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Resumo 
O teste de software, visto como uma das medidas de qualidade do software tem suas técnicas e 
práticas pouco aplicadas pelas empresas, para tal, a falta de profissionais habilitados e disponíveis 
para a implantação destas técnicas e práticas de teste é apontada como um dos principais fatores. 
O ensino de teste de software, comumente abordado durante a disciplina de Engenharia de 
Software nos cursos de graduação em Ciência da Computação, tem entre seus principais desafios, 
permitir ao aluno a experimentação dos conceitos vistos em sala. Este trabalho tem como objetivo 
apoiar o ensino de teste de software para os cursos de graduação em Ciência da Computação, 
permitindo que o aluno tenha uma carga prática através da experimentação dos conceitos, 
técnicas e práticas de teste de software e um ambiente simulado por um jogo educacional. 
Constitui parte deste trabalho uma caracterização do estado da arte em jogos para o ensino de 
engenharia de software, bem como o projeto, desenvolvimento e a avaliação do uso do jogo U-
TEST, junto aos alunos de graduação do curso de Ciência da Computação com o objetivo de 
determinar o nível de contribuição deste no apoio ao ensino de teste de software. Como resultado 
da aplicação de três diferentes experimentos junto a alunos dos cursos de Ciência da Computação 
e Tecnólogo em Informática, ambos abordando avaliações qualitativas e quantitativas, pode-se 
verificar uma contribuição positiva do uso do jogo U-TEST, este resultado positivo é evidenciado 
estatisticamente de maneira significativa no primeiro dos experimentos aplicados, para o segundo 
experimento os resultados não foram significativamente positivos, enquanto que no terceiro 
experimento não houve a verificação estatística pela não formação do grupo de controle, em 
função das restrições discutidas no trabalho, dentre elas a quantidade reduzida de alunos 
participantes.  
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Abstract 
The software testing, seen as a measure of quality of software, has its techniques and practices 
few applied by companies, just for this, the lack of professionals qualified and available to deploy 
these techniques and practical test is identified as a major factors. The teaching of software 
testing, commonly seen in the discipline of Software Engineering in the undergraduate courses in 
Computer Science, has among its major challenges, allow the student to the experimentation of 
the concepts seen in class. This work aims to support the teaching of software testing for 
undergraduate courses in Computer Science, allowing the student has a practice load on 
experimentation of concepts, techniques and practices for software testing on a simulated 
environment of educational game. Also part of this work is a characterization of the state of the 
art of games for the teaching of software engineering, and the design, development and 
evaluation of the use of the game U-TEST with the students in the graduate course in Computer 
Science in order to determine the level of contribution of supporting the teaching of software 
testing. As a result of application of three different experiments with the students of Computer 
Science and Technology in Computer Science, covering both qualitative and quantitative 
assessments, a positive contribution of the use of game U-TEST is visible, this positive result is 
evidenced statistically significantly in the first experiments, for the second experiment, the results 
were not significantly positive, while the third experiment, no statistical verification by the no 
formation of control group, according to the constraints discussed at work, among them the 
amount reduced from participating students. 
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1 Introdução 

Obter uma melhor qualidade em um produto de software não é apenas um aspecto desejado e 
sim essencial, tendo em vista o custo que uma falha em um software pode causar ao cliente e a 
empresa responsável pelo seu desenvolvimento (ROCHA, MALDONADO & WEBER, 2001). Deste 
modo, justifica-se o investimento em manter um processo de desenvolvimento que possa 
minimizar estas falhas, identificando-as o quanto antes para que possam ser eliminadas. 

Qualidade pode ser definida como o grau no qual um conjunto de características de uma entidade 
satisfaz a requisitos ou necessidades explícitas e implícitas (ABNT, 2005; ISO 8402, 1994; IEEE, 
1990). As necessidades explícitas, por exemplo, são aquelas definidas em um documento formal, 
tal como o documento de requisitos (ISO 8402, 1994). Já as necessidades implícitas, referem-se a 
toda necessidade não documentada, seja por ser óbvia ou mesmo por não terem sido 
identificadas, mas que pela gravidade de suas consequências devem ser atendidas (ISO 8402, 
1994). Estas necessidades, de maneira geral, representam as expectativas dos clientes internos e 
externos, que compreendem todos os envolvidos no processo, dentre eles, patrocinadores do 
projeto, usuários, desenvolvedores e mantenedores (PFLEEGER, 2004). 

Apesar das definições de qualidade apresentarem uma convergência nos conceitos, que 
demonstra o comum entendimento da comunidade sobre qualidade, os softwares desenvolvidos, 
por sua vez, ainda apresentam uma baixa qualidade (STANDISH GROUP, 2005). Embora, a 
Engenharia de Software tenha sido criada a mais de 40 anos para fornecer os princípios da 
construção de software com alta qualidade e produtividade (SOMMERVILLE, 2007) (GHEZZI, 
JAZAYERI & MANDRIOLI, 2003) (PFLEEGER, 2004), o cenário que se apresenta ainda é de 
imaturidade por parte das empresas desenvolvedoras de software. Em 2004, apenas 29% dos 
projetos verificados produziram resultados aceitáveis dentro das estimativas de custo e tempo. 
Dentre estes projetos, outros 53% foram concluídos e entregaram o resultado esperado com uma 
diferença significativa entre o estimado e o realizado para custo e tempo. O restante dos projetos, 
18% destes, falharam, ou por não serem concluídos ou por não entregarem as funcionalidades 
esperadas (STANDISH GROUP, 2005). 

Outra pesquisa, também relacionada com projetos de software, junto a 91 empresas 
desenvolvedoras de software, localizadas essencialmente na Suíça e nos Estados Unidos, verificou 
que, 37% destas empresas afirmam não concluir seus projetos dentro do prazo inicialmente 
estimado, e 59% destas, frequentemente, também não finalizam seus projetos de acordo com o 
prazo estimado (TORKAR & MANKEFORS, 2003). Nesta mesma pesquisa, quando questionadas 
sobre o motivo pelo qual os projetos de software não são concluídos dentro de suas estimativas 
de tempo, estas identificam que os principais motivos seriam: (a) a complexidade dos projetos de 
software desenvolvidos; (b) a complexidade das ferramentas e frameworks utilizados no 
desenvolvimento; (c) a dificuldade na retenção de recursos humanos qualificados ao longo dos 
projetos de software. Pode-se verificar que, mundialmente o reduzido número de projetos que 
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atenderam as expectativas dos patrocinadores, usuários e desenvolvedores, indica que muitos dos 
desafios iniciais da Engenharia de Software se fazem ainda presentes, dentre esses, a construção 
de sistemas que atendam a níveis satisfatórios de qualidade, estabelecidos e acordados por todos 
os envolvidos no processo de desenvolvimento. 

O controle e a garantia da qualidade nos projetos de software são constituídos por atividades e 
técnicas que, sistematicamente aplicadas, permitem ampliar as chances de sucesso de um projeto 
de software no atendimento as expectativas de seus clientes internos e externos (TIAN, 2005). 
Modelos de capacidade como o CMMI (SEI, 2006), incluem conceitos e práticas que visam 
aumentar a capacidade e a maturidade dos processos de uma empresa, permitindo um ganho de 
desempenho e qualidade em seus processos (MUTAFELIJA & STROMBERG, 2008). Já padrões, 
como a ISO 9001 (ISO, 2008), descrevem requisitos para serem atendidos pela empresa em seus 
processos, atividades e tarefas. Seja para os modelos de capacidade ou para padrões de processo, 
ter os processos da empresa controlados, não significa produzir produtos totalmente isentos de 
defeito, mas sim minimizá-los e identificá-los quando ocorrerem. 

Alinhada aos modelos e padrões de processo, a Engenharia de Software reúne atividades e 
técnicas que primam por antecipar, de maneira sistemática, organizada e controlada, a 
identificação de não conformidades nos produtos do processo de desenvolvimento de software, 
estas atividades e técnicas são coletivamente chamadas de verificação e validação ou V&V. Sendo 
comumente subdividida em atividades e técnicas estáticas e dinâmicas, a V&V visa responder 
questões centrais como: (i) “Estamos construindo o software corretamente?”; e (ii) “Estamos 
construindo o software correto?” (TIAN, 2005) (ISO, 2008). 

A análise estática, que não compreende a execução do software propriamente dito, visa identificar 
problemas nos produtos do desenvolvimento de software. Destaca-se ainda que, estes produtos 
vão além do software ou seu código fonte, incluindo também toda a produção resultante do 
processo de desenvolvimento, como o documento de requisitos, o qual deve ser verificado e 
validado (TIAN, 2005). 

As atividades dinâmicas envolvem diretamente a execução do software, e sua forma de aplicação 
é o teste de software. O teste de software pode ser definido como sendo “o processo de executar 
um programa ou sistema com a finalidade de encontrar erros. Teste é a medida de qualidade do 
software” (HETZEL, 1987). Caracterizando ainda termos chaves na definição do teste de software, 
no SWEBOK (IEEE, 2004), encontra-se a definição: 

“O teste de software consiste em uma verificação dinâmica de um 
comportamento ou programa, com base em um conjunto finito de casos 
de teste devidamente selecionados a partir de um domínio normalmente 
infinito de execuções, contra um comportamento esperado.” 

O teste de software corresponde a uma das áreas de conhecimento da engenharia de software e 
esta área não deve ser vista apenas como uma atividade que tem seu início somente após a total 
codificação do sistema (IEEE, 2004). O teste de software deve ser adotado pelas empresas 
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desenvolvedoras como uma ferramenta indispensável para as atividades de desenvolvimento 
(MYERS, 2004). 

A verificação dinâmica do software possui uma série de limitações, que se concentram 
principalmente no fato de que o domínio dos dados de entrada é infinito ou muito grande, 
tornando inviável o teste exaustivo, que compreenderia testar todas as possibilidades 
(MALDONADO & FABRRI, 2001). Assim, apesar da intensa busca por um software isento de 
defeitos, as técnicas aplicadas podem apenas melhorar a confiança no produto, e mesmo após a 
correção de todos os erros que provocaram as falhas já encontradas durante os testes, novos 
casos de teste poderiam apontar novos erros. Dado este fato, a execução dos testes de forma 
planejada e ordenada tem por objetivo cobrir o maior número de situações possíveis para evitar 
defeitos comuns ou mesmo defeitos em processos mais críticos (PEZZÈ & YOUNG, 2008). Sendo 
pertinente destacar ainda que, um teste bem sucedido é aquele que compreende os objetivos ou 
critérios de teste estabelecidos (FEWSTER & GRAHAM, 1999) (MALDONADO & FABBRI, 2001).  

A seleção das técnicas e ferramentas de testes adequadas a um determinado contexto está 
concentrada, essencialmente, no conhecimento e na experiência do profissional de testes (BLACK, 
2008). Mesmo a graduação, na formação tecnológica, pode contribuir na formação destes 
profissionais (ISTQB, 2007), ao ponto em que o teste de software já é abordado em sala, 
normalmente inserido na disciplina de engenharia de software (CEEINF-MEC, 2002). Para as 
atividades de ensino de engenharia de software, é recomendado que o aluno tenha, além de uma 
carga teórica, a experimentação prática (CEEINF-MEC, 2002), onde se concentram grande parte 
dos desafios no ensino de engenharia de software (CEEINF-MEC, 2002; NAVARRO, 2006; GNATZ et 
al, 2003). 

1.1 Problema de pesquisa 

Apesar do teste de software se fazer presente no processo de desenvolvimento, pesquisas 
demonstram que suas técnicas e práticas não são totalmente empregadas pelas organizações de 
desenvolvimento de software (ROCHA et al, 2006; BERTOLINO, 2004). Na pesquisa realizada por 
ROCHA et al (2006) foi evidenciado que, embora as organizações admitam que aplicam testes de 
software, quase metade (48,5%) das práticas de teste de software são consideradas não-aplicadas 
e não-importantes. Uma observação relevante é que, dentre as práticas consideradas não 
aplicadas e não importantes, estão todas aquelas relacionadas com a medição e análise. Incluída 
nesta categoria está, por exemplo, a medição da cobertura dos testes apontada como critério para 
determinar a qualidade dos testes (ZHU, HALL e MAY, 1997). Quanto a estes resultados, Rocha et 
al. (2006) conclui que:  

“... foi observada uma grande quantidade de práticas consideradas não-
importantes e não-aplicadas, independente do tamanho das organizações. 
As razões para isso podem ser diversas, tais como: falta de interesse da 
organização em relação a essas práticas de teste, falta de conhecimento 
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sobre as práticas, falta de recursos humanos habilitados e disponíveis para 
a sua implantação, falta de apoio da alta gerência para sua implantação, 
carência em abordagens, técnicas de teste ou ferramentas que apóiem 
essas práticas e que atendam às reais necessidades das organizações.” 

Os resultados obtidos por Rocha et al. (2006) confirmam os resultados de outra pesquisa realizada 
em 2004 que avaliou o teste de software em empresas desenvolvedores de software (BERTOLINO, 
2004). Nesta pesquisa, observou-se uma grande distância entre o que é produzido no meio 
acadêmico e o que é praticado pelas empresas de software. Segundo o autor da pesquisa, os 
resultados permitem verificar a imaturidade das organizações avaliadas quanto à aplicação das 
práticas de teste de software em seu processo de desenvolvimento. Entretanto, nesta conclusão 
não são consideradas, questões como a aplicabilidade e viabilidade das técnicas de teste no 
contexto verificado, ainda que academicamente viáveis. 

Dentre as razões apontadas por Rocha et al (2006) para os resultados obtidos em sua pesquisa, 
pode-se destacar a falta de conhecimento sobre as técnicas e práticas de teste em conjunto com a 
falta de profissionais habilitados para a implantação e uso destas. De encontro a esta demanda, as 
certificações profissionais, não apenas na área de tecnologia, possuem como foco, atestar, através 
de testes padronizados, que um indivíduo demonstra um determinado nível de domínio de uma 
coleção de competências exigidas pelo mercado de trabalho. 

Neste contexto, diversas certificações foram criadas para a capacitação e formalização de 
profissionais na área de teste de software (ALATS, 2009; ISEB, 2009; BSTQB, 2009). Por exemplo, 
para certificação promovida pela International Software Testing Qualification Board - ISTQB 
(BSTQB, 2009), não é exigido do profissional, mas recomendado, que este tenha em seu currículo 
a graduação em um curso voltado a tecnologia da informação, o qual pode lhe fornecer base a 
questões gerais como lógica de programação, ou mesmo base a questões específicas do perfil de 
um testador, como engenharia de software e teste de software, propriamente dito (ISTQB, 2007). 
Neste ponto é reforçada a importância dos cursos de graduação em tecnologia, como Ciência da 
Computação, por exemplo, que constituem uma base formadora, também para profissionais da 
área de testes. 

O teste de software é comumente inserido nos cursos de graduação da área da computação, 
através da disciplina de Engenharia de Software. Enquanto disciplina acadêmica na área de 
formação tecnológica, a engenharia de software pode dar origem a diferentes disciplinas com 
diferentes ênfases, envolvendo aspectos gerenciais, técnicos, teóricos e experimentais (CEEINF-
MEC, 2002). 

“... a ênfase no ensino de engenharia de software, pode se dar nas 
diferentes etapas do processo de desenvolvimento e manutenção de 
software: engenharia de requisitos, análise, arquitetura e projeto, 
programação, testes, manutenção, garantia da qualidade, e gestão do 
processo de software” (CEEINF-MEC, 2002). 
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Dentre os desafios no ensino de engenharia de software, segundo CEEInf-MEC (2002), está a 
necessidade de assegurar que o estudante adquira experiência na aplicação dos conceitos através 
de práticas de laboratório e/ou estágios. Assegurar esta experiência torna-se um desafio devido à 
dinâmica da engenharia de software, que compreende diferentes tecnologias, projetos, produtos 
e métodos, além da falta de ferramentas que apóiem de forma didática o educador e os alunos 
neste processo. 

Dentre as alternativas à abordagem prática na disciplina de engenharia de software, um 
experimento realizado junto à alunos do curso de graduação em Ciência da Computação da 
Universidade de Munique, explorou a possibilidade de os alunos trabalharem diretamente em um 
projeto real de software (GNATZ et al, 2003). Antes da aplicação do experimento, verificou-se que 
os alunos do terceiro semestre de engenharia de software, possuíam pouca capacidade de 
relembrar os conceitos já abordados, sendo apontado como possível causa, a pouca prática 
vivenciada pelos alunos. O experimento tinha como objetivo central a aplicação dos conceitos e 
técnicas de engenharia de software (GNATZ et al, 2003). Os autores conduziram, junto dos alunos, 
um projeto de software, o qual caracterizou como real, pois envolvia uma demanda de um cliente 
externo, resultado de uma parceria junto a uma empresa não vinculada a universidade. Como 
resultado do experimento, Gnatz et al (2003), identificou uma maior motivação e interesse dos 
participantes na disciplina de engenharia de software. 

Outra abordagem à prática no ensino de engenharia de software refere-se à aplicação de jogos 
educacionais (NAVARRO, 2006; BENITTI & MOLLÉRI, 2008; LUDEWIG, 2003; GRESSE VON 
WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009). Os jogos, de maneira geral, compreendem um 
conjunto de atividades que podem envolver um ou mais participantes, que comumente desafiam 
as habilidades físicas ou mentais dos jogadores, exigindo que estes sigam um conjunto específico 
de regras para atingir um determinado objetivo, previamente estabelecido (DEMPSEY, LUCASSEN 
& RASMUSSEN, 1996). É possível verificar na literatura a pequena quantidade de experimentos 
realizados com o intuito de verificar a efetividade dos jogos no apoio ao ensino de engenharia de 
software (NAVARRO, 2006; BENITTI & MOLLÉRI, 2008; LUDEWIG, 2003; GRESSE VON 
WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009). 

1.1.1 Solução proposta 

O presente trabalho pretende apoiar o ensino de teste de software através de um jogo 
educacional que proporcione ao aluno a experimentação dos conceitos e técnicas de teste de 
software. O escopo do jogo será delimitado para apoiar instrutores no ensino de testes de 
software como parte de uma disciplina de Engenharia de Software em um curso de graduação. As 
disciplinas de engenharia de software dos cursos de computação comumente apontam Pressman 
(2006), Sommerville (2007) e/ou Pfleeger (2004) como referências bibliográficas (UNIVALI, 2010; 
PUC-RIO, 2010; UFPA, 2010; UFSC, 2010). Para o teste de caixa preta, Pressman (2006) apresenta 
as técnicas de particionamento de equivalência ou classes de equivalência, análise de valor limite 
e grafo de causa-efeito ou árvore de decisão, enquanto que Pfleeger (2004) apresenta a técnica de 
grafos de causa-efeito, e Sommerville (2007), a técnica de particionamento de equivalência. Dessa 
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forma, pode-se evidenciar que o instrutor ao abordar as técnicas de teste de software durante a 
disciplina de engenharia de software possuirá, fundamentadas em sua bibliografia base, as 
técnicas de particionamento de equivalência, análise de valor limite e grafo de causa-efeito, 
técnicas que serão aplicadas durante o jogo proposto. 

Para a aplicação das técnicas de elaboração de casos de teste anteriormente citadas serão 
propostos ao jogador desafios no nível de teste de unidade. Segundo CEEInf-MEC (2002), 
algoritmos ou lógica de programação e linguagens de programação são requisitos para a disciplina 
de engenharia de software, sendo o teste de unidade um dos primeiros testes aplicados ao 
software e comumente executados pelo desenvolvedor por sua proximidade com o código ou 
componentes de código, as unidades, torna-se adequada a sua aplicação aos alunos que se 
encontram cursando a disciplina de engenharia de software, por conta de seu prévio 
conhecimento em programação. 

As perguntas de pesquisa deste trabalho são: 

• A utilização do jogo proposto como apoio para o ensino de teste de software permite uma 
melhor fixação e compreensão dos conceitos abordados em aula? 

• O jogo proposto permite, por parte do aluno, a aplicação dos conceitos e técnicas de teste, 
possibilitando a criação de um conhecimento do nível de aplicação? 

• O jogo proposto é considerado uma atividade motivante? 

Para responder as perguntas de pesquisa estabelecidas, são tecidas hipóteses, que verificadas 
formalmente fundamentam indícios da corretude destas respostas. Com base nas perguntas de 
pesquisas e os objetivos deste trabalho são extraídas as hipóteses: 

• H1 – Os alunos que utilizam o jogo (grupo experimental) apresentam um efeito de 
aprendizagem1 superior aos alunos que não utilizam o jogo (grupo de controle) nos níveis de 
lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e técnicas de teste de unidade. 

• H2 – A aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de ensino aprendizagem mais 
atrativo. 

As duas primeiras perguntas de pesquisa deste trabalho concentram-se na avaliação da 
efetividade da aplicação de um jogo educacional como ferramenta para o apoio ao ensino, neste 
caso especificamente para o ensino de teste de software. Considerando que na literatura ainda 
não são apresentadas evidências suficientes sobre o nível de contribuição dos jogos educacionais 
para o ensino de engenharia de software de maneira geral (NAVARRO, 2006; BENITTI & MOLLÉRI, 
2008; LUDEWIG, 2003; GRESSE VON WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009), este trabalho 
busca complementar estas pesquisas demonstrando os resultados obtidos com a aplicação de um 
jogo educacional para apoio ao ensino de teste de software, verificando estatisticamente a 
hipótese H1. 

                                                           
1 Para este trabalho o efeito de aprendizagem é o resultado da diferença das notas do pré-teste e pós-teste, ou seja, o 

aluno que apresentar no pós-teste nota superior a obtida no pré-teste tem um efeito de aprendizagem positivo. 
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O objetivo com a terceira pergunta de pesquisa é verificar se o jogo proposto e sua aplicação se 
demonstram adequados do ponto de vista dos aprendizes, identificando se o jogo se demonstra 
uma atividade motivante para os aprendizes, ou seja, se esta atividade tornou o processo de 
ensino aprendizagem mais atrativo, que corresponde a hipótese H2. Para responder a esta 
pergunta e verificar a hipótese levantada será aplicado um questionário junto aos alunos que 
jogarem o jogo proposto. 

1.1.2 Justificativa 

A ligação comum entre jogos e entretenimento ou diversão tornam os jogos ferramentas que 
permitem alcançar objetivos a estes não diretamente relacionados, como objetivos educacionais 
ou publicitários (RIEBER, 1996). Dado este fator de diversão, bons jogos são intrinsecamente 
motivacionais e oferecem aos jogadores uma dose constante de desafios e obstáculos para serem 
transpostos (HOGLE, 1996). 

Para abordagens como a de aprendizado baseado em problemas (problem based learning - PBL) 
(VILLIERS, 2002), diversos autores citam os jogos como uma poderosa ferramenta educacional 
(PRENSKY, 2006; ALDRICH, 2005), pois além de oferecerem desafios aos aprendizes, requisito da 
PBL, os jogos são intrinsecamente motivacionais. A motivação do aprendiz, dentre outros, é citado 
por Gagné, Briggs e Wagner (1992), como parte do primeiro de seus nove eventos instrucionais. 
Os jogos, quando utilizados como ferramentas educacionais, podem permitir ainda, a 
experimentação de situações as quais seriam apenas vivenciadas fora do contexto educacional, 
como por exemplo, situações diretamente ligadas ao ambiente profissional. 

Dentre as alternativas à prática no ensino de engenharia de software, está a possibilidade dos 
alunos desenvolverem atividades em projetos reais (GNATZ et al, 2003). Alguns dos desafios na 
aplicação desta alternativa estão relacionados inicialmente com a carga horária da disciplina, que 
dentre outros problemas, impede que os alunos experimentem os diferentes papéis no 
desenvolvimento de um software, como gerente de projetos, programador, analista ou mesmo 
testador (GNATZ et al, 2003). Outro fator que dificulta a aplicação desta abordagem, refere-se à 
expectativa dos clientes envolvidos frente à inexperiência dos alunos. 

Já em um ambiente simulado proporcionado por um jogo, o aluno pode realmente experimentar, 
de forma segura, as alternativas a solução de um problema e verificar suas consequências. Mesmo 
que trágicas estas consequências se limitam ao ambiente simulado (ALDRICH, 2005), permitindo 
que o aluno possa rever as estratégias adotadas e aprender também a partir de seus erros. 

