetivo completo do design de experimento é garantir que o design seja apropriado para 

os objetivos do estudo. 

2.4.7.8 Instrumentalização  

Os instrumentos utilizados em um experimento são de três tipos. Os instrumentos são 

objetos, diretrizes e instrumentos de medição. Tais instrumentos devem ser definidos na fase de 
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planejamento do experimento. Os instrumentos devem ser desenvolvidos especificamente para o 

experimento e o desenvolvimento dos mesmos deve ocorrer na fase de planejamento. O principal 

objetivo da instrumentalização é proporcionar os meios necessários para a realização do 

experimento e monitorá-lo de forma adequada (WOHLIN et al., 2000). 

A definição dos objetos é importante para que se tenha melhores parâmetros sobre o 

instrumento utilizado no experimento. As diretrizes permitirão aos participantes do experimento 

saber qual o processo a ser seguido. Além disso, as diretrizes podem incluir listas de verificação ou 

checklists que permitem facilitar o processo do experimento. Os instrumentos de medição dizem 

respeito à forma como será conduzida a coleta dos dados do experimento. Em experimentos 

envolvendo pessoas, geralmente os dados são coletados manualmente ou através de entrevistas ou 

questionários. O planejamento dos instrumentos de medição compreende o trabalho de preparar as 

questões a serem formuladas e validá-las. Além disso, as questões devem ser organizadas em 

formulários e copiadas na quantidade necessária (WOHLIN et al., 2000). 

2.4.7.9 Avaliação da Validade  

Uma questão importante relacionada aos resultados de um experimento é a avaliação da 

validade. Tal questão deve ser considerada na fase de planejamento para obtenção de resultados 

válidos. Pode-se dizer que os resultados têm uma validade adequada quando são válidos para a 

população para qual se pretende generalizar. Isso não significa, porém, que os resultados devem ter 

validade geral, a validade pode se referir a uma situação específica (WOHLIN et al., 2000). 
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Tabela 4: Ameaças à validade. 

Tipo de Validade Descrição  Ameaças 

Validade de 

Conclusão 

Garante que haja um relacionamento 

estatístico entre tratamento e 

resultado 

• Baixo poder estatístico 

• Violação de pressupostos de testes estatísticos 

• Procura por resultados e taxas de erros 

• Confiabilidade de medições 

• Confiabilidade de implementação de tratamento 

• Irrelevâncias aleatórias no contexto experimental 

• Heterogeneidade aleatória de sujeitos 

Validade Interna O relacionamento é um resultado do 

fator (causal) 

• História, maturação, teste e instrumentação 

• Regressão estatística 

• Seleção e mortalidade 

• Ambigüidade sobre a direção de influências causais 

• Interações com seleção 

• Difusão de imitação de tratamentos 

• Equalização compensadora de tratamentos 

• Rivalidade compensadora 

• Ressentimento desmoralizador 

Validade de 

Construção 

 

Se o relacionamento entre causa e 

efeito é causal, então: 

1. o tratamento reflete bem a 

causa 

2. o resultado reflete bem o efeito 

• Explicação de construção pré-operacional inadequada 

• Desvios mono-operação 

• Desvios mono-método 

• Construções ou níveis de construção confusa 

• Interação de diferentes tratamentos 

• Interação de teste e tratamento 

• Generalização restrita entre construções 

• Adivinhação de hipótese 

• Apreensão sobre a avaliação 

• Expectativas do experimento 

Validade Externa Se existe um relacionamento causal 

entre causa e efeito, ele pode ser 

generalizado? 

• Interação de seleção e tratamento 

• Interação de contexto e tratamento 

• Interação de história e tratamento 

• Interação de diferentes tratamentos 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

Uma lista de ameaças à validade é apresentada na Tabela 4. Esta lista pode ser utilizada 

como um checklist no planejamento de um experimento. Os tipos de ameaças à validade são 

(WOHLIN et al., 2000):  
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• validade de conclusão: A validade de conclusão diz respeito ao relacionamento 

entre o tratamento e o resultado. Deve-se garantir que haja uma relação estatística 

com certa significância; 

• validade interna: Quando um relacionamento entre um tratamento e um resultado é 

observado, deve-se garantir que seja um relacionamento causal. Deve-se garantir que 

não seja resultado de um fator que não esteja sob controle ou que não esteja sendo 

medido. A validade interna existe quando há garantia de que o tratamento aplicado 

causa o resultado obtido; 

• validade de construção: a validade de construção está relacionada à questão da 

relação entre teoria e observação. Para que o relacionamento entre causa e efeito seja 

realmente causal, deve-se garantir que o tratamento reflita bem a construção da causa 

e que o resultado reflita bem a construção do efeito; 

• validade externa: a validade externa está relacionada com a generalização. Se há um 

relacionamento causal entre a construção da causa e o efeito, deve-se verificar se o 

resultado do estudo pode ser generalizado para fora do escopo do estudo. Também é 

necessário verificar se há uma relação entre o tratamento e o resultado. 

No momento da realização de um experimento é necessário considerar a possibilidade de 

ocorrência de um ou mais destes tipos de possíveis ameaças à validade. 

2.4.7.10 Operação  

Uma importante questão relacionada ao design e planejamento de um experimento é a coleta 

de dados. A coleta de dados é uma importante tarefa realizada no momento da operação do 

experimento, pois os dados servirão de base para as análises posteriores (WOHLIN et al., 2000). 

Um dos objetivos da definição do método de coleta de dados é garantir que o processo esteja 

suficientemente definido para que, em caso de necessidade, o experimento possa ser replicado. É 

importante que seja monitorado e registrado qualquer desvio do plano do experimento, incluindo 

desistências e falta de respostas em levantamentos (KITCHENHAM et al., 2002).  

Dentre os desafios enfrentados no momento da operação do experimento está garantir que os 

participantes estejam devidamente motivados. É importante que os participantes realizem as 
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atividades do experimento de forma séria, pois do contrário poderão estar influenciando nos 

resultados de forma inadequada (WOHLIN et al., 2000). Na coleta de dados deve-se 

(KITCHENHAM et al., 2002): 

• definir completamente todas as medidas de software, incluindo a entidade, atributo, 

unidade e regra de contagem; 

• para medidas subjetivas, apresentar medidas de interavaliadores relacionados ou a 

correlação entre classes; 

• descrever qualquer método de controle de qualidade utilizado para garantir 

completude e acurácia dos dados coletados; 

• para levantamentos, monitorar e reportar a taxa de resposta e discutir a 

representatividade de respostas e o impacto da ausência de respostas; 

• para estudos observacionais e experimentos, devem-se registrar os dados de 

desistências do estudo; 

• para estudos de observação e experimentos, devem-se registrar dados sobre o 

desempenho de outras medições que podem ser afetados pelo tratamento, mesmo se 

não for o foco principal do estudo. 

 

Figura 23: Atividades da fase de operação do experimento. 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

Nesta etapa é importante a realização cuidadosa do monitoramento do processo com o 

objetivo de garantir que tudo está sendo feito de acordo com o planejamento realizado. Os erros 
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ocorridos na realização do experimento geralmente invalidam os resultados obtidos. Em função 

disso, é recomendado que sejam realizadas experimentações (trials) ou execuções piloto para 

prover informações sobre a consistência do material do experimento, o sistema de medição, erros do 

experimento e a possibilidade de realização do experimento completo (MONTGOMERY, 2001). A 

fase de operação de um experimento, conforme representado na Figura 23, é composto pelas 

atividades de preparação, execução e validação dos dados (WOHLIN et al., 2000). 

2.4.7.10.1 Preparação  

Antes que o experimento possa ser executado é necessário que diversas preparações sejam 

feitas. Quanto melhor a preparação for feita, mais fácil será a execução do experimento. Dois 

importantes aspectos devem ser considerados na preparação de um experimento. O primeiro se 

refere à seleção e obtenção de informações sobre os participantes e a segunda à preparação dos 

materiais que serão utilizados no experimento (WOHLIN et al., 2000). 

Na preparação também podem ser definidas as estratégias para que se consiga obter o 

comprometimento das pessoas. Antes que o experimento seja realizado é necessário localizar as 

pessoas que estejam dispostas a participar. É importante também que as pessoas estejam motivadas 

e dispostas a participar do experimento por completo (WOHLIN et al., 2000). 

2.4.7.10.2 Execução  

Durante a fase de execução é importante fazer o possível para concentrar as atividades do 

experimento no menor espaço de tempo possível. Desta forma o pesquisador que estiver realizando 

o experimento tem maiores possibilidades de acompanhar todos os detalhes do processo do 

experimento. Obviamente que existem experimentos cuja janela de tempo é composta por diversos 

meses ou projetos de longa duração. Tais projetos geralmente não permitem ao pesquisador 

participar de todos os detalhes do processo (WOHLIN et al., 2000). 

É na fase de execução que ocorre a coleta dos dados do experimento. Tal procedimento pode 

ser realizado de forma manual ou automática. Na forma manual os participantes podem preencher 

formulários, informar os dados em alguma ferramenta ou conceder entrevistas. Na forma 

automática podem ser utilizadas ferramentas de automação da coleta de dados. Na maioria dos 

casos a primeira é a mais comumente utilizada e a última a menos aplicada. A utilização de 
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formulários é a mais vantajosa do ponto de vista de esforço do pesquisador, desde que ele não tenha 

que participar ativamente durante todo o experimento. Já as entrevistas possuem a vantagem de 

permitir ao pesquisador melhor comunicação com os participantes durante a fase de coleta de 

dados, mas é a que requer maior esforço por parte do pesquisador (WOHLIN et al., 2000). 

Em relação ao ambiente de realização do experimento é necessário tomar o cuidado para que 

as mudanças sejam as mínimas possíveis. Se o objetivo de um experimento realizado in-vivo for 

analisar os efeitos de diferentes tratamentos em um projeto, alterar o ambiente pode causar uma 

influência indesejável. De outra forma os efeitos reais podem ser perdidos em função da alteração 

das condições sob as quais o projeto estava sendo executado. De qualquer forma, é importante que o 

ambiente para a realização do experimento esteja devidamente preparado para que os dados possam 

ser adequadamente coletados (WOHLIN et al., 2000). 

2.4.7.10.3 Validação dos Dados  

O processo de validação dos dados inicia no momento da coleta dos mesmos. No momento 

que os dados estão sendo coletados, é importante verificar se eles são factíveis e se foram 

corretamente coletados. É importante verificar se os participantes entenderam o formulário e se o 

preencheram corretamente. Outra ameaça é a participação de alguém que não esteja comprometido 

com os resultados e conseqüentemente não tenha fornecido as informações de maneira confiável. 

Neste caso, os dados devem ser excluídos antes da análise (WOHLIN et al., 2000). 

Também é importante verificar se o experimento foi realizado da forma que foi planejado. 

Se os tratamentos corretos foram aplicados na seqüência correta, pois se não o foram, há 

possibilidade dos dados coletados não serem válidos. A validade dos dados deve ser avaliada para 

que os resultados possam ser aceitos como refletindo a realidade. 

2.4.7.11 Análise  e Interpretação  

Após a coleta de dados na fase de operação é desejável que se possam obter conclusões com 

base nestes dados. Para que as conclusões sejam válidas é necessário que os dados do experimento 

sejam interpretados (WOHLIN et al., 2000). Para a análise de experimentos, deve-se 

(KITCHENHAM et al., 2002): 



78 

 

• especificar o procedimento utilizado para controlar múltiplos testes; 

• considerar a utilização de análise imparcial; 

• executar análises de sensibilidade; 

• garantir que os dados não violem os pressupostos do teste utilizado; 

• aplicação de procedimentos de controle de qualidade apropriado para verificar os 

resultados. 

Existem duas abordagens principais para análise de resultados de experimentos 

(KITCHENHAM et al., 2002): a análise clássica, adotada pela maioria dos pacotes estatísticos e 

análise bayesiana, cuja abordagem provê uma forma sistemática de fazer uso de informações 

prévias. É importante observar apenas que o método bayesiano geralmente não é utilizado em 

estudos na Engenharia de Software. O processo de análise e interpretação é demonstrado 

graficamente na Figura 24. 

 

Figura 24: Análise e interpretação. 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

Para a interpretação dos resultados deve-se (KITCHENHAM et al., 2002): 

• definir a população para a qual a estatística inferencial e modelos preditivos se 

aplicam; 

• diferenciar entre significância estatística e importância prática; 

• definir o tipo de estudo; 
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• especificar qualquer limitação do estudo. 

Tabela 5: Tipos de testes estatísticos. 

O que se quer 

fazer? 

Número de variáveis / 

condições 

Sujeitos na condição Teste estatístico 

Paramétrico Não-Paramétrico 

Verificar 

diferenças entre 

condições 

Uma variável: duas 

condições 

Independente Teste t 

independente 

Mann-Whitney 

Relacionado Teste t 

relacionado 

Wilcoxon 

Uma variável: mais de 

duas condições 

Medições 

independentes 

Um fator com 

medição ANOVA 

independente 

Kruskal-Wallis  

Medições repetidas Um fator com 

medição ANOVA 

repetida 

Friedman 

Duas variáveis Medições 

independentes em 

ambas as variáveis 

Dois fatores com 

medição ANOVA 

independente 

 

Uma medição 

independente e uma 

repetida 

Dois fatores com 

design ANOVA 

mixado 

 

Medições repetidas 

em ambas as 

variáveis 

Dois fatores com 

medição ANOVA 

repetida 

 

Comparar a 

contagem de 

freqüências (em 

categorias) 

   Qui-Quadrado 

Variáveis 

correlacionadas 

Duas variáveis  Teste r de Pearson Teste rs de 

Pearson 

Mais de duas variáveis  Múltip las 

correlações R 

 

Fonte: Hinton (1995). 

Para que os resultados e conclusões sejam objetivos ao invés de apenas um julgamento 

qualitativo, métodos estatísticos devem ser utilizados para a análise dos dados. A Tabela 5 resume 

os tipos de testes estatísticos. A idéia básica é a de que uma vez o experimento tenha sido 
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corretamente projetado e executado em conformidade com o que foi planejado, aplicar os métodos 

estatísticos necessários são relativamente simples (MONTGOMERY, 2001). 

A interpretação de dados quantitativos pode ser realizada em três etapas. Na primeira etapa 

os dados são caracterizados utilizando estatística descritiva para visualização da tendência central, 

dispersão, etc. Na segunda etapa é realizada a redução do conjunto de dados através da exclusão dos 

dados considerados falsos e/ou anormais. Desta forma é obtido um conjunto de pontos de dados 

válidos. Na terceira etapa os dados são analisados através dos testes de hipótese. É nesse ponto que 

a hipótese do experimento é avaliada estatisticamente em determinado nível de significância 

(WOHLIN et al., 2000). 

Estatística Descritiva 

A estatística descritiva trata de apresentação e processamento numérico de um conjunto de 

dados. Após a coleta de dados experimentais, a estatística descritiva pode ser utilizada para 

descrever e apresentar graficamente aspectos de interesse representados no conjunto de dados. Tais 

aspectos incluem medições incluindo, por exemplo, onde em alguma escala os dados estão 

posicionados e como tais dados estão concentrados ou espalhados.  

Tabela 6: Métodos estatísticos relevantes para cada escala. 

Tipo de Escala 
Medição de 

Tendência central Dispersão Dependência 

Nominal Moda Freqüência  

Ordinal 
Média,  

Percentil 
Intervalo de variação 

Coeficiente de correlação 

de Spearman  

Coeficiente de correlação 

de Kendall 

Intervalar Média 
Desvio padrão, 

variância e faixa 

Coeficiente de correlação 

de Pearson  

Razão Média geométrica Coeficiente de variação  

Fonte: Wohlin et al. (2000). 
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O objetivo da estatística descritiva é prover a visão de como o conjunto de dados está 

distribuído. A estatística descritiva pode ser utilizada antes de testar a hipótese de pesquisa, com o 

objetivo de entender melhor a natureza dos dados e identificar pontos de dados anormais ou falsos, 

também chamados de outliers (WOHLIN et al., 2000). A Tabela 6 apresenta alguns métodos 

estatísticos relevantes para cada tipo de escala e tipo de medição realizada. 

Redução do Conjunto de Dados 

Dentre os tipos de testes estatísticos apresentados na Tabela 5, o que todos têm em comum é 

que o resultado do uso dos mesmos é bastante dependente da qualidade dos dados de entrada. Se os 

dados sobre os quais os métodos estatísticos são aplicados não representam o que se pensa que 

representam, então as conclusões obtidas certamente não serão corretas. Erros no conjunto de dados 

podem ocorrer na forma de erro sistemático ou como ponto disperso (outlier), o que significa que o 

ponto de dado é muito maior ou muito menor que os demais pontos. Uma forma efetiva de 

identificar um ponto disperso é elaborar gráficos de dispersão. A Figura 25 apresenta um gráfico de 

dispersão, destacando um ponto isolado dos demais. O objetivo da redução do conjunto de dados é 

eliminar pontos de dispersão, tanto com base nos dados calculados a partir da execução do 

experimento, quanto dos dados coletados durante o experimento. Além disso, a redução do conjunto 

de dados por ser útil em situações em que seja pouco efetivo realizar a análise de pontos 

redundantes, principalmente se a redundância for muito grande (WOHLIN et al., 2000). 

 

Figura 25: Gráfico de dispersão. 
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Quando pontos dispersos são identificados é importante decidir o que fazer com os mesmos. 

Nestes casos é necessário analisar as razões da ocorrência de tal ponto. Se a ocorrência do ponto 

disperso é devido a um evento estranho ou raro que não deverá ocorrer novamente, o ponto poderia 

ser excluído. Tal exclusão deverá ocorrer apenas no caso de tal ponto de dados ser totalmente 

errado ou mal entendido. Se o ponto disperso ocorreu em função de um evento raro que poderá 

ocorrer novamente, não é aconselhável que o valor seja excluído da análise, pois pode haver mais 

informações relevantes associadas ao ponto disperso. Um ponto disperso também pode permitir a 

utilização de dois modelos, um considerando o ponto disperso e outro não (WOHLIN et al., 2000). 

Teste da Hipótese 

O objetivo do teste da hipótese é verificar se é possível rejeitar certa hipótese nula (H0), 

baseado na amostra de uma distribuição estatística. A hipótese nula descreve alguma propriedade da 

distribuição que se deseja rejeitar com a maior significância possível. A hipótese nula deve, 

portanto, ser formulada em forma de negação, ou seja, o objetivo do teste é rejeitar a hipótese. Se a 

hipótese nula não for rejeitada, nada pode ser dito sobre o resultado. Por outro lado, se a hipótese 

for rejeitada pode ser declarado que a hipótese é falsa com certa significância (WOHLIN et al., 

2000). A Tabela 7 resume o esquema de estabelecimento de conclusão.  

Tabela 7: Estabelecimento de conclusão. 

Se H0 não pode ser rejeitada Conclusões não podem ser descritas!  

Se H0 é rejeitado 1. Descrever as conclusões 

2. Generalizar • Considerar a validade externa novamente 

• Generalizar para ambientes similares 

3. Sempre pode haver um terceiro fator C que cause o efeito (relação 

causal) entre A e B. 

Importância prática • Examinar a importância prática (em quaisquer casos!) 

• Se há importância prática relevante, contudo H0 não pode ser 

rejeitado, ajustar para uma significância estatística inferior 

• Descrever aspectos do experimento que serão fáceis de replicar 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 

Os testes podem ser classificados em paramétricos e não paramétricos. Os testes 

paramétricos são baseados num modelo que envolve uma distribuição específica. Em muitos casos 
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assume-se que alguns dos parâmetros envolvidos em testes paramétricos são normalmente 

distribuídos. Um teste paramétrico requer que os parâmetros possam ser medidos pelo menos num 

intervalo de escala. Se os parâmetros não podem ser medidos em pelo menos um intervalo de 

escala, isto significa, geralmente, que testes paramétricos não podem ser utilizados neste caso 

(WOHLIN et al., 2000). Para estes casos há uma grande faixa de testes não paramétricos 

disponíveis. 

Os testes não paramétricos não fazem o mesmo tipo de suposições em relação à distribuição 

dos parâmetros como feito nos testes paramétricos. Apenas algumas suposições gerais são feitas 

para derivar testes não paramétricos. Testes não paramétricos são mais gerais que testes 

paramétricos. Se houverem testes não paramétricos disponíveis, eles podem ser utilizados no lugar 

de testes paramétricos, mas testes paramétricos geralmente não podem ser utilizados quando podem 

ser utilizados testes não paramétricos (WOHLIN et al., 2000). 

Em relação à escolha de testes paramétricos ou não paramétricos, há dois fatores a serem 

considerados (WOHLIN et al., 2000): 

• aplicabilidade: Quais são as suposições feitas pelos diferentes testes? É importante 

que as suposições considerando distribuições de parâmetros e suposições 

considerando escalas, sejam realísticas; 

• força: A força de testes paramétricos é geralmente maior que não paramétricos. Em 

função disso, testes paramétricos requerem menos pontos de dados. 

A interpretação dos resultados é um passo muito importante, pois fornece informações para 

tomar decisões. A interpretação dos resultados é a razão da realização de estudos empíricos 

(PERRY, PORTER e VOTTA, 2000). A partir da análise dos dados, devem ser obtidas conclusões 

sobre os resultados e realizadas recomendações. As demonstrações de resultados de forma gráfica 

são bastante úteis nesta etapa, principalmente na publicação dos resultados. Novas execuções e 

testes de confirmação também podem ser realizados para validar as conclusões do experimento 

(MONTGOMERY, 2001).  
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2.4.8  Apresentação de Resultados 

Quando um experimento é realizado, freqüentemente a intenção é apresentar as descobertas. 

Tais descobertas podem resultar em artigos para congressos, um relatório para tomada de decisões, 

um pacote para a replicação do experimento ou em algum material educacional (WOHLIN et al., 

2000). Para a apresentação dos resultados deve-se (KITCHENHAM et al., 2002): 

• descrever ou citar uma referência para todos os procedimentos estatísticos utilizados; 

• relatar o pacote estatístico utilizado; 

• apresentar os resultados quantitativos, bem como níveis de significância. Resultados 

quantitativos devem demonstrar a magnitude de efeitos e limites de confiança; 

• apresentar os dados brutos sempre que possível. Senão, confirmar que eles estão 

disponíveis para revisão confidencial por revisores e auditores independentes; 

• prover a estatística descritiva apropriada; 

• fazer uso apropriado de gráficos. 

É importante não se esquecer dos aspectos relevantes ou informações necessárias para 

possibilitar que outros repliquem ou obtenham benefícios do experimento, além do conhecimento 

obtido com o mesmo (WOHLIN et al., 2000).  

 

Figura 26: Apresentação de resultados. 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 
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A Figura 26 representa graficamente o processo de geração dos resultados do experimento. 

Qualquer apresentação de resultado deve relacionar de forma clara as limitações sob as quais o 

experimento foi realizado para que a validade dos resultados não seja comprometida ou questionada 

(JANZEN et al., 2007).  

Tabela 8: Modelo de apresentação de resultados de experimentos. 

Resumo • Sobre o que é o estudo 

• Contextualização do domínio do estudo 

• Principal problema descrito no estudo 

• O que está sendo feito 

• Como está sendo feito 

• Conclusões 

Introdução • Área de pesquisa 

• O objetivo da pesquisa 

• Motivação 

Declaração do problema • Descrição detalhada da fundamentação teórica 

• Como o problema tem s ido observado e razões para investigação 

• Visão geral de trabalhos relacionados (os quais fornecem uma relação do 

trabalho com outros já realizados) 

Desempenho do experimento Todos os passos descritos anteriormente 

Discussão e conclusões • Discussão sobre as descobertas em relação aos trabalhos prévios 

mencionados 

• Apontar s imilaridades e diferenças 

• Resumo das conclusões 

Considerações e trabalhos 

futuros 

• Descrição de problemas ou desvios em relação aos planos  

• Descrição de outras considerações 

• Apresentar evidências antagônicas (se houverem) 

• Sugestões de trabalhos futuros 

• Informações sobre onde podem ser encontradas mais informações 

Agradecimentos • Agradecimentos aos participantes 

• Citar os patrocinadores 

• Citar outros  apoiadores 

Apêndices • Inclusão de informações secundárias (termos, questionários, etc.) 

Referências • Considerar as normas para referênc ias 

Fonte: Wohlin et al. (2000). 
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No momento de reportar percentuais, sempre se deve fornecer os numeradores e 

denominadores do cálculo (KITCHENHAM et al., 2002). A apresentação dos resultados de 

experimentos pode ser estruturada conforme representado na Tabela 8. 