Os jogos identificados durante a pesquisa em sua grande maioria apóiam o ensino de engenharia 
de software de maneira geral (NAVARRO, 2006; BENITTI & MOLLÉRI, 2008; DANTAS, BARROS & 
WERNER, 2004; KIELING & ROSA, 2006; LUDEWIG, 2003). Enquanto que a aplicação de jogos 
especificamente para o ensino de teste de software, não foi identificada nenhuma iniciativa na 
bibliografia pesquisada, seja para o uso na graduação ou mesmo em cursos específicos na 
formação de profissionais de testes. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Desenvolver um jogo educacional para apoiar o ensino de testes de software em cursos de 
Computação/Informática, proporcionando um ambiente para a experimentação de técnicas e 
práticas relacionadas a seleção de dados de entrada para o teste de unidade. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Estabelecer critérios para o desenvolvimento e avaliação de jogos educacionais na área de 
testes de software com base na literatura. 

2. Analisar jogos educacionais para o ensino de Engenharia de Software com foco em testes de 
software de acordo com os critérios estabelecidos. 

3. Conceber o jogo para apoiar o ensino de testes de software com base na experimentação de 
técnicas e práticas relacionadas. 

4. Implementar o jogo educacional para apoiar o ensino de testes de software. 
5. Avaliar o jogo através de um ou mais experimentos para permitir a verificação das hipóteses 

levantadas neste trabalho. 

1.3 Delimitação do escopo 

Este trabalho, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, está limitado à análise de 
jogos para o ensino de Engenharia de Software, o desenvolvimento de um jogo educacional digital 
para o apoio ao ensino de teste de software focado em teste de unidade e a avaliação da 
efetividade deste aplicado à disciplina de Engenharia de Software nos cursos de graduação em 
Ciência da Computação. Não constitui objeto de estudo, desenvolver de novos conceitos, 
abordagens ou técnicas de teste de software, bem como estabelecer ou definir a proposta de uma 
nova disciplina ou mesmo modificar a ementa ou conceitos já abordados na disciplina de 
Engenharia de Software para os cursos de graduação em Ciência da Computação. 

1.4 Metodologia 

Para melhor compreensão dos métodos que serão utilizados neste projeto este tópico está 
dividido em metodologia da pesquisa e metodologia da aplicação. 

1.4.1 Metodologia da pesquisa 

O método, segundo Hegenberg (1976) “é o caminho pelo qual se chega a determinado resultado, 
ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e deliberado”. O 
método, do ponto de vista científico, engloba a execução de operações mentais e materiais com a 
finalidade de obter uma verdade ou conhecimento sobre um fenômeno ou objeto. Estas 
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atividades ordenadas formam o método científico, que permite alcançar o conhecimento científico 
(KAPLAN, 1980). 

O trabalho em desenvolvimento baseia-se essencialmente na revisão bibliográfica e aplicação de 
estudos empíricos. A revisão bibliográfica, tendo como base os principais temas abordados pelo 
objetivo geral deste trabalho, teste de software, jogos, o processo de ensino-aprendizagem e o 
uso de jogos na educação, foi conduzida de maneira a cobrir os conceitos mais sólidos de cada 
área, bem como as novas tendências (estado da arte). Com a aplicação dos estudos empíricos 
pretende-se apresentar uma contribuição na verificação da efetividade do uso de jogos 
educacionais no ensino. 

O método utilizado para esta pesquisa é o indutivo, o método parte de observações particulares 
constatadas em um grupo para inferir e definir uma verdade geral provável (KAPLAN, 1980). A 
indução é baseada nas leis do determinismo, definindo que sob as mesmas circunstâncias, as 
mesmas causas produzem os mesmo efeitos (HEGENBERG, 1976). Por meio da avaliação do jogo 
proposto junto aos alunos do curso de Ciência da Computação, busca-se verificar estatisticamente 
as hipóteses levantadas. Com isso esta pesquisa ganha um caráter indutivo experimental, uma vez 
que a indução sobre os resultados particulares será sobre um experimento formal. 

Quanto à sua natureza esta pesquisa é classificada como aplicada, dado que se objetiva gerar 
conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Neste contexto, 
esta pesquisa busca verificar a utilização de jogos educacionais como resposta à parte dos desafios 
enfrentados no ensino de teste de software. 

Em relação à abordagem do problema, este terá um tratamento quantitativo e qualitativo, visto 
que a avaliação se dará, primeiramente por meio de uma verificação quantificável da diferença do 
desempenho dos alunos que jogaram frente aqueles que não jogaram. A segunda avaliação se 
dará por meio de uma pesquisa qualitativa apoiada por um questionário aplicado aos alunos. 

Do ponto de vista de seus objetivos este trabalho é classificado como uma pesquisa exploratória, 
tendo como objetivo trazer uma maior familiaridade com o problema de pesquisa. Neste trabalho, 
estão envolvidos levantamento bibliográfico e avaliação da solução construída, onde são 
analisados os fatores que podem levar a solução ou não do problema. 

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa, esta é classificada como bibliográfica e 
experimental. A pesquisa bibliográfica tem como objetivo compreender melhor os temas 
abordados, enquanto que a fase experimental desta pesquisa visa verificar as hipóteses e 
responder as perguntas de pesquisa levantadas neste trabalho. 

1.4.2 Metodologia da aplicação 

Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos, neste trabalho são aplicadas as etapas: 

• Estudo bibliográfico: tem como objetivo o estudo dos principais conceitos envolvidos no 
teste de software, no processo de ensino-aprendizagem, na definição e construção dos 
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jogos e na aplicação destes como ferramentas para apoio ao processo de ensino-
aprendizagem. 

• Levantamento de características para análise dos jogos: com base no estudo bibliográfico 
são estabelecidas características que definem os jogos educacionais para apoio ao ensino de 
engenharia de software e especificamente para o ensino de teste de software. 

• Pesquisa de soluções similares: utilizando como referência os principais meios de pesquisa 
disponibilizados, são localizados os jogos educacionais já desenvolvidos para apoio ao 
ensino de engenharia de software e especificamente para o ensino de teste de software. 

• Análise dos jogos: tendo como base as características estabelecidas para a análise e os jogos 
localizados na pesquisa de soluções similares, estes são analisados e avaliados com o 
objetivo de estender o conhecimento sobre jogos educacionais e estabelecer um 
direcionamento para a construção do jogo proposto. 

• Projeto do jogo proposto: inicialmente é verificada a presença ou não das características 
utilizadas para análise das soluções similares com relação ao jogo proposto, em seguida é 
realizada a concepção e projeto do jogo tendo como base a revisão bibliográfica, onde são 
apontadas as questões técnicas de implementação do jogo, bem como as questões 
educacionais, como o estabelecimento dos objetivos educacionais. 

• Desenvolvimento do jogo: partindo do projeto segue-se então para o desenvolvimento da 
primeira versão do jogo, o qual deve permitir, de acordo com os objetivos estabelecidos, a 
experimentação dos conceitos de teste de software tendo como foco o teste de unidade. 

• Projeto do experimento: a avaliação se dará por meio do design de experimento, onde 
serão indicadas todas as etapas e materiais a serem utilizados na aplicação da avaliação. 

• Aplicação da avaliação: durante a aplicação da avaliação todos os dados significativos para 
posterior análise serão coletados, sendo a avaliação conduzida de acordo com o projeto 
estabelecido. 

• Análise dos resultados e teste de hipótese: os resultados obtidos na avaliação serão 
analisados e as hipóteses de pesquisa estabelecida neste trabalho serão testadas. 

• Documentação dos resultados: os resultados da aplicação e avaliação do jogo desenvolvido 
serão registrados neste trabalho, respondendo as perguntas de pesquisa estabelecidas. 

• Publicação: tendo como base todo o conhecimento construído durante o trabalho, serão 
desenvolvidos artigos para publicação em periódicos e eventos da área. 

As etapas apresentadas representam o meio pelo qual serão atingidos os objetivos estabelecidos 
neste trabalho, determinando ainda um plano de trabalho a ser seguido durante a sua construção. 

1.5 Estrutura do trabalho 

O trabalho está organizado em 8 capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, apresentou 
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 às 
limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto. 



11 
 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, em que são abordados os temas teste de 
software, jogos e ensino aprendizagem, respectivamente abordados nas seções 2.1 e 2.2. A 
fundamentação teórica sobre teste de software contempla os conceitos fundamentais para a 
formulação do conteúdo instrucional do jogo proposto. Os conceitos sobre jogos e ensino-
aprendizagem formam a base para o projeto e construção do jogo proposto, indicando inclusive 
meios para a avaliação da efetividade da aplicação do mesmo. 

O capítulo 3 apresenta o estado da arte sobre jogos para apoio ao ensino de engenharia de 
software, permitindo que sejam avaliadas as soluções já existentes no que se refere à aplicação de 
jogos educacionais, identificando características que possam colaborar para a concepção e 
construção do jogo proposto, bem como na condução da avaliação de sua efetividade. 

O capítulo 4 apresenta o projeto do jogo para o apoio ao ensino de teste de software. Inicialmente 
são levantadas as características do jogo, tendo como base a lista de características utilizadas para 
análise das soluções similares, facilitando o comparativo com as soluções analisadas. Em seguida é 
apresentado o design instrucional e o design do jogo, onde são discutidas as questões 
educacionais, estruturais e mesmo tecnológicas para a construção do jogo. Por fim é apresentada 
a proposta de avaliação do jogo, a qual guiará a construção do projeto de avaliação. 

No capítulo 5 são apresentados os detalhes quanto a implementação do jogo desenvolvido e em 
paralelo são apresentadas as telas do jogo simulando a sua execução, demonstrando, do ponto de 
vista do jogador, as diferentes possibilidades de interação. 

O capítulo 6 compreende os detalhes sobre a avaliação do jogo desenvolvido, tomando como base 
um framework para a definição de experimentos focados na avaliação dos efeitos de 
aprendizagem de jogos educacionais para a área de Engenharia de Software. 

No capítulo 7 são tecidas as conclusões do trabalho relacionando os objetivos identificados 
inicialmente com os resultados alcançados. São ainda propostas possibilidades de continuação da 
pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do trabalho. 

O capítulo 8 apresenta as referências utilizadas para a fundamentação da pesquisa e 
desenvolvimento deste trabalho. Ordenadas alfabeticamente as referências representam ainda 
uma fonte de pesquisa para trabalhos futuros. 
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Teste de Software 

O teste de software é uma das atividades no ciclo de desenvolvimento de software que tem como 
principal objetivo encontrar os defeitos presentes em um software. Esta atividade é compreendida 
por sistemáticas aplicações de testes ao longo de todo o processo de desenvolvimento 
(MCGREGOR e SYKES, 2001). 

O teste de software é definido por Hetzel (1987) como: “o processo de executar um programa ou 
sistema com a finalidade de encontrar erros. Teste é a medida de qualidade do software”, uma 
definição que estabelece uma meta importante, encontrar erros, assim um teste bem sucedido é 
aquele que revela um erro ainda não descoberto (MYERS, 2004). Entretanto, Fewster e Graham 
(1999), e Maldonado e Fabbri (2001) destacam que um teste bem sucedido é aquele que 
compreende os objetivos ou critérios de teste estabelecidos. 

Segundo Maldonado e Fabrri (2001), a atividade de teste possui uma série de limitações, que se 
concentram principalmente no fato de o domínio dos dados de entrada é infinito ou muito grande, 
tornando inviável o teste exaustivo, o que compreenderia testar todas as possibilidades. Assim, 
apesar da intensa busca por um software isento de defeitos, as técnicas aplicadas para garantia da 
qualidade em sua grande maioria podem apenas melhorar a confiança no produto e mesmo após 
a correção de todos os erros que provocaram as falhas encontradas durante os testes, novos casos 
de teste poderiam apontar novos erros. Dado este fato, a execução dos testes de forma planejada 
e ordenada tem por objetivo cobrir o maior número de situações possíveis para evitar defeitos 
comuns ou mesmo defeitos em processos mais críticos (INTHURN, 2001). 

2.1.1 O processo de teste de software 

O processo de teste proposto por Hetzel (1987), e também referenciado por Macgregor e Sykes 
(2001), aponta apenas três atividades, identificadas como: 

• Análise: o produto a ser testado é analisado com o intuito de identificar características 
especiais que devem receber uma maior atenção na construção dos casos de teste; 

• Construção: além da definição dos casos de teste, todos os artefatos necessários para a 
execução dos casos de teste são preparados e implementados, caso seja necessário; e 

• Execução e Avaliação: os casos de teste definidos anteriormente são executados e seus 
resultados são avaliados, a fim de determinar se o resultado obtido foi exatamente o 
esperado, identificando as possíveis falhas do software. 

Outro modelo para o processo de testes é proposto por Sommerville (2007), também apresentado 
por Maldonado e Fabbri (2001), que diferentemente do processo apresentado anteriormente este 
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é composto por quatro atividades e não três, sendo estas: projeto de casos de teste, preparação 
dos dados de teste, execução dos casos de teste e comparação do resultado esperado com o 
resultado obtido durante a execução dos casos de teste. Estas atividades ocorrem ainda de forma 
sequencial, dada a dependência de uma atividade com a outra, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Processo de teste para detecção de defeitos 

Fonte: Sommerville (2007)  

Inicialmente, para execução deste processo, projetam-se os casos de teste, os quais deverão gerar 
artefatos contendo todos os recursos necessários para a preparação e execução dos testes, 
incluindo ainda os resultados esperados para cada teste a ser executado. Para Macgregor e Sykes 
(2001), um dos maiores desafios envolvidos no teste de software refere-se à definição e 
organização dos casos de teste, pois desta partirão todas as definições para as próximas 
atividades, inclusive quanto à análise final. 

Seguindo então o processo proposto, com base nos casos de testes levantados, inicia-se a 
atividade de preparação dos dados de testes onde estes serão executados e é nesta fase que são 
estruturados os dados que servirão de entrada para a execução dos testes. 

A execução dos casos de testes se dá por três passos fundamentais, definidos por Inthurn (2001), 
sendo respectivamente: as entradas, processos e saídas. Onde as entradas já foram definidas na 
etapa anterior de preparação e os processos a serem executados já foram definidos no projeto dos 
casos de teste. 

Ao fim do processo obtêm-se então um comparativo entre os resultados gerados após a execução 
dos testes com os testes esperados, já levantados na fase inicial, com base neste comparativo é 
possível identificar se o produto em desenvolvimento esta atendendo aos critérios estabelecidos 
de forma adequada. 

2.1.1.1 Qualidade no processo de teste de software 

Para obtenção de bons casos de teste, é necessário que as atividades de teste sejam 
cuidadosamente planejadas, fornecendo um elevado nível de confiança de que o software trata 
adequadamente todos os requisitos levantados, para Inthurn (2001): “Testes bem planejados são 
capazes de remover em média 60% dos defeitos de um programa”. Outro fator que justifica a 
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necessidade de detectar estes defeitos ainda na fase de desenvolvimento do software refere-se ao 
custo, dado que encontrar erro, após a fase de implantação, pode gerar grandes perdas 
financeiras ou mesmo riscos a vida humana. 

O projeto dos casos de teste é uma das atividades mais importantes no processo de teste, uma 
série de técnicas, critérios e métodos devem ser analisados para a sua construção (INTHURN, 
2001). Estas técnicas fornecem o suporte necessário para garantir casos de testes adequados para 
cada fase do desenvolvimento de um software, pois cada etapa pode gerar diferentes tipos de 
falhas, o teste além estar presente em todas as fases de desenvolvimento, precisa ser adequado a 
cada uma destas etapas, afim de, estabelecer um elevado nível de qualidade na detecção de erros. 
A definição dos casos de teste é de responsabilidade da equipe de teste, e segundo Pfleeger 
(2004), “a equipe de testes deve ser capaz de escolher dados de teste representativos, para 
mostrar que todas as combinações possíveis são tratadas apropriadamente”. 

No entanto, observa-se que os conceitos de qualidade não são totalmente empregados pelas 
organizações de desenvolvimento de software, conforme apontado por Rocha et al. (2006), 
através de uma pesquisa realizada com 13 (treze) empresas em 2005. Esta pesquisa teve como 
objetivo determinar o estado atual das práticas de teste no cenário de desenvolvimento de 
software brasileiro. Rocha et al. (2006), constata que as empresas que participaram do 
experimento consideraram 48,5% das práticas de teste de software não-aplicadas e não-
importantes, dentre estas práticas estão todas as relacionadas à medição e análise, incluída nesta 
categoria está a medição da cobertura dos testes, apontado por Zhu, Hall e May (1997) como 
critério para determinar a qualidade dos testes. Quanto a estes resultados, Rocha et al. (2006) 
conclui que: 

“... foi observada uma grande quantidade de práticas consideradas não-
importantes e não-aplicadas, independente do tamanho das organizações. 
As razões para isso podem ser diversas, tais como: falta de interesse da 
organização em relação a essas práticas de teste, falta de conhecimento 
sobre as práticas, falta de recursos humanos disponíveis para a sua 
implantação, falta de apoio da alta gerência para sua implantação, 
carência em abordagens, técnicas de teste ou ferramentas que apóiem 
essas práticas e que atendam às reais necessidades das organizações.” 

Os resultados obtidos por Rocha et al. (2006), vêem de encontro aos resultados de uma pesquisa 
realizada por Bertolino (2004), que ao avaliar o teste de software nas organizações, também 
observou uma grande distância entre o que é produzido no meio acadêmico e o que é praticado 
pelas empresas de software. Estes resultados permitem verificar a imaturidade das organizações 
avaliadas quanto ao teste de software em seu processo de desenvolvimento.  

2.1.1.2 A organização dos testes 

Os testes estão organizados em etapas, conforme ilustrado na Figura 2, a fim de detectar os 
diferentes tipos de defeitos encontrados em cada uma das fases do desenvolvimento de um 
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software. Para cada uma das etapas é aplicado o processo de teste proposto por Hetzel (1987) ou 
Sommerville (2007) (Figura 1), onde são projetados os casos de teste, os dados de teste são 
preparados, os casos de teste executados e seus resultados comparados com os resultados 
esperados, assim obtendo um resultado isolado e independente em cada fase dos testes. 

 
Figura 2 – Etapas de Teste 

Fonte: Pfleeger (2004)  

Cada uma das etapas apontadas por Pfleeger (2004) é apresentada resumidamente a seguir: 

• Teste de unidade: etapa inicial de testes em que cada unidade é verificada de forma isolada 
das demais. O teste de unidade pode ocorrer antes mesmo da implementação das unidades. 

• Teste de integração: fase em que o objetivo é apontar as falhas decorrentes da interação 
entre as unidades. A ordem em que a integração das unidades ocorre tem sua importância, 
inclusive para determinar a técnica que será utilizada durante os testes. 

• Teste funcional: conhecido também por teste de caminhos de execução, este consiste na 
verificação de cada uma das funcionalidades do sistema. 

• Teste de desempenho: com base principalmente nos requisitos não-funcionais 
especificados, é verificado se o sistema contempla estes de forma adequada; 

• Teste de aceitação: o software é avaliado por um grupo restrito e controlado de usuários, 
que apontam possíveis falhas ainda não detectadas. 

• Teste de instalação: o software é submetido a diferentes ambientes para onde este foi 
projetado e seu comportamento é avaliado, a fim de determinar se existe qualquer restrição 
quanto ao ambiente onde o software será executado. 

Tendo em vista que o objetivo deste projeto é desenvolver e avaliar um jogo para o ensino de 
teste de software com foco em teste de unidade, a seguir são apresentados mais detalhes sobre a 
etapa inicial de teste, o teste de unidade. 
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2.1.2 Teste de Unidade 

Durante o processo de desenvolvimento de um software, inicialmente o código de cada 
componente deve ser testado de forma isolada dos outros componentes do sistema, sendo este 
teste conhecido como teste de unidade, teste de componente ou teste de módulo (PFLEEGER, 
2004). Koomen e Pol (1999, apud RUNESON 2006) definem o teste de unidade como: “um teste 
que deve ser executado pelo programador em um ambiente de testes, que deve demonstrar que o 
programa atende ao conjunto de requisitos especificados no projeto”. Tendo em vista a 
abrangência da definição de Koomen e Pol (1999, apud IEEE RUNESON 2006), outra definição é 
apresentada por Withtaker (2000, apud RUNESON 2006), “o teste de unidade deve testar os 
componentes de software de forma individual ou conjunta. O profissional responsável pelos testes 
define o domínio de entrada para as unidades em questão, ignorando o resto do sistema”. 

Apesar de controvérsias definições serem apresentadas quanto ao teste de unidade, um objetivo 
principal é apontado para o teste de unidade: identificar os erros na implementação da unidade, 
seja de lógica ou mesmo não conformidade com os requisitos (THOMAS et al., 2004). 

2.1.2.1 Escopo para o teste de unidade 

Uma unidade de um sistema é definida por Pfleeger (2004), como um módulo ou função para 
sistemas tradicionais e na forma de classes para os sistemas orientados a objetos. Quanto aos 
sistemas orientados a objetos, a justificativa para que a unidade seja vista como uma classe é 
levantada por Pressman (2006), pois cada método, com algumas exceções, necessita no mínimo 
de uma preparação da classe onde estes residem para que o mesmo possa ser invocado.  

Segundo IEEE (1990, apud MALDONADO e FABBRI 2001), uma unidade é um componente de 
software que não pode ser subdivido. Com base nesta definição, Maldonado e Fabbri (2001) 
apontam uma unidade como sendo um método de uma classe para os sistemas orientados a 
objetos. 

Para Thomas et al. (2004), a definição de unidade reflete diretamente no escopo para definição 
dos casos de teste, considerando ainda duas opções de escopo para o teste de unidade, a primeira 
delas refere-se à definição já citada por Pfleeger (2004), onde uma unidade é vista como uma 
classe do sistema, e uma segunda, já apresentada por Maldonado e Fabbri (2001), em que a 
unidade é definida como um método de uma classe. Isto significa que ao assumir que uma 
unidade do sistema será, por exemplo, um método de uma classe, deve-se então definir casos de 
teste para cada método. 

2.1.2.2 O que testar no teste de unidade 

Tendo em vista o objetivo do teste de unidade, que é garantir a qualidade de forma isolada de 
cada unidade do sistema, Inthurn (2001) define alguns pontos que devem ser contemplados na 
verificação das unidades, sendo estes: 

• A interface com a unidade; 
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• A estrutura de dados local; 
• As condições limite; 
• Os caminhos básicos; e 
• Os caminhos de tratamento de erros. 

Alguns dos pontos de verificação apresentados por Inthurn (2001), como a verificação da estrutura 
de dados local ou mesmo os caminhos básicos, por exemplo, em sistemas orientados a objetos 
levam a necessidade de conhecer a estrutura interna de uma classe ou método. Com base neste 
fato, Macgregor e Sykes (2001) e Thomas (2004), apresentam a verificação da interface da unidade 
como único ponto de verificação, apoiando-se principalmente nos requisitos para cada unidade. 

Esta divergência, quanto ao que testar em cada unidade, ganha destaque na literatura, definindo 
ainda duas diferentes abordagens, em que uma tem como base a estrutura interna da classe e 
outra somente a estrutura externa, conforme apresentado na seção a seguir. 

2.1.2.3 Artefatos necessários para o teste de unidade 

Independente da abordagem utilizada no teste de unidade, certos artefatos de software podem 
ser desenvolvidos para o teste de unidade, permitindo simular a execução de unidade ou mesmo o 
seu isolamento das demais unidades (MALDONADO & FABBRI, 2001). 

O artefato responsável pela ativação da unidade a ser testada é nominado por Maldonado e 
Fabbri (2001), como driver, suas principais funções estão em preparar o ambiente para a unidade 
e conduzir a simulação. Outro artefato que pode-se fazer presente, decorre da necessidade de 
algumas unidades em interagir com outras para realizar determinada tarefa, partindo do princípio 
do isolamento, para evitar que esta unidade tenha contato direto com outra, para realização dos 
testes são criados stubs, estes simulam o comportamento ou a funcionalidade de uma unidade, de 
forma simplificada ou mesmo de forma estática. Em sistemas orientados a objetos, segundo 
Maldonado e Fabbri (2001), os drivers são vistos como a classe a qual o teste está verificando, pois 
esta é a principal responsável por preparar um ambiente para a invocação de determinado 
método, enquanto que os stubs substituem as outras classes (unidades) as quais a unidade em 
teste interage. 