Além deste modelo de apresentação de resultados, existem outras iniciativas no sentido da 

padronização de um roteiro para apresentação de estudos empíricos (KITCHENHAM et al., 2002; 

JURISTO e MORENO, 2001; SHAW, 2003; SINGER, 1999). O importante é que os resultados de 

um experimento sigam algum dos modelos propostos. Isso tornará a publicação de descobertas mais 

padronizada e formal. O uso de modelos de apresentação facilitará, inclusive, o desenvolvimento de 

novos estudos. Tal desenvolvimento poderá se dar pela repetição de experimentos, pela realização 

de revisões sistemáticas ou meta-análise. 
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3  ESTADO DA ARTE E PRÁTICA 

A maioria dos artigos publicados em Ciência da Computação e Engenharia de Software 

apresenta pouca ou nenhuma validação empírica e a proporção de experimentos é particularmente 

baixa (SJOBERG et al., 2005). Utilizando como base tal argumentação, o objetivo desta pesquisa é 

realizar uma revisão sistemática da literatura sobre avaliações do uso de jogos e/ou ferramentas de 

simulação para o ensino de Engenharia de Software. É objetivo também, identificar entre tais 

estudos aqueles realizados especificamente em medição de software. 

Uma revisão similar foi realizada em Agosto de 2008 (WANGENHEIM e SHULL, 2009). 

Com base em tal contexto, decidiu-se complementar a referida pesquisa com publicações realizadas 

em sites diferentes dos utilizados na primeira pesquisa. Esta revisão sistemática foi realizada 

seguindo as diretrizes para realização de revisões sistemáticas de literatura em Engenharia de 

Software proposta por Kitchenham e Charters (2007). 

De acordo com os objetivos do presente capítulo, o tipo de estudo mais adequado para ser 

utilizado é a revisão sistemática. As principais razões para a realização de revisões sistemáticas são 

(KITCHENHAM e CHARTERS, 2007): 

• Resumir evidências relacionadas a um tratamento ou tecnologia; 

• Identificar alguma lacuna nas pesquisas correntes objetivando sugerir áreas para mais 

investigações; 

• Prover uma base para posicionar apropriadamente novas atividades de pesquisa. 

Uma revisão sistemática é uma forma de identificar, avaliar e interpretar as pesquisas 

relevantes relacionadas a determinado assunto, área ou fenômeno. Uma revisão sistemática possui 

três estágios (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007): 

• Planejamento da revisão 

o Identificação da necessidade de uma revisão; 

o Encomendar a revisão (quando aplicável); 
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o Especificar a questão de pesquisa; 

o Desenvolver um protocolo de revisão; 

o Avaliar o protocolo de revisão (opcional); 

• Execução da revisão 

o Identificação da pesquisa; 

o Seleção de estudos primários; 

o Avaliação da qualidade dos estudos; 

o Extração e monitoração de dados; 

o Síntese dos dados; 

• Relato da revisão 

o Especificar o mecanismo de disseminação; 

o Formato do relato principal; 

o Avaliar o relato (opcional). 

É importante observar que, embora os estágios pareçam puramente seqüenciais, pode haver 

atividades que sejam iniciadas na seqüência, mas que podem ser refinadas durante o processo, 

sendo concluídas ou melhoradas a medida que as ações ocorram. 

O objetivo da realização desta revisão é localizar e analisar a literatura sobre avaliações do 

uso de jogos e/ou ferramentas de simulação para o ensino de Engenharia de Software. O objetivo é, 

portanto, responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Que tipo de jogos ou ferramentas de simulação estão sendo utilizadas para o ensino 

da Engenharia de Software? 

• Qual o efeito de utilização de jogos e ferramentas de simulação no processo de 

ensino-aprendizagem de Engenharia de Software? 
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Para realização da pesquisa de artigos sobre o assunto, a ferramenta utilizada foi o site de 

pesquisas Google (www.google.com.br). Os artigos de interesse são aqueles publicados entre 

Janeiro de 1990 e Maio de 2009. A pesquisa foi realizada nos últimos dias do mês de Maio de 2009. 

O argumento de pesquisa utilizado foi: (game OR simulation) AND education AND (“software 

engineering” OR “software project” OR “software requirements” OR “software design” OR 

“software construction” OR “software testing” OR “software maintenance” OR “software 

configuration management” OR “software process” OR “software measurement” OR “software 

quality”) filetype:pdf. Na seleção devem ser considerados quaisquer tipos de jogos educacionais 

utilizados para o ensino de Engenharia de Software, independente dos mesmos serem jogos 

baseados em computador ou em outros meios. Foram excluídos aqueles que: 

• Não tenham sido publicados em revista especializada ou em anais de congressos, 

simpósios ou seminários; 

• Não tratem de jogos ou simulação com finalidades acadêmicas ou educacionais; 

• Tratem de jogos e simulações para ensino, mas que não descrevam qualquer tipo de 

avaliação dos efeitos de utilização; 

• Utilizam os termos jogos e simulação com outras finalidades, por exemplo, 

desenvolvimento de jogos puramente para entretenimento ou com finalidade de 

aprendizado de desenvolvimento de jogos diversos. 

Dentre os artigos, devem ser analisados os resumos dos mesmos para eliminar aqueles que 

não descrevam alguma avaliação de resultados de aprendizagem realizada utilizando o jogo ou 

ferramenta de simulação descrita. Neste passo devem ser identificados e excluídos os artigos que 

não possuam informação substancial em relação à avaliação realizada. A identificação e exclusão 

dos artigos foram obtidas através da leitura do texto do resumo. Os dados extraídos dos artigos 

foram sintetizados conforme os itens definidos por Wangenheim e Shull (2009), ou seja: 

• Identificação do artigo: identificador do artigo composto pela letra A maiúscula e 

um número seqüencial; 

• Estudo: referência do artigo, bem como documentos adicionais que tenham sido 

utilizados para obtenção das informações; 
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• Descrição do jogo: breve descrição do jogo ou ferramenta de simulação utilizada; 

• Propósito do estudo: o propósito do estudo foi classificado em explicativo, 

descritivo ou pesquisa analítica e o foco da avaliação identificado; 

• Nível de avaliação: o nível de avaliação foi classificado de acordo com o modelo de 

avaliação com quatro níveis (reação, aprendizagem, comportamento e resultado), 

baseado em Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006); 

• Tipo de estudo: o tipo de estudo foi classificado seguindo desenhos de pesquisa 

comumente utilizados em avaliações no contexto educacional (Tabela 3); 

• Instrumento utilizado: instrumento utilizado para a coleta de dados, como 

entrevista, observação, questionários ou análise de conteúdo; 

• Tamanho da amostra: indicação da quantidade e tipo de pessoas envolvidas; 

• Tempo de duração: tempo de duração da sessão de avaliação ou quantidade de 

sessões de jogo ou simulação realizadas; 

• Área de conhecimento da ES: área de conhecimento da Engenharia de Software 

com base no SWEBOK (2004), indicando a área de conhecimento da Engenharia de 

Software na qual a atividade de aprendizagem está focada; 

• Atividade de aprendizagem: atividade de aprendizagem a ser executada durante a 

experiência de aprendizagem realizada; 

• Contexto de estudo: contexto do estudo, indicando em qual contexto educacional 

em que se acredita que o jogo esteja sendo utilizado; 

• Resultado de aprendizagem: resultado de aprendizagem, indicando o que o 

educando deveria atingir como resultado da experiência de aprendizagem. Os 

resultados de aprendizagem foram classificados em conhecimentos, habilidade e 

atitudes, utilizados em consideração ao aprendizado de conhecimentos (domínio 

cognitivo) da taxonomia de objetivos educacionais de Bloom; 
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• Características dos educandos: características dos educandos considerados no 

estudo, como gênero ou nível de experiência; 

• Princ ipais resultados: sumarização dos principais resultados obtidos no estudo e/ou 

avaliação realizados. 

A revisão foi realizada por um pesquisador que realiza estudos em nível de Pós-Graduação 

na área de Engenharia de Software. Através de pesquisa realizada na Internet no mês de Maio/2009 

foram selecionados artigos relacionados a jogos ou ferramentas de simulação, utilizados com 

finalidade educacional na área de Engenharia de Software. Foi utilizado como critério de inclusão o 

atendimento aos critérios estabelecidos no planejamento e a existência de relato da avaliação dos 

efeitos do uso dos mesmos. A seleção dos artigos utilizados na análise foi obtida a partir de artigos 

publicados e disponíveis na internet. Para tanto, nos dias 30 e 31 de Maio de 2009, foi utilizado o 

Google para realizar a busca de tais artigos. Em função do estudo realizado por Wangenheim e 

Shull (2009) ter utilizado diversas bases científicas com conteúdo de acesso privado, decidiu-se 

complementá-la com artigos disponíveis publicamente. 

A pesquisa com tal argumento retornou 98.100 resultados. A lista de resultados foi 

explorada até o resultado 500, pois a partir do resultado 400 não foram mais encontrados artigos. A 

maioria dos conteúdos a partir do resultado 400 se referia a outras finalidades, principalmente 

propagandas diversas que continham em seu conteúdo algum dos critérios de pesquisa utilizados. 

Dentre os resultados da pesquisa foram identificados 116 artigos que atendiam aos critérios de 

inclusão e exclusão. Foi feito download de todos os artigos e os nomes dos arquivos numerados 

seqüencialmente na ordem em que eles foram apresentados no resultado da pesquisa. Para seleção 

destes 116 artigos foi verificado se o título estava de acordo com os critérios e realizada a leitura do 

texto do resumo de cada um. O objetivo foi identificar aqueles que descrevem alguma avaliação de 

resultados de aprendizagem pela utilização de jogos educacionais ou ferramentas de simulação na 

Engenharia de Software. Como resultado deste trabalho foram selecionados 15 artigos. Dentre estes 

artigos foram identificados 6 artigos que descreviam 7 estudos os quais já haviam sido analisados 

na revisão de Wangenheim e Shull (2009). Os 6 artigos estão relacionados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Artigos selecionados em ambos os estudos. 

BAKER, Alex; OH NAVARRO, Emily; van der HOEK, André. An Experimental Card Game 

for Teaching Software Engineering Processes. Journal of Systems and Software. Volume 75. pp. 

3 - 16. New York, 2005. 

MANDL-STRIEGNITZ, Patricia. How to Successfully Use Software Project Simulation for 

Educating Software Project Managers. Proc. 31st Frontiers in Education Conference. pp. 19-24. 

IEEE, 2001. 

RODRÍGUEZ, Daniel; SICILIA, Miguel Ángel; CUADRADO-GALLEGO, Juan José; PFAHL, 

Dietmar. e-Learning in Project Managemen t Using Simulation Models: A Case Study Based on 

the Replication of an Experiment. IEEE Trans. Education, vol. 49, no. 4, pp. 451–463, 2006. 

SHARP, Helen; HALL, Pat. An Interactive Multimedia Software House Simulation for 

Postgraduat e Software Engineers. Proc. Int‘l Conf. Software Eng. pp. 688–691. ACM Press, 

2000. 

SHAW, Katherine; DERMOUDY, Julian. Engendering an Empathy for Software Engineering. 

Proc. Seventh Australasian Computing Education Conference (ACE2005). pp. 135-144. 

Newcastle, Australia, 2005. 

YE, En; LIU, Chang; POLACK-WAHL, Jennifer A. Enhancing Software Engineering 

Education Using Teaching Aids in 3-D Online Virtual Worlds. 37th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference. Milwaukee, 2007. 

 

Em outra etapa foi realizada a leitura dos 9 artigos restantes. Dentre estes foram 

identificados 4 artigos que não descrevem o estudo realizado ou o estudo realizado foi considerado 

superficial do ponto de vista de avaliação ou o estudo tinha como objetivo avaliar o software e não 

os objetivos de aprendizagem do mesmo. Tais artigos estão relacionados na Tabela 10. 
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Tabela 10: Artigos excluídos da avaliação. 

JAIN, Apurva; BOEHM, Barry. SimVBSE: Developing a Game for Value-Based Software 

Engineering. Proceedings of the 19th Conference on Software Engineering Education & Training 

(CSEET). pp. 103 - 114, 2006. 

JOMÉNEZ-Díaz, Guilhermo; GÓMEZ-ALBARRÁN, Mercedes; GOZÁLEZ-GALERO, Pedro 

A. Role-Play Virtual Environments: Recreational Learning of Software Design. Proceedings of 

the 3rd European conference on Technology Enhanced Learning: Times of Convergence: 

Technologies Across Learning Contexts. Maastricht, The Netherlands. pp. 27 - 32, 2008. 

MITTERMEIR, Roland; BOLLIN, Andreas; HOCHMÜLLER, Elke; JÄGER, Susanne; 

WAKOUNIG, Daniel. AMEISE - An Interactive Environment to Acquire Project-Management 

Experience. Proc. HUBUSKA Third Open Workshop. pp. 79-92. Klagenfurt, Austria, 2006. 

RIANBLAKE, M. B.; CORNETT, Todd. Teaching an Object-Oriented Software Development 

Lifecycle in Undergraduate Software Engineering Education. Proceedings of the IEEE 

Conference on Sofware Engineering Education and Training (CSEET2002)/IEEE Computer 

Society Press, pp. 234-241, Northern Kentucky, Ohio, 2002. 

 

A partir da leitura criteriosa do conteúdo dos artigos foram identificados 5 artigos que 

atendessem ao interesse da pesquisa. Estes 5 estudos descrevem 5 diferentes jogos ou ferramentas 

de simulação utilizadas no processo de ensino-aprendizagem em Engenharia de Software. Os dados 

resultantes da análise foram inseridos numa tabela com as colunas conforme descrito na fase de 

planejamento da revisão. Os dados coletados na análise estão relacionados no Apêndice A. 

Nas análises realizadas pode-se perceber que a grande maioria dos estudos e relatos 

realizados não apresenta detalhamento suficiente sobre a pesquisa. Outros não descrevem 

suficientemente as características dos jogos ou ferramentas de simulação. Alguns não apresentam 

referências nas quais está apoiado o roteiro de avaliação do estudo, bem como sobre o design do 

experimento, realização e detalhamento dos resultados obtidos através dos mesmos. 

As questões de pesquisa de interesse que foram extraídas dos dados são: distribuição por 

área de conhecimento da Engenharia de Software, distribuição por resultado de aprendizagem, 

propósito do estudo, nível de avaliação e tipo de estudo. Os dados extraídos foram representados em 

gráficos para facilitar a observação e interpretação. 
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Figura 27: Distribuição por área de conhecimento da ES. 

A distribuição por área de conhecimento da Engenharia de Software, apresentado na Figura 

27 demonstra que a maioria dos jogos tem como foco o ensino e/ou simulação de atividades 

relacionadas ao gerenciamento de projetos. A quantidade de áreas de conhecimento é maior que a 

quantidade de jogos e ferramentas de simulação analisadas pelo fato de haverem jogos que possuem 

foco em mais de uma área. 

 

Figura 28: Distribuição por resultado de aprendizagem. 



95 

 

Na distribuição por resultado de aprendizagem, representado na Figura 28, pode-se observar 

que a maioria dos jogos e/ou ferramentas de simulação analisados está focada no objetivo de 

desenvolver conhecimentos, em segundo habilidades e por fim atitudes. A quantidade de resultados 

de aprendizagem é maior que a quantidade de artigos analisados, pois alguns jogos possuem foco 

em mais de um objetivo. 

 

Figura 29: Propósito do estudo. 

Na Figura 29 que representa os resultados do propósito do estudo realizado, pode-se 

observar que os estudos explicativos são predominantes. 

 

Figura 30: Distribuição por nível de avaliação. 
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Na distribuição por nível de avaliação de acordo com o modelo com quatro níveis (reação, 

aprendizagem, comportamento e resultado), baseado em Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006), pode-se 

observar que o nível 1 de avaliação (reação) é o mais utilizado, sendo o nível 2 (aprendizagem) 

utilizado em alguns estudos. Já os níveis 3 (comportamento) e 4 (resultado) não foram utilizados em 

nenhum dos estudos analisados. Estes dados demonstram que a maior ênfase é dada na avaliação da 

percepção dos sujeitos, seguida da aprendizagem obtida. A distribuição é representada na Figura 30. 

 

Figura 31: Distribuição por tipo de estudo. 

Na distribuição de tipo de estudo é possível perceber que o tipo de estudo não-experimental 

é bem mais utilizado que os demais. Foram encontrados poucos relatos do tipo de estudo 

experimento e nenhum do tipo quase-experimento. A distribuição por tipo de estudo está 

demonstrado na Figura 31. 

3.1 JOGOS PARA ES NO BRASIL  

Com o objetivo de ampliar as possibilidades de identificação de informações que 

eventualmente não tenham sido obtidas através da compilação apresentada anteriormente, foram 

incorporados também aos resultados os dados do estudo realizado por Gresse von Wangenheim, 

Kochanski e Savi (2009). Este terceiro estudo é uma revisão sistemática sobre o uso de jogos 

educacionais na área de Engenharia de Software com foco específico em jogos e/ou ferramentas de 

simulação desenvolvidos no Brasil. 
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Os dados deste terceiro estudo que possuem relação direta com a compilação anterior são a 

área de conhecimento da Engenharia de Software e os resultados de aprendizagem desejados com 

os jogos. Além destas duas informações, pode-se extrair também a quantidade de estudos que 

relatam a realização de uma avaliação relativa aos efeitos de aprendizagem pela utilização do jogo 

e/ou ferramenta de simulação. A compilação dos dados comuns dos três estudos está resumida na 

Tabela 11. 

Tabela 11: Compilação dos estudos 

Estudo 

Área da Engenharia de Software 
Resultados de 

aprendizagem 
Avaliação 
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Revisão atual 2 0 4 0 2 1 0 5 4 0 5 0 

Wangenheim e Shull (2009) 1 2 11 0 4 2 1 14 3 3 21 0 

Gresse von Wangenheim, 

Kochanski e Savi (2009) 

0 0 5 1 2 1 0 8 5 1 3 5 

Totais 3 2 20 1 8 4 1 27 12 4 29 5 

 

É importante observar que as quantidades expressas na Tabela 11 podem ser superiores às 

quantidades explicitamente declaradas nos estudos utilizados como base para a obtenção de tais 

dados. Esta diferença pode ocorrer em alguns itens pelo fato de um jogo abordar mais de uma área 

de conhecimento da Engenharia de Software ou pretender mais de um resultado de aprendizagem. 
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Figura 32: Distribuição por área de conhecimento da ES. 

A distribuição compilada por área de conhecimento da Engenharia de Software demonstra 

que a maioria dos jogos desenvolvidos com finalidades de ensino na Engenharia de Software tem 

como principal foco o gerenciamento de projetos. A segunda área mais abordada é a de processos 

de software. 

 

Figura 33: Distribuição por resultado de aprendizagem. 

Na análise da distribuição dos resultados de aprendizagem que se pretende obter com os 

jogos educacionais ou ferramentas de simulação pode-se perceber que a grande maioria está focada 
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em conhecimentos com um total de 27 jogos e/ou ferramentas de simulação. Levando em 

consideração que a amostragem de estudos relacionados é de 34, fica evidente o enfoque em tal 

resultado de aprendizagem. 

 

Figura 34: Avaliações. 

Dentre os três estudos realizados foram identificados apenas 29 relatos de realização de 

avaliação dos efeitos educacionais pelo uso de jogos ou ferramentas de simulação na área de ES. A 

Figura 34 demonstra a quantidade de estudos que relataram ter realizado alguma avaliação, bem 

como a quantidade de estudos que não relatou ter realizado avaliação. É importante observar que 

estes 34 estudos são resultantes da compilação dos três estudos realizados e que a quantidade de 

artigos que não relatam a realização de avaliação é muito superior, pois apenas o estudo de Gresse 

von Wangenheim, Kochanski e Savi (2009) considerou relatos de jogos mesmo que não 

descrevessem a avaliação da aprendizagem. Nos demais, os estudos que não relatavam a realização 

de qualquer avaliação, foram descartados. 

3.2 DISCUSSÃO  

A revisão realizada permitiu obter um conjunto de dados que contribuem na resposta das 

perguntas de pesquisa. Em relação ao tipo de jogo utilizado foi possível perceber que boa parte dos 

artigos analisados utilizou a abordagem de ambientes virtuais, RPG (role-playing game) ou 

simuladores de tomada de decisão. Um dos motivos para a utilização de tais abordagens pode estar 

relacionada ao fato de boa parte dos jogos terem como foco a área de gerenciamento de projetos. 
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Em relação aos efeitos de utilização de jogos e ferramentas de simulação foram obtidos 

importantes dados. Boa parte dos artigos descreve os jogos utilizados como ferramenta de ensino na 

área de Engenharia de Software como efetivas. É certo que tais jogos não substituem a figura do 

professor ou instrutor, mas servem como forma de complementar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Os dados obtidos através da revisão sistemática indicam o que alguns autores argumentam. 

Sjoberg et al. (2005) afirma que a maioria dos artigos publicados em Ciência da Computação e 

Engenharia de Software apresenta pouca ou nenhuma validação empírica e a proporção de 

experimentos é particularmente baixa. Já Perry, Porter e Votta (2000) argumentam que em relação à 

outras áreas da engenharia, estudos empíricos são subutilizados na Engenharia de Software. Os 

dados levantados na presente revisão indicam os tipos de estudos não-experimentais como sendo a 

grande maioria. Desta forma, pode-se perceber que há grande possibilidade de que tal situação 

possa continuar sendo a realidade corrente. Considerando o fato de que o universo de estudos 

excluídos em função do critério de pesquisa relacionado à avaliação ter sido grande, evidencia-se a 

baixa proporção de experimentos realizados. 

No mesmo sentido Jedlitschka et al. (2008) diz que é freqüente a falta de informações 

importantes. Na análise realizada foi possível perceber que boa parte dos artigos realizou uma 

descrição muito superficial da avaliação do jogo. Em alguns artigos ficou nítida a pouca 

importância dada para a avaliação dos efeitos de utilização. Jedlitschka et al. (2008) afirma ainda 

que há dificuldade para interpretar os resultados em função da heterogeneidade de estilos de 

apresentação de resultados. Tal dificuldade também foi percebida na realização da presente revisão. 

Na realidade, cada artigo apresentou os resultados de forma diferente, não tendo seguido ou 

referenciado algum padrão. O motivo não é a falta de padrões, pois existem diversas iniciativas no 

sentido da padronização de um roteiro para apresentação de estudos empíricos (KITCHENHAM et 

al., 2002; JURISTO e MORENO, 2001; SHAW, 2003; SINGER, 1999; WOHLIN et al., 2000). O 

que se identificou na pesquisa realizada foi a falta de uma estrutura padronizada que possa ser 

utilizada por pesquisadores na realização de estudos empíricos. 

Tanto as perguntas de pesquisa quanto as afirmações dos autores citados anteriormente 

evidenciam a importância da realização de avaliações sobre o uso de jogos educacionais na 

Engenharia de Software. Além disso, na pesquisa realizada não foi encontrado nenhum artigo que 

relatasse experimentos com jogos educacionais para a medição e análise de software, exceto o 
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artigo do X-MED. Também não foi encontrado nenhum artigo que indicasse a utilização de um 

framework voltado para realização de estudos empíricos com jogos educacionais. 
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4  FRAMEWORK  

Este capítulo apresenta o framework para ser utilizado na realização de estudos empíricos 

sobre os efeitos de aprendizagem pelo uso de jogos educacionais na área de Engenharia de 

Software. O framework tem por objetivo facilitar o planejamento, aplicação e replicação de estudos 

empíricos do tipo experimental. 

O framework é destinado à realização de experimentos quantitativos especificamente com 

jogos educacionais da área de Engenharia de Software. Entende-se por experimento um tipo de 

estudo empírico realizado com o objetivo de determinar os fatores que causam alteração nos 

resultados de determinado objeto de estudo. O framework está focado na realização de 

experimentos para avaliação dos efeitos de aprendizagem do uso de jogos educacionais na área de 

Engenharia de Software. 

O framework está divido em cinco partes que são detalhadas separadamente. A parte I trata 

dos elementos que devem ser observados no momento da definição do experimento. Na parte II são 

relacionados os elementos necessários para o planejamento adequado do experimento. Na parte III 

são descritos os procedimentos a serem realizados no momento em que o experimento estiver sendo 

realizado. A parte IV destaca os pontos a serem observados no momento da análise e interpretação 

dos dados. Finalmente a parte V descreve os elementos que integram um modelo com tópicos a 

serem abordados na apresentação dos resultados de experimentos. Todas as partes compõem uma 

tabela que será apresentada neste capítulo com os elementos relacionados a cada parte e está 

reproduzida de forma completa no Apêndice B. 