2.1.2.4 O teste de unidade e o processo de desenvolvimento de software 

Alguns modelos ágeis de desenvolvimento como o XP (Extreme Programming), possuem o teste de 
unidade como parte fundamental do processo de desenvolvimento. Este modelo proposto por 
Beck (1999, apud PRESSMAN 2006) tem como base pequenas interações que possuem três 
momentos diferentes: planejamento, projeto e uma etapa para codificação e teste. Esta última 
etapa refere-se à codificação e testes de forma quase que simultânea, onde testes de unidade e 
integração são realizados constantemente, mesmo sem a codificação completa da unidade. Em 
geral estes testes de unidade possuem como base uma visão funcional da classe, testando suas 
funcionalidades, invocando seus métodos e comparando os resultados obtidos com os resultados 
esperados, isto significa uma visão de caixa preta para os testes de unidade. 
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A técnica TDD fortalece a necessidade da construção de testes de unidade, antecipando ainda a 
definição dos casos de teste antes mesmo da codificação, segundo Beck (2002), um código só 
pode ser escrito se houver um teste para verificá-lo. Com esta definição Beck (2002), define a base 
para a técnica TDD. 

2.1.2.5 Métricas para o teste de unidade 

A análise de cobertura e adequação dos testes consiste em verificar se um conjunto de casos de 
teste satisfaz aos requisitos estabelecidos pelos critérios de teste selecionados, são os critérios de 
teste que determinam quantos e quais casos de teste são suficientes para testar um sistema (ZHU, 
HALL e MAY, 1997). 

Para Maldonado e Fabbri (2001) “a análise de cobertura, assim denominada, consiste em 
determinar o percentual de elementos necessários por um critério de teste que foram executados 
pelo conjunto de casos de teste”. 

Segundo Maldonado e Fabbri (2001), os critérios de teste podem ser utilizados de duas maneiras 
no processo de teste de software, sendo estes: 

• Critério de adequação de casos de teste: quando o critério de teste é utilizado para verificar 
se um conjunto de casos de teste já estabelecidos satisfaz aos requisitos estabelecidos. 

• Critério de geração de casos de teste: quando o critério é utilizado para gerar um conjunto 
de casos de teste. 

Os critérios para avaliação ou adequação dos casos de teste para o teste de unidade são 
apresentados por Zhu, Hall e May (1997) em três categorias:  

• Critérios com base na estrutura: especificam a cobertura de testes com base na estrutura 
interna da aplicação, indicando, por exemplo, quantas vezes um trecho de código deve ser 
exercitado por um caso de teste para atender ao critério. 

• Critérios com base em falhas: verifica a cobertura de um conjunto de casos de teste 
baseado no número de falhas encontradas, uma das técnicas utilizadas por este critério, 
refere-se à inclusão de falhas no código, para verificar quantos destes são detectados pelos 
casos de teste. 

• Critérios com base em erros: com base em uma análise prévia do código são identificados 
pontos considerados mais propensos a erros, estes pontos são chamados de subdomínios e 
para cada subdomínio são determinadas condições para que um caso de teste atenda ao 
critério. 

2.1.2.6 Abordagens quanto ao teste de unidade 

A taxonomia sugerida por Coward (1997, apud PEDRYCZ & PETERS 2001), classifica os testes de 
software em testes de caixa branca, onde a estrutura interna do software é de grande importância 
para geração dos casos de teste e os testes de caixa preta, que têm como base os requisitos 
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estabelecidos para o sistema, sem levar em consideração a estrutura interna do software. Para o 
teste de unidade as duas abordagens são válidas, caixa branca e caixa preta. 

O objetivo dos testes de caixa branca é exercitar todas as estruturas internas do sistema, de forma 
a garantir que o código implementado possui o comportamento desejado. Conforme a Figura 3, 
um teste de caixa branca deve observar os possíveis caminhos na estrutura interna e verificá-los 
(PFLEEGER, 2004). 

 
Figura 3 – Visão de teste de caixa branca 

Fonte: Bartié (2002)  

A grande desvantagem desta abordagem, segundo Bartié (2002), está no fato de que os membros 
da equipe de testes devem ter grande experiência na linguagem de desenvolvimento utilizada no 
projeto e conhecimento sobre a arquitetura interna do sistema, isto leva a uma equipe de testes 
composta principalmente por componentes da equipe de desenvolvimento. 

Diferente do teste de caixa branca, o teste de caixa preta tem por objetivo testar o software sob 
uma perspectiva externa, analisando se este compreende os requisitos do sistema de forma 
adequada, não tendo como objetivo testar como o problema é tratado, ou mesmo como foi 
implementado, mais sim, se este é tratado e se o resultado obtido é o esperado (BARTIÉ, 2002), a 
Figura 4 ilustra a definição do teste de caixa preta. 

 
Figura 4 – Visão de teste de caixa preta 

Fonte: Bartié (2002)  

A abordagem de caixa preta para os testes de unidade tem por finalidade verificar se as unidades 
implementam os requisitos atribuídos a estas, esta verificação inclui o teste de cada 
funcionalidade apresentada pela unidade, fornecendo dados de entrada e comparando os 
resultados obtidos com os resultados esperados. Assim para esta abordagem a principal 
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desvantagem apontada por Bartié (2002), está na ausência de uma verificação mais minuciosa do 
código fonte da unidade. 

2.1.2.7 Técnicas para elaboração de teste de caixa preta para o teste de unidade 

A elaboração dos casos de teste, sejam estes de caixa preta ou branca, é apoiada por técnicas que 
visam de maneira geral, uma melhor cobertura com um conjunto reduzido de casos de teste 
(DELAMARO, MALDONADO & JINO, 2007). Estas técnicas permitem uma melhor eficiência e 
mesmo eficácia na atividade de teste de software, podendo então gerar melhores resultados a 
custos reduzidos, se comparadas à simples utilização de testes aleatórios, ou testes exaustivos 
quando possível (BLACK, 2008). As técnicas de caixa preta aplicadas ao teste de unidade são 
comumente aplicadas também a outros níveis de teste (PRESSMAN, 2006), visto que estes se 
apóiam na especificação ou documentação de uma funcionalidade ou comportamento. 

As técnicas de partição por equivalência, análise de valor limite e grafo de causa efeito são 
comumente abordadas nas bibliografias básicas (PRESSMAN, 2006; PFLEEGER, 2004; 
SOMMERVILLE, 2007) das disciplinas de engenharia de software nos cursos de graduação em 
ciência da computação (UNIVALI, 2010; UFPA, 2010; UFSC, 2010; PUC-RIO, 2010). Em função de 
este trabalho estar focado no desenvolvimento e avaliação de um jogo educacional para o apoio 
ao ensino de teste de software nos cursos de graduação, somente as técnicas anteriormente 
citadas serão abordadas com maior aprofundamento, ainda que a técnica de teste funcional 
sistemático esteja presente na bibliografia complementar (DELAMARO, MALDONADO & JINO, 
2007) na ementa da disciplina de engenharia de software da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RIO, 2010). 

A técnica de partição em classes de equivalência consiste em dividir o domínio de entrada em 
conjuntos ou partições que representem diferentes comportamentos de uma unidade, função ou 
sistema (SOMMERVILLE, 2007). Cada partição deve levar em conta que um conjunto de entradas 
produz um comportamento comum, por exemplo, uma partição comumente identifica agrupa um 
conjunto de entradas inválidas, estas entradas devem ser tratas pela unidade e o comportamento 
esperado pode envolver uma exceção ou mensagem de erro ao usuário. Em funções ou métodos 
com parâmetros numéricos as partições podem ser ilustradas por meio de uma reta, com o 
objetivo de identificar o início e fim de cada partição. Tomando como base uma função que recebe 
um único parâmetro inteiro e para um conjunto de valores entre 0 e 100 é efetuado um 
determinado cálculo e  valores fora desse intervalo são descartados com uma mensagem de erro, 
esta condição é apresentada na forma de uma reta na figura a seguir. 
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Figura 5 – Reta para representar partições de equivalência 

Fonte: Adaptado de Sommerville (2007)  

Com base na Figura 5 verificam-se a presença de três diferentes partições, tendo como base 
apenas as condições expostas anteriormente. Esta forma de ilustrar as partições é especialmente 
útil em situações em que os valores de uma partição possuem apenas uma limitação inferior ou 
superior, como no caso dos valores menores que zero, já que infinitos valores pertencem a esta 
partição e esta comum infinidade de valores de entrada naturalmente justifica a aplicação de 
técnicas para seleção de dados de entrada com a de partições em classes de equivalência. 

Após a identificação das partições ou classes de equivalência os dados dos testes devem ser 
selecionados, tendo como base pelo menos um caso de cada partição, neste ponto não há 
consenso quanto a quantidade de casos que devem ser selecionados de cada partição e segundo 
Myers (2004), para partições de equivalência corretamente identificas um único dado de teste é 
capaz de identificar os erros de todo o conjunto de dados. 

Segundo Myers (2004), a experiência tem demonstrado que os casos de teste que exploram as 
condições limites têm uma maior probabilidade de encontrar defeitos. Estes limites correspondem 
aos valores de fronteira das classes de equivalência, ou seja, os valores que determinam o início 
ou fim de uma partição de equivalência. A identificação destes valores dá origem a técnica de 
análise de valores limite, técnica esta utilizada em conjunto com o particionamento em classes de 
equivalência. 

Novamente com base no exemplo exposto na Figura 5, supondo que o programador não tenha 
observado a condição de menor ou igual para os valores limites da partição de entrada que 
compreende os valores entre 0 e 100, um caso de teste com um valor qualquer dentro deste 
intervalo pode não identificar este problema, sendo que apenas os valores limites 0 e 100 podem 
apontar o problema sugerido. Desta forma, bons casos de teste devem identificar valores médios 
das partições e ainda valores limites, e esta combinação oferece ao testador uma alta cobertura 
da unidade ou componente testado (DELAMARO, MALDONADO & JINO, 2007). 

Para situações em que os parâmetros de entrada são muitos e o comportamento ou resposta da 
unidade ou componente dependa da combinação destes parâmetros as técnicas de partição em 
classes de equivalência e análise de valores limites podem não oferecer o suporte adequado. Para 
tanto nestas situações pode-se utilizar a técnica de árvore de decisão ou grafo de causa-efeito 
(MYERS, 2004). 

Com a técnica de grafo de causa-efeito as entradas são vistas como causas e as saídas produzidas 
como efeito, assim o resultado é um grafo relacionando as causas e efeitos para cada 
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funcionalidade da unidade, conforme a Figura 6 que segue a notação apresentada por Pfleeger 
(2004). 

 
Figura 6 – Notação para grafos de causa-efeito 

Fonte: Pfleeger (2004) 

Com a notação apresentada na figura anterior, cada grafo simboliza um comportamento, com 
seus parâmetros de entrada e resultado esperado, esta notação também apresentada por Myers 
(2004) permite a definição de grandes conjuntos de causa-efeito. Em unidades ou componentes 
com conjuntos menores de combinações, Pezzè e Young (2008) apresentam uma notação em que 
os diferentes grafos são combinados em uma única árvore. Esta notação é apresentada na Figura 
7, que ilustra um exemplo em que são considerados dois parâmetros diferentes que combinados 
produzem uma saída ou causam um efeito. 

 
Figura 7 – Notação para grafos de causa-efeito 

Fonte: Adaptado de Pezzè e Young (2008) 

 

A técnica de grafos de causa-efeito de maneira muito semelhante a técnica de partições por 
classes de equivalência categoriza os valores de entrada responsáveis por um determinado 
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comportamento, de certo, a técnica de causa-efeito representa as partições de equivalência com o 
devido tratamento as dependências entre os diferentes parâmetros de entrada. 

2.2 Jogos e Ensino-Aprendizagem 

Para um melhor entendimento da relação entre os jogos e o processo de ensino-aprendizagem, as 
seções a seguir apresentam as definições e conceitos referentes aos jogos de maneira geral e ao 
processo de ensino-apredizagem. Ao fim, na seção 2.2.3, são apresentados os conceitos sobre os 
jogos enquanto ferramentas para apoio ao processo de ensino-aprendizagem, os jogos 
educacionais. 

2.2.1 Jogos 

Os jogos, de maneira geral, compreendem um conjunto de atividades que podem envolver um ou 
mais participantes, que comumente desafiam as habilidades físicas ou mentais dos jogadores, 
exigindo que estes sigam um conjunto específico de regras para atingir um determinado objetivo, 
previamente estabelecido. Os jogos podem envolver elementos de aleatoriedade e sorte, 
permitindo uma maior diversidade nos resultados obtidos a cada jogada. Outro fator que pode 
estar presente nestas atividades é a competição, seja entre os jogadores, entre o jogador e a 
máquina ou para com o próprio jogador (HOGLE, 1996; LEEMKUIL, JONG & OOTES, 2000; 
DEMPSEY, LUCASSEN & RASMUSSEN, 1996). 

Em uma definição ainda mais abrangente, o jogo é definido como uma atividade voluntária 
exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, segundo regras consentidas entre os 
participantes, dotado de um fim, acompanhado de um sentimento de tensão e diversão 
(HUIZINGA, 2004). Nesta definição, o jogo é abordado como uma atividade originária, 
profundamente enraizada na realidade humana, permanecendo presente em todas as formas de 
expressão e competição (HUIZINGA, 2004). Com base nesta abordagem, outro elemento se faz 
presente, o lúdico, que se origina do latim ludus e sua definição confunde-se com o próprio jogo, 
referindo-se ainda à diversão ou brincadeira. Para Huizinga (2004), o lúdico tem o seu início no 
próprio jogo e tem sua essência no divertimento, prazer, agrado, alegria. Para Feijó (1992), “o 
lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente, faz parte das atividades 
essenciais da dinâmica humana”. 

Esta ligação comum entre jogos e entretenimento ou diversão, tornam os jogos ferramentas que 
permitem alcançar objetivos a estes não diretamente relacionados, como objetivos educacionais 
ou publicitários (RIEBER, 1996). Dado o fator diversão, bons jogos são intrinsecamente 
motivacionais e oferecem aos jogadores uma dose constante de desafios e obstáculos para serem 
transpostos (HOGLE, 1996). Estes desafios devem ser oferecidos em níveis ou estágios diferentes, 
permitindo, por exemplo, que num momento inicial os problemas apresentados ao jogador 
tenham como foco formação de certas generalizações em nível cognitivo, preparando-o para os 
desafios mais complexos (GEE, 2003). 
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A fim de oferecer um melhor entendimento dos jogos, do desenvolvimento à aplicação, Herz 
(1997) sugere a classificação, especialmente de jogos digitais, em oito gêneros diferentes, ação, 
aventura, luta, puzzle, RPG (role-playing), simulação, esporte e estratégia. Para Dempsey et al 
(1993) a classificação se dá por jogos de aventura, jogos de simulação, jogos de competição, jogos 
de cooperação, jogos de programação, jogos de puzzle e jogos de gerenciamento e negócios. 
Outras formas de classificação dos jogos encontram-se disponíveis na literatura (POOLE, 2000; YE, 
2004). Durante o projeto de desenvolvimento de um jogo digital, antecipar esta classificação pode 
significar um ganho de qualidade no resultado final, especialmente na interação do jogador, 
considerando que cada gênero ou estilo possui certas premissas e restrições já apresentadas nos 
jogos de mesma classificação (HERZ, 1997). O Quadro 1 apresenta uma compilação das 
classificações de Herz (1997) e Dempsey et al (1993). 
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Quadro 1. Gêneros de jogos digitais 

Gênero Descrição 
Ação 
(HERZ, 1997) 

Com ênfase no movimento, os jogos de ação apresentam subgêneros 
como horizontal scrolling, arcade, plataform e shooters. 

Aventura 
(HERZ, 1997);  
(DEMPSEY et al, 1993) 

Os jogos de aventura comumente apresentam ao jogador um mundo 
novo e inexplorado em que são apresentados desafios (puzzles) que 
devem ser resolvidos com objetos coletados durante o jogo. 

Luta 
(HERZ, 1997) 

Com personagens e movimentos que combinam o real e o 
imaginário, de maneira geral nos jogos de luta, dois jogadores se 
enfrentam até que um destes seja derrotado ou destruído. Os jogos 
deste gênero são naturalmente alvo de críticas quanto a sua negativa 
influência sobre os jogadores dado a violência envolvida. 

Puzzle 
(HERZ, 1997); 
(DEMPSEY et al, 1993) 

O gênero puzzle pode-se resumir a problemas ou desafios a serem 
solucionados ou resolvidos, tipicamente desprovidos de narrativa. 

RPG 
(HERZ, 1997) 

Originalmente concebidos a partir dos jogos de RPG de mesa, 
tipicamente possuem uma forte narrativa. Envolvendo estatística e 
probabilidade, o jogador coleta pontos de experiência para o seu 
personagem, os quais são convertidos em novas habilidades ou 
aperfeiçoamento das já adquiridas. 

Simulação 
(HERZ, 1997); 
(DEMPSEY et al, 1993) 

O que distingue os jogos de simulação dos demais está no fato de 
que a simulação para estes jogos é o objeto fim. Os simuladores 
podem envolver pilotar, dirigir, construir ou manter algo. 

Esporte 
(HERZ, 1997) 

Para os jogos de esporte o conteúdo ao invés da jogabilidade é um 
fator determinante. Envolvendo ação e simulação, permitindo 
controlar um ou mais jogadores ao mesmo tempo.   

Estratégia 
(HERZ, 1997) 

A abstração é um fator comum para os jogos de estratégia, o jogador 
solicita que algo seja construído ou criado sem preocupar-se com os 
detalhes, permitindo com isso que nestes jogos o jogador assuma o 
controle de um exército, de uma cidade ou então de uma civilização 
inteira. 

Competição 
(DEMPSEY et al, 1993) 

Jogos em que objetivo do jogador é vencer o oponente, seja este 
outro jogador ou não. Os jogos de competição sobrepõem os demais 
estilos ao ponto em que o tema o qual sustenta a competição pode 
ser uma atividade desportiva ou mesmo uma aventura 
completamente fictícia. 

Cooperação 
(DEMPSEY et al, 1993) 

Atingir o objetivo final do jogo depende, quase que exclusivamente, 
da cooperação entre os jogadores. As estratégias para vencer devem 
levar em consideração o grupo como uma unidade. 

 



26 
 

Quadro 1. Gêneros de jogos digitais (continuação) 

Gênero Descrição 
Programação 
(DEMPSEY et al, 1993) 

De maneira semelhante aos puzzle, os jogos de programação, 
naturalmente, tendem a testar o raciocínio lógico-matemático. 
Expondo ao jogador uma linguagem de programação normalmente 
simplificada e limitada, o jogador deve utilizar esta como ferramenta 
para resolver os desafios. 

Gerenciamento e Negócios 
(DEMPSEY et al, 1993) 

Os jogos de gerenciamento e negócios ou jogos de simulação 
empresarial apresentam comumente como foco uma área ou um 
aspecto da empresa a qual o jogador será responsável por um 
período determinado. Concentrados essencialmente na tomada de 
decisão, oferecem ao jogador o rápido feedback para suas ações. 

 

 

Ainda com base no Quadro 1, é possível observar inicialmente a sobreposição de algumas 
categorias definidas por ambos os autores, aventura, puzzle e simulação. Enquanto que as 
categorias competição e cooperação, definidas por Dempsey et al (1993), são consideradas por 
Herz (1997) apenas como fatores presentes ou não em todos os estilos de jogos, digitais ou não. 
Outra questão quanto às classificações estão nos jogos de gerenciamento e negócios, que 
correspondem simplesmente a um estilo ou subcategoria dos jogos de simulação. Por fim, os jogos 
de programação, poderiam representar um estilo de jogo não contemplado por Herz (1997), 
incrementando sua categorização dos jogos. 

Outro ponto apresentado por Poole (2000), refere-se ao fato de que alguns jogos não podem ser 
facilmente classificados em um único gênero ou estilo de jogo, apresentando características 
presentes em mais de uma categoria, fato que poderia explicar as diferentes classificações 
apresentadas para os jogos. Demais autores, como Ye (2004), Hogle (1996) e Gee (2003), 
apresentam este tema de maneira muito semelhante, indicando inclusive uma tendência de que 
novos jogos venham a compreender três ou mais gêneros diferentes, gerando novos estilos a 
partir destas combinações. 

Dentre as importantes definições no projeto de jogos, Prensky (2007) identifica seis elementos 
que considera chave e que, quando definidos, podem contribuir para a construção de um jogo 
divertido e motivador do ponto de vista do jogador. Estes são definidos como os seis elementos 
estruturais dos jogos são: (i) metas e objetivos; (ii) regras; (iii) desfecho e feedback; (iv) conflitos, 
competição e desafios; (v) interação; e (vi) representação, história ou narrativa. 

O estabelecimento das metas e objetivos de um jogo deve estar focado em uma visão mais 
próxima do jogador, podendo ser expresso até mesmo em termos de sensações as quais se 
pretende causar (CRAWFORD, 1984). A definição dos objetivos pode ser dividida em dois grandes 
grupos, os de longo prazo, os quais apontam principalmente para os objetivos finais do jogo, o que 
o jogador deve alcançar ao finalizá-lo. Os objetivos intermediários simbolizam marcos durante a 
interação do jogador com o jogo, possibilitando, por exemplo, uma possível correção de percurso 
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por parte do jogador, no caso de seu desempenho não estar sendo satisfatório, assim ainda 
permitindo atingir os objetivos finais (CRAWFORD, 2003; PRENSKY, 2007). 

Dentre as diferentes definições de jogos abordadas, as regras são identificadas como elementos 
fundamentais de um jogo. São nelas que se concentram as definições do que é permitido ou não. 
O estabelecimento das regras no momento de definição do projeto assume um papel de destaque, 
dado que sobre estas o jogo é estabelecido. Explicitar as regras aos jogadores está diretamente 
ligado ao contexto, enquanto nos jogos não digitais transparecer as regras é fundamental, nos 
jogos digitais, comunicar estas regras torna-se um fato implícito ao jogo, pois o próprio ambiente 
permite criar as restrições necessárias, fazendo com que as regras se tornem parte do jogo, 
limitando assim as ações dos jogadores (CRAWFORD, 2003). 

O desfecho ou fim de jogo compreende um estado ou situação ao qual o jogador se encontrará ao 
alcançar os objetivos finais deste. A não definição ou falta de clareza nas condições de fim de jogo, 
podem levar à frustração por parte do jogador. A definição deste elemento é claramente 
influenciada pelos objetivos finais do jogo e pelas regras, ou condições estabelecidas para o seu 
fim. Já o feedback ou respostas condicionadas do jogo permitem a comunicação dos objetivos 
intermediários ao jogador e o atraso nestas respostas pode levar a perda em termos de sensações 
repassadas pelo jogo, um argumento comumente citado é que, o jogador deve saber, e o jogo 
deve informar, se este está “ganhando” ou “perdendo”. O constante feedback significa ter a 
atenção do jogador, de modo que o jogo está se comunicando e exigindo interpretações, 
avaliações e respostas por parte do jogador (PRENSKY, 2007; ALDRICH, 2005). 

Apontados como uma característica implícita aos jogos, a competição, os desafios e os conflitos, 
são alguns dos principais elementos responsáveis por criar certas sensações ou condições 
emocionais nos jogadores, a tensão provocada por uma competição acirrada entre jogadores, por 
exemplo, tipicamente transparece aos expectadores de uma partida de um jogo qualquer. Ligados 
de maneira geral aos objetivos do jogo, os desafios simbolizam os obstáculos que devem ser 
transpostos pelos jogadores (PRENSKY, 2007). Para Bushnell (1971, appud MALONE, 1982), um 
bom jogo deve ser fácil de aprender e difícil de dominar, o que significa que os desafios de um 
bom jogo não devem residir em dificuldade para aprender ou mesmo entender seu 
funcionamento ou interface. 

A interação no que se refere aos jogos é feita, essencialmente, de duas formas. Primeiramente 
através da habilidade do jogador de influenciar o meio em que se encontra o jogo, este um 
requisito básico de qualquer atividade interativa, não somente dos jogos (ALDRICH, 2005). Outra 
forma de interação em um jogo está relacionada ao nível de influência das respostas e atividades 
de um jogador sobre os demais, esta interação pode ser classificada, segundo Prensky (2007), em:  

• Jogador único vs. jogo, em que o ambiente do jogo não oferece qualquer nível de interação 
entre os jogadores. 