4.1 PARTE I – DEFINIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Para realização de um experimento é necessário que primeiramente seja realizada a 

definição da forma como o experimento será realizado. A forma, na realidade, envolve diversos 

fatores que são abordados a seguir. 
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4.1.1  Estratégia de Pesquisa 

Para decisão de adoção de uma ou as duas estratégias de pesquisa, deve-se observar as 

regras a seguir. 

Quantitativa: Para decidir se a estratégia de pesquisa é quantitativa as seguintes regras 

devem ser atendidas: 

• Regra 01: A forma de medição utilizada é controlada, ou seja, com base em valores 

numéricos precisos; 

• Regra 02: A forma de medição é objetiva, geralmente buscando obter como 

resultado quantidades; 

• Regra 03: A forma de medição realizada é orientada à verificação. 

Qualitativa: Para saber se a estratégia de pesquisa é qualitativa as seguintes regras devem 

ser atendidas: 

• Regra 04: A forma de medição é baseada na descrição ou explicação de um 

fenômeno, ou seja, a medição não utiliza quantificadores; 

• Regra 05: A forma de medição é subjetiva, geralmente buscando como resultado a 

obtenção de qualificadores; 

• Regra 06: A forma de medição é orientada à identificação de uma característica, 

geralmente não buscando como resultado a obtenção de quantidades. 

Independente de ter definida a estratégia de pesquisa como quantitativa, pode-se defini-la 

também como qualitativa. Isso ocorre quando a pesquisa possui mais de uma hipótese e uma ou 

mais é quantitativa e também há uma ou mais hipóteses qualitativas. 
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4.1.2  Forma de Realização 

Para decisão sobre a forma de realização do experimento é importante levar em 

consideração as condições nas quais o mesmo poderá ser realizado. Num determinado momento, 

um experimento poderá ser realizado de uma das seguintes formas: 

In-vitro: para decidir pela realização do experimento in-vitro deve-se considerar a regra: 

• Regra 07: Deve-se optar pela realização in-vitro se o estudo tiver que ser realizado 

em um ambiente controlado, ou seja, num ambiente em que as condições para a 

realização do estudo tiverem que ser criadas. 

in-vivo: a decisão por realizar o experimento in-vivo deve considerar a regra a seguir: 

• Regra 08: Deve-se optar pela realização in-vivo se o estudo puder ser realizado no 

ambiente e forma como realmente ocorre, ou seja, no ambiente real. 

in-virtuo: a decisão pela realização in-virtuo depende do atendimento da seguinte regra: 

• Regra 09: Deve-se optar pela realização in-virtuo se o estudo envolve a interação 

dos participantes com modelos da realidade simulados em computador. O 

comportamento do ambiente com o qual o sujeito interage é descrito como um 

modelo e representado por um programa de computador. 

in-silico: para a realização do experimento in-silico  a regra a seguir deve ser atendida: 

• Regra 10: Deve-se optar pela realização in-silico se o estudo for totalmente 

composto por modelos numéricos no qual não é permitida a interação humana. 

Estudos in-silico ainda são raros na Engenharia de Software, estando limitados às 

áreas nas quais a participação de sujeitos não é uma questão do estudo ou os sujeitos 

podem ser substituídos por agentes inteligentes. 

No caso da forma de realização é necessário que o pesquisador opte por uma das quatro 

formas apresentadas nesta sessão, pois não faz sentido consolidar dados de pesquisas de diversos 

tipos. O que poderia ser feito seria a realização do mesmo experimento de diferentes formas e 

comparar os resultados. 
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4.1.3  Abordagem de Pesquisa 

A seleção da abordagem de pesquisa a ser utilizada parte do propósito para realização do 

estudo empírico. Para a decisão pelo uso de uma das abordagens de pesquisa a seguir, deve-se 

considerar a aderência do propósito do estudo com a regra da abordagem. Abordagens que podem 

ser utilizadas: 

Analítica: considere a seguinte regra: 

• Regra 11: Utilizar se o propósito de pesquisa for a obtenção de um entendimento 

inicial sobre determinada questão ou fenômeno para posterior refinamento da 

pesquisa. O principal propósito é responder a pergunta: o que. 

Descritiva: considerar a regra a seguir: 

• Regra 12: Utilizar se os dados forem quantitativos e se pretenda descrever algum 

fenômeno. 

Explicativa: selecionar esta abordagem caso a regra a seguir seja atendida: 

• Regra 13: Utilizar se o propósito de pesquisa for explanar porque determinado 

evento ocorre e construir, elaborar, estender ou testar uma teoria. 

É importante observar que a abordagem de pesquisa está relacionada com a estratégia de 

pesquisa selecionada no início e com as variáveis de controle que serão definidas na fase de 

planejamento. 

4.1.4  Estratégia para Seleção de Grupos 

Um experimento envolve a participação de pessoas divididas em dois ou mais grupos, 

dependendo do design de experimento que for definido. Pelo fato de haver a divisão das pessoas em 

diferentes grupos é importante que seja definida uma estratégia que garanta a aleatoriedade da 

seleção dos indivíduos que farão parte de um ou outro grupo. Além da importância da estratégia de 

divisão dos grupos ser clara para que a validade do experimento não seja ameaçada, a definição 

clara permitirá que o experimento possa ser replicado e a mesma estratégia possa ser utilizada. 
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4.1.5  Questionários 

Conforme o propósito e o público sobre o qual o experimento esteja sendo aplicado, pode 

ser relevante submeter aos mesmos um questionário com diferentes propósitos. Os principais 

propósitos podem ser os seguintes: 

• Concordância: O questionário de concordância visa obter dos participantes a 

formalização da concordância dos mesmos em participarem do experimento de 

forma voluntária; 

• Perfil: O questionário de perfil visa obter um conjunto de dados dos participantes 

que possam ajudar na análise e interpretação dos dados. 

Exemplos de questionários de concordância e de perfil são apresentados nos apêndices D e 

F. Além dos questionários recomendados, ou seja, os questionários de concordância e de perfil dos 

participantes, outros questionários podem ser elaborados e submetidos aos participantes do estudo. 

4.1.6  Pré-condições 

As pré-condições se referem aos critérios de calibragem para participação do experimento. 

Em experimentos que envolvem a avaliação dos efeitos de determinado software sobre a 

aprendizagem dos participantes é esperado que os participantes possuam determinados 

conhecimentos prévios. Estes conhecimentos geralmente são requisitos mínimos para que as 

pessoas tenham condições de participar do experimento de forma adequada. 

4.1.7  Design Instrucional 

O design instrucional se refere ao plano de instrução que será realizado com os participantes 

do experimento. Tal plano de instrução pode ser elaborado considerando a abordagem sistêmica 

descrita por Ellington e Earl (1996). No momento de definir o design instrucional é importante 

considerar que uma entrada adequada permite melhorar a assimilação dos conhecimentos e 

habilidades desejados. O adequado planejamento com a caracterização do contexto, declaração das 

pré-condições para os participantes, definição do conteúdo, definição de objetivos de aprendizagem 

e a aplicação das estratégias de ensino apropriadas permitirão a obtenção dos resultados esperados. 
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O design instrucional pode permitir o nivelamento entre os participantes, bem como a 

explanação de novos conteúdos cujo aprendizado será de alguma forma medido através do 

experimento. O design instrucional, conforme pode ser observado na Tabela 12, representa os 

elementos da primeira parte do framework.  

Tabela 12: Parte I do framework 

I – Definição do Experimento 

Estratégia de pesquisa: Justificativa 

[  ] Quantitativa {descrição da justificativa de utilização da estratégia} 

[  ] Qualitativa {descrição da justificativa de utilização da estratégia} 

 

Forma de realização: Justificativa 

[  ] in-vitro {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-vivo {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-virtuo {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-silico {descrição da justificativa de utilização da forma} 

 

Abordagem de pesquisa:  Justificativa 

[  ] Analítica {descrição} 

[  ] Descritiva {descrição} 

[  ] Explicativa {descrição} 

 

Estratégia para seleção do grupo 

experimental e grupo de controle: 

{descrição da estratégia utilizada para seleção dos grupos e forma de 

alocação} 

  

Questionários: Conteúdo: 

[  ] Concordância {descrição do formulário que os participantes deverão assinar que 

concordam em participar do experimento} 

[  ] Perfil do participante {descrição do formulário que os participantes preencherão com os 

dados do perfil} 

[  ] Percepção {descrição do formulário que os participantes preencherão com as 
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percepções sobre o estudo} 

 

Pré-condições para realização do experimento: 

{descrição das pré-condições (participantes deverão ter aulas/treinamento prévio, etc.)} 

 

Design Instrucional 

 Contexto  

{descrição no qual ocorrerão as aulas/treinamento dos participantes} 

Pré-Condições 

{pré-condições para participação das aulas/treinamento} 

Ementa 

{ementa do conteúdo que deverá ser apresentado} 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

{descrição dos objetivos gerais de aprendizagem} 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

{conteúdo programático} {objetivo segundo o conteúdo 

programático} 

{estratégia de ensino que 

deverá ser utilizada} 

Estratégia de Ensino 

{estratégias de ensino que deverão ser utilizadas} 

Avaliação 

{forma como serão realizadas as avaliações de aprendizagem} 

Bibliografia 

{bibliografia utilizada como base para elaboração do material instrucional} 

Esta primeira parte do framework contempla o contexto no qual as instruções serão dadas, as 

pré-condições para os sujeitos receberem as instruções, a ementa a ser seguida e os objetivos gerais 

de aprendizagem. Além disso, possui o detalhamento dos objetivos de aprendizagem em objetivos 

específicos com os devidos conteúdos e estratégias utilizadas, a forma de avaliação que será 

utilizada e a bibliografia relacionada ao assunto. Um exemplo de design instrucional pode ser 

observado no apêndice C. 
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4.2 PARTE II – PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO 

Uma vez realizada a definição do contexto do experimento é necessário que se faça o 

planejamento do mesmo. O planejamento é uma etapa de grande importância para garantir que o 

mínimo de desvios ocorra na execução do experimento. O sucesso de um experimento pode 

depender em grande parte do seu planejamento. 

4.2.1  Seleção do Contexto 

A seleção do contexto de experimento é de grande importância, pois a população de 

participantes deve ser definida da forma mais clara possível. Para obter mais detalhes sobre a 

seleção do contexto, consulte o tópico 2.4.7.3. 

4.2.2  Definição de Hipóteses 

Na definição de hipóteses deve ser descrita a hipótese nula (H0) e a negação da hipótese nula 

(H1), bem como as demais hipóteses de pesquisa existentes. Para obter mais detalhes sobre a 

definição de hipóteses, consulte o tópico 2.4.7.4. 

4.2.3  Variáveis de Controle 

As variáveis de controle são diretamente dependentes das hipóteses definidas. São as 

variáveis de controle que serão medidas e que proverão os principais dados para análise e 

interpretação de resultados. Para obter maiores detalhes sobre variáveis de controle, consulte o 

tópico 2.4.7.5. 

4.2.4  Seleção dos Participantes 

No momento da seleção de participantes deve ser considerado o perfil do público com o 

objeto do experimento. Um experimento que envolva técnicas mais avançadas deve ser realizado 

com participantes em condições de participação. Para obter mais detalhes sobre a seleção dos 

participantes, consulte o tópico 2.4.7.6. 
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4.2.5  Design de Experimento Utilizado 

A seleção do design de experimento a ser utilizado é um ponto chave do processo de 

experimento. Para decidir por um design de experimento considere as regras de cada tipo, conforme 

detalhado a seguir. 

Apenas pós-teste: o design de experimento denominado apenas pós-teste deve ser 

selecionado em situações em que as regras a seguir sejam atendidas: 

• Regra 14: existem dois grupos ou o grupo pode ser dividido em dois; 

• Regra 15: a seleção dos participantes de cada grupo é aleatória; 

• Regra 16: a medição será realizada apenas no final; 

• Regra 17: existem duas medições, uma de cada grupo; 

• Regra 18: existe uma avaliação do efeito do tratamento, ou seja, uma diferença 

estatística entre os grupos. 

Pré-teste e pós-teste: o design de experimento denominado pré-teste e pós-teste deve ser 

selecionado quando as regras a seguir forem atendidas: 

• Regra 19: existem dois grupos ou o grupo pode ser dividido em dois; 

• Regra 20: a seleção dos participantes de cada grupo é aleatória; 

• Regra 21: será realizada uma medição no início, é realizada uma intervenção 

controlada e realizada uma medição no final; 

• Regra 22: existem duas medições em cada grupo. Uma antes do tratamento e outra 

depois do tratamento; 

• Regra 23: existe uma avaliação do efeito do tratamento, ou seja, uma diferença 

estatística entre os grupos. 

No momento em que se decide pela utilização de pré-teste e pós-teste surge a necessidade de 

decidir se o conteúdo dos testes será o mesmo ou se será diferente. O fato do pré-teste e pós-teste 
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terem exatamente as mesmas questões implica na ameaça de haver aprendizado a partir das 

questões do pré-teste ao invés do tratamento (SINDRE, NATVIG e JAHRE, 2009). Por outro lado, 

utilizar questões diferentes no pré-teste e pós-teste implica na ameaça de redução da 

comparabilidade entre eles (SINDRE, NATVIG e JAHRE, 2009). Considerando o objetivo dos 

estudos para os quais o presente framework se destina, a comparabilidade entre o pré-teste e pós-

teste é variável de grande importância. Com base nisso, no momento de decidir pelas questões a 

serem utilizadas no pós-teste, uma alternativa pode ser utilizar as mesmas questões do pré-teste, 

mas apresentadas em seqüência aleatória. Embora tal alternativa possa criar uma ameaça à validade, 

em função das questões serem as mesmas, o fato do pré-teste e pós-teste terem sido aplicados num 

intervalo de tempo igual ou superior a uma semana, reduz a ameaça.  

Solomon four-group: o design de experimento Solomon four-group não está sendo 

considerado para realização de estudos empíricos para os quais se destina o framework pelo fato de 

requerer grupos maiores (acima de 20 participantes), aumentar consideravelmente os custos de 

realização do experimento e não ser um método recomendado para situações em que possa haver 

aprendizagem com o processo (GRAZIANO e RAULIN, 1996). 

Em relação à seleção do design de experimento é possível selecionar apenas um dos 

relacionados anteriormente. 

4.2.6  Planejamento da Instrumentalização 

No planejamento da instrumentalização deve ser definido qual será o tratamento ou 

intervenção realizada e como tal tratamento ou intervenção ocorrerá. Deve ser descrito ainda quais 

serão os objetos ou equipamentos utilizados, as diretrizes de realização do experimento e os 

instrumentos de medição. 

4.2.7  Avaliação da Validade 

Na avaliação da validade devem ser relacionadas as ameaças identificadas, conforme o tipo 

de ameaça à validade, bem como uma descrição detalhada da ameaça para que a mesma possa ser 

discutida na fase de análise e interpretação. Algumas das ameaças mais comuns são: 

• Os participantes podem estudar propositalmente entre o pré-teste e pós-teste; 
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• Os participantes podem não estar interessados pelo estudo realizado, respondendo ao 

pré-teste e pós-teste sem preocupação com os resultados; 

• Os participantes podem não ter interesse pelo aprendizado da área foco do estudo; 

• Desigualdade na seleção dos participantes do ponto de vista da habilidade de 

aprendizado através de jogos e ferramentas de simulação; 

• Desigualdade no nível de experiência entre os participantes do grupo experimental e 

grupo de controle. 

A Tabela 13 representa os itens da segunda parte do framework. 

Tabela 13: Parte II do framework 

II – Planejamento 

 

Seleção do Contexto 

{definição do contexto no qual o estudo empírico deverá ocorrer} 

Hipóteses: Descrição 

H0 {descrição da hipótese} 

H1 {descrição da hipótese} 

H2 {descrição da hipótese} 

Hn {descrição da hipótese} 

 

Variáveis de controle: Detalhamento 

Variável 1 {justificativa da utilização da variável de controle} 

Variável 2 {justificativa da utilização da variável de controle} 

Variável 3 {justificativa da utilização da variável de controle} 

 

Seleção dos participantes 

{descrição da forma como os participantes foram selecionados para o estudo} 

 

Design de experimento utilizado: Detalhamento 
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[  ] Apenas pós-teste 

X O 

R 

O 

{descrição dos motivos da escolha deste design} 

[  ] Pré-teste e pós-teste 

O X O 

R 

O    O 

{descrição dos motivos da escolha deste design} 

Legenda: 

X = representa um tratamento 

O = representa um teste/avaliação 

R = representa a seleção aleatória dos participantes 

Planejamento da Instrumentalização 

Tratamento a ser realizado: {descrição do tratamento que será realizado, em que momento 

será realizado e com que parte dos participantes} 

Objetos/equipamentos: {descrição dos objetos e/ou equipamentos e/ou softwares que será 

utilizado} 

Diretrizes: {descrição de como deve ser conduzido o experimento} 

Instrumentos de medição: {descrição dos instrumentos de medição dos dados do 

experimento} 

 

Avaliação da Validade 

Validades de conclusão: Ameaça 1 {descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades internas: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades de construção: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades externas: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 
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A partir do momento que a segunda parte do framework estiver finalizada, pode-se iniciar os 

procedimentos para operação do experimento. 

4.3 PARTE III – OPERAÇÃO DO EXPERIMENTO 

O registro das informações relativas à operação do experimento deve ser realizado na parte 

III do framework. Nela são registrados os seguintes dados: 

• Informações: descrever como os participantes serão contextualizados sobre o papel 

deles no experimento, a importância e eventuais riscos que estejam correndo ou 

benefícios que estejam obtendo; 

• Materiais: relacionar os materiais que serão utilizados no experimento, bem como a 

forma como os mesmos serão utilizados, em que momento eles serão necessários, o 

eventual sigilo existente em relação aos conteúdos dos materiais, etc.; 

• Comprometimento: descrever a forma que será utilizada para aumentar a 

possibilidade ou garantia de que os participantes estejam comprometidos em realizar 

as atividades do experimento de forma a não influenciarem nas variáveis de controle; 

• Coleta dos dados: descrever como será realizado o processo de coleta dos dados do 

experimento. Esta coleta de dados pode ser realizada por um contador via software, 

por pessoas, etc. Deve-se descrever ainda como será garantido que os dados passados 

para análise estejam fidedignos aos dados coletados, evitando eventuais erros de 

transcrição; 

• Ambiente: descrever como deverá estar organizado o ambiente, principalmente se o 

experimento não for in-vivo, pois nestes casos o ambiente não será o ambiente 

natural, o qual deveria ser conservado na medida do possível; 

• Validade: descrever como será verificado se os participantes entenderam o seu papel 

no experimento e que eles realizarão as atividades sabendo exatamente o que deve 

ser feito; 
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• Conformidade : descrever que dispositivos serão utilizados para garantir que os 

procedimentos planejados para o experimento foram seguidos, evitando eventuais 

desvios que possam influenciar os dados coletados. 

A Tabela 14 representa os itens da terceira parte do framework. 

Tabela 14: Parte III do framework 

III – Operação 

 

Informações: {como os participantes serão informados/contextualizados} 

Materiais: {como os materiais serão utilizados} 

Comprometimento: {como será verificado se os participantes estão comprometidos? Como se 

sabe?} 

Coleta dos dados: {como será detalhadamente a coletados os dados} 

Ambiente: {descrição detalhada do ambiente} 

Validade: {como será validado o entendimento dos participantes? Como será 

validado comprometimento dos participantes?} 

Conformidade: {como será verificado se tudo foi realizado conforme o planejamento?} 

 

É importante que tais informações estejam registradas e as devidas providências tenham sido 

tomadas para que possam ser utilizadas de forma adequada no momento da operação do 

experimento. A partir do momento que as informações sobre a operação do experimento estiverem 

registradas, pode-se proceder a execução. 

4.4 PARTE IV – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Após a realização do experimento e conseqüentemente coletados os dados, deve-se proceder 

a análise e interpretação destes dados. Na análise e interpretação dos dados deve ser levado em 

consideração o tipo de teste utilizado, cálculos estatísticos, como será realizada análise de eventuais 

pontos de dispersão (outliers) e como serão realizados os testes de cada uma das hipóteses da 

pesquisa. 
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Em relação ao tipo de teste utilizado, em função do objetivo do framework estar focado em 

avaliação dos efeitos de aprendizagem através do uso de jogos educacionais, será restrito na seleção 

os métodos estatísticos cuja finalidade é observação de diferenças entre condições através do uso de 

uma variável. Desta forma, o tipo de testes se restringe aos testes em que é analisada uma variável 

em apenas duas condições, tipicamente antes de determinado tratamento e depois do tratamento. 

Teste Estatístico Paramétrico: o teste estatístico paramétrico deve ser utilizado quando as 

seguintes regras forem atendidas: 

• Regra 24: os dados serão extraídos de populações com distribuição de probabilidade 

especificada; 

• Regra 25: a distribuição dos valores da variável de pesquisa deve ser normal; 

• Regra 26: a escala da variável de pesquisa é intervalar ou razão; 

• Regra 27: a variável de pesquisa permite a realização de operações aritméticas a 

partir dos valores das amostras; 

Teste Estatístico Não-Paramétrico: o teste estatístico não-paramétrico deve ser utilizado 

quando: 

• Regra 28: não é necessário conhecer a distribuição da variável de pesquisa na 

população; 

• Regra 29: o tamanho da população amostrada for pequeno, ou seja, tiver 20 ou 

menos participantes em cada grupo utilizando o método Mann-Whitney (ROBSON, 

2002);  

• Regra 30: a escala da variável de pesquisa for ordinal ou nominal; 

Para uma amostra ser considerada pequena, a maior amostra deve ter 20 ou menos 

participantes no caso do método Mann-Whitney ou 25 pares ou menos no caso do método 

Wilcoxon (ROBSON, 2002). 

Para o tipo de teste estatístico paramétrico pode ser utilizado o teste t independe ou o teste t 

relacionado. É importante observar os critérios a seguir para decidir qual deles deve ser adotado: 
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Teste t Independente: o teste t independente deve ser adotado quando: 

• Regra 31: o tipo de teste estatístico for paramétrico; 

• Regra 32: a comparação dos dados for realizada de forma agrupada; 

• Regra 33: o objetivo for comparar relações entre dois grupos; 

Teste t Relacionado: o teste t relacionado deve ser adotado quando: 

• Regra 34: o tipo de teste estatístico for paramétrico; 

• Regra 35: os dois conjuntos de valores estiverem correlacionados de forma 

significativa; 

• Regra 36: existe um alto coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados; 

Caso o tipo de teste estatístico selecionado tenha sido o não-paramétrico deve ser utilizado o 

teste de Mann-Whitney, caso seja paramétrico deve ser utilizado Wilcoxon. Para orientar a decisão 

sobre qual é o mais adequado para utilização na situação desejada, devem ser observadas as 

seguintes regras. 

Mann-Whitney: o método de Mann-Whitney deve ser adotado caso as regras a seguir forem 

válidas: 

• Regra 37: o tipo de teste estatístico for não-paramétrico; 

• Regra 38: as amostras são independentes (intergrupos); 

• Regra 39: as amostras foram obtidas a partir da mesma população; 

• Regra 40: a observação das amostras é independente; 

• Regra 41: as observações são comparáveis. 

Wilcoxon: o método Wilcoxon deve ser adotado na seguinte situação: 

• Regra 42: o tipo de teste estatístico for paramétrico; 
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• Regra 43: as amostras são relacionadas (intragrupos); 

• Regra 44: as amostras foram obtidas a partir da mesma população; 

• Regra 45: a observação das amostras é independente; 

• Regra 46: as observações são comparáveis. 

A Tabela 15 representa os itens da quarta parte do framework. 

Tabela 15: Parte IV do framework 

IV – Análise e Interpretação 

 

Parâmetros populacionais: Justificativa: 

[  ] Paramétrico {descrição} 

[  ] Não-paramétrico {descrição} 

 

Teste utilizado: Justificativa: 

[  ] Teste t independente {descrição} 

[  ] Teste t relacionado {descrição} 

[  ] Mann-Whitney {descrição} 

[  ] Wilcoxon {descrição} 

 

Estatística Utilizada 

{descrição detalhada de como os dados serão calculados e analisados} 

Redução do Conjunto de Dados 

{descrição da estratégia a ser utilizada para a análise e redução do conjunto de dados} 

 

Teste de hipóteses: Descrição 

H0 {descrição do teste da hipótese} 

H1 {descrição do teste da hipótese} 

Hn {descrição do teste da hipótese} 
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Uma vez decidido o tipo de parâmetro populacional a ser utilizado e o tipo de teste a ser 

aplicado no estudo, deve-se definir: 

• Estatística utilizada: preparar a descrição detalhada sobre como os dados deverão 

ser calculados e analisados; 

• Redução do conjunto de dados: descrição da estratégia que será utilizada para 

identificação de eventuais pontos de dispersão (outliers) e eliminação dos mesmos; 

• Teste de hipótese: descrição da estratégia a ser utilizada para testar as hipóteses de 

pesquisa. 

As informações da parte IV do framework são de grande relevância para redução das 

ameaças à validade do experimento. 

4.5 PARTE V – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na parte V deve ser realizada a apresentação dos resultados do experimento. Como forma de 

padronizar a apresentação de tais resultados é proposta a adoção da estrutura de apresentação de 

resultados conforme definida por Wohlin et al. (2000). Tal estrutura é demonstrada na Tabela 16. A 

estrutura de apresentação de resultados é composta por: 

• Resumo: O resumo deve ter um parágrafo de, no máximo, 250 palavras 

(aproximadamente 15 linhas), sem recuo na primeira linha. Deve-se utilizar 

espacejamento simples, alinhamento justificado, fonte tamanho 12, estilo itálico. O 

resumo deve apresentar o objetivo geral da pesquisa, o método utilizado, os 

resultados e as conclusões do trabalho, formando uma seqüência corrente de frases 

concisas; 

• Introdução: A introdução é a explanação inicial da apresentação de resultados. 

Possibilita uma visão global do assunto tratado (contextualização), com definição 

clara, concisa e objetiva do tema, e da delimitação precisa das fronteiras do estudo 

em relação ao problema e aos objetivos a serem estudados; 
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• Declaração do Problema: Na declaração do problema devem ser apontados os 

propósitos e as linhas gerais que orientaram a pesquisa, ou seja, apresentar o 

problema ou tema central da pesquisa, contextualizando, destacando sua importância 

e seus limites quanto à extensão e à profundidade; 

• Desempenho do experimento: O desempenho do experimento é a parte central, 

conseqüentemente mais extensa e consistente da apresentação de resultados da 

pesquisa. Nesta parte devem ser apresentados os conceitos relacionados com a 

pesquisa, descrição dos conceitos considerados para a realização do experimento, 

como o experimento foi conduzido e os resultados obtidos através do experimento. 

Neste ponto poderá haver várias seções (divisões e subdivisões) como forma de 

relacionamento e organização dos conteúdos; 

• Discussão e Conclusões: A discussão e conclusões é a parte final do texto e consiste 

na revisão sistemática dos resultados e sua discussão, destacando os resultados mais 

significativos em termos de contribuição para futuros estudos. Esta seção deve 

apresentar deduções lógicas correspondentes aos propósitos previamente 

estabelecidos na introdução da apresentação de resultados; 

• Recomendação e Trabalhos Futuros: Nas recomendações e trabalhos futuros são 

realizados os registros de sugestões para extensões do estudo realizado, bem como 

sugestões de outros estudos que possam ser realizados com base nas idéias geradas a 

partir do estudo corrente; 

• Agradecimentos: A seção de agradecimentos é o espaço para que sejam citadas as 

pessoas, grupos ou entidades que contribuíram para a realização do estudo; 

• Referências: A seção de referências é reservada para a relação de referências 

bibliográficas utilizadas no relatório de apresentação de resultados; 

• Apêndices: A seção de apêndices é destinada para a inclusão de materiais 

relacionados à apresentação dos resultados e que não fizeram parte do corpo do 

texto. 
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Além de seguir uma estrutura padrão para apresentação dos resultados é importante que 

sejam observados os cuidados de clareza e objetividade no momento da descrição de tais resultados. 

A Tabela 16 representa os itens da quinta parte do framework. 

Tabela 16: Parte V do framework 

V – Apresentação dos Resultados 

 

 Resumo  

{resumo do estudo realizado} 

Introdução 

{introdução ao assunto da pesquisa} 

Declaração do Problema 

{declaração do problema de pesquisa} 

Desempenho do experimento 

{descrição de como foi realizado o experimento e apresentação dos dados obtidos, gráficos, etc.} 

Discussão e Conclusões 

{discussão dos resultados obtidos} 

Recomendação e Trabalhos Futuros 

{recomendações para trabalhos futuros e indicação dos próximos passos da pesquisa se for o caso} 

Agradecimentos 

{agradecimento aos participantes e instituições que apoiaram a pesquisa} 

Referências 

{referências bibliográficas utilizadas na fundamentação teórica do relato do experimento} 

Apêndices 

{eventuais materiais que sejam importantes detalhar} 

 

 

O uso do framework apresentado permite ao pesquisador utilizá-lo como um roteiro que lhe 

permitirá seguir os passos importantes e necessários para a realização de um estudo empírico para 

avaliação de jogos educacionais. 
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5  PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS 

Este capítulo apresenta o planejamento de dois estudos empíricos realizados para obtenção 

de uma avaliação inicial do framework. Nestes estudos foi realizado o planejamento, execução e 

análise dos resultados sobre os efeitos de aprendizagem pelo uso do jogo educacional X-MED v1.0. 

O jogo X-MED foi escolhido para utilização pelo fato do autor do presente trabalho ter participado 

como bolsista do CNPq em projeto relacionado ao X-MED. O jogo X-MED foi escolhido também 

pelo fato do framework ser destinado especificamente para avaliação de jogos educacionais da área 

de Engenharia de Software. 

5.1 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK 

O planejamento dos estudos empíricos foi realizado seguindo o framework. O framework 

está organizado em forma de tabela com o objetivo de tornar mais claro os passos e o conjunto de 

critérios utilizados para tomada de decisões por determinados métodos e técnicas. A Tabela 17 

apresenta uma instância do framework com o planejamento dos experimentos que foram realizados. 

Nesta instância foram excluídos os itens não selecionados para facilitar a observação dos itens 

selecionados para uso. 

Tabela 17: Planejamento do Experimento 

I – Definição do Experimento 

Estratégia de pesquisa: Justificativa 

[ X ] Quantitativa A estratégia de pesquisa quantitativa será utilizada para 

obtenção de evidência para as hipóteses de pesquisa H0 e H1. 

[ X ] Qualitativa A estratégia de pesquisa qualitativa será utilizada para 

obtenção de informações relativas ao perfil dos participantes 

cujas perguntas estarão no questionário de perfil e também 

para obtenção de evidências para a hipótese de pesquisa H2. 

 

Forma de realização: Justificativa 

[ X ] in-vitro O estudo empírico será realizado in-vitro  pela 

impossibilidade de realização, neste momento, de um estudo 
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in-vivo, pois teria que haver um curso na área de medição e 

análise de software ocorrendo para que tal estudo pudesse 

ser realizado. 

 

Abordagem de pesquisa:  Justificativa 

[ X ] Descritiva A abordagem de pesquisa utilizada será a descritiva pelo 

fato do objetivo do estudo estar focado na descrição dos 

efeitos de um fenômeno dado uma intervenção 

propositalmente realizada. 

 

Estratégia para seleção do grupo 

experimental e grupo de controle: 

Os participantes dos experimentos são acadêmicos de 

turmas de graduação que estejam cursando a disciplina de 

Engenharia de Software. A seleção de participantes para 

cada grupo (experimental e de controle) será realizada de 

forma aleatória, com base em sorteio dos nomes a partir de 

uma lista contendo todos os nomes dos participantes. Os 

nomes retirados na seqüência ímpar farão parte do grupo 

experimental e os nomes retirados na seqüência par farão 

parte do grupo de controle. No momento do experimento 

eles serão denominados apenas grupo A (experimental) e 

grupo B (controle). 

  

Questionários/termos: Conteúdo: 

[ X ] Concordância O conteúdo do termo de concordância está no apêndice D. 

[ X ] Perfil do participante O conteúdo do questionário de perfil dos participantes está 

no apêndice F. 

[ X ] Aula O conteúdo do questionário de percepção de aula está no 

apêndice G. 

[ X ] Laboratório O conteúdo do questionário de percepção de laboratório está 

no apêndice H. 

 

Pré-condições para realização do experimento: 

Para participar do experimento é necessário que as pessoas estejam no mínimo no quarto semestre de um 
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curso na área de Computação/ Informática. 

 

Design Instrucional 

 Contexto  

O público alvo deste curso são alunos da disciplina de Engenharia de Software. O curso visa 

capacitar o aluno na definição de um plano de medição de software, definição de objetivos de 

medição, estabelecimento de medidas, procedimentos de coleta de dados e análise dos dados 

coletados. 

Pré-Condições 

Para participar do curso a pessoa deve ter conhecimentos básicos na área de Engenharia de Software 

ou estar cursando a disciplina de Engenharia de Software em curso da área de Computação/ 

Informática. 

Ementa 

Conceitos fundamentais de medição, normas ISO para medição de software, medição no contexto 

do nível 2 do CMMI-DEV v1.2, definição de um programa de medição. 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

Ao concluir este curso o aluno deverá ser capaz de: 

• Identificar os principais conceitos de medição; 

• Interpretar as diferenças entre medição do processo e do produto; 

• Entender os métodos GQM e PSM; 

• Reconhecer a relação da medição e análise com as demais áreas do nível 2 do CMMI-DEV 

v1.2; 

• Descrever os passos de um processo de medição; 

• Identificar os elementos relacionados à medição e medidas; 

• Empregar os conceitos de medição na definição de um programa de medição com foco no 

nível 2 do CMMI-DEV v1.2. 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

Unidade 1  – Conceitos fundamentais 

de medição: 

• Motivação para medição; 

• Teoria básica de medição; 

• Visão da medição de processo e 

• Descrever os conceitos 

fundamentais de medição; 

• Distinguir a medição do 

processo e medição do 

produto; 

Aulas expositivas e 

exercícios de fixação. 
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produto; 

• Alinhamento das medições com 

os objetivos organizacionais; 

(FENTON e PFLEEGER, 1997; 

GHEZZI, JAZAYERI e MANDRIOLI, 

2003; JALOTE, 2005) 

Unidade 2 – Normas ISO para medição 

de software: 

• Normas ISO relacionadas à 

medição de software; 

(ISO/IEC, 2002; ISO/IEC, 2006) 

• Reconhecer as principais 

normas ISO relacionadas à 

medição de software; 

Aulas expositivas e 

exercícios de fixação. 

Unidade 3 – Medição no contexto do 

nível 2 do CMMI: 

• Área de processos de Medição e 

Análise do CMMI-DEV v1.2;  

• Relacionamento da área de 

Medição e Análise com outras 

áreas de processo do nível 2 do 

CMMI-DEV v1.2 (Planejamento 

de Projeto, Monitoração e 

Controle de Projeto e Gerência de 

Configuração); 

(SEI, 2007) 

• Identificar a relação entre a 

área de medição e análise 

com outras áreas do nível 2 

do CMMI-DEV v1.2; 

Aulas expositivas e 

exercícios de fixação. 

Unidade 4 – Aplicação de medições: 

• Introdução ao modelo GQM e 

PSM; 

• Caracterização do contexto de 

medição; 

• Especificação dos objetivos de 

medição e análise; 

• Desenvolvimento do plano GQM; 

• Especificação de mecanismos de 

coleta de dados e de 

• Reconhecer as técnicas 

utilizadas no modelo 

GQM; 

• Aplicar métodos 

relacionados à medição; 

• Praticar os conceitos 

apresentados utilizando um 

jogo educacional; 

Aulas expositivas e 

utilização de software 

para aprendizagem de 

medição. 
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armazenamento; 

• Técnicas de análise e mecanismos 

de comunicação de resultados; 

(BASILI, CALDIERA e ROMBACH, 

1994; NASA, 1995; SOLINGEN e 

BERGHOUT, 1999) 

Estratégia de Ensino 

• Unidade 1 (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de 

slides e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 2 (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de 

slides e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 3 (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de 

slides e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 4 (compreensão e aplicação): Aulas expositivas utilizando apresentação de slides e 

quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados. 

Avaliação 

As 25 questões da avaliação estão distribuídas nos três primeiros níveis da taxonomia de Bloom. A 

distribuição foi relizada da seguinte forma:  

Conhecimento: 8 questões sobre os conceitos fundamentais de medição e de medição do processo e 

do produto. O critério de avaliação é relativo à lembrança dos conceitos chave apresentados; 

Compreensão: 8 questões sobre as normas ISO relacionadas à medição de software e do 

relacionamento da área de medição e análise com as demais áreas de processos do nível 2 de 

maturidade do CMMI-DEV v1.2. Definição de objetivos de medição, definição de medidas, coleta e 

análise de dados de medição. O critério de avaliação é relativo à compreensão do relacionamento 

das medições definidas nas normas ISO com as áreas de processo do nível 2 de maturidade do 

CMMI-DEV v1.2 e à compreensão dos elementos de um programa de medição; 

Aplicação: 9 questões sobre aplicação dos conceitos em um programa de medição. O critério de 

avaliação é relativo à pontuação obtida na definição de um programa de medição. 
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II – Planejamento 

 

Seleção do Contexto 

O estudo empírico deverá ocorrer em dois ambientes. Em sala de aula, onde serão realizadas as aulas 

sobre o assunto do estudo, o pré-teste e pós-teste. Além da sala de aula, o estudo ocorrerá em laboratório 

de Informática para que os participantes possam jogar o jogo no momento destinado para o tratamento. 

Hipóteses: Descrição 

H0 O efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, 

compreensão e aplicação do grupo experimental não são 

superiores aos do grupo de controle. 

H1 O efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, 

compreensão e aplicação do grupo experimental são 

superiores aos do grupo de controle. 

H2 O jogo educacional X-MED torna o processo de 
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aprendizagem mais atrativo. 

 

Variáveis de controle: Detalhamento 

Variável 1 Pontuação dos participantes do pré-teste e pós-teste. 

Variável 2 Pontuação dos participantes no jogo X-MED. 

Variável 3 Quantidade de participantes que consideraram o processo de 

aprendizagem mais atrativo com o X-MED. 

 

Seleção dos participantes 

Os participantes serão selecionados aleatoriamente entre os estudantes que estejam cursando a disciplina 

de Engenharia de Software no segundo semestre de 2009. Parte dos estudantes irá compor o grupo 

experimental e o restante irá compor o grupo de controle. 

 

Design de experimento utilizado: Detalhamento 

[ X ] Pré-teste e pós-teste 

O X O 

R 

O     O 

Este design de experimento foi selecionado pelo fato do 

estudo estar sendo realizado com o objetivo de identificar 

qual a diferença no grau de aprendizagem do grupo 

experimental em relação ao grupo de controle. 

Legenda: 

X = representa um tratamento 

O = representa um teste/avaliação 

R = representa a seleção aleatória dos participantes 

Planejamento da Instrumentalização 

Tratamento a ser realizado: Na primeira parte do estudo todos os participantes receberão 

aulas sobre medição de software. 

Na segunda parte os participantes serão divididos em grupo 

experimental e grupo de controle. Em seguida, todos os 

participantes realizarão o pré-teste. Após realizado o pré-

teste, o grupo experimental irá para um laboratório jogar o 

jogo X-MED e os participantes do grupo de controle irão 

para outro laboratório e receberão um placebo, ou seja, irão 

jogar o jogo da travessia do rio 

(http://www.aulavaga.com.br/jogos/raciocinio/travessia-do-
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rio/). Este tratamento com o grupo de controle tem por 

objetivo evitar que os participantes saibam qual tratamento 

está sendo administrado. Esta técnica é denominada 

unicego, pois apenas os participantes não sabem detalhes 

sobre o tratamento que estão recebendo (REIS, CICONELLI 

e FALOPPA, 2002). 

Objetos/equipamentos: Os materiais utilizados serão: 

• Questionários; 

• Testes; 

• Jogos; 

• Microcomputadores. 

Diretrizes: O experimento em Blumenau – SC será realizado em duas 

sessões com quatro horas de duração cada. A primeira 

sessão ocorrerá em 09/09/2009 e será destinada à aula sobre 

medição e realização dos questionários. Nesta data será 

preenchido o termo de concordância, questionário de perfil,  

questionário de aula e pré-teste. A segunda sessão ocorrerá 

em 16/09/2009 e será destinada à realização do tratamento e 

pós-teste. O mesmo ocorrerá em São José, porém nos dias 

06/10/2009 e 20/10/2009. 

Instrumentos de medição: Os dados para responder a pergunta de pesquisa relativa ao 

efeito de aprendizagem pelo uso do X-MED serão medidos 

pela nota do pré-teste e pós-teste. A questão relativa à 

atratividade do jogo em relação a outras 

atividades/exercícios será medida pelas respostas dos 

participantes no questionário de aula e de laboratório. 

 

Avaliação da Validade 

Validades de conclusão: Ameaça de conclusão 1 Os dados das medições podem 

não ser devidamente 

transcritos para a planilha de 

cálculos. Ação: realizar 

conferência dos dados 
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trascritos para a planilha. 

Ameaça de conclusão 2 Heterogeneidade dos 

participantes. Ação: avaliar a 

existência de heterogeneidade 

através do desempenho 

acadêmico dos participantes. 

Validades internas: Ameaça interna 1 Os participantes podem 

estudar propositalmente entre 

o pré-teste e pós-teste. Ação: 

informar aos participantes a 

importância deles não 

estudarem entre pré-teste e 

pós-teste para não influenciar 

nos resultados. 

Ameaça interna 2 Os participantes podem não 

estar interessados pelo estudo 

realizado, respondendo ao pré-

teste e pós-teste sem 

preocupação com os 

resultados. Ação: motivar os 

participantes na realização das 

atividades do experimento. 

Ameaça interna 3 Os participantes podem não 

ter interesse pelo aprendizado 

da área foco do estudo. Ação: 

apresentação clara dos 

benefícios obtidos com tal 

aprendizado e a abrangência 

de utilização deste. 

Validades de construção: Ameaça de construção 1 Desigualdade na seleção dos 

participantes do ponto de vista 

da habilidade de aprendizado 

através de jogos e ferramentas 

de simulação. Ação: avaliar o 
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desempenho acadêmico dos 

participantes. 

Ameaça de construção 2 Desigualdade no nível de 

experiência entre os 

participantes do grupo 

experimental e grupo de 

controle. Ação: avaliar através 

do questionário de perfil dos 

participantes a existência de 

eventuais desigualdades. 

Validades externas: Ameaça externa 1 Participantes de determinado 

grupo terem conhecimentos 

prévios. Ação: avaliar através 

do questionário de perfil dos 

participantes a existência de 

eventuais conhecimentos 

prévios. 

 

III – Operação 

 

Informações: Uma semana antes do estudo ocorrer, os participantes serão 

informados que será ministrado conteúdo sobre medição de 

software e que tal conteúdo e as atividades relacionadas 

fazem parte de um estudo empírico. 

Materiais: Os materiais utilizados serão: 

• Termo de concordância; 

• Relação de participantes; 

• Questionário de perfil; 

• Pré-teste; 

• Pós-teste; 

• Jogo da travessia do rio; 

• Jogo X-MED v1.0; 

• Questionário de aula; 
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• Questionário de laboratório. 

Comprometimento: Informação sobre o interesse e comprometimento dos 

participantes será obtida no questionário de perfil. 

Coleta dos dados: Os dados do estudo serão coletados através das respostas 

dos participantes nos testes. Estes dados serão transferidos 

para uma planilha eletrônica que realizará os cálculos 

necessários. 

Ambiente: Um dos estudos ocorrerá na UNIASSELVI de Blumenau – 

SC no bloco D sala 04 e nos laboratórios 01 e 04. O segundo 

estudo ocorrerá na UNIVALI, campus de São José – SC no 

bloco 2 sala 402 e nos laboratórios 02 e 04. 

Validade: O entendimento dos participantes será validado através de 

perguntas a serem respondidas no questionário de aula e 

laboratório, os quais serão aplicados após as respectivas 

atividades de aula e laboratório. 

Conformidade: O pesquisador acompanhará todas as atividades, de forma a 

garantir que o estudo seja realizado em conformidade com o 

planejado. 

 

IV – Análise e Interpretação 

 

Parâmetros populacionais: Justificativa: 

[ X ] Não-paramétrico O parâmetro populacional é o não-paramétrico, pois o 

objetivo do estudo é comparar a diferença entre os 

resultados do grupo experimental e de controle. Além disso, 

a população não segue uma distribuição normal e a 

quantidade de participantes é pequena (inferior a 20). 

 

Teste utilizado: Justificativa: 

[ X ] Mann-Whitney O método de Mann-Whitney foi selecionado, pois: 

• o tipo de teste estatístico é não-paramétrico; 

• as amostras são independentes (intergrupos); 
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• as amostras serão obtidas a partir da mesma população; 

 

Estatística Utilizada 

Os dados serão calculados seguindo o método Mann-Whitney. 

Redução do Conjunto de Dados 

Para a redução do conjunto de dados serão elaborados gráficos de pontos com os dados coletados. A 

partir do gráfico de pontos serão analisados eventuais pontos de dispersão, verificadas as causas de tal 

dispersão e eliminados, caso não devam fazer parte da amostra. Caso ocorra a eliminação de algum ponto 

de dispersão, tal informação será inserida nos registros do estudo. 

 

Teste de hipóteses: Descrição 

H0 Para o teste desta hipótese será comparado o desempenho 

dos participantes do grupo experimental com os do grupo de 

controle. 

H1 Para o teste desta hipótese será comparado o desempenho 

dos participantes do grupo experimental com os do grupo de 

controle. 

H2 Para o teste desta hipótese serão comparadas as quantidades 

de respostas dos participantes que consideraram mais 

atrativa a aprendizagem através do jogo com as respostas 

em contrário. 

 

V – Apresentação dos Resultados 

 

 Resumo  

Neste trabalho são apresentados os resultados de dois experimentos realizados no município de 

Blumenau – SC e São José – SC. Estes experimentos foram realizados com acadêmicos de 

graduação dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação respectivamente. 

Introdução 

A adoção de métodos de ensino que permitam tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

atrativo é um desafio em diversas áreas de conhecimento, inclusive para a área de Engenharia de 

Software. Além disso, o avanço tecnológico tem proporcionado novas formas de interação entre 
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educador e educando. Uma destas ferramentas são os jogos educacionais, os quais permitem a 

capacitação do educando através da vivência de situações do mundo real utilizando ambientes 

virtuais. 

Declaração do Problema 

Os impactos da adoção de ambientes de simulação e jogos educacionais ainda são pouco conhecidos 

na área de Engenharia de Software. Em função disso, foram realizados dois experimentos utilizando 

o jogo educacional X-MED v1.0 com o objetivo de responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

• O efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo 

experimental são superiores aos do grupo de controle? 

• O jogo educacional X-MED torna o processo de aprendizagem mais atrativo? 

Desempenho do experimento 

Os experimentos realizados foram conduzidos de forma bastante aderente ao planejamento. Um dos 

fatores que influenciou positivamente na realização das atividades relativas à execução dos 

experimentos foi a utilização do framework. Embora não tenham sido evidenciados através dos 

experimentos, ganhos significativos em termos de aprendizagem, os resultados evidenciam a 

necesidade de realização de melhorias na utilização de jogos educacionais. 

Discussão e Conclusões 

Os experimentos realizados demonstraram não haverem diferenças significativas em termos de 

aprendizagem entre os grupos experimental e de controle. As ameaças à validade de tal resultado 

foram avaliadas, porém não foram encontradas evidências da ocorrência de fatores que possam ter 

gerado impactos. 

Ao final do experimento os participantes do grupo experimental comentaram que consideraram a 

experiência de utilização do jogo X-MED bastante positiva do ponto de vista da simulação do 

estabelecimento de um programa de medição. Porém os mesmos participantes consideraram a 

experiência de jogar o jogo um pouco cansativa pelo fato de ter muito texto para ser lido antes de 

poder informar a resposta. 

Recomendação e Trabalhos Futuros 

Recomenda-se a realização de novos estudos empíricos com jogos educacionais de forma a obter 

novos dados e percepções sobre os efeitos de aprendizagem obtidos através da utilização de tais 

recursos. Além disso, recomenda-se utilizar o framework para realização de estudos empíricos com 

outros softwares como forma de avaliar sua aderência. 
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Em relação às questões do pré-teste e pós-teste, conforme descrito anteriormente, foram 

utilizadas as mesmas questões em ambos. Para reduzir a possibilidade de ameaça à validade as 

questões do pós-teste foram distribuídas de forma aleatória em relação ao pré-teste. A distribuição 

das questões do pós-teste em relação ao pré-teste é apresentada na Tabela 18. 

Tabela 18: Relação entre as questões do pré-teste e pós-teste 

Teste Questões – Conhecimento Questões - Compreensão Questões - Aplicação 

PRÉ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

PÓS 17 13 25 06 04 07 08 21 09 12 11 14 15 02 18 01 19 20 23 05 22 24 03 16 10 

 

Em paralelo com a definição do planejamento foram preparados os materiais necessários, 

realizadas as reservas de ambientes (salas e laboratórios de informática) e feito o agendamento com 

os acadêmicos e professores envolvidos na realização do estudo. 
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6  RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Este capítulo apresenta a descrição dos experimentos realizados, bem como os resultados 

obtidos através de tais experimentos. Além disso, são descritos os resultados em termos de 

aplicação do framework como base para realização dos estudos empíricos com jogos educacionais 

na área de Engenharia de Software. 