• Múltiplos jogadores individuais vs. jogo, cada jogador interage com o jogo e este trata de 
apenas comunicar, por exemplo, os resultados dos demais jogadores. 
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• jogador vs. jogador, representa o confronto direto das ações de um jogador sobre o outro; 
• Competição unilateral, múltiplos jogadores interagindo com um jogador em comum. 
• Competição multilateral, os jogadores interagem com os demais de forma individual. 
• Jogo cooperativo, um grupo de jogadores que interagem entre si com um mesmo objetivo e 

as ações de cada usuário tem influência direta sobre os demais. 
• Competição entre times, um grupos de jogadores recebem como desafio enfrentar os 

demais grupos. 

Ainda quanto à interação entre jogadores, Gee (2003), aponta para jogos digitais que permitem ao 
jogador experimentar as diversas formas de interação, criando ou não grupos, disputando ou não 
diretamente com estes, cooperando entre os demais jogadores para atingir determinado objetivo, 
dentre outras formas. Esta gama de possibilidades é apontada como um fator positivo para atingir 
diversos públicos, não impedindo, por exemplo, que o jogo não possa acontecer sem um número 
mínimo de jogadores. 

Comumente os jogos se apresentam em tempo e espaço diferentes do mundo real e a narrativa 
permite imergir o jogador em um mundo novo, ficcionário, sem que seja necessário descartar 
elementos cotidianos e reais, efetuando uma fusão do imaginário com o real, tornando inclusive a 
tarefa lúdica uma experimentação do real. Não necessariamente explícita ao jogador, o jogo que 
faz uso de uma narrativa deve incorporá-la ao seu meio (PRENSKY, 2006). 

2.2.2 Ensino-Aprendizagem 

Ainda que de forma geral, o ensino é considerado uma ciência e uma arte, em que seu conteúdo é 
estruturado e entregue utilizando um processo que visa facilitar o aprendizado (BEVIS, 1989; 
REIGELUTH, 1987 apud REIGELUTH, 1992). Já a aprendizagem é caracterizada por uma mudança 
relativamente permanente do conhecimento, habilidade, atitude ou comportamento do indivíduo. 
O processo pelo qual o aprendizado ocorre, dá se o nome de ensino-aprendizagem (ERTMER & 
NEWBY, 1993). 

O pouco consenso na definição de conceitos chave como ensino, aprendizagem ou mesmo 
conhecimento é evidente dado o nível de abstração exigido na tentativa de compreensão do 
processo cognitivo humano (ERTMER & NEWBY, 1993). Como resultado têm-se diferentes teorias 
de aprendizagem, que visam esclarecer, o processo de ensino-aprendizagem de modo a facilitá-lo. 

“Uma teoria é algo que é aceito por um grupo de pessoas. Trata-se de um 
consenso estabelecido no interior de um grupo social que, posteriormente, 
transita para aplicações generalizadas. Constitui um conjunto de princípios 
propostos, verificados, testados, analisados e generalizados – validados – 
tendo em vista o conhecimento. Por isso, pode-se aceitar ou recusar 
teorias. Uma teoria não é uma pura abstração, mas a expressão de um 
sistema que encontra a sua coerência na explicitação da perspectiva 
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particular escolhida por um observador” (KOHN & NÈGRE, 1992 apud 
OLIVEIRA 2004). 

Cada uma das teorias de aprendizagem, segundo Schunk (1991, apud ERTMER & NEWBY, 1993), 
deve responder a cinco questões básicas: (i) Como a aprendizagem ocorre? (ii) Quais fatores 
influenciam a aprendizagem? (iii) Qual o papel da memória? (iv) Como a transferência ocorre? (v) 
Quais tipos de aprendizados são melhores explicados pela teoria? 

Dentre as diferentes teorias de aprendizagem citadas por Wagner (2002), Greeno, Collins e 
Resnick (1996) destacam três grandes teorias, ou princípios e práticas educacionais, ou ainda 
paradigmas: (a) comportamentalismo; (b) cognitivismo; e (c) construtivismo. 

O comportamentalismo (behaviorism), baseado em Skinner (1953, 1954 e 1972), enfatiza o 
comportamento no lugar das operações mentais cognitivas e visualiza o aprendizado como uma 
mudança comportamental. Para o comportamentalismo o instrutor assume o papel central, de 
modo que este é totalmente responsável pelo produto (conhecimento ou comportamento), 
enquanto que o aprendiz ou aluno responde a estímulos baseados em recompensas. O 
comportamento observável é o foco da teoria, que apóia-se na produção de estímulos 
externalizados, que através da repetição e reforço são internalizados no indíviduo, resultando na 
mudança desejada. 

Podendo tomar-se como exemplo de aplicação da teoria comportamentalista, inicialmente o 
instrutor repassa ao aprendiz os conceitos e em seguida estes conceitos são testados, por 
exemplo, por meio de questões orais, verificando o comportamento apresentado frente ao 
esperado. A corretude das respostas apresentadas direciona o feedback a ser apresentado pelo 
instrutor e caso a resposta apresentada não esteja de acordo com o esperado repete-se o 
processo do início. Enquanto que respostas corretas produzem recompensas, visíveis ao aprendiz 
e comumente ao grupo envolvido, tendo como exemplo prático os murais de desempenho, em 
que os aprendizes são ordenados de acordo com o desempenho apresentado no processo. 
Segundo Skinner (1972): “... o conhecimento pode ser simplificado, quebrado em pequenos blocos 
e quando adequadamente sequenciados podem ser ensinados a qualquer um”. 

Apesar de não incentivar a originalidade, a criatividade, a compreensão, ou mesmo o 
questionamento do conhecimento já estabelecido, o comportamentalismo de Skinner é 
positivamente apontado no que se refere à medição dos resultados ou saídas, dado a clareza 
exigida pelo processo ao apontar os objetivos de aprendizagem ou resultados esperados no 
processo (GREENO, COLLINS & RESNICK, 1996). 

Para a teoria cognitivista o aprendizado deve ser menos focado na resposta comportamental do 
aprendiz e mais no que os aprendizes já sabem e como eles adquirem novos conhecimentos, 
mudanças no comportamento são apontadas como resultados indiretos do processo de 
aprendizagem (JONASSEN, 1991). Em observação ao aprendizado de uma criança, verifica-se que 
este frequentemente ocorre por meio da observação e imitação mesmo quando não há uma 
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recompensa ou reforço explícito. Este comportamento descreve um processo que envolve 
atenção, observação, retenção, reprodução e motivação (BANDURA, 1963). 

O cognitivismo ainda que centrado no papel do instrutor, inclui a necessidade de organizar 
soluções de problemas e estruturação de conceitos ao ponto em que o aprendiz é capaz de 
reutilizá-los em diferentes situações e problemas. Neste sentido a psicologia cognitivista busca 
compreender a natureza da memória e do processamento das informações, Atkinson e Shiffrin 
(1968) propõem um modelo de memória, conhecido por modelo de estágios ou teoria dos 
estágios, o qual indica que a informação é processada e armazenada sequencialmente em três 
estágios: (i) memória sensorial; (ii) memória de curto prazo ou memória de trabalho; e (iii) 
memória de longo prazo. A transferência da informação da memória sensorial para a memória de 
curto prazo é feita, principalmente, pela atenção ao estímulo. Caso contrário, esta informação é 
descartada. Enquanto que, para atingir a memória de longo prazo, a retenção está diretamente 
ligada às associações criadas entre o conhecimento anterior e o novo. Desse modo, o correto 
sequenciamento do novo conhecimento torna-se fundamental. 

Os resultados da aprendizagem são classificados por Gagné, Briggs e Wagner (1992) em cinco 
áreas: (i) informação verbal; (ii) habilidades intelectuais; (iii) estratégias cognitivas; (iv) habilidades 
motoras; e (v) atitudes. Ainda, os mesmos autores, identificam os nove eventos instrucionais 
necessários para o ensino: 

1. Ganhar atenção: através de um conjunto de atividades iniciais o instrutor deve sensibilizar 
os aprendizes quanto ao tema ao qual será abordado. A atenção dá suporte ao processo 
interno para a recepção de estímulos. 

2. Informar os aprendizes sobre os objetivos: expor os objetivos de aprendizagem de maneira 
a permitir aos aprendizes criar, ao longo do desenvolvimento, um parâmetro sobre seu 
desempenho. 

3. Estimular a recuperação do conhecimento prévio relevante: permite ao aprendiz criar as 
conexões necessárias para o armazenamento do novo conhecimento e sua posterior 
recuperação. 

4. Apresentar o novo estímulo/informação: o instrutor deve estar atento para o 
sequenciamento destes estímulos, apresentando apenas questões apropriadas ao tema, 
dado a influência destas na percepção seletiva do aprendiz. 

5. Orientar a aprendizagem: com o objetivo de traçar uma linha de raciocínio que leve a 
aprendizagem correta, a orientação da aprendizagem é um dos principais papéis do 
instrutor no processo de ensino-aprendizagem. 

6. Obter desempenho: verificar de maneira gradual como os aprendizes estão recebendo e 
processando o novo conhecimento. 

7. Apresentar feedback: assim como o evento anterior, gradualmente o instrutor deve permitir 
que o aprendiz tome consciência de seu desempenho no processo. 

8. Avaliar desempenho: de maneira geral, o instrutor deve avaliar a efetividade da abordagem 
utilizada. Por efetividade, entende-se como o atendimento aos objetivos de aprendizagem. 
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9. Reforçar a retenção e transferência do conhecimento: ainda que os aprendizes tenham 
obtido um desempenho satisfatório no processo, o instrutor deve apresentar-lhes 
aplicações diversas, mesmo que não vistas durante o processo, para o novo conhecimento 
obtido. 

Ao ponto em que o cognitivismo concentra-se na mudança interna do indivíduo, o 
comportamentalismo tem seu foco na mudança externa, e ambos descrevem de forma objetiva a 
natureza do conhecimento. Mesmo no cognitivismo, os instrutores continuam a analisar uma 
tarefa, quebrando-a em pequenas partes e sequenciando-a, partindo do ponto mais simples ao 
mais complexo, ainda tendo o instrutor como parte central do processo de ensino-aprendizagem 
(SPIRO, FELTOVICH & COULSON, 1991). 

A teoria construtivista descreve a aprendizagem como um processo ativo em que o indivíduo 
constroi novas ideias ou novos conceitos tendo como base o seu passado, a sua história e seu 
conhecimento atual (JONASSEN, 1991). Neste processo ativo, o aprendiz seleciona e transforma a 
informação, construindo hipóteses e tomando decisões que o ajudam a trazer significado ao novo 
conhecimento, que vai além da simples transmissão de informação entre o instrutor e o aprendiz 
(BRUNER, 1966). Dentre os saberes indispensáveis na formação de um docente, Freire (2002) 
afirma que: 

“É preciso, sobre tudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio, mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” 

O construtivismo enfatiza que as novas experiências cognitivas do indivíduo devem ser situadas 
num contexto real e autêntico. Os aprendizes são desafiados a experimentar, interpretar e 
verificar o novo conhecimento em uma dada situação, permitindo que este produza as suas 
próprias conclusões, criando um novo conhecimento (PIAGET, 1974). Desta forma, o 
construtivismo difere das teorias já apresentadas, pois o aprendiz passa a não receber mais um 
plano de ação pronto em que obter o sucesso no desafio significa simplesmente seguir este plano. 
Para Piaget (1974): “só falaríamos de aprendizagem na medida em que um resultado 
(conhecimento ou atuação) é adquirido em função da experiência, essa experiência podendo ser 
do tipo físico2 ou do tipo lógico-matemático3 ou os dois”. 

O construtivismo possui algumas características chave que apoiam as definições de objetivos, 
comportamentos de entrada e avaliações de desempenho (VILLIERS, 2002):  

                                                           
2 Experiências do tipo físico são originárias de ações sobre objetos concretos (PIAGET, 1974). 
3 Experiências do tipo lógico-matemático baseiam-se em operações abstratas essencialmente para constituição de 

conceitos (ações mentais abstratas) (PIAGET, 1974). 
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• Participação ativa: os aprendizes devem responder ao processo de ensino-aprendizagem 
como participantes ativos do processo, enfatizando tarefas experimentais e caminhos 
alternativos. 

• Complexidade e conflitos cognitivos: dado a complexidade inerente de muitos conteúdos, a 
tentativa de simplificá-los, pode acabar por restringir o aprendizado, em muitas situações à 
complexidade deve ser mantida ao aprendiz. 

• Múltiplas perspectivas: aos aprendizes devem ser apresentadas diferentes abordagens e 
perspectivas ao um dado tema, assim como a avaliação deve considerar os diferentes 
entendimentos e respostas. 

• Contextualização no mundo real: tarefas do mundo real, de maneira geral pouco se 
parecem com problemas de soluções bem estruturadas apresentadas em materiais 
didáticos. Os aprendizes devem se confrontar com a realidade e devem se mostrar aptos a 
vencer estes desafios. 

• Auto-regulação e motivação intrínseca: os aprendizes devem assumir a responsabilidade 
pelo sucesso de seu aprendizado, estes devem ser encorajados a se auto-regular4, 
determinando seus objetivos, avaliando seu desempenho e determinando estratégias para 
o sucesso. 

• Aprendizado colaborativo: a aprendizagem deve ocorrer por meio da socialização do 
conhecimento, entre aprendizes e mesmo instrutores. 

• Objetivos pessoais de aprendizagem: os diferentes aprendizes devem possuir diferentes 
objetivos de aprendizagem e estes devem ser negociados com os demais participantes do 
processo, aprendizes e instrutores. 

• Flexibilidade nos requisitos de entrada: o construtivismo de maneira geral possui uma visão 
top-down, uma abordagem que permite preencher as diferentes lacunas existentes nos 
aprendizes no que se refere ao conhecimento prévio. 

• Avaliações de desempenho integradas: as avaliações devem estar integradas no contexto da 
aprendizagem e devem ocorrer paralelamente, as avaliações devem ser focadas em o que o 
aprendiz é capaz de realizar, utilizando o conhecimento adquirido, no mundo real. 

• Visão construtivista dos erros: os erros devem auxiliar o aprendiz a evoluir no contexto em 
que são apresentados, de maneira que este seja capaz de produzir, mesmo que uma lista, 
das lições aprendidas. 

O construtivismo, ou a visão construtivista pode ser entendido como base para outras teorias ou 
práticas educacionais, como por exemplo: (i) instrução ancorada (anchored instrution); (ii) 
aprendizagem baseado em problemas; (iii) aprendizagem experimental; (iv) aprendizagem 
baseada em projeto; (v) andragogia (andragogy); e outras (VILLIERS, 2002). 

Apesar da teoria construtivista centrar-se no aprendiz e permitir a estes a construção do 
pensamento crítico individual e social, Villiers (2002) destaca a atual dificuldade de mensurar a 
efetividade da abordagem, ou mesmo verificar o grau de sucesso frente a objetivos previamente 

                                                           
4 A auto-regulação está entre os fatores chaves da aprendizagem autônoma, em que coloca o aprendiz como ser gestor 

de sua aprendizagem (KNOWLES, 1990). 
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estabelecidos. Outro ponto ainda destacado refere-se ao possível elitismo da teoria, favorecendo 
os aprendizes que dispõem de mais recursos, já que o ensino na visão construtivista se estende 
além da sala de aula, seja em casa ou no trabalho ou mesmo na internet. 

Dentre as teorias apresentadas, pode-se destacar que a cada uma destas é dado o seu valor, visto 
que, não é possível determinar de maneira geral qual dentre estas é a correta para todas as 
situações. As teorias de aprendizagem devem ser utilizadas como um apoio teórico as decisões 
aplicadas no design instrucional, de maneira que, o instrutor possa, conhecendo o perfil de seus 
aprendizes e seus objetivos de aprendizagem, alinhar-se à uma ou mais teorias (NEWBY et al, 
2006). O Quadro 2 apresenta as três teorias discutidas com base nos pontos levantados por 
Newby et al (2006). 
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Quadro 2. Quadro com as principais teorias de aprendizagem 

 Comportamentalismo Cognitivismo Construtivismo 
Como a 
aprendizagem 
ocorre? 

O aprendizado é visualizado 
como uma mudança 
comportamental resultante 
de um estímulo, reforçado 
com recompensas e 
punições. 

A aprendizagem ocorre 
pela transmissão do 
conhecimento, 
desencadeando um 
processo cognitivo para a 
retenção do novo 
conhecimento. 

A aprendizagem é resultado 
de um processo onde o 
indivíduo ativamente constrói 
o novo conhecimento com 
base em seu conhecimento 
anterior e/ou sua experiência. 

Quais fatores 
influenciam a 
aprendizagem? 

O ambiente externo tem 
influência direta na 
modelagem do 
comportamento do 
indivíduo. 
A repetição de um 
determinado 
comportamento está 
diretamente relacionada à 
consequência apresentada 
ao comportamento. 
 

Governado por processos 
internos ao invés de 
circunstâncias externas. 
Caracteriza o 
aprendizado como um 
processo de seleção de 
informação (atenção), 
tradução da informação 
(decodificação) e resgate 
da informação quando 
lhe for conveniente 
(recuperação). 

Indivíduos constroem seu 
conhecimento trabalhando 
na solução de problemas 
reais, normalmente 
colaborado com outros 
indivíduos. 
Aprendizado é uma mudança 
no significado construído a 
partir da experiência. 
Prevalece a interpretação 
individual e colaborativa 
frente aos conceitos 
fechados. 

Como a teoria de 
aprendizagem 
pode ser 
aplicada? 

1. Estabelecer os objetivos 
e dividi-los em etapas, 
sequenciando-as de forma a 
facilitar o aprendizado; 
2. Apresentar os estímulos 
que orientem o 
comportamento desejado; 
e 
3. Fornecer recompensas 
ou punições, em resposta 
ao comportamento 
apresentado. 

1. Organizar a nova 
informação; 
2. Relacionar a nova 
informação ao 
conhecimento já 
estabelecido; e 
3. Utilizar técnicas para 
orientar e apoiar os 
alunos no processo de 
atenção, decodificação e 
recuperação. 

1. Expor situações problemas, 
preferencialmente ligados ao 
mundo real e pessoalmente 
significativos; 
2. Desenvolver atividades de 
aprendizagem em grupo; e 
3. Orientar o processo de 
criação do conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Newby et al (2006). 

Independentemente da teoria de aprendizagem adotada, esta por si só apenas direciona, ainda 
que de maneira abstrata, o ensino, enquanto que o design instrucional, também conhecido como 
planejamento pedagógico5 (ROMISZOWSKI & ROMISZOWSKI, 2005), corresponde à aplicação 
destas teorias (REIGELUTH, 1999). O foco do design instrucional está em fornecer instruções que 
permitam alcançar um determinado conhecimento. 

“O conceito de design instrucional refere-se a um processo sistemático de 
tradução dos princípios e teorias de aprendizagem e instrução em 

                                                           
5 Ao longo deste trabalho é utilizado com maior intensidade o termo design instrucional, essencialmente por estar mais 

alinhado à literatura utilizada como referencial teórico. 
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especificações de materiais e atividades instrucionais, materiais de 
referência e avaliações” (SMITH & RAGAN, 1999). 

O design instrucional parte do pressuposto de que cada unidade de ensino deve ser regida pelos 
resultados da aprendizagem ou objetivos da aprendizagem, os quais devem ser determinados 
após a análise das necessidades dos aprendizes e da própria unidade de ensino (SMITH & RAGAN, 
1999). O design instrucional corresponde a uma abordagem tradicional de design (projeto), a qual 
se segue: 1) através do mapeamento de suas necessidades e expectativas, obter o correto 
entendimento da demanda de um cliente; 2) definir um projeto que atenda a demanda 
identificada, tendo ciência da inter-relação e a disponibilidade dos recursos, humanos (instrutores, 
aprendizes e demais apoiadores do processo) e demais recursos como materiais de apoio, 
ferramentas de ensino, e mesmo o ambiente necessário para a instrução, curso ou treinamento; 3) 
avaliar os resultados obtidos no processo, confrontando os objetivos inicialmente identificados 
frente à saída obtida (LIM e ZHANG, 2004). 

Dentre os diversos modelos de design instrucional, Lim e Zhang (2004), identificam aqueles que 
são considerados processos macro no design instrucional: 

• Identificar as necessidades e saídas desejadas do treinamento ou curso, módulo ou 
programa. 

• Especificar as metas de aprendizagem baseadas nas necessidades identificadas; 
• Formular os objetivos de aprendizagem. 
• Estabelecer a estrutura para a instrução e aprendizagem, a qual deve incluir: (i) a natureza e 

o escopo do domínio de conhecimento; (ii) habilidades ou atributos que se objetivam; (iii) 
estrutura do curso; (iv) duração do curso; (v) pré-requisitos; (vi) recursos de aprendizagem; 
(vii) recursos de suporte; etc. 

• Determinar a estratégia de avaliação. 
• Avaliar o treinamento ou curso, módulo ou programa. 

De maneira semelhante, os processos macros identificados por Lim e Zhang (2004), são 
organizados de maneira a formar o acrônimo ADDIE (Analysis – Design – Development – 
Implementation – Evaluation, Análise – Projeto – Desenvolvimento – Implementação – Avaliação) 
(GRANFINGER, 1988). Ainda que amplamente aceito, tanto na pesquisa como na aplicação do 
design instrucional, o modelo ADDIE, não possui um autor, grupo de autores ou pesquisadores. 
Ainda que Thiagarajan (1976) seja citado como um possível autor do modelo ADDIE, a este é 
apenas reconhecida a autoria de um modelo mais básico, o qual é identificado por ADE (Analisys – 
Design – Evaluation, Análise – Projeto – Avaliação) (MOLENDA, 2003b). Desta forma, ainda que 
considerado um termo coloquial para descrever um Sistema de Design Instrucional (Instructional 
System Design – ISD), o ADDIE corresponde a um modelo que expõe as diferentes etapas no 
design instrucional, bem como a relação entre estas, conforme apresentado na Figura 8 
(MOLENDA, 2003a). 
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Figura 8 – Modelo ADDIE 

Fonte: Adaptado de Molenda (2003b) 

A primeira das etapas do modelo ADDIE, a análise, corresponde ao planejamento, na qual o 
responsável, seja ele o instrutor ou não, deve considerar as metas de aprendizagem e os objetivos 
macros do curso ou unidade de ensino em questão. Essa etapa deve ser conduzida tendo como 
foco o resultado final, que corresponde ao atendimento das expectativas dos aprendizes frente ao 
curso, módulo ou unidade de ensino (GUSTAFSON & BRANCH, 2002). Esta análise pode ser 
conduzida inicialmente respondendo a certas questões, dentre elas: 

• O conhecimento em questão é uma habilidade ou uma atitude? 
• Quem é o público alvo? 
• Qual o nível de conhecimento prévio do público alvo no tema que será abordado? 
• O que alunos precisam aprender? 
• Quais as limitações existentes? 
• Como será identificado se o aluno atingiu o nível desejado? 

Após a análise segue-se então para o design, tomando-se por base todas as informações coletadas 
na etapa anterior, o responsável pelo design deve projetar a instrução tendo ciência de todos os 
fatores que a influenciam, sejam estes fatores internos ou externos (MOLENDA, 2003a). Como 
resultado obtém-se a definição dos objetivos de aprendizagem, as atividades de ensino e as 
avaliações, conforme a Figura 9. Para Fink (2003), “... os professores das universidades precisam 
aprender a projetar cursos mais efetivos para a educação superior e assim aumentar 
significativamente a qualidade de seus programas educacionais”.  



 

Figura 9 – Atividades Essenciais na etapa de design
Fonte: 

Dentre as diversas abordagens para o design, destaca
mapeamento dos objetivos educacionais, dado que estes tendem a guiar de maneira geral todas 
as demais decisões da instrução, incluindo a etapa final de avaliação, momento no qual se 
verificará a efetividade da unidade de ensino pelo 
(ANDERSON & KRATHWOHL, 2001; BLOOM, 1956; SMITH & RAGAN, 1999; GUSTAFSO
BRANCH, 2002; LIM & ZHANG, 2004). Os objetivos de aprendizagem devem descrever, de maneira 
clara e objetiva, o que se espera que o aprendiz alcance como resultado do processo de ensino
aprendizagem (SMITH & RAGAN, 1999). Os objetivos de aprendizagem po
três domínios (BLOOM, 1956): (i) cognitivo; (ii) psicomotor; (iii) afetivo. Entretanto, o domínio 
cognitivo é comumente o único domínio utilizado para construção dos objetivos de aprendizagem 
(ANDERSON & KRATHWOHL, 2001). 

Para a definição dos objetivos de aprendizagem no domínio cognitivo utiliza
taxonomia de Bloom (1956), a qual foi revisada em (
subdivide o domínio cognitivo em seis áreas: 

• Lembrar: consiste essencialmente em reconhec
memória de longa duração. 