Conforme descrito anteriormente, o objetivo de realizar os estudos empíricos aplicando o 

framework é obter uma avaliação inicial da aplicabilidade do mesmo. Os dois estudos empíricos 

foram realizados na UNIASSELVI e UNIVALI, nos municípios de Blumenau - SC e São José - SC, 

respectivamente. No capítulo anterior foi descrito o planejamento para realização dos experimentos, 

neste serão descritos a execução e análise dos resultados de cada um dos estudos. 

6.1 EXPERIMENTO REALIZADO EM BLUMENAU 

Utilizando o framework foi realizado o planejamento das atividades do experimento, bem 

como a preparação dos materiais necessários. A partir daí, foi realizado o primeiro experimento nos 

dias 09/09/2009 e 16/09/2009 com 10 alunos da turma do sétimo semestre do curso de Sistemas de 

Informação da UNIASSELVI em Blumenau - SC.  

Na primeira parte do experimento (09/09/2009) as atividades iniciaram às 18:50 horas. No 

início das atividades os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos do experimento e sobre 

a livre participação. Logo após, todos os participantes assinaram o termo de concordância 

(Apêndice D) e foi iniciada a aula sobre medição de software. O conteúdo apresentado na aula de 

medição de software está no Apêndice K. Tal conteúdo foi apresentado em 90 minutos aos 

participantes do experimento. Depois de concluída a explanação do conteúdo sobre medição de 

software, os participantes responderam ao questionário de aula e fizeram um intervalo de 10 

minutos. 

Por volta das 20:40 horas foi iniciada a segunda parte das atividades. Neste momento os 

participantes foram instruídos que responderiam a uma avaliação sobre o conteúdo ministrado no 

primeiro período e que deixassem em branco as perguntas que não fizessem idéia de qual poderia 
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ser uma possível resposta. Dando prosseguimento às atividades, os participantes realizaram o pré-

teste, sendo dispensados após a conclusão. 

A segunda parte do experimento foi realizada em (16/09/2009). Neste dia as atividades 

iniciaram por volta das 19:00 horas. Os participantes foram reunidos na sala da turma, bloco D sala 

04. A partir do momento em que todos os participantes estavam presentes foram informados que as 

atividades daquele dia compreendiam a divisão dos participantes em dois grupos os quais iriam para 

laboratórios específicos realizar uma atividade utilizando um software educacional. No quadro da 

sala foi feita uma divisão indicando que os participantes do grupo A (grupo experimental) iriam 

para o laboratório 01 e os participantes do grupo B (grupo de controle) iriam para o laboratório 04. 

Os participantes de cada grupo foram aleatoriamente distribuídos, conforme descrito no 

planejamento do experimento e os respectivos nomes registrados no quadro, abaixo da letra de cada 

grupo. 

O grupo A (grupo experimental) foi conduzido por um dos pesquisadores ao laboratório 01 

onde foram instruídos sobre a utilização do jogo educacional de medição de software X-MED v. 

1.0. No mesmo momento o grupo B (grupo de controle) foi conduzido por outro pesquisador para o 

laboratório 04 onde foram instruídos sobre a utilização do jogo da travessia do rio. O desafio dado 

aos participantes do grupo B foi realizarem o máximo de travessias possíveis no espaço de tempo de 

aproximadamente 60 minutos. 

Aproximadamente 80 minutos após o início das atividades nos laboratórios os participantes 

concluíram a execução de ambos os jogos. Neste momento ambos os grupos imaginavam que 

haviam jogado o jogo objeto do estudo, embora alguns tivessem expressado ter estranhado a relação 

que o jogo da travessia do rio poderia ter com o assunto de medição de software, mas em se 

tratando de um experimento entenderam que pudesse haver algum sentido para tal procedimento. 

Ao finalizar a execução dos jogos os participantes responderam ao questionário de percepção do 

jogo. Mesmo o grupo B respondeu o questionário como forma de dar melhor sustentação ao placebo 

aplicado. Após concluírem as atividades com os jogos os participantes foram convidados a 

responderem o questionário de laboratório (Apêndice H). Os participantes foram liberados para um 

intervalo de 10 minutos e recomendados a retornarem para a sala 04 do bloco D para conclusão das 

atividades do experimento. 
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Por volta das 20:45 horas todos os participantes estavam novamente reunidos na sala 04 do 

bloco D. Neste momento foi aplicado o pós-teste. A grande maioria dos participantes concluiu o 

pós-teste em aproximadamente 80 minutos. 

6.1.1  Análise dos resultados 

Depois de realizado o experimento os dados coletados foram planilhados de forma a permitir 

a realização das análises e testes das hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese de pesquisa que foi 

testada foi a hipótese H0 (o efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e 

aplicação do grupo experimental não são superiores aos do grupo de controle). Antes de iniciar a 

análise dos dados foi gerado um gráfico de dispersão para verificar a existência de possíveis pontos 

dispersos nos resultados do pré-teste e pós-teste. O gráfico de dispersão está representado na Figura 

35. O gráfico de dispersão demonstrou não haverem pontos dispersos que justifiquem exclusão. 

Mesmo que tivessem sido identificados pontos dispersos, seria necessário analisar as causas de tal 

dispersão para poder decidir pela eliminação de tal ponto ou não. Um ponto disperso só pode ser 

eliminado de uma amostragem caso algum fator tenha sido identificado como uma exceção ou 

conseqüência de falha na medição de tal ponto. 

 

Figura 35: Gráfico de dispersão do pré-teste e pós-teste 

O gráfico de dispersão foi gerado com base nas quantidades de acertos dos participantes no 

pré-teste e pós-teste. Conforme pode ser observado no gráfico, o menor número de acertos foi 7 e o 
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maior número de acertos foi 19. Os dados das quantidades de acertos dos participantes foram 

informados numa tabela de forma a identificar apenas o número do participante de cada grupo.  

Tabela 19: Resultados de acertos no pré-teste e pós-teste 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 19 18 -1 1 14 15 1 

2 10 10 0 2 11 13 2 

3 12 15 3 3 9 12 3 

4 13 12 -1 4 8 7 -1 

5 14 10 -4 5 15 13 -2 

 

A Tabela 19 apresenta os dados de acertos no pré-teste e pós-teste do grupo experimental e 

grupo de controle. 

6.1.1.1 Avaliação do efeito de aprendizagem relativo 

De posse dos dados da Tabela 19 foi aplicado o teste estatístico Mann-Whitney referente ao 

efeito de aprendizagem relativo.  

Tabela 20: Classificação das diferenças 

Seqüência Diferença Classificação 

1 -4 1 

2 -2 2 

3 -1 4 

4 -1 4 

5 -1 4 

6 0 6 

7 1 7 

8 2 8 

9 3 9,5 

10 3 9,5 
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Para o teste do efeito de aprendizagem relativo foram utilizadas as diferenças dos resultados 

do pré-teste e pós-teste de ambos os grupos. O primeiro passo foi classificar as diferenças ignorando 

o grupo ao qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 20. 

Para realizar a classificação, todos os resultados das diferenças foram colocados em ordem 

ascendente e a classificação iniciando de 1 foi atribuída a partir do menor resultado. No caso de 

haverem duas ou mais diferenças iguais, a classificação foi obtida através do cálculo da média das 

posições das mesmas. Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra 

tabela que separa a classificação para cada grupo respectivo. Tais dados estão demonstrados na 

Tabela 21. 

Tabela 21: Classificação das diferenças por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Diferença Classificação Participante Diferença Classificação 

1 -1 4 1 1 7 

2 0 6 2 2 8 

3 3 9,5 3 3 9,5 

4 -1 4 4 -1 4 

5 -4 1 5 -2 2 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 

identificação T2. O cálculo de T1 e T2 foi obtido através da soma das classificações do grupo 

experimental, gerando o valor T1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando o 

valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 22. 

Tabela 22: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 4 + 6 + 9,5 + 4 + 1 = 24,5 

T2 = 7 + 8 + 9,5 + 4 + 2 = 30,5 

Depois de calculados os valores de T1 e T2 foi selecionado o maior resultado. Neste caso o 

resultado da maior classificação é T2 com valor 30,5. O valor da maior classificação será utilizado 
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na variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Os valores de n1, n2 e nx foram obtidos da 

seguinte forma: 

• n1: número de participantes do grupo experimental; 

• n2: número de participantes do grupo de controle; 

• nx: número de participantes do grupo com maior somatório de classificação. 

No caso do experimento realizado o valor de n1 = 5, n2 = 5 e nx = 5, pois havia 5 

participantes no grupo experimental (n1), 5 participantes do grupo de controle (n2) e o grupo com 

maior somatório de classificação (nx) foi o grupo de controle com 5 participantes. De posse dos 

valores destas variáveis, foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivas variáveis teremos: 

U = 5 * 5 + 5 * (5 + 1) / 2 – 30,5 

O valor calculado para U foi 9,5. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre 

n1=5 e n2=5 é 2. Tal interseção é destacada com um círculo em torno do número 2 na Tabela 23. 

Tabela 23: Tabela de valores críticos do teste U 

 

Fonte: http://math.usask.ca/~laverty/S245/Tables/wmw.pdf 
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Para que o resultado do teste seja significativo o valor de U obtido deve ser igual ou menor 

que o valor crítico obtido da Tabela 23. Como o valor de U é superior ao valor crítico, a conclusão é 

a de que o efeito de aprendizagem relativo entre os grupos experimental e grupo de controle não são 

significativamente diferentes. 

6.1.1.2 Avaliação do efeito de aprendizagem absoluto 

Além da avaliação realizada com enfoque no efeito de aprendizagem relativo, foi realizada a 

avaliação do efeito de aprendizagem absoluto. Da mesma forma, foi aplicado o teste estatístico de 

Mann-Whitney. O primeiro passo foi classificar as quantidades de acertos ignorando o grupo ao 

qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 24. 

Tabela 24: Classificação dos acertos 

Seqüência Acertos Classificação 

1 7 1 

2 10 2,5 

3 10 2,5 

4 12 4,5 

5 12 4,5 

6 13 6,5 

7 13 6,5 

8 15 8,5 

9 15 8,5 

10 18 10 

Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra tabela que 

separa a classificação para cada respectivo grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 25. 
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Tabela 25: Classificação dos acertos por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Acertos Classificação Participante Acertos Classificação 

1 18 10 1 15 8,5 

2 10 2,5 2 13 6,5 

3 15 8,5 3 12 4,5 

4 12 4,5 4 7 1 

5 10 2,5 5 13 6,5 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 

identificação T2. O cálculo de T1 e T2 foi obtido através da soma das classificações do grupo 

experimental, gerando o valor T1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando o 

valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 26. 

Tabela 26: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 10 + 2,5 + 8,5 + 4,5 + 2,5 = 28 

T2 = 8,5 + 6,5 + 4,5 + 1 + 6,5 = 27 

Depois de calculados os valores de T1 e T2 foi selecionado o maior resultado. Neste caso o 

resultado da maior classificação é T1 com valor 28. O valor da maior classificação será utilizado na 

variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Em seguida foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivos variáveis teremos: 

    U = 5 * 5 + 5 * (5 + 1) / 2 – 28 

O valor calculado para U foi 12. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre 

n1=5 e n2=5 é 2. Para que o resultado do teste seja significativo o valor de U obtido deve ser igual 

ou menor que o valor crítico obtido da Tabela 23. Como o valor de U é superior ao valor crítico, a 
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conclusão é a de que o efeito de aprendizagem absoluto entre os grupos experimental e grupo de 

controle não são significativamente diferentes. 

Do ponto de vista quantitativo não foi possível demonstrar diferenças significativas que 

permitissem refutar a hipótese de pesquisa H0, evidenciando que a hipótese de pesquisa H1 pudesse 

ser aceita como válida. Antes da realização do experimento acreditava-se que a utilização do jogo 

educacional X-MED pudesse causar um efeito positivo significativo em termos de aprendizagem 

em acadêmicos de graduação na área de Computação/Informática. Pelo experimento, porém pode-

se evidenciar que o efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação 

do grupo experimental não são significativamente superiores aos do grupo de controle. 

6.1.1.3 Avaliação qualitativa 

Além da avaliação quantitativa com o objetivo de testar as hipóteses de pesquisa H0 e H1, foi 

realizada uma avaliação qualitativa com o objetivo de testar a hipótese H2. A hipótese H2 define que 

o jogo educacional X-MED torna o processo de aprendizagem mais atrativo. Para testar tal hipótese 

foi formulada uma pergunta específica no questionário de percepção do jogo. O objetivo da 

pergunta era obter do participante a sua percepção em relação ao uso do jogo X-MED. 

Os dados demonstram que mais participantes indicaram ter gostado de utilizar o jogo do que 

o contrário. Tais dados estão graficamente representados na Figura 36. Na análise destes dados, 

deve-se levar em consideração o fato da amostra ser relativamente pequena, logo, não se pode 

assumir que o resultado possa ser generalizado. 
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Figura 36: Respostas para a pergunta “Você gostou de jogar o jogo de medição?” 

Ainda do ponto de vista qualitativo, os participantes registraram no questionário de 

percepção do jogo que o jogo possui muito texto, tornando a execução cansativa pelo fato de ter que 

ler muito conteúdo para poder escolher uma das opções de resposta e prosseguir no jogo. Além 

disso, foi significativa a observação dos participantes de que o jogo deveria permitir voltar para 

fases e/ou tarefas anteriores como forma de consulta às decisões ou cenários anteriores. 

6.2 EXPERIMENTO REALIZADO EM SÃO JOSÉ 

A segunda execução do experimento foi realizada nos dias 06/10/2009 e 20/10/2009 com a 

turma do oitavo semestre do curso de Ciência da Computação da UNIVALI em São José - SC.  

Na primeira parte do experimento (16/10/2009) as atividades iniciaram as 19:00 horas. A 

primeira explanação foi a apresentação do pesquisador e os objetivos da pesquisa a ser realizada. 

Em seguida os participantes foram esclarecidos sobre os detalhes do estudo e solicitados a 

preencherem o termo de concordância (Apêndice D). Logo após a conclusão do preenchimento do 

termo de concordância os participantes foram convidados a preencherem o questionário de perfil 

(Apêndice F). Concluído o preenchimento do questionário de perfil foi iniciada a aula sobre 

medição de software (Apêndice K). 
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A aula de medição de software teve duração de aproximadamente 100 minutos. O grupo de 

alunos que assistiram à aula participou bastante com perguntas e relatos de experiências 

profissionais pertinentes ao assunto abordado. Após a conclusão da aula os participantes foram 

convidados a responderem ao questionário de aula (Apêndice G) e foi realizado um intervalo de 

aproximadamente 10 minutos. Ao retornarem do intervalo os participantes foram convidados a 

realizar o pré-teste. O pré-teste foi realizado em aproximadamente 70 minutos. Em seguida os 

participantes foram dispensados. 

Na segunda parte do experimento as atividades iniciaram as 19:05 horas. Todos os 

participantes foram reunidos na sala 402 do bloco 02 do campus da UNIVALI de São José – SC. 

No quadro da sala, os participantes foram selecionados aleatoriamente conforme definido no 

planejamento do experimento e relacionados em dois grupos. O grupo A (experimental) foi 

conduzido ao Laboratório 02 por um dos pesquisadores e o grupo B (grupo de controle) foi 

conduzido por outro pesquisador para o Laboratório 04, ambos no bloco 01. Os participantes do 

grupo A iniciaram as atividades jogando o jogo X-MED. O grupo B iniciou as atividades jogando o 

jogo da travessia do rio com o objetivo de realizar o maior número possível de travessias em 60 

minutos. 

Aproximadamente 70 minutos após os grupos iniciarem as atividades com os jogos a 

execução foi concluída. Em seguida os participantes foram convidados a preencherem o 

questionário de laboratório (Apêndice H). Concluído o preenchimento do questionário de 

laboratório os participantes foram convidados a realizarem um intervalo de aproximadamente 10 

minutos antes de realizarem a atividade final do experimento. Ao retornarem do intervalo, os 

participantes responderam ao pós-teste num tempo de aproximadamente 60 minutos. 

6.2.1  Análise dos resultados 

Da mesma forma como no experimento anterior, depois de realizado o experimento os dados 

coletados foram planilhados de forma a permitir a realização das análises e testes das hipóteses de 

pesquisa. A primeira hipótese de pesquisa que foi testada foi a hipótese H0 (o efeito de 

aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo experimental não são 

superiores aos do grupo de controle). Antes de iniciar a análise dos dados foi gerado um gráfico de 

dispersão para verificar a existência de possíveis pontos dispersos nos resultados do pré-teste e pós-
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teste. O gráfico de dispersão está representado na Figura 37. O gráfico de dispersão demonstrou não 

haverem pontos dispersos que justifiquem exclusão. 

 

Figura 37: Gráfico de dispersão do pré-teste e pós-teste 

O gráfico de dispersão foi gerado com base nas quantidades de acertos dos participantes no 

pré-teste e pós-teste. Conforme pode ser observado no gráfico, o menor número de acertos foi 7 e o 

maior número foi 19. Os dados das quantidades de acertos dos participantes foram informados 

numa tabela de forma a identificar apenas o número do participante de cada grupo.  

Tabela 27: Resultados de acertos no pré-teste e pós-teste 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 14 7 -7 1 13 9 -4 

2 13 9 -4 2 16 11 -5 

3 16 12 -4 3 15 12 -3 

4 15 10 -5 4 15 13 -2 

5 13 11 -2 5 19 17 -2 

6 12 13 1 6 16 11 -5 

7 13 17 4 - - - - 
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A Tabela 27 apresenta os dados de acertos no pré-teste e pós-teste do grupo experimental e 

grupo de controle. 

6.2.1.1 Avaliação do efeito de aprendizagem relativo 

De posse dos dados da Tabela 27 foi aplicado o teste estatístico Mann-Whitney referente ao 

efeito de aprendizagem relativo.  

Tabela 28: Classificação das diferenças 

Seqüência Diferença Classificação 

1 -7 1 

2 -5 3 

3 -5 3 

4 -5 3 

5 -4 6 

6 -4 6 

7 -4 6 

8 -3 8 

9 -2 10 

10 -2 10 

11 -2 10 

12 1 12 

13 4 13 

Para o teste do efeito de aprendizagem relativo foram utilizadas as diferenças dos resultados 

do pré-teste e pós-teste de ambos os grupos. O primeiro passo foi classificar as diferenças ignorando 

o grupo ao qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 28. 

Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra tabela que 

separa a classificação para cada respectivo grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 29. 
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Tabela 29: Classificação das diferenças por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Diferença Classificação Participante Diferença Classificação 

1 -7 1 1 -4 6 

2 -4 6 2 -5 3 

3 -4 6 3 -3 8 

4 -5 3 4 -2 10 

5 -2 10 5 -2 10 

6 1 12 6 -5 3 

7 4 13 - - - 

 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 

identificação T2. O cálculo de T1 e T2 foi obtido através da soma das classificações do grupo 

experimental, gerando o valor T1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando o 

valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 30. 

Tabela 30: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 1 + 6 + 6 + 3 + 10 + 12 + 13 = 51 

T2 = 6 + 3 + 8 + 10 + 10 + 3 = 40 

Depois de calculados os valores de T1 e T2 foi selecionado o maior resultado. Neste caso o 

resultado da maior classificação é T1 com valor 51. O valor da maior classificação será utilizado na 

variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Os valores de n1, n2 e nx foram obtidos da 

seguinte forma: 

• n1: número de participantes do grupo experimental; 

• n2: número de participantes do grupo de controle; 

• nx: número de participantes do grupo com maior somatório de classificação. 
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No caso do experimento realizado o valor de n1 = 7, n2 = 6 e nx = 7, pois havia 7 

participantes no grupo experimental (n1), 6 participantes do grupo de controle (n2) e o grupo com 

maior somatório de classificação (nx) foi o grupo experimental com 7 participantes. De posse dos 

valores destas variáveis, foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivas variáveis teremos: 

U = 7 * 6 + 7 * (7 + 1) / 2 – 51 

O valor calculado para U foi 19. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre 

n1=7 e n2=6 é 6. Tal interseção é destacada com um círculo na Tabela 31. 

Tabela 31: Tabela de valores críticos do teste U 

 

Fonte: http://math.usask.ca/~laverty/S245/Tables/wmw.pdf 

Para que o resultado do teste seja significativo o valor de U obtido deve ser igual ou menor 

que o valor crítico obtido da Tabela 31. Como o valor de U é superior ao valor crítico, a conclusão é 

a de que o efeito de aprendizagem relativo entre os grupos experimental e grupo de controle não são 

significativamente diferentes. 
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6.2.1.2 Avaliação do efeito de aprendizagem absoluto 

Além da avaliação realizada com enfoque no efeito de aprendizagem relativo, foi realizada a 

avaliação do efeito de aprendizagem absoluto. Da mesma forma, foi aplicado o teste estatístico de 

Mann-Whitney. O primeiro passo foi classificar as quantidades de acertos ignorando o grupo ao 

qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 32. 

Tabela 32: Classificação dos acertos 

Seqüência Acertos Classificação 

1 7 1 

2 9 2,5 

3 9 2,5 

4 10 4 

5 11 6 

6 11 6 

7 11 6 

8 12 8,5 

9 12 8,5 

10 13 10,5 

11 13 10,5 

12 17 12,5 

13 17 12,5 

Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra tabela que 

separa a classificação para cada respectivo grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 33. 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 

identificação T2. 
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Tabela 33: Classificação dos acertos por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Acertos Classificação Participante Acertos Classificação 

1 7 1 1 9 2,5 

2 9 2,5 2 11 6 

3 12 8,5 3 12 8,5 

4 10 4 4 13 10,5 

5 11 6 5 17 12,5 

6 13 10,5 6 11 6 

7 17 10,5 - - - 

 

O cálculo de T1 e T2 foi obtido através da soma das classificações do grupo experimental, 

gerando o valor T1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando o valor T2. O 

detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 34. 

Tabela 34: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 1 + 2,5 + 8,5 + 4 + 6 + 10,5 + 12,5 = 45 

T2 = 2,5 + 6 + 8,5 + 10,5 + 12,5 + 6 = 46 

 

Depois de calculados os valores de T1 e T2 foi selecionado o maior resultado. Neste caso o 

resultado da maior classificação é T2 com valor 46. O valor da maior classificação será utilizado na 

variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Em seguida foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivas variáveis teremos: 

U = 7 * 6 + 7 * (7 + 1) / 2 – 46 

O valor calculado para U foi 24. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre 

n1=7 e n2=6 é 6. Para que o resultado do teste seja significativo o valor de U obtido deve ser igual 
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ou menor que o valor crítico obtido da Tabela 31. Como o valor de U é superior ao valor crítico, a 

conclusão é a de que o efeito de aprendizagem absoluto entre os grupos experimental e grupo de 

controle não são significativamente diferentes. 

Do ponto de vista quantitativo não foi possível demonstrar diferenças significativas que 

permitissem refutar a hipótese de pesquisa H0. Antes da realização do experimento acreditava-se 

que a utilização do jogo X-MED pudesse causar um efeito positivo em termos de aprendizagem em 

acadêmicos de graduação na área de Computação/Informática. Porém o experimento evidenciou 

que o efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo 

experimental não são significativamente superiores aos do grupo de controle. 

6.2.1.3 Avaliação qualitativa 

Na avaliação qualitativa foi realizado o teste da hipótese H2. A hipótese H2 define que o jogo 

educacional X-MED torna o processo de aprendizagem mais atrativo. Para testar tal hipótese foi 

formulada uma pergunta específica no questionário de percepção do jogo. O objetivo da pergunta 

era obter do participante a sua percepção em relação ao uso do jogo X-MED. 

 

Figura 38: Respostas para a pergunta “Você gostou de jogar o jogo de medição?” 

Os dados demonstram que mais participantes indicaram ter gostado de utilizar o jogo do que 

o contrário. Tais dados estão graficamente representados na Figura 38. Neste contexto de análise, 
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deve-se levar em consideração o fato da amostra ser relativamente pequena, logo, não se pode 

assumir que o resultado possa ser generalizado. 

Ainda na avaliação qualitativa, ao final do experimento os participantes do grupo 

experimental comentaram que consideraram a experiência de utilização do jogo X-MED bastante 

positiva do ponto de vista da simulação do estabelecimento de um programa de medição. Porém os 

mesmos participantes consideraram e experiência de jogar o jogo um pouco cansativa pelo fato de 

ter muito texto para ser lido antes de poder informar a resposta. 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Do ponto de vista de análise dos resultados pode-se dividir em dois principais aspectos. O 

primeiro aspecto diz respeito à avaliação dos resultados dos estudos empíricos realizados e o 

segundo à avaliação do uso do framework. 

Em relação aos resultados dos estudos empíricos pode-se perceber que o resultado de ambos 

estudos foi relativamente similar ao experimento realizado no ano de 2007 com 15 acadêmicos em 

nível de pós-graduação (Mestrado). No experimento de 2007 também foram analisados os efeitos de 

aprendizagem relativa e absoluta. Entre o grupo experimental e de controle obteve-se como 

resultado a inexistência de diferenças significativas em termos de aprendizagem do grupo 

experimental em relação ao grupo de controle (GRESSE VON WANGENHEIM, THIRY e 

KOCHANSKI, 2008). É importante observar que em ambos experimentos a quantidade de 

participantes esteve entre 10 e 15. Isso não significa que não houve aprendizado por parte dos 

participantes, porém, o aprendizado obtido não foi significativo segundo o método utilizado para 

medição. 

Nos experimentos realizados pode-se perceber que o número médio de acertos dos 

acadêmicos de Blumenau – SC foi inferior à média de acertos dos acadêmicos de São José – SC. Ao 

analisar o perfil dos cursos, podem-se identificar as possíveis causas de tal diferença. Os 

acadêmicos de Blumenau – SC cursam Sistemas de Informação e possuem na matriz curricular 

apenas uma disciplina de Engenharia de Software. Os acadêmicos de São José – SC cursam Ciência 

da Computação e possuem duas disciplinas de Engenharia de Software na matriz curricular. As 

diferenças de enfoque dos cursos, bem como a carga horária destinada à disciplina de Engenharia de 

Software são apontadas como as principais possíveis causas da diferença na média de acertos. 
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Em relação à avaliação do uso do framework pode-se verificar que o mesmo atende às 

necessidades básicas para realização de experimentos desta natureza. A utilização do framework 

permitiu ao pesquisador concentrar energias em questões relevantes relacionadas ao contexto do 

experimento, livrando-o de preocupações relativas às atividades que precisavam ser realizadas, bem 

como ao seqüenciamento destas atividades. Com a utilização do framework todas as atividades dos 

experimentos foram realizadas sem ocorrência de falhas de planejamento, preparação de materiais 

ou coleta de dados. Desta forma, foi possível evidenciar através de uma avaliação inicial, que o 

framework pode ser utilizado para realização de estudos empíricos com jogos educacionais na área 

de Engenharia de Software. 
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7  CONCLUSÕES 

Dentre os métodos e metodologias de ensino existentes, os jogos educacionais têm sido 

apontados por diversos autores como sendo uma alternativa interessante para apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem em diversas áreas, inclusive na Engenharia de Software.  A partir desta 

motivação decidiu-se avaliar jogos utilizados para apoiar o ensino de Engenharia de Software. 

Nesta avaliação verificou-se que, embora existam poucos relatos, a maioria dos jogos ou 

ferramentas de simulação existentes focam a área de gerenciamento de projetos. Além da área de 

gerenciamento de projetos, foram identificados relatos das áreas de construção de software, design 

de software, medição de software, processo de software, requisitos de software e teste de software. 

O segundo passo foi analisar relatos de avaliações dos efeitos de utilização de jogos 

educacionais. Na análise dos estudos realizados na Engenharia de Software foi identificado um 

número consideravelmente baixo de experimentos descritos. Foram identificados apenas 34 relatos 

de avaliações. Para obtenção de tais relatos foram utilizados dados de revisões sistemáticas de bases 

como IEEEXplore,  ACM  Digital  Library, Compendex  EI,  ISI  (Institute  for  Scientific  

Information), Web of  Science,  ScienceDirect e Wiley Interscience Database. Além destas bases 

privadas, foram compilados dados de revisões disponíveis abertamente através de pesquisas no 

Google utilizando argumentos de pesquisa em inglês com relatos em nível global e também em 

português, buscando relatos de utilização de jogos desenvolvidos no Brasil. A abrangência da 

pesquisa evidencia a existência de poucos relatos de uso de jogos e ferramentas de simulação na 

área de Engenharia de Software. 

A avaliação de jogos educacionais na Engenharia de Software apontou que a grande maioria 

das avaliações não foi realizada com o rigor necessário e outros foram realizados apenas de forma 

qualitativa. Na identificação da forma de realização das avaliações de jogos educacionais na 

Engenharia de Software identificou-se que dos 26 estudos analisados, apenas 6 eram experimentais, 

sendo os demais 20 não-experimentais. Esta análise reforça a necessidade de um framework para 

realização de estudos empíricos quantitativos para que os jogos educacionais nesta área possam ser 

aperfeiçoados e conseqüentemente gerados novos resultados. 

Em relação aos requisitos para a construção de experimentos utilizados na avaliação de 

jogos educacionais pode-se perceber que é bastante trabalhoso para um pesquisador reuni-los. Com 
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base nas orientações do framework e apoio da fundamentação teórica relacionada, um estudo 

empírico pode ser realizado com esforço relativamente baixo. 

O framework foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica realizada sobre avaliações 

e estudos empíricos. O desenvolvimento do framework foi bastante trabalhoso, pois a 

fundamentação teórica envolvida é bastante volumosa e relativamente dispersa. Este esforço foi 

recompensado no momento da utilização do framework para realização dos experimentos. O 

framework utilizado para a finalidade em que foi concebido facilita a realização e replicação de 

experimentos e também o entendimento detalhado das atividades realizadas no mesmo. Com base 

no framework foi possível realizar com sucesso o planejamento, execução e análise dos resultados 

de dois experimentos, indicando a sua aplicabilidade prática. 

Pelo fato do framework direcionar o trabalho do pesquisador, a realização dos experimentos 

tornou-se mais simples. Após a realização do experimento de Blumenau – SC não foi necessário 

realizar nenhum ajuste nas informações ou seqüência de procedimentos no framework. O 

experimento de São José – SC foi realizado com base no planejamento do experimento de 

Blumenau, tendo as atividades transcorrido conforme o planejado e os dados coletados conforme 

necessário. 

 Acredita-se que o fato do framework tornar o processo de realização de experimentos mais 

simples, possa incentivar a realização de mais experimentos com jogos educacionais na área de 

Engenharia de Software. O resultado em conseqüência da realização de mais estudos empíricos com 

jogos educacionais é o aperfeiçoamento cada vez maior dos jogos educacionais e da obtenção de 

melhores resultados a partir do uso dos mesmos.  

7.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Do ponto de vista de contribuições, o trabalho descreve a realização do planejamento, 

execução e análise de resultados de estudos empíricos sobre aprendizagem através do uso de um 

jogo educacional em medição de software. Estas atividades podem ser consideradas de grande 

relevância em função da quantidade restrita de relatos de realizações de experimentos com este grau 

de formalismo, conforme apontado pela revisão sistemática descrita no capítulo 3. Além disso, o 

trabalho vem ampliar a pesquisa iniciada no ano de 2007 e relatada por Gresse von Wangenheim, 

Thiry e Kochanski (2008), cujo experimento foi realizado com alunos de pós-graduação. Embora o 
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estudo empírico de Gresse von Wangenheim, Thiry e Kochanski (2008) tenha sido realizado com 

alunos de pós-graduação e o presente trabalho tenha focado em alunos de graduação, os resultados 

dos experimentos foram relativamente similares. Em ambos estudos não se pode verificar 

diferenças quantitativas significativas em termos de aprendizagem em função da utilização do jogo 

educacional. Porém, na avaliação qualitativa dos participantes de ambos estudos, são apontados 

ganhos em termos de aprendizagem. Em relação à forma de realização dos estudos, pode-se 

perceber que houve uma evolução do presente trabalho em relação ao estudo anterior pelo fato de 

utilizar um framework que deixa mais explícito os passos seguidos na execução dos experimentos. 

Desta forma torna-se mais fácil para outros pesquisadores realizarem trabalhos com objetivos 

similares. 

Além da contribuição dos estudos empíricos realizados existe a contribuição do framework 

desenvolvido que permitiu realizar as atividades dos experimentos apenas seguindo as atividades e 

orientações do mesmo. O framework permitirá a outros pesquisadores realizarem estudos empíricos 

com base nele. Embora o framework tenha sido definido para utilização de avaliação de jogos 

educacionais na área de Engenharia de Software, após a realização dos experimentos pode-se 

perceber que há possibilidade dele poder ser utilizado para realização de estudos empíricos que 

utilizem outros métodos instrucionais. Desta forma, pode-se dizer que o framework poderia ser 

utilizado para realização de estudos empíricos com outros softwares educacionais. É importante 

observar que antes de utilizar o framework com finalidades que não a originalmente concebida, 

deve-se avaliar a sua aderência ao novo uso. O framework pode ser considerado uma ferramenta útil 

também nas situações em que se desejar replicar experimentos, pois o nível de detalhamento 

permite a realização de replicação com baixo esforço em termos de entendimento dos passos 

seguidos. 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se realizar novos estudos empíricos com jogos educacionais utilizando o framework 

de forma a obter novos dados e percepções sobre sua aplicabilidade, bem como subsídios para 

promoção de melhorias. Sugere-se também utilizar o framework para realização de estudos 

empíricos com softwares educacionais diferentes de jogos, de forma a verificar sua aderência e 

eventuais necessidades de adequações a tais usos. 
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Sugere-se ainda como trabalho futuro a construção de um software que automatize as 

funções do framework. Com a construção de um software pode-se incluir os cálculos estatísticos, 

facilitando ainda mais o trabalho dos pesquisadores. Além do método de Mann-Whitney, podem ser 

implementados os demais métodos nos quais se enquadrem os estudos objeto da utilização do 

software de automação do framework. No software sugerido podem sem implementadas 

funcionalidades de simulação a partir dos dados coletados nos experimentos, bem como traçar 

paralelos entre as replicações. 
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APÊNDICE A   – DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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A01 Pfahl, Dietmar; Klemm, 

Marco; Ruhe, Günther. 

Using System Dynamics 

Simulation Models for 

Software Project 

Management  Education 

and T raining. Soft ware 

Process Simulation 

Modeling Workshop 

(ProSim2000), London, 

10-12 July 2000.  

Jogo para auxiliar 

no suporte de 

estudantes em 

treinamentos de 

Engenharia de 

Soft ware com foco 

em gerenciamento 

de projetos de 

soft ware  

Explicativo: 

Acurácia 

Usabilidade 

1 Estudo de 

caso: 

uma tentativa 

com apenas 

pós-teste (X 

O) 

Questionário Várias 

apresentações e 

aulas 

-- Gerenciamento 

de engenhar ia 

de soft ware 

Desempenhar o 

papel de 

gerente de 

projetos 

tomando as 

decisões 

necessárias ( 

tempo, custo e 

qualidade) 

Utilização do 

modelo de 

simulação de 

processos para 

ensino de 

estudantes de 

graduação e 

candidatos a 

gerentes de 

projetos no 

mercado de 

trabalho  

Conhecimento 

e habilidade 

-- A acurácia do modelo de 

simulação foi comprovada 

comparando os resultados da 

simulação com estimativas 

utilizando o modelo 

COCOMO; 

A usabilidade foi 

comprovada através de 

apresentações e aulas de 

gerência de projetos de 

soft ware  

A02 Chen, Wei-Fan ; Wu, 

Wen-Hsiung; Wang, 

Tsung-Li; Su, Chung-Ho. 

Work in Progress - A 

Game- based Learning 

System for Soft ware 

Engineer ing Education. 

38th ASEE/IEEE 

Frontiers in Education 

Conference. Saratoga 

Springs, NY. October 22 

– 25, 2008. 

Jogo baseado em 

RPG para simulação 

do trabalho numa 

equipe de projeto. 

Explicativo: 

Usabilidade 

Interesse 

Efetividade 

1 e 

2 

Estudo de 

caso:  

uma tentativa 

com apenas 

pós-teste (X 

O) 

Questionário 34 estudantes 

de graduação 

(19 m asculino e 

15 feminino). 

Aprox. 

85 

min. 

Construção de 

software 

Desempenhar o 

papel de um 

membro da 

equipe do 

projeto 

Jogo utilizado em 

estudo de caso em 

uma disciplina de 

curso de 

graduação 

Conhecimento -- O desempenho foi avaliado 

com base em diferentes 

perspect ivas da equipe de 

desenvolvimento, 

professores e estudantes; 

O jogo é baseado na internet; 

Adota a estratégia de RP G; 

 

A03 ZAPATA J., Car los M.; 

AWAD-AUBAD, 

Gabriel. Requirements 

Game: T eaching Soft ware 

Project Management. 

Latinamerican Center for 

Informatics Studies - 

O jogo 

Requirements Game 

simula as condições 

de um ambiente de 

desenvolvimento de 

soft ware  

Explicativo:  

Efetividade 

1 Estudo de 

caso 

Avaliação 

em aula 

Cinco grupos 

de est udantes 

de graduação e 

mestrado, 

totalizando 85 

pessoas 

90 a 

120 

min. 

Gerenciamento 

de engenhar ia 

de soft ware, 

requisitos de 

software e 

construção de 

software 

A equipe deve 

tomar decisões 

sobre aspectos 

como estrutura 

de organização, 

estilo s de 

comportamento, 

Jogo utilizado 

como estudo de 

caso em 

disciplinas de 

graduação e 

mestrado  

Conhecimento 

e habilidade 

-- Os estudantes puderam 

perceber a importância de 

diversos aspectos 

relacioandos à organ ização 

como impacto de decisões 

tomadas, importância do uso 

adequado de materiais e 
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sistemas de 

procedimentos, 

estratégia de 

equipe, va lores 

compartilhados 

da organização, 

seleção de 

pessoal e 

habilidades da 

equipe  

equipamentos, importância 

do planejam ento para 

obtenção de um produto de 

alta qualidade, importânica 

da documentação e as 

vantagens de entragar o 

soft ware no prazo, bem 

como as desvantagens de 

entregar fora do prazo  

A04 Molléri, Jefferson Seide; 

Benit ti; Fabiane Barreto 

Vavassori. SE-RPG: 

Software Engineering - 

Role-play ing Game. Proc. 

20th Conference on 

Software Engineering 

Education and T raining 

(CSEE&T  2007). Dublin 

City University, 2007. 

Jogo educacion al 

baseado em papéis 

(RPG – Ro le-

Playing Game) que 

simula o processo de 

desenvolvimento de 

soft ware, permitindo 

selecionar o modelo 

de processo (ca scata 

ou iterativo), a 

linguagem utilizada 

(C++, Java, Pascal 

ou PHP) e a equipe 

do projeto. 

Atividades são 

delegadas à equipe. 

O objetivo é 

concluir o projeto no 

tempo e custo.  

Explicativo: 

Interesse 

1 Estudo de 

caso em aula 

com uma 

tentativa e 

apenas pós-

teste (X O) 

Questionário 22 estudantes 1 

sessão 

Gerenciamento 

de engenhar ia 

de soft ware e  

Processo de 

engenharia de 

software 

O jogador 

simula a 

execução de um 

projeto 

assumindo o 

papel de 

gerente de 

projetos.  

Jogo utilizado 

como ferramenta 

de aprendizagem 

em aulas de 

Ciência da 

Computação. 

Conhecimento 

e habilidade 

-- Perm ite minimizar a lacuna 

existente entre teoria e 

prática.  

Estimula a aprendizagem. 

Proporciona uma visão 

prática do processo de 

desenvolvimento. 

O jogo foi considerado 

motivador e desafiador. 

O jogo teve contribição 

signif icativa ao aprendizado.  

A05 Merrill, Derek; Collofello, 

James S. Improving 

software pro ject 

management  ski lls using a 

softwareproject simulator. 

Proc. Frontiers in 

Education Conference, 

1997. 27th Annual 

Conference, pp. 1361 - 

1366, 1997. 

Jogo de simulação 

para gerenciamento 

de uma iteração de 

um projeto de 

desenvolvimento de 

soft ware.  

Explicativo 1 Estudo de 

caso 

Questionário Estudantes de 

graduação, 

dentre o s quais 

alguns com 

experiência 

profissional 

1 

sessão 

Gerenciamento 

de engenhar ia 

de soft ware e  

Processo de 

engenharia de 

software 

Realizar o 

planejamento 

da segunda 

iteração de um 

projeto de 

software com 

10% de 

acréscimo de 

requisitos.  

Jogo utilizado em 

curso de 

graduação em 

gerenciamento de 

projetos 

Conhecimento 

e habilidade 

-- Os estudantes melhor aram 

sua compreensão da 

dinâmica de um grande 

projeto de desenvolvimento. 
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APÊNDICE B   – FRAMEWORK COMPLETO 

Tabela 36: Framework para construção de experimentos com jogos educacionais 

I – Definição do Experimento 

Estratégia de pesquisa: Justificativa 

[  ] Quantitativa {descrição da justificativa de utilização da estratégia} 

[  ] Qualitativa {descrição da justificativa de utilização da estratégia} 

 

Forma de realização: Justificativa 

[  ] in-vitro {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-vivo {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-virtuo {descrição da justificativa de utilização da forma} 

[  ] in-silico {descrição da justificativa de utilização da forma} 

 

Abordagem de pesquisa:  Justificativa 

[  ] Analítica {descrição} 

[  ] Descritiva {descrição} 

[  ] Explicativa {descrição} 

 

Estratégia para seleção do 

grupo experimental e grupo 

de controle: 

{descrição da estratégia utilizada para seleção dos grupos e forma de 

alocação} 

  

Questionários: Conteúdo: 

[  ] Concordância {descrição do formulário que os participantes deverão assinar que 

concordam em participar do experimento} 

[  ] Perfil do participante {descrição do formulário que os participantes preencherão com os dados 

do perfil} 

[  ] Percepção {descrição do formulário que os participantes preencherão com as 

percepções sobre o estudo} 

 

Pré-condições para realização do experimento: 

{descrição das pré-condições (participantes deverão ter aulas/treinamento prévio, etc.)} 

 

Design Instrucional 

 Contexto  

{descrição no qual ocorrerão as aulas/treinamento dos participantes} 

Pré-Condições 
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{pré-condições para participação das aulas/treinamento} 

Ementa 

{ementa do conteúdo que deverá ser apresentado} 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

{descrição dos objetivos gerais de aprendizagem} 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

{conteúdo programático} {objetivo segundo o conteúdo 

programático} 

{estratégia de ensino que deverá 

ser utilizada} 

Estratégia de Ensino 

{estratégias de ensino que deverão ser utilizadas} 

Avaliação 

{forma como serão realizadas as avaliações de aprendizagem} 

Bibliografia 

{bibliografia utilizada como base para elaboração do material instrucional} 

II – Planejamento 

 

Seleção do Contexto 

{definição do contexto no qual o estudo empírico deverá ocorrer} 

Hipóteses: Descrição 

H0 {descrição da hipótese} 

H1 {descrição da hipótese} 

Hn {descrição da hipótese} 

 

Variáveis de controle: Detalhamento 

Variável 1 {justificativa da utilização da variável de controle} 

Variável 2 {justificativa da utilização da variável de controle} 

 

Seleção dos participantes 

{descrição da forma como os participantes foram selecionados para o estudo} 

 

Design de experimento utilizado: Detalhamento 

[  ] Apenas pós-teste 

X O 

R 

O 

{descrição dos motivos da escolha deste design} 

[  ] Pré-teste e pós-teste 

O X O 

R 

O    O 

{descrição dos motivos da escolha deste design} 
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Legenda: 

X = representa um tratamento 

O = representa um teste/avaliação 

R = representa a seleção aleatória dos participantes 

Planejamento da Instrumentalização 

Tratamento a ser realizado: {descrição do tratamento que será realizado, em que momento será 

realizado e com que parte dos participantes} 

Objetos/equipamentos: {descrição dos objetos e/ou equipamentos e/ou softwares que será 

utilizado} 

Diretrizes: {descrição de como deve ser conduzido o experimento} 

Instrumentos de medição: {descrição dos instrumentos de medição dos dados do experimento} 

 

Avaliação da Validade 

Validades de conclusão: Ameaça 1 {descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades internas: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades de construção: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

Validades externas: Ameaça 1 { descrição da ameaça} 

Ameaça n { descrição da ameaça} 

III – Operação 

 

Informações: {como os participantes serão informados/contextualizados} 

Materiais: {como os materiais serão utilizados} 

Comprometimento: {como será verificado se os participantes estão comprometidos? 

Como se sabe?} 

Coleta dos dados: {como será detalhadamente a coletados os dados} 

Ambiente: {descrição detalhada do ambiente} 

Validade: {como será validado o entendimento dos participantes? Como será 

validado comprometimento dos participantes?} 

Conformidade: {como será verificado se tudo foi realizado conforme o 

planejamento?} 

 

IV – Análise e Interpretação 

 

Parâmetros populacionais: Justificativa: 

[  ] Paramétrico {descrição} 

[  ] Não-paramétrico {descrição} 
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Teste utilizado: Justificativa: 

[  ] Teste t independente {descrição} 

[  ] Teste t relacionado {descrição} 

[  ] Mann-Whitney {descrição} 

[  ] Wilcoxon {descrição} 

 

Estatística Utilizada 

{descrição detalhada de como os dados serão calculados e analisados} 

Redução do Conjunto de Dados 

{descrição da estratégia a ser utilizada para a análise e redução do conjunto de dados} 

 

Teste de hipóteses: Descrição 

H0 {descrição do teste da hipótese} 

Hn {descrição do teste da hipótese} 

 

V – Apresentação dos Resultados 

 

 Resumo  

{resumo do estudo realizado} 

Introdução 

{introdução ao assunto da pesquisa} 

Declaração do Problema 

{declaração do problema de pesquisa} 

Desempenho do experimento 

{descrição de como foi realizado o experimento e apresentação dos dados obtidos, gráficos, etc.} 

Discussão e Conclusões 

{discussão dos resultados obtidos} 

Recomendação e Trabalhos Futuros 

{recomendações para trabalhos futuros e indicação dos próximos passos da pesquisa se for o caso} 

Agradecimentos 

{agradecimento aos participantes e instituições que apoiaram a pesquisa} 

Referências 

{referências bibliográficas utilizadas na fundamentação teórica do relato do experimento} 

Apêndices 

{eventuais materiais que sejam importantes detalhar} 

 



175 

 

APÊNDICE C   – EXEMPLO DE DESIGN INSTRUCIONAL 

Tabela 37: Exemplo de design instrucional 

Design Instrucional 

 Contexto  

O público alvo deste curso são alunos da disciplina de Engenharia de Software. O curso visa 

capacitar o aluno na definição de um plano de medição de software, definição de objetivos de 

medição, estabelecimento de medidas, procedimentos de coleta de dados e análise dos dados 

coletados. 

Pré-Condições 

Para participar do curso a pessoa deve ter conhecimentos básicos na área de Engenharia de Software 

ou estar cursando a disciplina de Engenharia de Software em curso da área de Computação/ 

Informática. 

Ementa 

Conceitos fundamentais de medição, normas ISO para medição de software, medição no contexto do 

nível 2 do CMMI-DEV v1.2, definição de um programa de medição. 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

Ao concluir este curso o aluno deverá ser capaz de: 

• Identificar os principais conceitos de medição; 

• Interpretar as diferenças entre medição do processo e do produto; 

• Entender os métodos GQM e PSM; 

• Reconhecer a relação da medição e análise com as demais áreas do nível 2 do CMMI-DEV 

v1.2; 

• Descrever os passos de um processo de medição; 

• Identificar os elementos relacionados à medição e medidas; 

• Empregar os conceitos de medição na definição de um programa de medição com foco no 

nível 2 do CMMI-DEV v1.2. 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

Unidade 1  – Conceitos 

fundamentais de medição 

Motivação para medição; 

• Teoria básica de medição; 

• Visão da medição de processo e 

produto; 

• Alinhamento das medições com 

os objetivos organizacionais; 

(FENTON e PFLEEGER, 1997; 

GHEZZI, JAZAYERI e 

MANDRIOLI, 2003; JALOTE, 2005) 

• Descrever os conceitos 

fundamentais de 

medição; 

• Distinguir a medição do 

processo e medição do 

produto; 

Aulas expositivas e 

exercícios de fixação. 

Unidade 2 – Normas ISO para • Reconhecer as Aulas expositivas e 
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medição de software 

• Normas ISO relacionadas à 

medição de software; 

(ISO/IEC, 2002; ISO/IEC, 2006) 

principais normas ISO 

relacionadas à medição 

de software; 

exercícios de fixação. 