• Entender: ou compreender, refere
como leituras ou explicações do instrutor.

• Aplicar: o terceiro nível corresponde à aplicação do novo
situação familiar ou nova. 

• Analisar: corresponde a capacidade de dividir o conhecimento em partes menores e refletir 
sobre como essas partes de inter

• Avaliar: a capacidade de avaliar
Bloom antes da revisão proposta por 
é capaz de verificar e avaliar um determinado conteúdo de maneira crítica.

• Criar: não existente na versão origi
capacidade de organizar, reunir o conhecimento atual e construir um novo conhecimento.

Originalmente hierarquizados e construídos sobre a forma de pirâmide por Bloom (1956), mesmo 
em sua versão revisada é possível verificar que os níveis cognitivos estão dispostos ainda de forma 
hierárquica, de modo que, cada nível superior pressupõe o desenvolvimento dos níveis mais 
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Atividades Essenciais na etapa de design 

Fonte: adaptado de Diamond (1998) 

Dentre as diversas abordagens para o design, destaca-se o consenso na importância do 
mapeamento dos objetivos educacionais, dado que estes tendem a guiar de maneira geral todas 

demais decisões da instrução, incluindo a etapa final de avaliação, momento no qual se 
verificará a efetividade da unidade de ensino pelo atendimento ou não dos objetivos estabelecidos 

, 2001; BLOOM, 1956; SMITH & RAGAN, 1999; GUSTAFSO
BRANCH, 2002; LIM & ZHANG, 2004). Os objetivos de aprendizagem devem descrever, de maneira 
clara e objetiva, o que se espera que o aprendiz alcance como resultado do processo de ensino
aprendizagem (SMITH & RAGAN, 1999). Os objetivos de aprendizagem podem ser agrupados em 
três domínios (BLOOM, 1956): (i) cognitivo; (ii) psicomotor; (iii) afetivo. Entretanto, o domínio 
cognitivo é comumente o único domínio utilizado para construção dos objetivos de aprendizagem 

ção dos objetivos de aprendizagem no domínio cognitivo utiliza-se intensamente a 
taxonomia de Bloom (1956), a qual foi revisada em (ANDERSON & KRATHWOHL, 2001) e que 
subdivide o domínio cognitivo em seis áreas:  

: consiste essencialmente em reconhecer e recordar informações importantes da 

: ou compreender, refere-se à capacidade de interpretar o material instrucional, 
como leituras ou explicações do instrutor. 

: o terceiro nível corresponde à aplicação do novo conhecimento adquirido em uma 

: corresponde a capacidade de dividir o conhecimento em partes menores e refletir 
sobre como essas partes de inter-relacionam e seu papel na estrutura geral. 

: a capacidade de avaliar corresponde exatamente ao último nível da taxonomia de 
Bloom antes da revisão proposta por Anderson e Krathwohl (2001). Neste nível o indivíduo 
é capaz de verificar e avaliar um determinado conteúdo de maneira crítica. 

: não existente na versão original da taxionomia de Bloom, este nível pressupõem a 
capacidade de organizar, reunir o conhecimento atual e construir um novo conhecimento.

Originalmente hierarquizados e construídos sobre a forma de pirâmide por Bloom (1956), mesmo 
possível verificar que os níveis cognitivos estão dispostos ainda de forma 

hierárquica, de modo que, cada nível superior pressupõe o desenvolvimento dos níveis mais 

se o consenso na importância do 
mapeamento dos objetivos educacionais, dado que estes tendem a guiar de maneira geral todas 

demais decisões da instrução, incluindo a etapa final de avaliação, momento no qual se 
jetivos estabelecidos 

, 2001; BLOOM, 1956; SMITH & RAGAN, 1999; GUSTAFSON & 
BRANCH, 2002; LIM & ZHANG, 2004). Os objetivos de aprendizagem devem descrever, de maneira 
clara e objetiva, o que se espera que o aprendiz alcance como resultado do processo de ensino-

dem ser agrupados em 
três domínios (BLOOM, 1956): (i) cognitivo; (ii) psicomotor; (iii) afetivo. Entretanto, o domínio 
cognitivo é comumente o único domínio utilizado para construção dos objetivos de aprendizagem 

se intensamente a 
2001) e que 

er e recordar informações importantes da 

se à capacidade de interpretar o material instrucional, 

conhecimento adquirido em uma 

: corresponde a capacidade de dividir o conhecimento em partes menores e refletir 

corresponde exatamente ao último nível da taxonomia de 
(2001). Neste nível o indivíduo 

nal da taxionomia de Bloom, este nível pressupõem a 
capacidade de organizar, reunir o conhecimento atual e construir um novo conhecimento. 

Originalmente hierarquizados e construídos sobre a forma de pirâmide por Bloom (1956), mesmo 
possível verificar que os níveis cognitivos estão dispostos ainda de forma 

hierárquica, de modo que, cada nível superior pressupõe o desenvolvimento dos níveis mais 
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baixos (CHEAL & RAJAGOPALAN, 2007). Também correspondendo a versão original da taxonomia, 
em sua revisão cada um dos níveis cognitivos recebe uma lista de verbos que auxiliam na definição 
dos objetivos de aprendizagem, tal como disposto no Quadro 3. 

Quadro 3. Verbos que definem os objetivos de aprendizagem por níveis cognitivos 

Níveis Verbos Exemplos 
Lembrar reconhecer, recordar Identificar as formas geométricas. 
Entender classificar, comparar, exemplificar, 

explicar, inferir, interpretar, resumir 
Interpretar o enunciado de um problema e 
convertê-lo em uma equação algébrica. 

Aplicar executar, realizar Aplicar as soluções de problemas já 
discutidos em novas situações.  

Analisar atribuir, diferenciar, organizar Diferenciar as informações importantes das 
irrelevantes no enunciado de um problema. 

Avaliar criticar, verificar Estabelecer critérios e criticar a redação 
produzida por outro aprendiz. 

Criar gerar, planejar, produzir Gerar hipóteses sobre um determinado 
tema e verificá-las. 

Fonte: Adaptado de Anderson e Krathwohl (2001). 

Assim como uma instrução pode atingir diferentes objetivos de aprendizagem, a esta comumente 
é atribuída diferentes níveis cognitivos ao qual se pretendem alcançar durante a instrução. Por 
exemplo, uma unidade de ensino pode estabelecer objetivos que atendam aos níveis conhecer, 
aplicar e analisar, tendo como requisito que o aprendiz já tem um nível de entendimento do 
assunto a ser abordado (CHEAL & RAJAGOPALAN, 2007). 

Ainda na etapa de design, demais questões além dos objetivos de aprendizagem devem ser 
abordadas, como a definição das atividades de ensino e as avaliações (DICK & CAREY, 1996; 
LESHIN, POLLOCK & REIGELUTH, 1992). Outras questões como a definição de materiais de apoio, 
tipos de mídias utilizadas na instrução, recursos disponíveis no ambiente, dentre outros, 
colaboram para um projeto completo da instrução (CHEAL & RAJAGOPALAN, 2007). 

Ao termo atividade de ensino referem-se todas as situações criadas pelo instrutor ou ações por 
este realizadas, que tenham por objetivo provocar nos aprendizes mudanças intelectuais, afetivas 
ou motoras (MORAES, 2009). A elaboração de uma estratégia de ensino consiste, essencialmente, 
na definição e organização das atividades de ensino, as quais o instrutor se utilizará na interação 
com os aprendizes durante o processo de ensino-aprendizagem (TYLER, 1949). 

Para a definição de um conjunto de atividades de ensino o instrutor pode apoiar-se nos nove 
eventos instrucionais de Gagné (GAGNÉ, BRIGGS & WAGNER, 1992), que orientam para a 
necessidade de atividades não necessariamente orientadas aos objetivos de aprendizagem, mas 
de apoio, como por exemplo, ganhar a atenção do aprendiz. Nestas atividades, o instrutor possui 
ainda mais liberdade, podendo explorar diferentes abordagens, ainda que experimentais. 
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Ainda na definição de sua estratégia de ensino, o instrutor pode optar por diferentes abordagens, 
não se concentrando somente em aulas expositivas e pouco participativas. As atividades de ensino 
focadas na pesquisa, experimentação e discussão de conceitos e técnicas, permitem elevar os 
aprendizes à condição de construtores do conhecimento, contando com o apoio do instrutor como 
facilitador deste processo (MORAES, 2009). Dentre as aplicações desta abordagem estão 
seminários, práticas de campo, pesquisas bibliográficas, estudos dirigidos, construção de modelos 
e simulação, jogos educacionais e pesquisas e práticas de laboratório. 

Para Ertmer e Newby (1993), ainda com referência a taxonomia original de Bloom (BLOOM, 1956), 
é possível correlacionar os níveis cognitivos às práticas das três principais teorias de 
aprendizagem, colaborando para a definição das atividades de ensino e por consequência a 
definição da estratégia de ensino. Os primeiros níveis cognitivos, que correspondem a lembrar e 
entender, poderiam ser atingidos através de uma abordagem comportamentalista, que prevê a 
repetição e o feedback aos estímulos como principal fonte de aprendizado. Já os níveis de 
aplicação e análise, seriam atendidos pelas práticas da teoria cognitivista, que foca na correlação 
de diferentes conceitos para a formação do novo conhecimento. Enquanto que os níveis 
superiores, avaliar e criar, poderiam ser fortemente baseados na teoria construtivista, dado que 
para atingir a capacidade de criar, o aprendiz deve ser capaz de formular hipóteses e projetar a 
verificação destas. Esta possível relação dos níveis cognitivos com as teorias de aprendizagem, 
apesar de pouco abordada na literatura, podem indicar ao instrutor ou ao responsável por 
planejar a instrução, quais materiais, práticas ou abordagens podem ser mais significativos dados 
os objetivos finais da instrução. 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ainda que vista como uma das atividades de 
ensino, consiste inicialmente na verificação do atendimento ou não dos objetivos de 
aprendizagem. Como resultado desta verificação tem-se um retrato da efetividade da estratégia 
de ensino adotada, que inclui a própria avaliação. Ainda que de maneira geral: “a avaliação 
espelha ou reflete, de maneira implícita ou explícita, algum valor que possibilita ao avaliador julgar 
e comparar diferentes realidades num determinado contexto educacional” (VALE, 1979). 

A interpretação e análise dos resultados é parte integrante do processo de avaliação e deve 
ocorrer parte pelo instrutor e parte pelo aprendiz. Sendo assim, a estratégia de ensino deve 
reforçar a necessidade do aprendiz de refletir sobre os resultados por este obtido, verificando seu 
rendimento e avanços, frente ao conhecimento ou experiências anteriores (MCKEACHIE, 1996).  

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem pode ser categorizada quanto ao seu objetivo 
final em: (i) classificatória, o resultado da avaliação é utilizado essencialmente para seleção e 
categorização dos aprendizes; e (ii) diagnóstica, em que o objetivo principal é apoiar a tomada de 
decisão na condução do processo de ensino-aprendizagem (BLACK & WILIAM, 1998).  

Na definição ou montagem de uma avaliação o instrutor deve inicialmente optar por uma 
integração ou não com as atividades de ensino (MORAES, 2009). Em seguida, deve-se escolher um 
instrumento ou meio de avaliação que responda se os objetivos educacionais foram ou não 
atingidos (BLACK & WILIAM, 1998). Por exemplo, em uma avaliação integrada, o instrutor pode 
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estabelecer uma atividade de pesquisa de campo que tenha como resultado um relatório e neste 
concentrar a avaliação da atividade. 

De maneira conjunta a definição do instrumento de avaliação o instrutor deve estabelecer os 
critérios, os quais serão verificados. Nesta definição deve-se determinar: (i) o que e quanto vai ser 
avaliado; (ii) quando e como vai ocorrer a avaliação; e (iii) qual o símbolo (nota, grau ou conceito) 
que vai expressar o resultado da avaliação (BLACK & WILIAM, 1998). A comunicação prévia dos 
critérios de avaliação aos aprendizes permite uma compreensão ainda melhor dos objetivos de 
aprendizagem (NICOL & MACFARLANE-DICK, 2006). 

Ao fim da etapa de design, seguindo o modelo ADDIE, segue-se então para a etapa de 
desenvolvimento (development), onde são elaborados os materiais para as atividades planejadas 
na etapa anterior. Os materiais para elaboração podem incluir, por exemplo, apresentações 
multimídia ou mesmo a implementação de um software específico (MOLENDA, 2003a). A 
qualidade do material produzido para o apoio a instrução permite ao instrutor elevar o nível de 
interesse dos aprendizes. Em cursos à distância a etapa de desenvolvimento recebe ainda mais 
atenção, dado que grande parte da interação do aluno com o curso se dá por meio dos materiais 
de apoio. 

A etapa de implementação (implementation) ou realização do modelo ADDIE é o momento em 
que coloca-se em prática o projeto instrucional elaborado em conjunto com os materiais 
produzidos (MOLENDA, 2003a). A principal recomendação a esta etapa refere-se à seguir, sempre 
que possível, o projeto previamente estabelecido. Para Moraes (2009), o instrutor deve ter a 
liberdade e a capacidade de optar por uma mudança no plano, caso identifique qualquer 
dificuldade para alcançar os objetivos estabelecidos. 

A avaliação dos resultados do projeto permite identificar os pontos fracos e pontos fortes do 
projeto aplicado, indicando ainda, melhorias a serem aplicadas em uma nova revisão do projeto 
(MOLENDA, 2003a). O modelo apresentado por Kirkpatrick e Kirkpratrick (2006), para avaliação de 
programas de treinamento divide a avaliação em quatro diferentes níveis, reação, aprendizagem, 
comportamento e resultados. O Quadro 4 apresenta uma visão geral dos quatro níveis 
estabelecidos por Kirkpatrick e Kirkpratrick (2006). 
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Quadro 4. Visão geral sobre o modelo de avaliação 

Níveis Objetivo Exemplo de ferramentas e métodos 
Reação Avaliar a reação do aprendiz como 

objetivo de verificar a sua 
satisfação quanto à instrução, 
material, instrutores e etc. 

Questionários aplicados durante a 
instrução; Pesquisa de satisfação ao fim 
da instrução. 

Aprendizagem Avaliar o conhecimento adquirido 
durante a instrução. 

Testes sobre o conteúdo abordado, 
aplicados antes e depois da instrução. 

Comportamento Avaliar o conhecimento aplicado, 
determinando a diferença, a 
relevância e a sustentabilidade da 
aplicação do novo conhecimento. 

 Observação e entrevistas. 

Resultados Avaliar o efeito do conhecimento 
no ambiente. 

Pesquisas de longo prazo após a 
instrução; Observação, entrevista e 
avaliação após a instrução. 

Fonte: Adaptado de Kirkpatrick (1998). 

Para o modelo apresentado por Kirkpatrick e Kirkpratrick (2006), Philips (2003) propõe a criação 
de um quinto nível de avaliação, o retorno do investimento (return of investiment - ROI). Neste 
quinto nível é avaliado o ganho ou retorno efetivo da participação em um dado treinamento, esta 
avaliação poderia ser realizada do ponto de vista do participante, o aprendiz, ou mesmo do ponto 
de vista da corporação, no caso desta ser a responsável por custear e/ou dispensar em horário 
produtivo o colaborador para o treinamento. 

Após a aplicação da avaliação, etapa final do modelo ADDIE, o modelo é novamente aplicado 
tendo como entrada em sua etapa de análise os resultados da avaliação do projeto já aplicado. 
Assim, os resultados obtidos na avaliação da instrução formam a base para a melhoria contínua do 
projeto de maneira geral, incluindo a abordagem, os métodos e os materiais utilizados (MOLENDA, 
2003a). 

2.2.3 Jogos Educacionais 

Os jogos, digitais ou não, podem ser projetados para serem utilizados como ferramentas para 
diversos fins que não apenas o entretenimento, a este grupo de jogos é atribuído o termo jogos 
sérios (serious games) (ZYDA, 2005). Para Zyda (2005), os jogos sérios contemplam uma categoria 
de jogos que utilizam o entretenimento resultante da atividade lúdica como meio motivador e 
facilitador no atingimento de objetivos ligados à: educação, treinamento, política, saúde ou 
estratégias comerciais. 

Já os jogos educacionais referem-se aos jogos ligados diretamente a educação e treinamento 
(MICHAEL & CHEN, 2005). Para que um jogo seja considerado educacional, este deve conter, ainda 
em seu projeto, objetivos educacionais explicitamente definidos, sem o propósito de ser jogado 
por simples prazer (MICHAEL & CHEN, 2005). Entretanto, existem outras interpretações, em que 
um jogo pode ser educacional dependendo do seu uso. Por exemplo, Prensky (2007) afirma que 
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um jogo pode ser considerado uma ferramenta educacional desde que este apresente uma 
contribuição efetiva para o projeto instrucional, mesmo que esta contribuição seja resultante de 
uma atividade inicial e motivadora ao tema abordado na instrução. Isto significa que um jogo 
comum, não inicialmente concebido com o intuito de ensinar, pode ser utilizado durante a 
instrução (PRENSKY, 2007). Frente a definição de jogos sérios e jogos educacionais, é possível 
observar que os jogos sérios representam um grupo mais abrangente de jogos se comparados aos 
jogos educacionais, dado que jogos com fins estratégicos ou mesmo comerciais também são 
classificados como jogos sérios.  

Ao utilizar jogos não originalmente projetados para a atividade instrucional, o instrutor torna-se o 
principal, se não o único, responsável por identificar quais conceitos podem ser absorvidos pelos 
aprendizes durante ou após o jogo. Dentre os possíveis problemas envolvidos no uso destes jogos 
durante a instrução está essencialmente à desvirtuação dos objetivos educacionais. Assim, o 
instrutor precisa avaliar criteriosamente qual o nível de contribuição do jogo para o tema 
abordado (ALDRICH, 2005). 

A principal contribuição dos jogos para a educação está diretamente ligada à motivação, 
característica inerente aos jogos (DEMPSEY et al, 1993). Este fator motivador dos jogos resulta da 
exploração de outros fatores como a diversão, competitividade, desafios, interação, 
representação, narrativa, dentre outros. A soma dos fatores motivantes tende a criar um 
ambiente em que o jogador passa a querer jogar, tornando a atividade de jogar prazerosa, tendo o 
jogo, objetivos educacionais ou não (PRENSKY, 2007).  

 “A ludicidade poderia ser a ponte facilitadora da aprendizagem se o 
professor pudesse pensar e questionar-se sobre sua forma de ensinar, 
relacionando a utilização do lúdico como fator motivante de qualquer tipo 
de aula” (CAMPOS, 1986). 

Outra oportunidade apresentada pelos jogos ao ensino se dá através da experimentação, dado 
que as ações realizadas pelo jogador, bem como as suas consequências, têm seu início e fim no 
próprio jogo (SQUIRE et al, 2004). Este tipo de experimentação, comum aos jogos de simulação, 
permite colocar o aprendiz em contato com situações reais sem que as consequências reais dessa 
situação venham a causar prejuízos financeiros ou mesmo às vidas humanas envolvidas (SQUIRE et 
al, 2004). Verificar diferentes abordagens sob um mesmo problema é apontado como outro 
benefício da simulação, ao jogador é permitido verificar os diferentes resultados, mesmo que 
catastróficos, de suas ações e com base nestes verificar hipóteses inicialmente levantadas. 

Para determinados contextos, a construção de jogos de simulação oferece ainda outro desafio 
além da recriação do ambiente real, a recriação das sensações e sentimentos, isso se faz 
necessário pela forte influência do estado psicológico do indivíduo sob suas ações e reações 
(MORRIS, HANCOCK & SHIRKEY, 2004). Como exemplo, pode-se tomar a criação de um ambiente 
simulado para o treinamento de ações militares. Como envolver o jogador na simulação a ponto 
de este experimentar o medo, pavor ou a pressão de uma situação real? Diversos são os fatores 
que exercem influencia sob o nível de imersão do jogador ao ambiente simulado, dentre estes a 
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narrativa, os efeitos sonoros e gráficos e os recursos tecnológicos utilizados na interação homem-
máquina (ALEXANDER et al, 2005). 

O projeto ou design dos jogos educacionais são constituídos basicamente da soma do design de 
jogos e o design instrucional, dado que a este projeto são atribuídos os seis elementos estruturais 
dos jogos convencionais descritos na seção 2.2.1, somadas às questões relevantes ao design 
instrucional apresentadas na seção 2.2.2. Partindo do pressuposto que o jogo deve ensinar e este 
é o seu foco, duas perguntas iniciais devem ser respondidas: O que os aprendizes deveriam 
aprender com o jogo? Como os aprendizes deverão aprender? (PIVEC, DZIABENKO & SCHINNERL, 
2003). A resposta a primeira pergunta obtêm-se pelo levantamento dos objetivos educacionais, 
enquanto que a segunda, refere-se a como o jogo permitirá aos aprendizes alcançar tais objetivos, 
esta resposta pode ser apresentada por meio da descrição da dinâmica do jogo ou a jogabilidade. 

Os jogos educacionais podem ser classificados em estilos ou gêneros de maneira semelhante aos 
demais jogos, conforme apresentado no Quadro 1. Com base nesta classificação dos jogos é 
possível apontar quais estilos de jogos são mais adequados ao tipo de conteúdo a ser abordado, 
conforme apresentado no Quadro 5 (PRENSKY, 2007): 

Quadro 5. Conteúdo x Estilo de Jogo 

Conteúdo Estilo de Jogo 
Fatos Ação e Esporte 
Habilidades RPG e Aventura 
Julgamento RPG, Aventura e Estratégia 
Comportamentos RPG 
Teorias Simulação e Estratégia 
Raciocínio Puzzle 
Processos Estratégia, Aventura e Simulação 
Procedimentos Puzzle 
Criatividade Puzzle 
Linguagem RPG 
Sistemas Simulação 
Observação Aventura 
Comunicação RPG 

Fonte: Adaptado de Prensky (2007). 

Especificamente para os jogos de simulação existe um elemento adicional a sua formação que 
envolve o contexto real ou o ambiente a ser simulado. Neste contexto os estudos de caso 
demonstram-se aliados importantes essencialmente por descreverem uma situação real 
(PERCIVAL & ELLINGTON, 1980). O estudo de caso é definido como um estudo aprofundado com o 
objetivo de evidenciar ou ilustrar uma característica em particular de uma situação real ou 
simulada (PERCIVAL & ELLINGTON, 1980). Enquanto que a simulação pura é caracterizada como 
uma representação de uma situação real. A Figura 10 demonstra a relação existente entre os 
jogos, simuladores e estudos de caso. 
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Figura 10 – Relação entre jogos, simulação e estudos de caso 

Fonte: Percival e Ellington (1980) 

Os jogos educacionais podem ser utilizados sob uma abordagem pontual durante a instrução, 
apenas complementando a experiência dos aprendizes, ou sob uma abordagem em que o jogo 
compreende praticamente toda a instrução, incluindo no jogo até mesmo a avaliação dos 
aprendizes. A aplicação coordenada de jogos durante a instrução dá origem à prática instrucional 
de aprendizado baseado em jogos (game based learning) (GARRIS, AHLERS & DRISKELL, 2002). A 
prática baseia-se no aprendizado a partir de situações problemas, em que a capacidade física ou 
mental do aprendiz é colocada a prova, semelhante ao aprendizado baseado em problemas 
(problem based learning), que toma por base que o conhecimento se origina de um 
questionamento, dúvida ou problema (GARRIS, AHLERS & DRISKELL, 2002) (BURROWS & 
TAMBLYN, 1980). A Figura 11 ilustra o processo de aprendizado baseado em jogos, em que o 
jogador ou aprendiz a partir do feedback fornecido pelo jogo realiza seus julgamentos e por 
consequência uma análise de seu comportamento anterior, levando-o se necessário a outro 
comportamento ou atitude e novamente esperando por uma resposta do sistema a fim de realizar 
um novo julgamento. 
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Figura 11 – Model of game-based learning 

Fonte: Garris, Ahlers e Driskell (2002) 

Dentre os desafios no uso de jogos na educação está o fato de que o jogador pode vencer ou 
mesmo perder uma partida sem que tome consciência dos conceitos ou mesmo da estratégia 
utilizada (VALENTE, 1999). Naturalmente, esta dificuldade se faz presente em jogos que 
simplesmente envolvem o jogador em uma competição sem a devida atenção ao contexto, 
desfavorecendo o processo de aprendizagem. Sem a tomada de consciência do tema ou da 
estratégia, dificilmente o aprendiz é capaz de criar as associações necessárias para a construção do 
conhecimento. Para evitar esta possível dificuldade do aprendiz em relacionar os conceitos ou 
práticas abordados no jogo, sem que seja necessária a retirada do elemento de competição, o jogo 
pode apresentar novas situações problemas, contendo conflitos e desafios que coloquem a prova 
o entendimento do jogador sobre os conceitos abordados. Outra abordagem para evitar esta 
dificuldade refere-se à discussão das ações tomadas pelo jogador, esta abordagem é conhecida 
como depuração, dado que os passos ou ações do jogador lhe serão apresentadas e questionadas, 
permitindo uma reflexão quanto à estratégia utilizada na tomada de decisão (VALENTE, 1999). 
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3 Estado da Arte 

Nesta seção são descritas as ferramentas similares identificadas, tendo como base a proposta 
desta solução, um jogo educacional para ensino de teste de software. Inicialmente são elencadas 
características, as quais são tomadas como base para a avaliação e mesmo a comparação entre as 
soluções apresentadas. Na seção seguinte, são apresentadas as ferramentas e por fim uma tabela 
comparativa que resume de maneira geral o atendimento das soluções quanto às características 
verificadas. 