Unidade 3 – Medição no contexto 

do nível 2 do CMMI 

• Área de processos de Medição e 

Análise do CMMI-DEV v1.2;  

• Relacionamento da área de 

Medição e Análise com outras 

áreas de processo do nível 2 do 

CMMI-DEV v1.2 

(Planejamento de Projeto, 

Monitoração e Controle de 

Projeto e Gerência de 

Configuração); 

(SEI, 2007) 

• Identificar a relação 

entre a área de medição 

e análise com outras 

áreas do nível 2 do 

CMMI-DEV v1.2; 

Aulas expositivas e 

exercícios de fixação. 

Unidade 4 – Aplicação de medições 

• Introdução ao modelo GQM e 

PSM; 

• Caracterização do contexto de 

medição; 

• Especificação dos objetivos de 

medição e análise; 

• Desenvolvimento do plano 

GQM; 

• Especificação de mecanismos 

de coleta de dados e de 

armazenamento; 

• Técnicas de análise e 

mecanismos de comunicação de 

resultados; 

(BASILI, CALDIERA e 

ROMBACH, 1994; NASA, 1995; 

SOLINGEN e BERGHOUT, 1999) 

• Reconhecer as técnicas 

utilizadas no modelo 

GQM; 

• Aplicar métodos 

relacionados à medição; 

• Praticar os conceitos 

apresentados utilizando 

um jogo educacional; 

Aulas expositivas e 

utilização de software para 

aprendizagem de medição. 

Estratégia de Ensino 

• Unidade 1  (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de slides 

e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 2  (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de slides 

e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 3  (conhecimento e compreensão): Aulas expositivas utilizando apresentação de slides 

e quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados; 

• Unidade 4 (compreensão e aplicação): Aulas expositivas utilizando apresentação de slides e 
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quadro branco. Exercícios sobre os conceitos apresentados. 

Avaliação 

Conhecimento: 8 questões sobre os conceitos fundamentais de medição e de medição do processo e 

do produto. O critério de avaliação é relativo à lembrança dos conceitos chave apresentados; 

 

Compreensão: 8 questões sobre as normas ISO relacionadas à medição de software e do 

relacionamento da área de medição e análise com as demais áreas de processos do nível 2 de 

maturidade do CMMI-DEV v1.2. Definição de objetivos de medição, definição de medidas, coleta e 

análise de dados de medição. O critério de avaliação é relativo à compreensão do relacionamento das 

medições definidas nas normas ISO com as áreas de processo do nível 2 de maturidade do CMMI-

DEV v1.2 e à compreensão dos elementos de um programa de medição; 

 

Aplicação: 9 questões sobre aplicação dos conceitos em um programa de medição. O critério de 

avaliação é relativo à pontuação obtida na aplicação dos conceitos no software de simulação. 

Bibliografia 

BASILI, V.R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H.D. Goal/Question/Metric Approach. In J. 

Marciniak (ed.), Encyclopedia of Software Engineering, volume 1. John Wiley & Sons, 1994. 

FENTON, N.E.; PFLEEGER, S.L. Software Metrics: a rigorous and practical approach. 2. ed. 

Boston: PWS, 1997. 

GHEZZI, C.; JAZAYERI, M.; MANDRIOLI, D. Fundamentals of Software Engineering. 2nd ed. 

New Jersey: Pearson Education, 2003. 

ISO/IEC – International Organization for Standardization and International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 15939 Software engineering – Software measurement process. 2002. 

ISO/IEC – International Organization for Standardization and International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC TR 15504 Information technology – Software process assessment – Part 

1: Concepts and vocabulary, Part 2: Performing an assessment, Part 3: Guidance on performing an 

assessment, Part 4: Guidance on use for process improvement and process capability determination, 

Part 5: An exemplar process assessment model. 2003-2006. 

JALOTE, P.; An Integrated Approach to Software Engineering. New York: Springer, 2005. 

NASA, Software Engineering Program. Software Measurement Guidebook. Washington, 1995. 

SEI – Software Engineering Institute. Capability Maturity Model Integration, Version 1.2. 

Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2007. Disponível em: 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi. Acesso em: 10 mar. 2008. 

SOLINGEN, R.; BERGHOUT, E. The Goal/Question/Metric Method: a practical guide for quality 

improvement of software development. London: McGraw-Hill, 1999. 
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APÊNDICE D   – TERMO DE CONCORDÂNCIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa UM FRAMEWORK PARA APOIAR A 

CONSTRUÇÃO DE EXPERIMENTOS NA AVALIAÇÃO EMPÍRICA DE JOGOS 

EDUCACIONAIS. 

 

Você foi selecionado por estar matriculado na disciplina de Engenharia de Software e sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. Os objetivos deste estudo são avaliar o efeito da aprendizagem pelo uso do jogo 

educacional X-MED. 

 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em assitir uma aula sobre medição de software, responder 

aos questionários e avaliações e utilizar o jogo educacional X-MED. 

 

Os riscos relacionados com sua participação são nenhum. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são aprendizagem de conceitos sobre medição de 

software e sobre estabelecimento de um programa de medição de software. 

 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.  

 

 

 

Djone Kochanski ______________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 
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APÊNDICE E   – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES 

Relação de Participantes do Estudo “Um framework para apoiar a 

construção de experimentos na avaliação empírica de jogos educacionais” 

 

Disciplina :_____________________________________________________________________. 

Universidade:__________________________________________________________________. 

 

Nome Grupo Aula Pré-teste Tratamento Pós-teste 
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APÊNDICE F   – QUESTIONÁRIO DE PERFIL 

Questionário de Perfil do Participante 

Nome:__________________________________________________________. 

Disciplina :_______________________________________________________. 

Universidade:____________________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação ao seu perfil, responda as seguintes perguntas: 

1) Você é acadêmico do curso de: 

[  ] B.Sc. em Ciência da Computação.  

[  ] B.Sc. em Engenharia da Computação. 

[  ] B.Sc. em Sistemas de Informação. 

[  ] B.Sc. em outro curso na área de Computação. Qual?:____________________________. 

[  ] B.Sc. em outro curso. Qual?:_______________________________________________. 

[  ] Tecnólogo em outro curso. Qual?:__________________________________________. 

 

2) Você já é graduado em outro curso? 

[  ] Não.  

[  ] Sim. Qual curso?:___________________________________________. 

 

3) Você possui alguma certificação? 
[  ] Não. 

[  ] Sim. Qual? 

[  ] PMP.  

[  ] ITIL. 

[  ] MPS.BR (implementador). 

[  ] MPS.BR (avaliador). 

[  ] MCP. Qual?:________________________________________________. 

[  ] CBTS. 

[  ] SCP. Qual?:_________________________________________________. 

[  ] Outra certificação. Qual?:_______________________________________. 

 

4) De quais treinamentos você já participou? 

[  ] CMMI 

[  ] Gerência de projetos (PMBOK) 

[  ] Medição de software (GQM e/ou PSM) 

[  ] MPS.BR 

[  ] Pontos de função 

[  ] Qualidade de software 

[  ] Use Case Point 

[  ] Outro relacionado à medição:_____________________________________. 
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5) Você trabalha na área de Computação/Informática? 

[  ] Não. 

[  ] Sim. Em que e quanto tempo? 

[  ] como Técnico de suporte ao usuário. Por ____ anos e ____ meses. 

[  ] como Técnico de manutenção de hardware. Por ____ anos. 

[  ] como Técnico de manutenção de software. Por ____ anos. 

[  ] como Programador. Por ____ anos. 

[  ] como Projetista. Por ____ anos. 

[  ] como Analista. Por ____ anos. 

[  ] como Arquiteto. Por ____ anos. 

[  ] como Testador. Por ____ anos. 

[  ] como Gerente de projetos. Por ____ anos. 

[  ] como Consultor. Por ____ anos. 

[  ] como Instrutor de treinamentos. Por ____ anos. 

[  ] Outro. Qual?:__________________________. Por ____ anos. 

 

6) Qual o seu conhecimento atual em medição de software? 

[  ] Nenhum 

[  ] Tenho pouco conhecimento do assunto 

[  ] Conheço o básico 

[  ] Aplico na prática com dependência de outros  

[  ] Aplico na prática sem dependência de outros 

[  ] Tenho bastante conhecimento do assunto 

[  ] Sei tudo sobre o assunto 

 

7) Como você considera a área de medição? 

[  ] Nada importante 

[  ] Pouco importante 

[  ] Importante 

[  ] Muito importante 

 

8) Você tem interesse em aprender sobre medição? 

[  ] Nada interessado 

[  ] Pouco interessado 

[  ] Interessado 

[  ] Muito interessado 
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APÊNDICE G   – QUESTINÁRIO DE AULA 

Questionário de Percepção da Aula de Medição de Software 

 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina :______________________________________________________. 

Universidade:___________________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação à aula sobre medição de software, responda as seguintes perguntas: 

1) Você gostou da aula? 

[  ] Não gostei 

[  ] Gostei pouco 

[  ] Gostei 

[  ] Gostei muito 

 

2) Os objetivos da aula foram atingidos? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

3) O conteúdo da aula foi relevante? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________.  

 

4) A seqüência de tópicos da aula foi adequada? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

5) A aula forneceu informação suficiente sobre o assunto? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

Resposta:__________. 

 

6) O grau de dificuldade da aula foi adequado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

7) A duração da aula foi adequada? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

8) O método de ensino da aula foi adequado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

9) Os exercícios realizados em aula foram adequados? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para 

Sim) 

Resposta:__________. 
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10) Como você avalia seu aprendizado em relação aos conceitos apresentados? (Informe 1 a 4, 

sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

11) Como você avalia seu aprendizado em relação à aplicação de medição de software? 

(Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

12) Como você avalia seu conhecimento atual sobre medição? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não 

e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

13) Você prestou atenção na aula? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 
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APÊNDICE H   – QUESTIONÁRIO DE LABORATÓRIO 

Questionário de Percepção do Jogo Educacional de Medição 

 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina :______________________________________________________. 

Universidade:___________________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação ao jogo educacional de medição de software, responda as seguintes 

perguntas: 

1) Você gostou do jogo? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

2) Os objetivos de aprendizagem foram atingidos com o jogo? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não 

e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

3) O conteúdo do jogo foi relevante para o aprendizado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

Resposta:__________. 

 

4) A seqüência de tópicos do jogo foi adequado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

5) O jogo forneceu informação suficiente sobre o assunto? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

Resposta:__________. 

 

6) O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o aprendizado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para 

Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

7) A duração do jogo foi adequada? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

8) O método de ensino do jogo foi adequado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 

 

9) A contextualização apresentada pelo jogo foi adequada? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

Resposta:__________. 
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10) Você gostou de jogar o jogo de medição de software? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

Resposta:__________. 
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APÊNDICE I   – PRÉ-TESTE 

Avaliação 

 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina :______________________________________________________. 

Universidade:___________________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação à medição de software, responda as seguintes perguntas: 

1) A utilização de medição de software tem por objetivo: 

[  ] Iniciar, planejar, executar e encerrar. 

[  ] Caracterizar, avaliar, prever e aperfeiçoar. 

[  ] Analisar, construir, testar e implantar. 

[  ] Entender, analisar, planejar e melhorar. 

 

2) Uma medida é: 

[  ] uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de um 

produto ou processo. 

[  ] uma indicação qualitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de um 

produto ou processo. 

[  ] uma indicação da qualidade, complexidade e manutenibilidade de um produto. 

[  ] uma indicação da abordagem conceitual e operacional de um processo. 

 

3) Medição é: 

[  ] o ato de obtenção de uma característica. 

[  ] o ato de obtenção de uma norma. 

[  ] ato de obtenção de uma análise. 

[  ] o ato de obtenção de uma medida. 

 

4) Um dos propósitos de utilização do método GQM é: 

[  ] experimentar melhorias de produto. 

[  ] guiar e monitorar o processo de software. 

[  ] reconhecer as normas de software. 

[  ] planejar mudanças no processo e produto. 

 

5) A norma ISSO/IEC focada exclusivamente para o Processo de Medição de Software é: 

[  ] ISO/IEC 9126 

[  ] ISO/IEC 12207 

[  ] ISO/IEC 15504 

[  ] ISO/IEC 15939 
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6) A área de processos de Medição e Análise (MA) está em qual dos modelos a seguir? 

[  ] MPS.BR 

[  ] CMMI 

[  ] SCRUM 

[  ] PRINCE 

 

7) A abordagem guiada por informação que enfoca os objetivos técnicos e o negócio de uma 

organização é denominada: 

[  ] SPICE - Software Process Improvement and Capability dEtermination 

[  ] GQM – Goal/Question/Metric 

[  ] RUP - Rational Unified Process 

[  ] PSM – Practical Software and System Measurement 

 

8) A partir de que nível do CMMI se encontra a área de Processo de Medição e Análise? 
[  ] Nível 2. 

[  ] Nível 3. 

[  ] Nível 4. 

[  ] Nível 5. 

 

9) Assinale o exemplo de uma medida direta: 

[  ] Qualidade do código produzido. 

[  ] Quantidade de linhas de código produzidas. 

[  ] Complexidade das rotinas construídas. 

[  ] Manutenibilidade do software construído. 

 

10) Assinale a alternativa cujas abordagens representem respectivamente A e B. O método 

GQM é uma abordagem "A" para definição de novas métricas e "B" para análise e 

interpretação. 

[  ] A = top-down e B = top-down. 

[  ] A = bottom-up e B = top-down. 

[  ] A = top-down e B = bottom-up. 

[  ] A = bottom-up e B = botton-up. 

 

11) Para definição de métricas no método GQM deve-se utilizar a seguinte seqüência de 

níveis: 

[  ] Operacional, Conceitual e Quantitativo. 

[  ] Conceitual, Operacional e Quantitativo. 

[  ] Quantitativo, Operacional e Conceitual. 

[  ] Operacional, Quantitativo e Conceitual. 
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12) No nível conceitual do GQM é realizada a atividade de: 

[  ] Definir o conjunto de questões. 

[  ] Definir os dados a serem apurados ou medidos. 

[  ] Definir as medidas a serem utilizadas. 

[  ] Definir o objetivo para o objeto a ser medido. 

 

13) Assinale o exemplo de uma medida indireta: 
[  ] Quantidade de casos de uso implementados. 

[  ] Índice de Desempenho de Cronograma. 

[  ] Valor Planejado (PV – Planned Value). 

[  ] Quantidade de defeitos identificados na fase de testes. 

 

14) Qual a escala que deve ser utilizada para identif icar o nível de experiência (alto, médio, 

baixo) de um profissional da área de software? 
[  ] Nominal 

[  ] Ordinal 

[  ] Intervalar 

[  ] Razão 

 

15) A seqüência correta das atividades de um processo de medição GQM é: 

[  ] Desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os objetivos de medição, coletar, avaliar e 

armazenar dados e analisar e interpretar dados. 

[  ] coletar, avaliar e armazenar dados e desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os 

objetivos de medição e analisar e interpretar dados. 

[  ] Analisar e interpretar dados, desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os objetivos 

de medição e coletar, avaliar e armazenar dados. 

[  ] Identificar os objetivos de medição, desenvolver o plano de coleta de dados, coletar, avaliar e 

armazenar dados e analisar e interpretar dados. 

 

16) Na definição dos objetivos de medição devem ser considerados os seguintes elementos na 

respectiva seqüência: 

[  ] Objeto, propósito, enfoque da qualidade, ponto de vista e contexto. 

[  ] Enfoque da qualidade, meta, contexto e resultados. 

[  ] Contexto, ponto de vista, propósito e finalidade. 

[  ] Métricas, enfoque da qualidade, contexto e interpretação dos resultados. 
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17) Considere que você está iniciando o desenvolvimento de um programa de medição para a 

monitoração do principal projeto de uma pequena empresa produtora de software. A 

primeira coisa que você faz é organizar uma reunião com os desenvolvedores para realizar o 

levantamento das necessidades de informações da empresa. Estas informações serão utilizadas 

para identificar os objetivos de medição. Após ter levantado as informações e descoberto que 

a empresa não consegue entregar os projetos no prazo e gasta mais esforço e dinheiro do que 

o planejado, assinale a alternativa com o objetivo de medição mais adequado para o contexto 

da empresa iniciar as atividades de medição. 

 

[  ]  Objeto = Pessoas 

 Propósito = Monitorar 

 Enfoque da qualidade = Esforço, cronograma e custo 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Principal projeto da empresa 

[  ]  Objeto = Processo de análise de requisitos 

 Propósito = Melhorar 

 Enfoque da qualidade = Esforço 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Empresa como um todo 

[  ]  Objeto = Projeto 

 Propósito = Monitorar 

 Enfoque da qualidade = Esforço, cronograma e custo 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Principal projeto da empresa 

[  ]  Objeto = Processo de software. 

 Propósito = Identificar. 

 Enfoque da qualidade = Defeitos. 

 Ponto de vista = Analista de testes. 

 Contexto = Empresa como um todo. 
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18) Agora que você já identificou o objetivo de medição do programa de medição, inicie o 

desenvolvimento do plano GQM. Neste momento você já realizou uma entrevista com o 

gerente de projetos para levantar mais informações sobre as necessidades do ponto de vista 

dele. O gerente de projetos lhe informou que é muito importante poder entregar o projeto no 

prazo e que para isso precisa acompanhar o progresso do projeto de forma mais efetiva. É 

desejável que o acompanhamento pudesse ser realizado graficamente por meio de um gráfico 

de Gant (tolerância de 4 dias de atraso) e também utilizando os indicadores CPI (Índice de 

Performance de Custos) e SPI (Índice de Performance de Cronograma) com um limite de 

variação de 15%. Além disso, seria importante poder fornecer informações sobre a 

produtividade da equipe através da quantidade de esforço na implementação de casos de uso. 

Com base nestas informações, informe qual das Abstraction Sheet representa melhor as 

necessidades de medição levantadas. 

 

[  ] Abstraction Sheet 1 

Abstraction Sheet 1 

Objetiv

o 

Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto 

da empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Fases em atraso 

Q2. Variação do esforço por fase (planejado x 

atual) 

Q3. Variação de cronograma (SPI) 

Q4. Variação de cursos (CPI) 

Q5. Variação de produtividade (planejado x 

atual) 

V1. Maturidade da equipe 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 20 dias       

HQ2 Gráfico de barras +/- 10%       

HQ3 Gráfico de execução +/- 10%       

HQ4 Gráfico de execução +/- 10%       

HQ5 Valor +/- 10%       
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[  ] Abstraction Sheet 2 

Abstraction Sheet 2 

Objetiv

o 

Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto 

da empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Variação de esforço (planejado x atual) 

Q2. Quantidade de defeitos identificados 

Q3. Valor de custo por defeito identificado 

Q4. Percentual de defeitos por criticidade 

V1. Maturidade da equipe 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

HQ1 Gráfico de barras +/- 10 dias V1  X   

HQ2 Valor +/- 10%      

HQ3 Valor +/- 10%      

HQ4 Valor +/- 10%      

 

[  ] Abstraction Sheet 3 

Abstraction Sheet 3 

Objetiv

o 

Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto 

da empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Tempo por atividade 

Q2. Esforço por atividade (planejado x atual) 

Q3. Variação de cronograma (SPI) 

Q4. Variação de custos (CPI) 

Q5 Produtividade (planejado x atual) 

V1. Quantidade de solicitações 

de novas funcionalidades de 

clientes 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 15 dias       

HQ2 Gráfico de barras +/- 15%       

HQ3 Gráfico de execução +/- 15%       

HQ4 Gráfico de execução +/- 15%       

HQ5 Índice +/- 20%       
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[  ] Abstraction Sheet 4 

Abstraction Sheet 4 

Objetiv

o 

Projeto Monitorar Esforço, 

custo e 

cronogram

a 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto 

da empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Fases em atraso 

Q2. Variação no esforço por atividade (planejado x 

atual) 

Q3. Variação na produtividade (planejado x atual) 

Q4. Variação de cronograma (SPI) 

Q5. Variação de custo (CPI) 

Q6. Produtividade (planejado x atual) 

V1. Quantidade de pedidos de 

mudança 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 4 dias V1    X   

HQ2 Gráfico de barras +/- 10%        

HQ3 Gráfico de execução +/- 10%        

HQ4 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ5 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ6 Valor +/- 10%        

 

19) Qual das perguntas GQM é a mais adequada para o fator de qualidade denominado de 

"Variação no esforço por atividade (planejado x atual)"? 

[  ] Estamos gastando mais ou menos esforço do que o planejado em determinadas fases? 

[ ] Estamos gastando mais ou menos esforço do que o planejado em determinadas atividades? 

[  ] Qual a variação entre o tempo gasto e o planejado para as fases do projeto? 

[  ] Qual a variação entre o orçamento gasto e o planejado para as atividades do projeto? 



193 

 

 

20) A partir do momento em que você identificou a pergunta do plano GQM, é necessário 

definir um modelo de análise. Qual dos seguintes modelos de análise  é o mais adequado para 
responder a pergunta "Qual é a variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) 

em determinada data"? 

[  ] Fórmula de cálculo: SPI (Schedule Performance Index) 

Critério de decisão: 

• SPI > 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI < 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 10% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: semanal 

Ferramentas utilizadas: MSProject e MSExcel 

Forma de apresentação: Gráfico de pizza 

 
 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: workshop 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 
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[  ] Fórmula de cálculo: SPI = AC / PV 

Critério de decisão: 

• SPI < 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI < 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 25% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: mensal 

Ferramentas utilizadas: MSWord 

Forma de apresentação: Gráfico de controle 

 
 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: E-mail 
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[  ] Fórmula de cálculo: SPI = EV / PV 

Critério de decisão: 

• SPI < 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI > 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 15% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: semanal 

Ferramentas utilizadas: MSProject e MSExcel 

Forma de apresentação: Gráfico de controle 

 
 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 
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[  ] Fórmula de cálculo: SPI = EV / AC 

Critério de decisão: 

• SPI = 1.0 projeto atrasado 

• SPI < 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI > 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 15% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: mensal 

Ferramentas utilizadas: Power Point 

Forma de apresentação: Gráfico de Gant 

 
 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Analista de Sistemas 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 
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21) Qual das seguintes alternativas de medidas você acha que melhor especifica os elementos 

que precisam ser utilizados para construir o modelo de análise adequado para definição de 

como o esforço empreendido por atividade do projeto está em relação ao planejado? 
 

[  ] Medida 1 

Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas até 

determinada 

data 

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta o 

estado de cada  

atividade 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Homens-

hora 

Número 

real 

Razão Levanta o 

esforço 

planejado para 

cada atividade 

MD3 Soma de 

todos os 

esforços de 

uma pessoa 

para uma 

atividade 

MB1.3 Projeto / 

Atividade / 

Pessoa: 

esforço 

Homens-

hora 

Número 

real 

Razão Informa o 

esforço 

empreendido 

em cada 

atividade 

 

[  ] Medida 2 

Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas até 

determinada 

fase 

Ident. da 

atividade 

 Ordinal Levanta o 

estado de cada  

Fase 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Horas Número 

inteiro 

Intervalar Levanta o 

esforço 

planejado para 

a fase 

MD3 Soma de 

todos os 

esforços de 

uma pessoa 

para uma 

fase 

MB1.3 Projeto / 

Atividade / 

Pessoa: 

esforço 

Horas Número 

inteiro 

Intervalar Informa o 

esforço 

empreendido 

em cada fase 
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[  ] Medida 3 

Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas até 

determinada 

data 

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta as 

atividades 

realizadas até 

determinada 

data 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: dias 

planejados 

Dias Número 

inteiro 

Nominal Levanta a 

quantidade de 

dias 

planejados 

para o projeto 

MD3 Soma de 

todos os 

dias gastos 

em uma 

atividade 

MB1.3 Projeto / 

Atividade / 

Pessoa: d ias 

Dias Número 

inteiro 

Nominal Informa a 

quantidade de 

dias gastos por 

atividade 

 

[  ] Medida 4 

Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas até 

determinada 

fase 

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta a 

situação de 

cada  

atividade 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

horas 

planejadas 

Horas Número 

real 

Nominal Levanta as 

horas 

planejadas 

para cada 

atividade 

MD3 Soma de 

todas as 

horas gastas 

numa 

atividade 

MB1.3 Projeto / 

Atividade / 

Pessoa: horas 

Horas Número 

real 

Nominal Informa as 

horas gastas 

em cada 

atividade 
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22) Uma vez definido o plano GQM, você deve definir como os dados serão coletados para 

obter a informação da variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) em 

determinada data. O procedimento de coleta de dados implica na definição dos procedimentos 

de coleta, verif icação e armazenamento dos dados. Considerando as referências de medidas de 

cada opção, qual dos seguintes procedimentos de coleta de dados você acredita que melhor 

especificam a forma de coletar as medidas no contexto de uma pequena empresa de software? 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 1 
Procedimento de Coleta de Dados 1 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD1 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

fase  

Final da fase MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

início 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 2 
Procedimento de Coleta de Dados 2 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD2 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

fase 

Semanal MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Gerente 

do 

projeto 

Início do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Planilha 

Excel com 

o 

progresso 

do projeto 

Executor 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

horas 

planejadas 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

duração 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 3 
Procedimento de Coleta de Dados 3 

Ident. do 

procedimento de 

coleta de dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD3 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

data 

Mensal MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Início do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Executor 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

dias 

planejados 

Mensal MSProject 

campo 

duração 

Gerente 

do 

Projeto 

Início do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Executor 
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[  ] Procedimento de Coleta de Dados 4 
Procedimento de Coleta de Dados 4 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD4 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

data 

Final da 

atividade 

MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Semanal Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

duração 

Gerente 

do 

Projeto 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 

23) Até o presente momento você realizou atividades referentes ao planejamento do programa 

de medição. A partir deste momento inicia a execução do programa, no qual a primeira 

atividade é a coleta de dados. A primeira coleta dos dados está sendo realizada no final da 

primeira semana do projeto utilizando as ferramentas e procedimentos definidos no plano de 

medição. A primeira atividade planejada para o projeto é a de definição do escopo do Projeto 

e no final da primeira semana já está concluída. Todas as atividades do projeto foram 

planejadas com duração de 8 horas/dia. A seguir são apresentados os dados que foram 

coletados desta atividade. Analise os dados coletados e informe qual deles não foi 

corretamente coletado. 
[  ] Resposta 1 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

David Wright 10/08/2009 19/08/2009 64 

 

[  ] Resposta 2 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Nick Waters 17/08/2009 10/08/2009 48 

 

[  ] Resposta 3 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Richard Mason 03/08/2009 14/08/2009 80 

 

[  ] Resposta 4 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Roger Gilmour 13/08/2009 28/08/2009 96 
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24) A partir do momento em que foi realizada a verificação dos dados coletados e acredita-se 

que os dados coletados estejam corretos, pode-se realizar a análise destes dados. 

Considerando que se pretende realizar a análise dos dados coletados para a pergunta "Qual é 
a variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) em determinada data?", qual 

dos seguintes gráficos você considera o mais adequado para apresentar as informações de 

progresso do projeto? 

 

[  ] Forma de apresentação 1 

 
 

[  ] Forma de apresentação 2 
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[  ] Forma de apresentação 3 

 
 

[  ] Forma de apresentação 4 
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25) Após ter analisado os dados coletados, a próxima atividade a ser realizada é a 

interpretação dos dados. Para a interpretação dos dados foi realizada uma reunião com a 

equipe  do projeto com o objetivo de responder a pergunta "Até a data de análise (21/09/2009), 

estamos gastando mais ou menos que o planejado com o projeto com base na técnica de 

Earned Value?". A interpretação foi realizada com base no seguinte gráfico: 

 

 
 

[  ] Pode-se concluir que, apesar de ter sido gasto mais que o planejado para o projeto, está sendo 

obtido resultado em termos de trabalho realizado proporcional ao valor do investimento. Ao que 

indica o gráfico da curva S o projeto será concluído no prazo e no custo planejado. 

[  ] Pode-se concluir que, o custo do projeto está acima do planejado e que o resultado obtido em 

termos de trabalho realizado está abaixo do planejado. Ao que indica o gráfico da curva S, se 

nenhuma ação for tomada e o desempenho do projeto continuar conforme a tendência demonstrada 

no gráfico, o projeto terminará com atraso e acima do custo planejado. 

[  ] Pode-se concluir que, apesar do custo estar abaixo do planejado, o resultado obtido até o 

momento em termo de trabalho realizado é superior ao planejado. Isso indica que se o progresso do 

projeto continuar no mesmo ritmo até o final, o projeto será encerrado antes do previsto e com custo 

inferior ao planejado. 

[  ] Pode-se concluir que, o custo do projeto está acima do planejado, mas o resultado obtido em 

termos de trabalho realizado também está acima do planejado. Isto significa que o projeto será 

concluído no custo previsto, mas com a vantagem de terminar antes do prazo previsto no 

planejamento. 
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APÊNDICE J   – PÓS-TESTE 

Avaliação 

 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina :______________________________________________________. 

Universidade:___________________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação à medição de software, responda as seguintes perguntas: 

 

01) Na definição dos objetivos de medição devem ser considerados os seguintes elementos na 

respectiva seqüência: 

[  ] Métricas, enfoque da qualidade, contexto e interpretação dos resultados. 

[  ] Enfoque da qualidade, meta, contexto e resultados. 

[  ] Contexto, ponto de vista, propósito e finalidade. 

[  ] Objeto, propósito, enfoque da qualidade, ponto de vista e contexto. 

 

02) Qual a escala que deve ser utilizada para identif icar o nível de experiência (alto, médio, 

baixo) de um profissional da área de software? 

[  ] Intervalar 

[  ] Razão 

[  ] Nominal 

[  ] Ordinal 
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03) Até o presente momento você realizou atividades referentes ao planejamento do programa 

de medição. A partir deste momento inicia a execução do programa, no qual a primeira 

atividade é a coleta de dados. A primeira coleta dos dados está sendo realizada no final da 

primeira semana do projeto utilizando as ferramentas e procedimentos definidos no plano de 

medição. A primeira atividade planejada para o projeto é a de definição do escopo do Projeto 

e no final da primeira semana já está concluída. Todas as atividades do projeto foram 

planejadas com duração de 8 horas/dia. A seguir são apresentados os dados que foram 

coletados desta atividade. Analise os dados coletados e informe qual deles não foi 

corretamente coletado. 
 

[  ] Resposta 1 
Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Roger Gilmour 13/08/2009 28/08/2009 96 

 

[  ] Resposta 2 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

David Wright 10/08/2009 19/08/2009 64 

 

[  ] Resposta 3 

Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Richard Mason 03/08/2009 14/08/2009 80 

 

[  ] Resposta 4 
Definição do escopo do Projeto 

Membro da equipe Data de início Data de término Esforço (h/h) 

Nick Waters 17/08/2009 10/08/2009 48 

 

04) A norma ISO/IEC focada exclusivamente para o Processo de Medição de Software é: 
[  ] ISO/IEC 15939 

[  ] ISO/IEC 15504 

[  ] ISO/IEC 12207 

[  ] ISO/IEC 9126 
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05) A partir do momento em que você identificou a pergunta do plano GQM, é necessário 

definir um modelo de análise. Qual dos seguintes modelos de análise é o mais adequado para 
responder a pergunta "Qual é a variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) 

em determinada data"? 

 

 

[  ] Fórmula de cálculo: SPI (Schedule Performance 

Index) 

Critério de decisão: 

• SPI > 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI < 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar p lanos de ação = 10% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: semanal 

Ferramentas utilizadas: MSProject e MSExcel 

Forma de apresentação: Gráfico de pizza 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e 

equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: workshop 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 

 

 

 

[  ] Fórmula de cálculo: SPI = AC / PV 

Critério de decisão : 

• SPI < 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI < 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar p lanos de ação = 25% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: mensal 

Ferramentas utilizadas: MSWord 

Forma de apresentação: Gráfico de controle 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e 

equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 

Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: E-mail 
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[  ] Fórmula de cálculo: SPI = EV / PV 

Critério de decisão : 

• SPI < 1.0 projeto atrasado 

• SPI = 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI > 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 15% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: semanal 

Ferramentas utilizadas:  MSProject e MSExcel 

Forma de apresentação: Gráfico de controle 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e equipe 

do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 
Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Gerente de Projetos 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 

 

 

 

[  ] Fórmula de cálculo: SPI = EV / AC 

Critério de decisão : 

• SPI = 1.0 projeto atrasado 

• SPI < 1.0 projeto conforme planejado 

• SPI > 1.0 projeto adiantado 

Tolerância para iniciar planos de ação = 15% 

Responsável pela análise: equipe de qualidade 

Periodicidade de análise: mensal 

Ferramentas utilizadas: Power Point 

Forma de apresentação: Gráfico de Gant 

Interpretação: 

Responsáveis pela interpretação: Gerente de projetos e 

equipe do projeto 

Periodicidade de interpretação: semanal 
Meio de interpretação: reunião 

Distribuição das informações: 

Responsável: Analista de Sistemas 

Periodicidade: semanal 

Formato: Status Report 

Forma: Reunião 

 

 

 

 

06) Um dos propósitos de utilização do método GQM é: 

[  ] reconhecer as normas de software. 

[  ] planejar mudanças no processo e produto. 

[  ] experimentar melhorias de produto. 

[  ] guiar e monitorar o processo de software. 

 

07) A área de processos de Medição e Análise (MA) está em qual dos modelos a seguir? 

[  ] PRINCE 

[  ] CMMI 

[  ] MPS.BR 

[  ] SCRUM 
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08) A abordagem guiada por informação que enfoca os objetivos técnicos e o negócio de uma 

organização é denominada: 
[  ] RUP - Rational Unified Process 

[  ] PSM – Practical Software and System Measurement 

[  ] SPICE - Software Process Improvement and Capability dEtermination 

[  ] GQM – Goal/Question/Metric 

 

09) Assinale o exemplo de uma medida direta: 

[  ] Manutenibilidade do software construído. 

[  ] Quantidade de linhas de código produzidas. 

[  ] Complexidade das rotinas construídas. 

[  ] Qualidade do código produzido. 

 

10) Após ter analisado os dados coletados, a próxima atividade a ser realizada é a 

interpretação dos dados. Para a interpretação dos dados foi realizada uma reunião com a 

equipe  do projeto com o objetivo de responder a pergunta "Até a data de análise (21/09/2009), 

estamos gastando mais ou menos que o planejado com o projeto com base na técnica de 
Earned Value?". A interpretação foi realizada com base no seguinte gráfico: 

 

 
 

[  ] Pode-se concluir que, o custo do projeto está acima do planejado, mas o resultado obtido em 

termos de trabalho realizado também está acima do planejado. Isto significa que o projeto será 

concluído no custo previsto, mas com a vantagem de terminar antes do prazo previsto no 

planejamento. 

[ ] Pode-se concluir que, o custo do projeto está acima do planejado e que o resultado obtido em 

termos de trabalho realizado está abaixo do planejado. Ao que indica o gráfico da curva S, se 

nenhuma ação for tomada e o desempenho do projeto continuar conforme a tendência demonstrada 

no gráfico, o projeto terminará com atraso e acima do custo planejado. 
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[ ] Pode-se concluir que, apesar de ter sido gasto mais que o planejado para o projeto, está sendo 

obtido resultado em termos de trabalho realizado proporcional ao valor do investimento. Ao que 

indica o gráfico da curva S o projeto será concluído no prazo e no custo planejado. 

[ ] Pode-se concluir que, apesar do custo estar abaixo do planejado, o resultado obtido até o 

momento em termo de trabalho realizado é superior ao planejado. Isso indica que se o progresso do 

projeto continuar no mesmo ritmo até o final, o projeto será encerrado antes do previsto e com custo 

inferior ao planejado. 

 

11) Para definição de métricas no método GQM deve-se utilizar a seguinte seqüência de 

níveis: 
[  ] Operacional, Quantitativo e Conceitual. 

[  ] Conceitual, Operacional e Quantitativo. 

[  ] Operacional, Conceitual e Quantitativo. 

[  ] Quantitativo, Operacional e Conceitual. 

 

12) Assinale a alternativa cujas abordagens representem respectivamente A e B. O método 

GQM é uma abordagem "A" para definição de novas métricas e "B" para análise e 

interpretação. 
[  ] A = bottom-up e B = botton-up. 

[  ] A = bottom-up e B = top-down. 

[  ] A = top-down e B = bottom-up. 

[  ] A = top-down e B = top-down. 

 

13) Uma medida é: 

[  ] uma indicação da abordagem conceitual e operacional de um processo. 

[  ] uma indicação qualitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de um 

produto ou processo. 

[  ] uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de um 

produto ou processo. 

[  ] uma indicação da qualidade, complexidade e manutenibilidade de um produto. 

 

14) No nível conceitual do GQM é realizada a atividade de: 

[  ] Definir o objetivo para o objeto a ser medido. 

[  ] Definir os dados a serem apurados ou medidos. 

[  ] Definir o conjunto de questões. 

[  ] Definir as medidas a serem utilizadas. 

 

15) Assinale o exemplo de uma medida indireta: 

[  ] Quantidade de defeitos identificados na fase de testes. 

[  ] Índice de Desempenho de Cronograma. 

[  ] Quantidade de casos de uso implementados. 

[  ] Valor Planejado (PV – Planned Value). 
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16) A partir do momento em que foi realizada a verificação dos dados coletados e acredita-se 

que os dados coletados estejam corretos, pode-se realizar a análise destes dados. 

Considerando que se pretende realizar a análise dos dados coletados para a pergunta "Qual é 

a variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) em determinada data?", qual 

dos seguintes gráficos você considera o mais adequado para apresentar as informações de 

progresso do projeto? 
 

[  ] Forma de apresentação 1 

 

[  ] Forma de apresentação 2 

 
[  ] Forma de apresentação 3 

 

[  ] Forma de apresentação 4 

 

 

17) A utilização de medição de software tem por objetivo: 

[  ] Entender, analisar, planejar e melhorar. 

[  ] Iniciar, planejar, executar e encerrar. 

[  ] Analisar, construir, testar e implantar. 

[  ] Caracterizar, avaliar, prever e aperfeiçoar. 

 

18) A seqüência correta das atividades de um processo de medição GQM é: 

[  ] Identificar os objetivos de medição, desenvolver o plano de coleta de dados, coletar, avaliar e 

armazenar dados e analisar e interpretar dados. 

[  ] coletar, avaliar e armazenar dados e desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os 

objetivos de medição e analisar e interpretar dados. 

[  ] Analisar e interpretar dados, desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os objetivos 

de medição e coletar, avaliar e armazenar dados. 

[  ] Desenvolver o plano de coleta de dados, identificar os objetivos de medição, coletar, avaliar e 

armazenar dados e analisar e interpretar dados. 
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19) Considere que você está iniciando o desenvolvimento de um programa de medição para a 

monitoração do principal projeto de uma pequena empresa produtora de software. A 

primeira coisa que você faz é organizar uma reunião com os desenvolvedores para realizar o 

levantamento das necessidades de informações da empresa. Estas informações serão utilizadas 

para identificar os objetivos de medição. Após ter levantado as informações e descoberto que 

a empresa não consegue entregar os projetos no prazo e gasta mais esforço e dinheiro do que 

o planejado, assinale a alternativa com o objetivo de medição mais adequado para o contexto 

da empresa iniciar as atividades de medição. 

 
[  ]  Objeto = Pessoas 

 Propósito = Monitorar 
 Enfoque da qualidade = Esforço, cronograma e custo 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Principal projeto da empresa 

[  ]  Objeto = Processo de análise de requisitos 

 Propósito = Melhorar 
 Enfoque da qualidade = Esforço 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Empresa como um todo 

[  ] Objeto = Projeto 

 Propósito = Monitorar 

 Enfoque da qualidade = Esforço, cronograma e custo 

 Ponto de vista = Gerente de projetos 

 Contexto = Principal projeto da empresa 

[  ]  Objeto = Processo de software. 

 Propósito = Identificar. 

 Enfoque da qualidade = Defeitos. 

 Ponto de vista = Analista de testes. 

 Contexto = Empresa como um todo. 

 

20) Agora que você já identificou o objetivo de medição do programa de medição, inicie o 

desenvolvimento do plano GQM. Neste momento você já realizou uma entrevista com o 

gerente de projetos para levantar mais informações sobre as necessidades do ponto de vista 

dele. O gerente de projetos lhe informou que é muito importante poder entregar o projeto no 

prazo e que para isso precisa acompanhar o progresso do projeto de forma mais efetiva. É 

desejável que o acompanhamento pudesse ser realizado graficamente por meio de um gráfico 

de Gant (tolerância de 4 dias de atraso) e também utilizando os indicadores CPI (Índice de 

Performance de Custos) e SPI (Índice de Performance de Cronograma) com um limite de 

variação de 15%. Além disso, seria importante poder fornecer informações sobre a 

produtividade da equipe através da quantidade de esforço na implementação de casos de uso. 

Com base nestas informações, informe qual das Abstraction Sheet representa melhor as 

necessidades de medição levantadas. 
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[  ] Abstraction Sheet 1 
Abstraction Sheet 1 

Objetivo Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto da 

empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Tempo por atividade 

Q2. Esforço por atividade (planejado x atual) 

Q3. Variação de cronograma (SPI) 

Q4. Variação de custos (CPI) 

Q5 Produtividade (planejado x atual)  

V1. Quantidade de solicitações de novas 

funcionalidades de clientes 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de decisão  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 15 dias       

HQ2 Gráfico de barras +/- 15%       

HQ3 Gráfico de execução +/- 15%       

HQ4 Gráfico de execução +/- 15%       

HQ5 Índice +/- 20%       

 

[  ] Abstraction Sheet 2 
Abstraction Sheet 2 

Objetivo Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto da 

empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Variação de esforço (planejado x atual)  

Q2. Quantidade de defeitos identificados 

Q3. Valor de custo por defeito identificado 

Q4. Percentual de defeitos por criticidade 

V1. Maturidade da equipe 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de decisão  Q1 Q2 Q3 Q4 

HQ1 Gráfico de barras +/- 10 dias V1  X   

HQ2 Valor +/- 10%      

HQ3 Valor +/- 10%      

HQ4 Valor +/- 10%      

 

 [  ] Abstraction Sheet 3 
Abstraction Sheet 3 

Objetivo Projeto Monitorar Esforço, custo e 

cronograma 

Gerente de 

Projeto 

Principal projeto da 

empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Fases em atraso 

Q2. Variação do esforço por fase (planejado x atual)  

Q3. Variação de cronograma (SPI) 

Q4. Variação de cursos (CPI) 

Q5. Variação de produtividade (planejado x atual)  

V1. Maturidade da equipe 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Critério de decisão  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 20 dias       

HQ2 Gráfico de barras +/- 10%       

HQ3 Gráfico de execução +/- 10%       

HQ4 Gráfico de execução +/- 10%       

HQ5 Valor +/- 10%       
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[  ] Abstraction Sheet 4 
Abstraction Sheet 4 

Objetivo Projeto Monitorar Esforço, custo 

e cronograma 

Gerente de Projeto Principal projeto da 

empresa 

Enfoque da qualidade Fatores de variação 

Q1. Fases em atraso 

Q2. Variação no esforço por atividade (planejado x atual) 

Q3. Variação na produtividade (planejado x atual)  

Q4. Variação de cronograma (SPI) 

Q5. Variação de custo (CPI) 

Q6. Produtividade (planejado x atual) 

V1. Quantidade de pedidos de mudança 

Hipótese de baseline Impacto na hipótese de baseline 

 Apresentação Crité rio de 

decisão 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

HQ1 Gráfico de Gant +/- 4 dias V1    X   

HQ2 Gráfico de barras +/- 10%        

HQ3 Gráfico de execução +/- 10%        

HQ4 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ5 Gráfico de execução +/- 15%        

HQ6 Valor +/- 10%        

 

21) A partir de que nível do CMMI se encontra a área de Processo de Medição e Análise? 

[  ] Nível 5. 

[  ] Nível 4. 

[  ] Nível 3. 

[  ] Nível 2. 

 

22) Qual das seguintes alternativas de medidas você acha que melhor especifica os elementos 

que precisam ser utilizados para construir o modelo de análise adequado para definição de 

como o esforço empreendido por atividade do projeto está em relação ao planejado? 

[  ] Medida 1 
Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: atividades 

realizadas até 

determinada fase  

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta a situação 

de cada  

atividade 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: horas 

planejadas 

Horas Número 

real 

Nominal Levanta as horas 

planejadas para 

cada atividade 

MD3 Soma de todas 

as horas gastas 

numa atividade 

MB1.3 Projeto / Atividade 

/ Pessoa: horas 

Horas Número 

real 

Nominal Informa as horas 

gastas em cada 

atividade 
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[  ] Medida 2 
Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: atividades 

realizadas até 

determinada data 

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta o estado 

de cada  

atividade 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: esforço 

planejado 

Homens-

hora 

Número 

real 

Razão Levanta o esforço 

planejado para 

cada atividade 

MD3 Soma de todos 

os esforços de 

uma pessoa 

para uma 

atividade 

MB1.3 Projeto / Atividade 

/ Pessoa: esforço 

Homens-

hora 

Número 

real 

Razão Informa o esforço 

empreendido em 

cada atividade 

 

[  ] Medida 3 
Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: atividades 

realizadas até 

determinada data 

Ident. da 

atividade 

 Nominal Levanta as 

atividades 

realizadas até 

determinada data 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: dias 

planejados 

Dias Número 

inteiro 

Nominal Levanta a 

quantidade de dias 

planejados para o 

projeto 

MD3 Soma de todos 

os dias gastos 

em uma 

atividade 

MB1.3 Projeto / Atividade 

/ Pessoa: dias 

Dias Número 

inteiro 

Nominal Informa a 

quantidade de dias 

gastos por 

atividade 

 

[  ] Medida 4 
Medidas derivadas e 

função de medição 

Medidas base 

Ident. Definição Ident. Definição Unidade Faixa Escala Método de 

medição 

MD1  MB1.1 Projeto: atividades 

realizadas até 

determinada fase  

Ident. da 

atividade 

 Ordinal Levanta o estado 

de cada  

Fase 

MD2  MB1.2 Projeto / 

Atividade: esforço 

planejado 

Horas Número 

inteiro 

Intervalar Levanta o esforço 

planejado para a 

fase 

MD3 Soma de todos 

os esforços de 

uma pessoa 

para uma fase 

MB1.3 Projeto / Atividade 

/ Pessoa: esforço 

Horas Número 

inteiro 

Intervalar Informa o esforço 

empreendido em 

cada fase 
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23) Qual das perguntas GQM é a mais adequada para o fator de qualidade denominado de 

"Variação no esforço por atividade (planejado x atual)"? 

[  ] Qual a variação entre o orçamento gasto e o planejado para as atividades do projeto? 

[  ] Estamos gastando mais ou menos esforço do que o planejado em determinadas fases? 

[  ] Qual a variação entre o tempo gasto e o planejado para as fases do projeto? 

[  ] Estamos gastando mais ou menos esforço do que o planejado em determinadas atividades? 

 

24) Uma vez definido o plano GQM, você deve definir como os dados serão coletados para 

obter a informação da variação de cronograma (SPI - Schedule Performance Index) em 

determinada data. O procedimento de coleta de dados implica na definição dos procedimentos 

de coleta, verif icação e armazenamento dos dados. Considerando as referências de medidas de 

cada opção, qual dos seguintes procedimentos de coleta de dados você acredita que melhor 

especificam a forma de coletar as medidas no contexto de uma pequena empresa de software? 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 1 
Procedimento de Coleta de Dados 1 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD4 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

data 

Final da 

atividade 

MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Semanal Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

duração 

Gerente 

do 

Projeto 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 2 
Procedimento de Coleta de Dados 2 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD1 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

fase  

Final da fase MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

esforço 

planejado 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

início 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente 

do 

Projeto 
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[  ] Procedimento de Coleta de Dados 3 
Procedimento de Coleta de Dados  3 

Ident. do 

procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida base Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD2 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

fase 

Semanal MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Gerente 

do 

projeto 

Início do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Planilha 

Excel com 

o progresso 

do projeto 

Executor 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

horas 

planejadas 

Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

MSProject 

campo 

duração 

Executor Final do (re-) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Gerente do 

Projeto 

 

[  ] Procedimento de Coleta de Dados 4 
Procedimento de Coleta de Dados 4 

Ident. do 
procedimento 

de coleta de 

dados 

Referência da medida Coletar dados Armazenar os dados coletados 

Ident. 

da 

medida 

base 

Medida 

base 

Quando? Como? Quem? Quando? Como? Quem? 

PCD3 MB1.1 Projeto: 

atividades 

realizadas 

até 

determinada 

data 

Mensal MSProject 

/ campo % 

trabalho 

concluído 

Executor Início do (re-

) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Executor 

 MB1.2 Projeto / 

Atividade: 

dias 

planejados 

Mensal MSProject 

campo 

duração 

Gerente 

do 

Projeto 

Início do (re-

) 

planejamento 

do projeto 

Relatório 

do 

MSProject 

Executor 

 

25) Medição é: 

[  ] o ato de obtenção de uma medida. 

[  ] o ato de obtenção de uma característica. 

[  ] o ato de obtenção de uma norma. 

[  ] ato de obtenção de uma análise. 
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APÊNDICE K   – MATERIAL DA AULA DE MEDIÇÃO 
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