3.1 Características para análise de soluções similares 

Para a análise de soluções similares a esta proposta, foram elencadas características tendo como 
base o estudo bibliográfico já apresentado. Estas características, apresentadas na forma de 
requisitos de alto nível, são utilizadas como elementos chave para comparação entre as diferentes 
soluções analisadas e a proposta deste projeto. A cada uma das características será aplicada a 
caracterização apresentada no Quadro 6. A lista de características inclui:  

1. Possui as características estruturais de um jogo: se o jogo possuir todas as características 
estruturais apontadas na seção 2.2.1, a caracterização será T. Caso não possua todas as 
características de um jogo, a caracterização será P. Caso o jogo não possua nenhuma 
característica dos jogos, a caracterização será N. 

2. Definição dos Objetivos Educacionais: se o jogo possuir os objetivos educacionais 
explicitamente definidos, a caracterização será T. Caso o jogo não possua objetivos 
educacionais definidos e tenha como objetivo o ensino, a caracterização será P. Caso o jogo 
não possua qualquer objetivo educacional, a caracterização será N.   

3. Destina-se ao desenvolvimento de habilidades em teste de software: se o jogo possui como 
objetivo o ensino de atividades e técnicas de teste de software como as descritas na seção 
2.1, a caracterização será T. Caso o jogo tenha como objetivo o ensino do processo de 
desenvolvimento de software e envolva de alguma maneira o teste de software, a 
caracterização será P. Caso o jogo não possua nenhum indicativo do ensino de teste de 
software como seu objetivo, a caracterização será N. 

4. Fornece o feedback ao aluno sobre o seu desempenho: se o jogo apresentar o feedback em 
tempo real sobre o desempenho do jogador, a caracterização será T. Caso o jogo apresente 
apenas um feedback ao final do jogo, a caracterização será P. Caso o jogo não apresente 
qualquer feedback ao jogador quanto ao seu desempenho, a caracterização será N. 

5. Classificação do jogo quanto ao gênero: o jogo avaliado será classificado de acordo com o 
Quadro 1, disponível na seção 2.2.1, que compreende os gêneros de ação, aventura, luta, 
puzzle, RPG, simulação, esporte, estratégia, competição, cooperação, programação e 
gerenciamento e negócios. 
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6. Classificação do jogo quanto à interação: o jogo será classificado quanto a interação de 
acordo com a seção 2.2.1: jogador único vs. jogo, múltiplos jogadores individuais vs. jogo, 
jogador vs. jogador, competição unilateral, competição multilateral, jogo cooperativo e 
competição entre times. 

7. Pode ser utilizado sem a presença de um instrutor: se o jogo em sua descrição prevê a sua 
utilização sem a presença do instrutor, a classificação será T. Caso o jogo não faça qualquer 
menção a sua utilização sem a presença do instrutor, mas possuir documentação ou ajuda 
durante o seu uso, a classificação será P. Caso o jogo não tenha nenhum tipo de apoio ao 
usuário iniciante, a caracterização será N. 

8. O jogo é disponibilizado livremente para uso: se o jogo for livre para uso (free) e 
disponibilizado para download, a caracterização será T. Caso o jogo seja livre para uso e o 
download do mesmo não esteja disponível, a caracterização será P. Caso o jogo será pago 
ou tenha qualquer outro tipo de licença que impeça o seu uso gratuito, a caracterização 
será N. 

9. O jogo possui uma avaliação da efetividade de seu uso: se o jogo possuir uma avaliação 
quantitativa, formal e científica, a caracterização será T. Caso o jogo possua uma avaliação 
não formal, a caracterização será P. Caso o jogo não possua qualquer tipo de avaliação, a 
caracterização será N. 

10. Classificação do jogo quanto à plataforma: os jogos serão classificados quanto à plataforma, 
como descrito na seção 2.2.1: não digital, web, desktop, mobile e console. 

Quadro 6. Legenda para caracterização das soluções similares 

Caracterização Descrição 
T Indica que a característica está totalmente presente. 
P Indica que a característica está parcialmente presente. 
N Indica que a característica não está presente. 

  

Estas características são apresentadas a seguir utilizando o prefixo CAR seguido de seu 
identificador numérico, tendo como objetivo evitar a redundância e simplificar a leitura do texto. 
Como exemplo a característica (CAR03), refere-se ao escopo do jogo o qual deve incluir todos os 
passos do processo de teste. 

3.2 Soluções similares 

A análise de soluções similares, além da definição das características para avaliação, depende 
ainda da busca e seleção de trabalhos publicados com referência ao tema proposto neste 
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trabalho, um jogo para o apoio ao ensino de teste de software. Para busca e seleção de soluções 
similares foram utilizados como fonte de pesquisa os sistemas6: 

• Google Scholar. 
• CiteSeer. 
• IEEExplorer. 
• ACM Digital Library. 
• Teses, dissertações e monografias em Computação. 

Inicialmente buscou-se por jogos específicos para o apoio ao ensino de teste de software, para 
está pesquisa foram utilizados os termos em inglês e português: 

• Jogo para ensino de teste de software - software testing game learning. 
• Ensino baseado em jogos para teste de software - software testing game based learning. 
• Abordagem para o ensino de teste de software - software testing teaching approach. 
• Usando jogos para o ensino de teste de software - using game teach software testing. 
• Jogo educacional de teste de software - educational game software testing. 
• Ensinando teste de software com jogos - game teaching software testing. 

Como resultado para esta pesquisa observou-se a ausência de jogos para o apoio ao ensino de 
teste de software. Com base neste fato, ainda para análise de soluções similares foram 
selecionados alguns dos jogos que se propõem ao ensino de engenharia de software de forma 
geral. Para esta seleção foram utilizados os sistemas de pesquisa anteriormente citados com os 
termos de pesquisa: 

• Jogo para ensino de Engenharia de Software - software engineering game learning. 
• Ensino baseado em jogos para Engenharia de Software - software engineeringgame based 

learning. 
• Abordagem para o ensino de Engenharia de Software - software engineeringteaching 

approach. 
• Usando jogos para o ensino de Engenharia de Software - using game teach software 

engineering. 
• Jogo educacional de Engenharia de Software - educational game software engineering. 
• Ensinando Engenharia de Software com jogos - game teaching software engineering. 

Para a pesquisa acima foram identificados os jogos: 

• SimSE (NAVARRO, 2006). 
• SE•RPG (BENITTI & MOLLÉRI, 2008). 
• The Incredible Machine (DANTAS, BARROS & WERNER, 2004). 

                                                           
6 Em vista da não desmobilização de outras fontes de pesquisa pela instituição, como Springer e 
Elsevier, a pesquisa limitou-se as fontes acima citadas. 
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• Planager (KIELING & ROSA, 2006). 
• SESAM (LUDEWIG, 2003). 
• X-MED (GRESSE VON WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009). 
• SimulES (FIGUEIREDO et al, 2007). 
• SimVBSE (JAIN & BOEHM, 2006). 

Dentre os jogos identificados, todos exceto o SimVBSE (JAIN & BOEHM, 2006) puderam ser 
testados e analisados. Assim, o SimVBSE não será contemplado na análise de soluções similares, 
pois o jogo não estava disponível. Com isso, segue-se com a uma breve descrição das demais 
soluções similares analisadas de forma individual, correlacionando-as a lista de características, 
indicando se estas estão presentes ou não na solução. 

3.2.1 SimSE 

O jogo de simulação SimSE (NAVARRO, 2006), apresenta ao jogador um ambiente simulado em 
que o desafio consiste em conduzir e concluir um projeto de software com base em pré-condições 
estabelecidas, como prazo e custo. Inicialmente o jogador recebe as informações do projeto 
contendo as restrições para o seu sucesso. Durante o jogo a construção dos artefatos necessários 
para o projeto deve ser conduzida pelos integrantes da equipe e o jogador é o responsável por 
determinar quem deverá desempenhar cada tarefa. Dentre os experimentos efetuados utilizando 
o SimSE, pode-se destacar o Experimento Comparativo, assim denominado por Navarro (2006), o 
qual compreendeu 19 alunos, sendo que 7 destes jogaram o SimSE, outros 6 tiveram aulas 
expositivas e os 6 restantes receberam apenas o material de leitura para os estudos. Neste estudo 
de maneira geral os 7 alunos que jogaram o SimSE não obtiveram melhores resultados que os 
outros grupos, segundo Navarro (2006), nenhum dos alunos que jogou conseguiu completar o 
jogo, sendo esta uma forte evidência de que o jogo deveria ser utilizado de maneira coordenada 
com a disciplina teórica. A Figura 12 apresenta a interface principal do SimSE. 
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Figura 12 – Interface do jogo SimSE 

 

Jogando o SimSE, ou mesmo consultando a dissertação de Navarro (2006), é possível identificar 
que o jogo contempla todas características estruturais de um jogo (CAR01 - T). Os objetivos 
educacionais do SimSE são definidos para cada modelo construído, partindo-se dos três modelos 
inicialmente concebidos para o SimSE, todos estes possuem a definição dos objetivos educacionais 
(CAR02 – T). O jogo de simulação SimSE compreende de maneira geral todo o processo de 
concepção e construção de um software e no que se refere especificamente ao teste de software, 
este trata apenas como uma atividade que deve ser realizada, não fornecendo detalhe algum da 
atividade (CAR03 – P). O jogo fornece ao jogador feedback em tempo real sobre o seu 
desempenho parcial e ao fim do jogo com o resumo da partida (CAR04 – T). Como demonstrado 
em seus experimentos o SimSE pode ser jogado sem a presença do instrutor, sendo recomendado 
apenas que os jogadores possuam um conhecimento ainda que teórico do conteúdo abordado no 
jogo (CAR07 – T). Diversos experimentos foram realizados com o jogo para verificação de sua 
efetividade no ensino de engenharia de software, experimentos estes segundo documentado 
realizados de maneira formal e sistemática (CAR09 – T). O SimSE está disponível para download7  
gratuitamente (CAR08 – T) e sua classificação quanto a interação é de Jogador Único vs. Jogo 
(CAR06), quanto ao gênero, trata-se de um jogo de Simulação (CAR05) e sua plataforma Desktop 
(CAR10). 

                                                           
7 http://www.ics.uci.edu/~emilyo/SimSE/ 

http://www.ics.uci.edu/~emilyo/SimSE/
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3.2.2 SE•RPG 

O SE•RPG (BENITTI & MOLLÉRI, 2008) ou Software Engineering • Role-playing Game, semelhante 
ao SimSE em alguns aspectos, consiste em um jogo para o ensino de engenharia de software, com 
maior foco no gerenciamento das atividades de desenvolvimento de software. Desenvolvido como 
um instrumento complementar ao ensino de engenharia de software, em sua avaliação, aplicada à 
24 acadêmicos do curso de Ciência da Computação que cursavam a disciplina de Engenharia de 
Software I na Universidade do Vale do Itajaí, os autores concluíram que o jogo contribuiu de forma 
positiva e significativa na fixação dos conteúdos relativos aos modelos cascata e iterativo, 
contemplados no jogo (CAR09 – T). A Figura 13 apresenta a interface do jogo durante a execução 
de um projeto pelo jogador. 

 
Figura 13 – Interface do jogo SE•RPG 

 

O SE•RPG trata-se de um jogo que combina os elementos de RPG e Simulação (CAR05) que 
permite ao jogador atuar como gerente de projetos, atribuindo aos membros de sua equipe as 
atividades disponíveis para o ciclo de vida previamente selecionado, estas atividades não são 
realizadas diretamente pelo jogador, apenas delegadas. Todos os elementos estruturais de um 
jogo se fazem presentes no SE•RPG (CAR01 – T). Durante simulação da execução das atividades é 
apresentada ao jogador uma barra que representa o progresso atual de execução da atividade, ao 
fim o feedback é fornecido por meio de uma pontuação e um resumo com críticas as ações 
tomadas pelo usuário (CAR04 - T). O jogo não apresenta o processo de teste de software ao 
jogador e não permite a participação ativa do jogador em qualquer atividade de teste de software 
(CAR03 - P). Desenvolvido em Flash e executado a partir de um navegador WEB (CAR10), o jogo é 



 

disponibilizado gratuitamente para uso
de licença de uso (CAR08 – T). Permitindo apenas a utilização individual
Único vs. Jogo (CAR06), o jogo não apresenta a necessidade direta do acompanhamento de um 
instrutor (CAR07 - T). Os objetivos educacionais do jogo não explicitamente definidos, mesmo que 
possam ser facilmente extraídos com base no do
jogo (CAR02 – P). 

3.2.3 The Incredible Manager 

O jogo The Incredible Manager - TIM
assumir o papel de um gerente de projetos
projeto. O principal desafio apresentado ao jogador é o de concluir o projeto dentro das 
estimativas de custo e tempo. Inicialmente o jogador deve montar um planejamento das 
atividades e da equipe e após essa definição o jogo simula o planejamento 
jogador. O jogo é finalizado automaticamente caso o jogador ultrapasse as estimativas iniciais de 
custo e prazo. A Figura 14 apresenta a interface de simulação da execução do plano definido pelo 
jogador. 

Figura 14 – Interface do 

                                                           
8 http://www.inf.furb.br/~fabiane/serpg2/ 

52 

disponibilizado gratuitamente para uso em seu site8, mesmo não sendo apresentado qualquer tipo 
. Permitindo apenas a utilização individual, classificado como Jogador 

o jogo não apresenta a necessidade direta do acompanhamento de um 
Os objetivos educacionais do jogo não explicitamente definidos, mesmo que 

possam ser facilmente extraídos com base no documento (BENITTI & MOLLÉRI, 2008) e mesmo no 

 

TIM (DANTAS, BARROS & WERNER, 2004) permite ao jogador 
pel de um gerente de projetos de software, atuando no planejamento e controle do 

projeto. O principal desafio apresentado ao jogador é o de concluir o projeto dentro das 
estimativas de custo e tempo. Inicialmente o jogador deve montar um planejamento das 

essa definição o jogo simula o planejamento desenvolvido pelo 
automaticamente caso o jogador ultrapasse as estimativas iniciais de 

apresenta a interface de simulação da execução do plano definido pelo 

Interface do jogo The Incredible Manager 
 

qualquer tipo 
Jogador 

o jogo não apresenta a necessidade direta do acompanhamento de um 
Os objetivos educacionais do jogo não explicitamente definidos, mesmo que 

) e mesmo no 

permite ao jogador 
de software, atuando no planejamento e controle do 

projeto. O principal desafio apresentado ao jogador é o de concluir o projeto dentro das 
estimativas de custo e tempo. Inicialmente o jogador deve montar um planejamento das 

desenvolvido pelo 
automaticamente caso o jogador ultrapasse as estimativas iniciais de 

apresenta a interface de simulação da execução do plano definido pelo 

 

http://www.inf.furb.br/~fabiane/serpg2/
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Ao jogo foram aplicados dois experimentos com o intuito de verificar a sua efetividade no apoio ao 
ensino de gerência de projetos (CAR09 – T), os experimentos foram aplicados somente após uma 
carga teórica inicial sobre gerência de projetos, ainda em seu documento fica evidente que o jogo 
pode ser utilizado sem a presença de um instrutor (CAR07 – T). O jogo encontra-se disponível 
gratuitamente para download no site9 (CAR08 – T), sendo que o seu código fonte também é 
disponibilizado para download, ambos sob a licença de uso GPL10 (GNU General Public License). O 
TIM é classificado como um jogo de Simulação (CAR05), de plataforma desktop (CAR10), que 
permite apenas a utilização individual não prevendo qualquer tipo de interação entre os jogadores 
(CAR06) e possui todas as características estruturais de um jogo (CAR01 – T). Os objetivos de 
aprendizagem, de maneira semelhante ao SE•RPG, não são definidos em seu projeto, mas podem 
ser claramente extraídos após algumas rodadas do jogo (CAR02 – P). O feedback fornecido ao 
usuário durante o jogo deixa clara a situação parcial do projeto, mas caso o usuário ultrapasse as 
estimativas de custo e tempo o jogo é encerrado imediatamente e não são informadas quaisquer 
dicas ou críticas ao jogador (CAR04 – P). Por fim, durante o jogo não são abordadas em momento 
algum quaisquer atividades ou técnicas de teste de software (CAR3 – N). 

3.2.4 Planager 

O Planager (KIELING & ROSA, 2006) trata-se de um jogo para apoio ao ensino de gerência de 
projetos, abordando duas áreas da fase de planejamento: gerenciamento de escopo e 
gerenciamento do tempo. Para a gerência de escopo o jogo trata dos processos de definição do 
escopo e criação da EAP (Estrutura Analítica do Projeto). Enquanto que na gerência de tempo são 
tratados os processos de definição da atividade, sequenciamento de atividades e desenvolvimento 
do cronograma. O jogo compreende apenas a simulação do planejamento das atividades de um 
projeto, não envolvendo a simulação da execução das mesmas. Ao iniciar o jogador recebe um 
número de vidas, que simbolizam o número de vezes que o jogador pode errar e tentar 
novamente, ao gabaritar um desafio o jogador recebe como prêmio vidas extra, no momento em 
que o número de vidas atinge o valor zero, o jogo é finalizado. A Figura 15 apresenta a interface do 
Planager no momento de definição da estrutura analítica de projeto. 

                                                           
9 http://reuse.cos.ufrj.br/site/pt/ 
10 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

http://reuse.cos.ufrj.br/site/pt/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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Figura 15 – Interface do jogo Planager 

 

O Planager possui todas as características estruturais de um jogo (CAR01 – T), tendo ainda como 
reforço à competição a formulação de um ranking, identificando os jogadores com os melhores 
resultados obtidos no jogo, com isso, mesmo sendo de utilização individual, permite a interação 
entre os jogadores por meio de seus resultados obtidos, sendo classificado como Múltiplos 
Jogadores Individuais vs. Jogo (CAR06). Permitindo a utilização sem a presença de um instrutor 
(CAR07 – T), o jogo possui ainda um tutorial que contempla questões teóricas sobre gerência de 
projetos e sobre a utilização do jogo, sendo que, ambos, jogo e tutorial, encontram-se disponíveis 
em seu site11 gratuitamente, ainda que sua licença de uso não seja informada. Os objetivos 
educacionais do Planager não são explicitamente definidos, ainda que possam ser facilmente 
extraídos (CAR02 – P), ainda no material disponível sobre o jogo Planager (KIELING & ROSA, 2006), 
não é citada qualquer avaliação de sua efetividade enquanto jogo educacional (CAR09 – N). O 
Planager trata-se de um jogo de simulação (CAR05), de plataforma desktop (CAR10), que 
apresenta contínuo feedback ao jogador, utilizando a metáfora de vidas e pontos para 
recompensas e punições (CAR04 – T). As atividades e técnicas de teste de software não são 
abordadas pelo jogo, dado que estas estão fora do seu escopo (CAR03 – N). 

                                                           
11 http://www.inf.pucrs.br/~rafael/Planager/ 

http://www.inf.pucrs.br/~rafael/Planager/


 

3.2.5 SESAM 

O SESAM (LUDEWIG, 2003) ou Software Engineering Simulation using Animated Models
um simulador para gerência de projetos de software
SE•RPG, onde o jogador assume o papel de um gerente em um projeto de software e tem como 
desafio concluí-lo dentro do prazo e custo pré
verificação a qualidade do software desenvolvido. Inicialmente 
informações do projeto, na qual estão o custo
jogador deve montar a sua equipe e cada profissional possui um perfil onde são apontados pontos 
fortes e pontos fracos. Após a definição da equipe o jogador deve delegar as atividades aos 
membros da equipe. Durante o jogo alguns problemas típicos de gerência são simulados, como 
por exemplo, a ausência de membros da equipe por doença, com isso o jogo permite que o 
jogador desenvolva estratégias para situações típicas de um projeto de software real. A 
apresenta a interface do SESAM (LUDEWIG, 2003)
liderar. 

Figura 

O SESAM (LUDEWIG, 2003), é classificado por seus autores como um jogo de simulação e aventura 
(CAR05) para plataforma desktop (CAR10) para um único jogador, sem qualquer interação entre 
diferentes jogadores, não possuindo qualquer forma de ranking ou comparação entre diferentes 
jogadas (CAR06). O SESAM possui todas as características estruturais de um jogo (CAR01 
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Software Engineering Simulation using Animated Models trata
rência de projetos de software. Em muito aspectos similar aos jogos SimSE e 

, onde o jogador assume o papel de um gerente em um projeto de software e tem como 
lo dentro do prazo e custo pré-estabelecidos, tendo ainda como variável final de 

verificação a qualidade do software desenvolvido. Inicialmente são apresentadas ao jogador as 
informações do projeto, na qual estão o custo, prazo e qualidade, com base nestas informações o 

cada profissional possui um perfil onde são apontados pontos 
fortes e pontos fracos. Após a definição da equipe o jogador deve delegar as atividades aos 
membros da equipe. Durante o jogo alguns problemas típicos de gerência são simulados, como 

exemplo, a ausência de membros da equipe por doença, com isso o jogo permite que o 
jogador desenvolva estratégias para situações típicas de um projeto de software real. A Figura 

(LUDEWIG, 2003) para montagem da equipe a qual o jogador irá 

 
Figura 16 – Interface do jogo SESAM 

 

é classificado por seus autores como um jogo de simulação e aventura 
(CAR05) para plataforma desktop (CAR10) para um único jogador, sem qualquer interação entre 
diferentes jogadores, não possuindo qualquer forma de ranking ou comparação entre diferentes 
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exemplo, a ausência de membros da equipe por doença, com isso o jogo permite que o 
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diferentes jogadores, não possuindo qualquer forma de ranking ou comparação entre diferentes 

– T), o 
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jogo fornece ao jogador feedback contínuo sobre suas ações e seu desempenho, sendo que ao fim 
do jogo é apresentado um resumo e um aceite ou não do cliente quanto ao produto desenvolvido 
(CAR04 – T). Os objetivos educacionais do jogo são claramente definidos, tendo como foco o nível 
de aplicação do conhecimento teórico sobre gerência de projetos de software (CAR02 – T), 
contemplando de maneira geral as questões de teste de software, não permitindo ao usuário 
aplicar qualquer técnica ou prática de teste de software (CAR03 – P). Permitindo a utilização sem a 
presença do instrutor (CAR07 – T), o jogo encontra-se disponível gratuitamente para download em 
seu site12 (CAR08 – T), não sendo citada qualquer licença de uso. Com o objetivo de verificar a 
efetividade do uso do jogo SESAM foram realizados 2 experimentos e um estudo de caso (CAR09 – 
T), todos realizados com alunos de graduação e em nenhum destes foi possível provar a melhoria 
no desempenho dos alunos com a utilização do jogo. 

3.2.6 X-MED 

O jogo para o apoio ao ensino de medição e análise para projetos de software, X-MED (GRESSE 
VON WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009), apresenta um cenário com desafios que o 
jogador, assumindo o papel de um profissional responsável pelo processo de medição e análise 
deve responder aos desafios com base em seu conhecimento e experiência. De maneira linear o 
jogador é conduzido por todas as etapas do processo de medição, iniciando com a apresentação 
do contexto do projeto e finalizando com um resumo geral de seu desempenho no jogo. A Figura 
17 apresenta a interface do jogo X-MED no momento em que o jogador se reúne com os demais 
profissionais do projeto. 

                                                           
12 http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/research/sesam/download/download_e.html 

http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/research/sesam/download/download_e.html
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Figura 17 – Interface do jogo X-MED 

 

O jogo X-MED possui todas as características estruturais de um jogo, evidenciadas em seu artigo 
(GRESSE VON WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009) (CAR01 – T), onde no mesmo são 
definidos os objetivos de aprendizagem (CAR02 – T), os quais compreendem os níveis de 
lembrança, compreensão e aplicação da taxonomia de Bloom revisada por Anderson e Krathwohl 
(2001). O jogo não compreende em momento algum qualquer atividade de teste de software, 
dado que este se encontra totalmente fora do escopo definido para o jogo (CAR03 – N). Para sua 
aplicação o jogo é recomendado como um complemento ao ensino de medição e análise de 
projetos de software, podendo este ser utilizado sem a presença de um instrutor (CAR07 – T). Foi 
aplicado ao jogo um experimento para a avaliação da sua efetividade no apoio ao ensino (CAR09 – 
T), com o resultado da avaliação não foi possível verificar um aumento no conhecimento dos 
jogadores. Ao jogar o X-MED é possível observar a preocupação com o feedback ao jogador, dado 
que a cada desafio a resposta do jogador é avaliada e criticada quando necessário, já ao fim do 
jogo é exibido uma pontuação para o desempenho obtido na partida (CAR04 – T). O X-MED, de 
plataforma desktop (CAR10), encontra-se disponível gratuitamente para download no site13 
(CAR08 – T) e trata-se de um jogo de simulação (CAR05) para ser jogado individualmente (CAR06). 

3.2.7 SimulES 

O SimulES ou Simulador de Engenharia de Software (FIGUEIREDO et al, 2007) trata-se de um jogo 
de cartas e dentre os jogos analisados, o SimulES é o único jogo não digital. A dinâmica do jogo 
inicia com a escolha de uma carta de projeto a qual contem as informações sobre o projeto e suas 

                                                           
13 http://www.incremental.com.br/xmed/ 

http://www.incremental.com.br/xmed/
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restrições, como por exemplo, qualidade e orçamento. Em seguida os participantes do jogo devem 
utilizar as cartas de engenheiros de software para conceber, construir e testar a solução. Durante 
o jogo podem surgir cartas de problemas, as quais simulam obstáculos comuns em projetos de 
desenvolvimento de software. O jogo se encerra no momento em que o primeiro jogador concluir 
o projeto escolhido no início do jogo, respeitando as restrições impostas por este. A Figura 18 
apresenta algumas das cartas de engenheiros de software disponibilizadas. 

 
Figura 18 – Cartas de engenheiros de software do jogo SimulES 

 

O SimulES é classificado como um simulador de engenharia de software (CAR03) e possui todas as 
características estruturais de um jogo (CAR01 – T), dentre elas a competição, que por se tratar de 
um onde cada jogador compete diretamente com os demais (CAR06). Apesar de abranger todo o 
processo de concepção e desenvolvimento de um software, ainda que de maneira lúdica, o jogo 
não permite a prática de nenhuma das técnicas ou atividades de teste de software, apenas 
destaca a sua importância para a qualidade do projeto (CAR03 – P). Os objetivos educacionais do 
jogo não são explicitamente definidos, mais podem ser facilmente extraídos em sua aplicação com 
os alunos (CAR02), quanto a avaliação formal do jogo, os autores (FIGUEIREDO et al, 2007) 
comentam que o jogo já foi aplicado com algumas turmas de engenharia de software e apenas 
uma comparação entre este e outro jogo similar foi realizada, não havendo assim, uma avaliação 
formal para verificar a sua efetividade no ensino (CAR09 – P). Por não se tratar de um jogo digital 
(CAR10), o feedback visual do jogo é imediato, permitindo ao jogador identificar seu desempenho 
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em comparação com os demais (CAR04 – T), e em seu site14 é disponibilizado gratuitamente para 
download o material necessário para a aplicação do jogo (CAR08 – T). O jogo ainda que contendo 
um guia para sua utilização, foi identificado pelos autores uma certa dificuldade inicial dos 
jogadores para entender a dinâmica do jogo, sendo necessária a presença de um instrutor para 
guiar as primeiras rodadas do jogo (CAR07 – P). 

3.3 Resumo comparativo entre as soluções verificadas 

Com base na análise isolada de cada uma das soluções similares apresentadas pode-se verificar 
algumas características comuns que indicam uma direção para a concepção de um novo jogo 
educacional para engenharia de software. Com base nestas análises a seguir as soluções são 
comparadas enquanto suas características são discutidas. 

Pode-se observar a comum classificação dos jogos analisados quanto ao gênero, sendo que todas 
as soluções analisadas tratam-se de jogos de Simulação, ainda que os jogos SE•RPG (BENITTI & 
MOLLÉRI, 2008) e SESAM (LUDEWIG, 2003) possuam características de outros gêneros, 
respectivamente, RPG e Aventura. Pode-se apontar como o motivo para esta concentração de 
jogos de simulação para apoio ao ensino de engenharia de software a possibilidade de utilização 
dos jogos de simulação para a experimentação prática, permitindo ao jogador testar diferentes 
soluções para um determinado problema em um ambiente simulado, como discutido na seção 
2.2.3. 

Ao comparar o jogo de cartas não digital SimulES (FIGUEIREDO et al, 2007) com os demais jogos 
analisados, pôde-se verificar algumas características, como a necessidade de um instrutor para 
acompanhar as primeiras rodadas do jogo SimulES, algo dispensável para os demais jogos, pois 
estes exploraram as possibilidades do meio digital para incluir elementos de ajuda e mesmo 
tutoriais de passo a passo no ambiente do jogo. Outra questão trata-se da interação do jogador, o 
jogo SimulES foi desenvolvido para que os jogadores venham a competir entre si, o que pode ser 
apontada como uma limitação, pois exige que os jogadores estejam no mesmo local para jogar. No 
jogo Planager, esta competição entre jogadores é explorada por meio de um ranking, o que 
permite que os jogadores joguem em momentos e locais diferentes e ainda assim compararem 
seus resultados, com esta possibilidade o Planager poderia ser utilizado em uma disciplina não 
presencial, diferentemente do jogo SimulES. 

O consenso quanto à importância de experimentos para a avaliação da efetividade da aplicação de 
jogos no ensino é observado em todos os trabalhos, ainda que não aplicado ao jogo SimulES 
(FIGUEIREDO et al, 2007) por exemplo, os autores do mesmo classificam como importante a 
avaliação formal do jogo. Com base nos resultados apresentados pelos jogos analisados pouco se 
pode concluir sobre a efetividade do uso desta abordagem no ensino, sendo identificado pelos 
autores como um ponto ainda a ser explorado por outros trabalhos futuros (GRESSE VON 
WANGENHEIM, THIRY & KOCHANSKI, 2009; NAVARRO, 2006). 

                                                           
14 http://www.teccomm.les.inf.puc-rio.br/emagno/simules/ 

http://www.teccomm.les.inf.puc-rio.br/emagno/simules/
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Ainda uma característica observada em todos os jogos, sem exceção, refere-se ao fato de que 
todos se encontram disponíveis gratuitamente para uso, inclusive alguns destes disponibilizando 
até mesmo o código fonte da aplicação. Dentre as oportunidades caracterizadas por essa 
facilidade, está à possibilidade de se gerar uma nova avaliação ou mesmo de se estender uma já 
existente, o que favorece a continuidade da pesquisa. 

A seguir a Tabela 1 apresenta resumidamente as características apontadas e a caracterização 
definida para cada um dos jogos analisados. 
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Tabela 1. Resumo comparativo da análise das soluções similares 

Características SimSE SE•RPG TIM Planager SESAM X-MED SimulES 
CAR01. Possui as características 
estruturais de um jogo T T T T T T T 

CAR02. Definição dos Objetivos 
Educacionais T P P P T T P 

CAR03. Destina-se ao 
desenvolvimento de habilidades 
em teste de software 

P P N N P N P 

CAR04. Fornece o feedback ao 
aluno sobre o seu desempenho T T P T T T T 

CAR05. Classificação do jogo 
quanto ao gênero Simulação Simulação/ 

RPG Simulação Simulação Simulação/ 
Aventura Simulação Simulação 

CAR06. Classificação do jogo 
quanto à interação 

jogador único 
vs. jogo 

jogador único 
vs. jogo 

jogador único 
vs. Jogo 

múltiplos 
jogadores 

individuais vs. 
jogo 

jogador único 
vs. jogo 

jogador único 
vs. jogo 

jogador vs. 
jogador 

CAR07. Pode ser utilizado sem a 
presença de um instrutor T T T T T T P 

CAR08. O jogo é disponibilizado 
livremente para uso T T T T T T T 

CAR09. O jogo possui uma 
avaliação da efetividade de seu uso T T T N T T P 

CAR10. Classificação do jogo 
quanto à plataforma desktop web Desktop desktop desktop desktop não digital 
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4 Projeto do Jogo 

Com base no exposto no capítulo 1 deste trabalho, dentre os desafios no ensino de teste de 
software e mesmo engenharia de software de maneira geral está a experimentação por parte 
dos alunos através da aplicação prática dos conceitos abordados em aula (CEEINF-MEC, 2002). 
Dado este fato neste projeto propõe-se o desenvolvimento e avaliação da efetividade de um 
jogo para apoio ao ensino de teste de software comumente abordados na disciplina de 
Engenharia de Software nos cursos de Computação/Informática, focando especificamente em 
teste de unidade com a aplicação de técnicas e práticas relacionadas à seleção de dados de 
entrada. 

A fim de contribuir para a definição e construção do jogo, neste capítulo são apresentados o 
design instrucional, o design do jogo e as características do jogo frente aos critérios utilizados 
para avaliação das soluções similares. 

4.1 Design Instrucional 

Por tratar-se de um jogo educacional, de acordo com a seção 2.2.3, o mesmo deve possuir um 
projeto ou design instrucional, contendo a análise do público alvo e o conhecimento prévio 
necessário, a definição dos objetivos instrucionais, a forma de avaliação do desempenho do 
aluno e a estratégia de apresentação. A construção deste design instrucional tomará como 
base o modelo ADDIE apresentado na seção 2.2.2. 

O público alvo da instrução são os alunos dos cursos de Computação/Informática que se 
encontram cursando a disciplina de Engenharia de Software ou mesmo Teste de Software. 
Para estes alunos, espera-se que já tenham adquirido os conceitos básicos de programação, 
engenharia de software e mesmo de teste de software. O conhecimento, ainda que básico, de 
programação se faz necessário para a aplicação dos testes de unidade, já que estes são 
realizados através de chamadas diretamente realizadas aos métodos e funções de um 
software. Os conceitos básicos de engenharia de software permitem ao aluno compreender 
essencialmente o processo de desenvolvimento de um software, a importância do teste de 
software e seus diferentes momentos de aplicação em um projeto de software. Enquanto que 
os conceitos de teste de software, especificamente, servem de base para a experimentação 
das técnicas e práticas de teste. 

Os objetivos educacionais definidos a seguir possuem como base a taxonomia revisada de 
Bloom (ANDERSON & KRATHWOHL, 2001), e compreendem os níveis Lembrar, Entender e 
Aplicar. Assim, são objetivos da instrução e do jogo proposto: 

• Reconhecer e entender os principais conceitos de teste de software de maneira geral. 
• Entender e aplicar as técnicas para seleção de dados de entrada, particionamento em 

classes de equivalência e análise de valor limite. 
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Para que o aluno possa atingir o primeiro dos objetivos é prevista na instrução uma unidade de 
ensino específica para os conceitos chaves e terminologias de teste de software. Esta unidade 
é prevista tendo como base que o aluno participante da instrução já possui algum 
conhecimento sobre o assunto, sendo em grande parte apenas uma revisão ou mesmo um 
reforço para as unidades seguintes da instrução. Ainda que de maneira geral, nesta unidade 
serão abordados rapidamente conceitos como objetivos do teste de software, níveis de teste, 
tipos de teste, construção de casos de teste e desafios e limitações do teste de software. 

Nesta primeira unidade inicialmente serão exibidas informações sobre o mercado de trabalho 
para os profissionais de teste de software, o cenário atual da qualidade dos softwares e casos 
em que a ausência de testes foi considerada como decisiva para grandes falhas e desastres. 
Com esta abordagem espera-se obter a atenção dos alunos, que conforme exposto na seção 
2.2.2 deve ser o primeiro dos eventos instrucionais. Seguindo com esta abordagem, os alunos 
serão informados sobre os objetivos da instrução e os assuntos os quais serão abordados. 

Após esta unidade de revisão e reforço sobre os conceitos chave de teste software segue-se 
para a unidade 2, em que são abordadas as técnicas para seleção de dados de entrada. Nesta 
segunda unidade o objetivo é estabelecer uma base conceitual para que o aluno possa 
identificar e compreender as técnicas de partição por equivalência e análise de valor limite, 
sua importância e aplicação. 

As unidades 1 e 2 da instrução de maneira conjunta devem atingir os níveis de lembrança e 
entendimento da taxionomia revista de Bloom. Estabelecendo uma ligação com as teorias de 
aprendizagem, as abordagens utilizadas nestas unidades se identificam em grande parte com o 
cognitivismo, em que os conceitos são organizados, se obtém a atenção dos alunos, é 
estabelecida uma relação direta com o conhecimento anteriormente adquirido e assim o novo 
conhecimento é estabelecido, facilitando a sua posterior recuperação. 

A terceira e última unidade de ensino prevista para a instrução objetiva atingir o nível de 
aplicação da taxionomia revisada de Bloom, além de reforçar, através da aplicação, o 
entendimento dos conceitos abordados nas unidades anteriores. Para se atingir este objetivo 
de aprendizagem será utilizado o jogo educacional U-TEST, proposto neste trabalho, em que 
serão oferecidos exercícios em um ambiente simulado, de modo que o jogador tenha de 
aplicar as técnicas e práticas de teste de software. Estas atividades são descritas em mais 
detalhes no design do jogo. 

A utilização do jogo será administrada de maneira que o aluno possa estabelecer o novo 
conhecimento unicamente interagindo com o jogo e seus colegas de turma, desta maneira, 
esta atividade aproxima-se de práticas educacionais como a aprendizagem baseada em 
problemas e a aprendizagem experimental, abordadas na seção 2.2.2. Ao utilizar o jogo 
espera-se que o aluno/jogador experimente os conceitos e ao colocá-los em prática verifique a 
sua aplicação, utilidade e importância em um ambiente de desenvolvimento de software. 

Durante o jogo as ações do jogador são contabilizadas por meio de pontos, sendo que ao 
fornecer a resposta correta o jogador recebe uma determinada pontuação, enquanto que ao 
responder de maneira incorreta o mesmo não receberá os pontos previstos para o desafio. A 
quantidade de pontos a receber pela resposta correta dependerá ainda, do domínio do 
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jogador quanto ao tema ou a ação realizada, dado que ao fim de cada desafio o jogador será 
questionado quanto ao seu conhecimento do tema ou mesmo da resposta fornecida. Os 
pontos acumulados estarão sempre visíveis ao jogador, sendo estes a base para a classificação 
do ranking de resultados. 

A dinâmica do jogo se dará por meio de um case em que o jogador é posto como candidato a 
uma vaga de programador em uma empresa de software e como desafio inicial terá de 
preparar os testes de unidade para as funções já implementadas no sistema. A sequência de 
apresentação ao jogador se inicia com a apresentação do case, comentando brevemente sobre 
a empresa e o projeto ao qual o jogador participará, sendo esta apresentação feita pelo 
gerente do projeto. Após a introdução, o jogador terá de preparar os casos de teste para as 
funções que lhe serão apresentadas, ao fim da preparação o jogador deverá executar os testes 
por meio de um simulador disponibilizado pelo jogo. Caso obtenha êxito o jogador terá de 
responder ao guru de testes, questões baseadas em suas ações. No momento em que o 
jogador realizar todos os desafios, o jogo é finalizado e o ranking geral é exibido sinalizando a 
sua posição, tendo como base a pontuação obtida pelo jogador. 

Ao fim da instrução é aplicada a avaliação disponível no Apêndice E, este teste composto por 
20 questões objetivas de múltipla escolha objetiva verificar os conhecimentos dos alunos 
participantes quanto aos assuntos abordados durante a instrução. Para a aplicação do 
experimento de avaliação da efetividade do jogo educacional U-TEST, serão aplicadas duas 
avaliações, esta já prevista na instrução a qual ocorrerá somente ao final da instrução e outro 
que deverá ocorrer antes da aplicação do jogo, como um pré-teste, mais detalhes sobre a 
avaliação do jogo são abordados no capítulo 6.  

Para toda a instrução é prevista uma carga horária de 4 horas/aula, divididas em 3 blocos. A 
Tabela 2 apresenta resumidamente o design desta instrução para a aplicação do jogo U-TEST, 
tendo como base as definições expostas nesta seção. 

Tabela 2. Design Instrucional para Aplicação do jogo U-TEST 

Contexto 

Público alvo: alunos dos cursos da área de Computação/Informática que se encontram cursando 
a disciplina de Engenharia de Software ou especificamente Teste de Software. 

Necessidades do público alvo: ter um embasamento teórico e prático nos principais conceitos 

envolvidos no teste de software. 

Pré-Condições 

Estar cursando ou ter cursado a disciplina de Engenharia de Software ou equivalente dos cursos 

da área de Computação/Informática. 

Ementa 

Fundamentos de teste de software. Técnicas e práticas para seleção de dados de entrada para o 

teste de unidade. 
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Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

Reconhecer e entender os principais conceitos de teste de software de maneira geral. 

Entender e aplicar as técnicas para seleção de dados de entrada, particionamento em classes de 
equivalência e análise de valor limite. 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

Unidade 1 – Revisão quanto aos 
conceitos básicos de Teste de 
Software 

− Terminologia 
− Conceitos Chave 
Bibliografia: [1] e [2] 

Revisar os principais conceitos 
envolvidos no teste de software.  

Aula expositiva. 

Unidade 2 – Técnicas para 
seleção de dados de entrada 

 

Bibliografia: [2] e [3] 

Identificar e compreender as 

técnicas de partição por 

equivalência e análise de valor 

limite aplicadas ao teste de 

unidade. 

Aula expositiva. 

Unidade 2 – Aplicação das 
técnicas para seleção de dados 
de entrada  

 

Bibliografia: [2] e [3] 

Aplicar as técnicas de partição por 
equivalência e análise de valor 
limite ao teste de unidade.  

Exercício prático através 

da utilização do jogo U-

TEST 

Estratégia de Ensino 

Unidade 1 (Lembrança e Entendimento): aula expositiva que compreende de forma resumida os conceitos 
fundamentais sobre teste de software, um aprofundamento maior dos temas se dá por meio da leitura do 
material proposto em sala. 

Unidade 2 (Lembrança e Entendimento): aula expositiva sobre as técnicas de partição por 
equivalência e análise de valor limite aplicadas ao teste de unidade. 

Unidade 3 (Entendimento e Aplicação): exercício prático realizados no laboratório de informática 
através da utilização do jogo U-TEST para a aplicação das técnicas e partição por equivalência e 
análise de valor limite. 

Avaliação 

A avaliação se dará por meio de um teste de 20 questões objetivas de múltipla escolha, estas 
questões estão distribuídas nos três primeiros níveis da taxonomia revisada de Bloom 
(ANDERSON & KRATHWOHL, 2001): 

Reconhecimento: 6 questões em que o objetivo é verificar se o aluno é capaz de reconhecer 
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os principais conceitos de teste de software. 

Entendimento: 7 questões que objetivam verificar se o aluno compreende os principais 
conceitos quanto as técnicas para seleção de dados de entrada. 

Aplicação: 7 questões em que é verificada a capacidade do aluno de aplicação das técnicas 
para seleção de dados de entrada. 

Bibliografia 

[1] PFLEEGER, Shari Lawrence.  Engenharia de software: teoria e prática.  2. ed. Prentice Hall, 2004. 

[2] MYERS, Glenford J. The art of software testing. Wiley, 2004. 

[3] DELAMARO, Márcio Eduardo. MALDONADO, José Carlos. JINO, Mario. Introdução ao teste de software. 
Campus, 2007. 

 

O design instrucional definido nesta seção serve como base ou plano de fundo para o design 
do jogo apresentado na seção seguinte, em que os objetivos educacionais são atendidos por 
meio das atividades e desafios estabelecidos no jogo. 

4.2 Design do Jogo 

O design do jogo é apresentado, de acordo com a seção 2.2.1, inicialmente com a descrição do 
jogo, sua classificação quanto ao gênero e plataforma para utilização, seguindo com a 
descrição da mecânica do jogo (jogabilidade), a descrição das funcionalidades da interface com 
o jogador, a narrativa, finalizando com a descrição das características técnicas do jogo, como a 
linguagem de programação utilizada. 

4.2.1 Descrição do jogo 

Jogo de simulação para apoio ao ensino de teste de software, com foco específico em teste de 
unidade, abordando questões teóricas e práticas. O jogo permite ao jogador assumir o papel 
de um testador responsável por escrever teste de unidade para funções já escritas de um 
sistema hipotético. O objetivo geral do jogo resume-se a aplicação de técnicas para seleção de 
dados de entrada para o teste de unidade. Durante o jogo o jogador terá de aplicar técnicas de 
teste de software, como particionamento em classes de equivalência e análise de valor limite. 
Como resultado ao seu desempenho o jogador será informado de sua colocação no ranking 
geral de jogadores. 

4.2.2 Mecânica do jogo (jogabilidade) 

O jogador, como um programador freelancer, pode estar em duas situações diferentes: sem 
trabalho ou trabalhando. Sendo a situação inicial “sem trabalho”, ou seja, o jogador não está 
associado a projeto algum. 



Enquanto desempregado o jogo oferece ao jogador a lista de projetos disponíveis utilizando a 
metáfora de uma seção de classificados de um jornal
Dentre as informações disponíveis em cada projeto encontra
valor de retorno (remuneração). Ao selecionar um dos projetos disponíveis o jogador 
condição de trabalhando. Neste jornal encontra
jogadores com os melhores desempenhos.

Figura 19 – 

No modo trabalho inicialmente são apresentadas
está participando. Em seguida o jogo fornece 
superar, estes desafios estão associados diretamente
já desenvolvidas e supostamente prontas
na Figura 20 (A). Ao fim de cada desafio o guru de testes
um especialista em teste de software, 
fornecidas, com isso mesmo tendo êxito no desafio o jogador pode receber alguma 
desqualificação por não responder corretamente 
Ainda durante o jogo, caso o jogador 
recomendado, surge novamente a figura do guru de testes, 
dicas para obter um melhor desempenho 

Enquanto desempregado o jogo oferece ao jogador a lista de projetos disponíveis utilizando a 
sificados de um jornal, conforme apresentado na Figura 19 (A)

informações disponíveis em cada projeto encontram-se o nível de dificuldade e o 
no (remuneração). Ao selecionar um dos projetos disponíveis o jogador passa a 

Neste jornal encontra-se ainda o hall da fama, que apresentará os 
jogadores com os melhores desempenhos. 

 Protótipo da interface do jornal 
 

são apresentadas as informações do projeto ao qual o jogador 
Em seguida o jogo fornece uma série de desafios que o jogador deve 

superar, estes desafios estão associados diretamente com a verificação de unidades de código 
já desenvolvidas e supostamente prontas, que representam os artefatos, como apresentado 

io o guru de testes, que de forma metafórica representa 
um especialista em teste de software, passa a questionar o jogador quanto às respostas 
fornecidas, com isso mesmo tendo êxito no desafio o jogador pode receber alguma 

corretamente as questões teóricas envolvidas na decisão.
o jogador passe a assumir um desempenho inferior ao mínimo 

a figura do guru de testes, neste momento, lhe fornecendo
r desempenho nos próximos desafios. 

Enquanto desempregado o jogo oferece ao jogador a lista de projetos disponíveis utilizando a 
(A). 

se o nível de dificuldade e o 
passa a 

se ainda o hall da fama, que apresentará os 

as informações do projeto ao qual o jogador 
que o jogador deve 

com a verificação de unidades de código 
, que representam os artefatos, como apresentado 

que de forma metafórica representa 
passa a questionar o jogador quanto às respostas 

fornecidas, com isso mesmo tendo êxito no desafio o jogador pode receber alguma 
as questões teóricas envolvidas na decisão. 

ao mínimo 
ndo 



Figura 20 – Protótipo da interface do modo trabalho

Ao fim do projeto o jogo apresenta um feedback sobre o desempenho do jogador efetuando 
críticas para possíveis problemas e parabenizando 
como apresentado na Figura 21. Caso o
pontuação dentre os demais jogadores
a sua boa classificação perante os demais 

Protótipo da interface do modo trabalho 
 

Ao fim do projeto o jogo apresenta um feedback sobre o desempenho do jogador efetuando 
críticas para possíveis problemas e parabenizando o jogador por completar todos os desafios

. Caso o jogador tenha atingido pelo menos a terceira melhor 
pontuação dentre os demais jogadores, este receberá uma medalha e um troféu simbolizando 

perante os demais jogadores. 

 

Ao fim do projeto o jogo apresenta um feedback sobre o desempenho do jogador efetuando 
jogador por completar todos os desafios, 

jogador tenha atingido pelo menos a terceira melhor 
uma medalha e um troféu simbolizando 



Figura 21 – Protótipo da interface de fim do projeto

Após a exibição do feedback de fim do projeto
estará disponível a pontuação dos demais jogadores e a classificação do jogador atual, 
conforme apresentado na Figura 22. 

Protótipo da interface de fim do projeto 
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Figura 22 – Protótipo da interface do hall da fama

Ao finalizar uma rodada e exibição do hall da fama o jogador retorna a tela inicial do jogo, 
permitindo assim que este possa jogar novamente em outro projeto ou mesmo no projeto 
anteriormente finalizado. 

4.2.3 Funcionalidades da interface com o jogador

A seguir são apresentados e descritos os principais pontos de interação do jogador com o jogo: 

• Avatar: personagem no jogo que representa o jogador, quase que constantemente 
presente na interface, conforme a
Figura 22 (B). 

• Barra de desempenho no projeto
avatar uma barra vertical e o seu preenchimento indicará o seu desempenho no projeto
confirme a Figura 20 (C) e Figura 

• Guru de testes: elemento que representa um especialista em teste de software, 
partirão os questionamentos quanto às respostas fornecidas pelo jogador, conforme a 
Figura 19 (C), Figura 20 (E), Figura 

• Jornal: neste está presente além de notícias da área
melhores testadores e uma coluna de 
empresas ao qual o jogador pode se candidatar

• Lista de artefatos: nesta estão disponíveis os artefatos 
conforme apresentado na Figura 
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• Artefato: neste o usuário pode consultar os detalhes do artefato, que pode conter, por 
exemplo, uma descrição e os requisitos associados ao artefato, estas informações são 
exibidas na área indicada na Figura 20 (B). 

• Apresentação dos resultados dos testes: permite ao jogador verificar os resultados 
obtidos nos testes, indicando os erros encontrados no artefato testado, que será 
apresentado na área assinalada na Figura 20 (B). 

• Feedback final: apenas informativo, permitindo ao usuário apenas confirmar a 
mensagem com o seu desempenho final na partida e possíveis críticas aos erros 
cometidos durante o jogo, conforme a Figura 21 (A). 

• Visualização do hall da fama: permite ao usuário navegar pelo ranking e visualizar a 
colocação dos demais jogadores, conforme a Figura 22 (A). 

A cada um dos itens acima descritos são associados elementos gráficos identificados por suas 
respectivas letras, sinalizadas na interface para interação com o usuário. 

4.2.4 Narrativa 

A crescente procura por uma melhor qualidade de software levou diversas empresas a abrirem 
novas vagas para programadores capazes de aplicar testes de unidade, essa demanda geral por 
profissionais levou a uma grande oferta de empregos na área, que pode ser constatada em 
qualquer coluna de empregos dos jornais locais. Essa demanda levou ainda aos profissionais a 
atuarem como freelancers, permitindo assim, a participação em diferentes projetos e 
empresas. 

As diferentes empresas de desenvolvimento de software procuram profissionais com os mais 
diversos níveis de conhecimento, desde um inexperiente recém chegado a área, até mesmo 
profissionais com experiência e conhecimento capazes de garantir um rigoroso e eficiente 
nível de verificação dos produtos de código desenvolvidos. 

Os desenvolvedores, organizados em seu sindicado, optaram por criar um ranking público 
destes profissionais com especiais habilidades em teste de unidade, como forma de 
homenagear aqueles que melhor se destacam na indústria. Para a classificação no ranking é 
utilizado um rigoroso critério de avaliação junto às empresas que contratam os serviços destes 
profissionais. Estar nesta lista significa receber prestígio e reconhecimento por parte dos 
colegas da área e uma possível vantagem na admissão em futuros projetos. 

Então, disposto a enfrentar este desafio? Prove seu valor para o mercado e deixe seu nome 
entre os melhores! 

4.2.5 Sistema de pontuação do jogo 

O sistema de pontuação do jogo U-TEST tem por objetivo registrar a experiência dos jogadores 
e seu desempenho durante o jogo, de maneira que os resultados obtidos possam ser 
classificados e exibidos em uma lista com as maiores pontuações obtidas, apresentado no jogo 
na forma de um ranking. Com o ranking pretende-se ainda instigar os demais jogadores que 
não participam desta lista dos melhores a jogar novamente para obter mais pontos, 
possibilitando o aprendizado também por meio da repetição. 
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A pontuação do jogador começa a ser contabilizada após a seleção do projeto, no momento da 
entrevista. Ao iniciar a entrevista o jogador possui um total de 100 pontos e para cada 
resposta incorreta lhe são descontados 10 pontos. A título de exemplo, em um projeto em que 
o jogador deve responder a um total de 10 perguntas e tem de acertar pelo menos 7 destas 
perguntas para ser aprovado, pode-se dizer que a menor pontuação possível na entrevista é de 
70 pontos, ou seja, três questões erradas. 

Caso o jogador não seja aprovado na entrevista, ou seja, não acerte o mínimo de questões 
necessárias para passar, a pontuação é desconsiderada, pois o jogador terá de escolher 
novamente o projeto e refazer a entrevista. 

Ao ser aprovado na entrevista o jogador passa ao modo trabalho e parte com a pontuação 
obtida na entrevista. A cada desafio realizado o jogador poderá somar mais 25 pontos a sua 
pontuação total. Estes 25 pontos são obtidos somente se o jogador completar o desafio com 
êxito sem qualquer erro, pois a cada erro são diminuídos 5 pontos deste total, sendo que a 
pontuação mínima para cada desafio é de 5 pontos, caso o jogador erre e tenha que refazer o 
desafio por quatro vezes ou mais. Tomando-se como exemplo um jogador que tenha obtido 90 
pontos na entrevista, este inicia o primeiro desafio podendo ganhar os 25 pontos totais, 
apresenta uma resposta incorreta, o desafio passa a valor 20 pontos, e acerta a resposta 
correta em sua segunda tentativa, totalizando 110 pontos ao fim do desafio, resultado da 
soma dos 90 pontos obtidos na entrevista e outros 20 obtidos no primeiro desafio. 

As perguntas teóricas apresentadas ao fim de cada desafio são consideradas como desafios 
bônus, já que o usuário não necessariamente precisa respondê-las, mais caso consiga 
apresentar a resposta correta serão somados 5 pontos a sua pontuação total. Apresentar a 
resposta incorreta a uma pergunta teórica não resulta em punição ao jogador, apenas não 
serão contabilizados os 5 pontos referentes a pergunta. 

Seguindo este sistema de pontuação, em um projeto com três desafios e apenas um artefato, a 
pontuação máxima será de 190 pontos, em que 100 pontos são resultantes da entrevista, 75 
pontos dos desafios e 15 pontos resultantes das perguntas teóricas. 

4.2.6 Características técnicas do jogo 

A arquitetura do jogo será dividida essencialmente em três camadas, o sistema gerenciador de 
banco de dados MySQL15, a aplicação servidor em PHP16 e a interface com o jogador em Adobe 
Flash17. A cada camada é atribuída uma função específica na aplicação. Ao optar pelas 
tecnologias citadas, percebe-se o benefício de permitir que o jogador possa rodar o jogo em 
qualquer computador que possua conexão com a internet, um navegador WEB e o Flash Player 
instalado, não sendo assim necessário instalar o jogo no computador do jogador. 

O banco de dados é o responsável pelo armazenamento dos dados dos jogadores e os detalhes 
de cada partida jogada. A opção pelo MySQL se deve pelo fato de este disponibilizar uma 

                                                           
15 http://www.mysql.com/ 
16 http://www.php.net/ 
17 http://www.adobe.com/flash/ 

http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
http://www.adobe.com/flash/
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versão gratuita, a comum oferta desse sistema em diferentes servidores WEB e a sua natural 
integração com o PHP, linguagem utilizada para a aplicação no servidor. 

A camada de aplicação no servidor será responsável pela ligação entre o sistema gerenciador 
de banco de dados MySQL e a interface com o usuário em Flash. A linguagem PHP foi escolhida 
primeiramente por se tratar de uma linguagem ao qual o desenvolvedor já possuir domínio e 
por não oferecer custos adicionais, tanto no ambiente de desenvolvimento necessário como 
no motor responsável pela execução dos scripts escritos em PHP. 

Por se tratar de um jogo e um ambiente gráfico para WEB, optou-se pelo Flash para a 
construção da camada de apresentação ao usuário. Apesar de exigir o licenciamento do 
ambiente de desenvolvimento, o Flash Player, necessário para rodar uma aplicação 
desenvolvida em Flash, é disponibilizado para diversas plataformas e navegadores WEB e 
gratuitamente, não representando custo algum de licenciamento para o jogador. 

4.3 Características do jogo 

A seguir são relacionadas as características as quais foram utilizadas para avaliação das 
soluções similares e que nesta seção são utilizadas como base para a descrição do jogo 
proposto. Ao citar cada característica, será descrito, como, no jogo proposto, esta será 
totalmente atendida. 

4.3.1 Quanto as características estruturais de um jogo 

Com o jogo educacional U-TEST objetiva-se atender todas as características estruturais de um 
jogo, apresentadas por Prensky (2007) discutidas na seção 2.2.1, o atendimento a cada uma 
destas características é apresentado a seguir. 

O objetivo do jogo resume-se a aplicar as técnicas de teste, a fim de obter êxito nos desafios 
propostos pelo jogo. Ainda que, implícito ao jogador, existe o objetivo de obter a melhor 
colocação no ranking de jogadores, neste ponto prevalecendo a competição entre os 
jogadores.  

As regras do jogo são todas impostas pela interface disponibilizada ao usuário, não sendo 
possível realizar ações não permitidas, como por exemplo, ignorar um desafio e seguir 
diretamente para o próximo.  

O feedback ao jogador é fornecido primeiramente por meio de um indicador gráfico localizado 
no topo direito da interface e ao fim de cada desafio isolado, o jogador é comunicado de seu 
desempenho e seu indicador é atualizado. Ao fim do jogo é informado ao jogador seu 
desempenho geral e lhe é informada a sua colocação no ranking de jogadores.  

A interação do jogador acontece diretamente com o jogo e indiretamente entre os jogadores 
por meio do ranking, sendo assim múltiplos jogadores individuais vs. jogo, pois a única 
interação entre os jogadores se dá por meio do desempenho individual.  

Com base na narrativa o jogador é chamado a trabalhar em um projeto como programador, 
onde inicialmente este deverá escrever os casos de teste de unidade para funções já 
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desenvolvidas para o projeto, outro elemento presente na narrativa do jogo de maneira ativa é 
o guru de testes, este personagem do jogo, ainda que de maneira lúdica, além de fornecer 
dicas durante o jogo, questiona o jogador quanto as respostas fornecidas aos desafios. 

4.3.2 Definição dos Objetivos Educacionais 

O jogo proposto possui como objetivos educacionais: 

• Reconhecer e entender os principais conceitos de teste de software de maneira geral. 
• Entender e aplicar as técnicas para seleção de dados de entrada, particionamento em 

classes de equivalência e análise de valor limite. 

Estes objetivos são apresentados e discutidos em mais detalhes na seção 4.1, nesta mesma 
seção são apresentadas as demais questões instrucionais referentes ao jogo proposto. 

4.3.3 Destina-se ao desenvolvimento de habilidades em teste de software 

De maneira geral, o jogo proposto tem por objetivo o apoio ao ensino de teste de software, 
com foco em teste de unidade. Com base neste objetivo o jogo fornecerá ao jogador conceitos 
e desafios em teste de software. Os desafios deverão permitir ao jogador experimentar e 
testar diferentes abordagens e técnicas, possibilitando uma melhor compreensão dos 
conceitos de teste de software. 

Os desafios propostos pelo jogo se concentram principalmente na seleção dos dados de 
entrada, utilizando para esta seleção conjuntamente as técnicas de particionamento em 
classes de equivalência e análise de valor limite. Permitindo que o jogador identifique a 
necessidade da aplicação das técnicas e práticas de teste. 

4.3.4 Fornece o feedback ao aluno sobre o seu desempenho 

O feedback ao jogador é fornecido primeiramente por meio de um indicador gráfico localizado 
no topo direito da interface e ao fim de cada desafio isolado, o jogador é comunicado de seu 
desempenho e seu indicador é atualizado. Ao fim do jogo é informado ao jogador seu 
desempenho geral e lhe é informada a sua colocação no ranking de jogadores. Sendo assim, o 
feedback é fornecido em tempo de execução e ao fim do jogo. 

4.3.5 Classificação do jogo quanto ao gênero 

O jogo proposto trata-se de um jogo de simulação, tendo como base estudos de caso em teste 
de software. Em seus desafios o jogo simulará a presença de erros nas funções apresentadas 
ao usuário. 

Os estudos de caso de apoio a simulação são aplicados aos projetos disponíveis no jogo, como 
exemplo ao estudo de caso tem-se o projeto da construção de uma aplicação para controle de 
uma vídeo-locadora, sendo que uma possível função para aplicação do teste de unidade seria 
o cálculo da multa por atraso na entrega de um vídeo locado. 
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4.3.6 Classificação do jogo quanto à interação 

A interação do jogador acontece diretamente com o jogo e indiretamente entre os jogadores 
por meio do ranking, sendo assim classificado como múltiplos jogadores individuais vs. jogo, 
pois a única interação entre os jogadores se dá por meio do desempenho individual. 

4.3.7 Pode ser utilizado sem a presença de um instrutor 

A presença do instrutor durante a utilização do jogo é dispensável, permitindo, por exemplo, 
que o aluno possa utilizar o jogo como atividade extraclasse. Apenas reforçando que, dentre os 
requisitos do jogo está a necessidade de um prévio conhecimento, ainda que introdutório, à 
programação, engenharia de software e teste de software com maior ênfase. Sendo assim, 
antes da aplicação do jogo, os alunos devem receber uma carga teórica sobre teste de 
software. 

4.3.8 O jogo é disponibilizado livremente para uso 

O jogo será disponibilizado livremente para uso gratuito a partir do website do projeto, 
permitindo que os alunos enquanto jogadores comparem seus resultados, através do hall da 
fama, mesmo com alunos em diferentes instituições. 

O código fonte de todo o projeto será disponibilizado abertamente para download e 
modificações, sob a licença de uso LGPL18 (GNU Lesser Public License). Apenas restringindo que 
o uso de qualquer parte do código fonte, seja sempre acompanhado de uma citação de sua 
origem, conforme previsto na LGPL. 

4.3.9 O jogo possui uma avaliação da efetividade de seu uso 

Ao jogo será aplicada pelo menos uma avaliação formal especificamente para verificação da 
sua efetividade no apoio ao ensino de teste de software. A avaliação será aplicada aos alunos 
de ciência da computação, divididos aleatoriamente em dois grupos, o grupo experimental e o 
grupo de controle, sendo a avaliação composta de um pré-teste e um pós-teste aplicados a 
ambos os grupos. A avaliação do jogo é discutida em mais detalhes na seção 6. 

4.3.10 Classificação do jogo quanto à plataforma 

O jogo proposto trata-se de um jogo WEB para computador, o qual não necessitará de 
qualquer pré-configuração no computador local além do flash player, disponibilizado 
gratuitamente por Adobe Systems (ADOBE SYSTEMS, 2009) para os mais diversos navegadores 
WEB. 

4.4 Requisitos funcionais do jogo 

Os requisitos de um software devem descrever suas funcionalidades, atributos e restrições 
fornecendo uma visão objetiva quanto ao projeto ao qual se pretende desenvolver (PEDRYCZ 
& PETERS, 2001).  
                                                           
18 http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
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Com base nas funcionalidades esperadas para o jogo U-TEST são definidos os requisitos 
funcionais: 

• RF01: Permitir o registro do jogador e posterior identificação com base em seu e-mail e 
senha. 

• RF02: Permitir a escolha do avatar. 
• RF03: Permitir a consulta da pontuação dos demais jogadores através do ranking. 
• RF04: Permitir a escolha do projeto com base em sua descrição. 
• RF05: Permitir a resposta às perguntas da entrevista fornecendo feedback ao jogador. 
• RF06: Permitir aceitar um projeto após aprovação na entrevista. 
• RF07: Permitir a visualização dos exemplos dos artefatos. 
• RF08: Permitir a consulta a qualquer momento ao artefato do desafio em que o jogador 

se encontra. 
• RF09: Permitir o registro da pontuação do jogador para o ranking. 
• RF10: Permitir a visualização de dicas durante o desafio. 
• RF11: Permitir a visualização das regras durante o desafio. 
• RF12: Permitir a resposta ao desafio proposto pelo jogo. 

Como requisitos não-funcionais para o jogo U-TEST foram definidos: 

• RNF01: O jogo deverá ser desenvolvido para a plataforma WEB. 
• RNF02: A parte servidor do jogo deverá ser desenvolvida em PHP. 
• RNF03: O jogo deverá utilizar o banco de dados MySQL. 
• RNF04: A interface com o usuário do jogo deverá ser desenvolvida em Adobe Flash. 
• RNF05: O sistema deverá fornecer informações sobre os desafios. 
• RNF06: O sistema deverá apresentar feedback para as respostas informadas pelo 

jogador. 

A seguir são apresentadas as regras de negócio identificadas para o jogo: 

• RN01: Os artefatos do jogo deverão apresentar o cabeçalho da função e a descrição do 
seu comportamento. 

• RN02: A descrição dos artefatos deverá conter exemplos de seu uso. 
• RN03: As perguntas da entrevista devem fornecer feedback que auxilie o jogador a 

identificar a resposta correta e o conceito envolvido. 

4.5 Casos de uso do jogo 

O diagrama de casos de uso modela as expectativas dos usuários para com um sistema, este 
usuário pode se apresentar como uma figura humana ou mesmo outro sistema, ambos são 
identificados como atores. Os recursos utilizados pelos atores são chamados de casos de uso 
(SOMMERVILLE, 2007). A Figura 23 apresenta o diagrama de casos de uso do jogo U-TEST, em 
que é possível verificar que todos os casos de uso são realizados pelo ator “jogador”. 
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Figura 23 – Casos de uso para o jogo U-TEST 

 

4.6 Estrutura do banco de dados do jogo 

O banco de dados para o jogo U-TEST é utilizado tão somente para o armazenamento e 
recuperação dos dados do jogador. Composto por uma única tabela identificada por “jogador”, 
que possui como campo chave o código do jogador e demais campos para armazenamento do 
nome, e-mail, senha, pontuação, avatar, número de jogadas e última data de acesso. A Figura 
24 apresenta a estrutura da tabela “jogador”. 

 

Jogador 

PK codigo int 

 nome varchar(50) 

 email varchar(50) 

 senha varchar(32) 

 pontos int 

 avatar int 

 jogadas int 

 ultimoAcesso datetime 

. 
Figura 24 – Estrutura do banco de dados do jogo U-TEST 
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4.7 Classes de domínio do jogo U-TEST 

O diagrama de classes modela a organização interna do software. Neste diagrama são 
modeladas as classes, seus atributos, métodos e a relação entre as classes (SOMMERVILLE, 
2007). A Figura 25 apresenta o diagrama de classes de domínio do jogo U-TEST, este diagrama 
não contempla as classes responsáveis pelo controle e visão. 

 
Figura 25 – Diagrama de classes de domínio do jogo U-TEST 
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5 Desenvolvimento do Jogo 

Este capítulo apresenta os detalhes referentes à implementação e funcionamento do jogo U-
TEST, o qual foi desenvolvido a partir do projeto descrito no capítulo 4, projeto este que teve 
por objetivo apresentar as definições para a concepção do jogo, focando ainda no 
atendimento aos objetivos educacionais. 

Inicialmente neste capítulo são discutidas as questões tecnológicas referentes a 
implementação do jogo e em seguida são apresentadas cada uma das etapas de 
implementação do jogo, detalhando e simulando a sua execução. 

5.1 Tecnologia 

A implementação do jogo U-TEST se deu essencialmente na linguagem de programação 
ActionScript da tecnologia Adobe Flash, esta linguagem foi utilizada, conforme previsto na 
seção 4.2.6, no desenvolvimento da interface com o jogador, também chamada de front-end. 
A implementação na tecnologia Flash é facilitada pela possibilidade de ligação dos objetos de 
interface, desenhados na ferramenta, diretamente com os arquivos texto de código fonte, por 
meio das opções de ligação, disponíveis nas propriedades de um objeto, como apresentado na 
Figura 26, onde o objeto com o desenho da tela de entrevista é ligado ao arquivo de código 
fonte que contém a sua lógica de funcionamento. 
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Figura 26 – Tela do Adobe Flash para ligação de objetos 

gráficos e classes 
 

Ainda na implementação do front-end, além da ferramenta Adobe Flash versão CS4, foi 
utilizada também a ferramenta FlashDevelop19, disponível gratuitamente em seu site. Esta 
ferramenta FlashDevelop é apresentada por seus desenvolvedores como um editor de scripts, 
focado especialmente na linguagem de programação ActionScript, além disso a ferramenta 
permitiu a organização dos diferentes arquivos fontes em um projeto. 

Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e mesmo o desenho das telas e objetos de 
interface, cada tela do jogo é definida dentro do arquivo Flash como um objeto gráfico do tipo 
movie clip (clipe de filme), dado que um objeto movie clip possui dentre outras características 
a capacidade de conter outros objetos gráficos (container), assim permitindo que uma tela 
tenha desenhos, botões e outros elementos gráficos de interface. 

O jogo U-TEST permite ao jogador efetuar o seu cadastro e posteriormente identificar-se 
informando um nome de usuário e senha, estas informações juntamente com a pontuação 
obtida pelo jogador são armazenadas em um banco de dados MySQL, seguindo as definições 
apresentadas na seção 4.2.6. Para que o front-end em Flash tenha acesso as informações 
armazenadas no banco de dados é necessária a implementação de uma camada intermediária, 
que para este projeto foi desenvolvida em PHP. 

A camada de aplicação do servidor desenvolvida em PHP tem a função de recuperar, gravar, 
atualizar ou eliminar as informações do banco de dados do jogo, para tanto o front-end em 

                                                           
19 http://www.flashdevelop.org/ 

http://www.flashdevelop.org/


81 
 

Flash faz solicitações (requests) para páginas em PHP que se comunicam diretamente com o 
banco de dados e realizam as operações solicitadas. 

Para o armazenamento do código fonte do jogo e dos documentos utilizados no seu 
desenvolvimento foi utilizada, como repositório, a ferramenta Subversion20 (SVN), 
disponibilizada gratuitamente como serviço pelo site http://www.xp-dev.com/ de 
responsabilidade da empresa Extension Solutions21. 

5.2 Etapa 1 – Telas Iniciais do Jogo 

Para implementação do jogo inicialmente foram criadas algumas estruturas básicas, como o 
arquivo na ferramenta Flash e o projeto no FlashDevelop, em seguida foram desenvolvidas as 
telas iniciais estáticas: (a) tela de entrada; (b) tela com as informações sobre o jogo; (c) tela 
com as instruções sobre o jogo. A complexidade nestas telas se refere apenas aos seus 
desenhos, dado que não envolveram maiores detalhes de implementação. A tela de entrada 
do jogo é apresentada na Figura 27. 

 
Figura 27 – Tela de Entrada do jogo U-TEST 

 

A tela de entrada do jogo é exibida logo após uma curta animação de entrada, desenvolvida 
utilizando o recurso de linha do tempo (time line) disponível na ferramenta Adobe Flash, 
ilustrada na Figura 28. 

                                                           
20 http://subversion.apache.org/ 
21 http://exentriquesolutions.com/ 

http://www.xp-dev.com/
http://subversion.apache.org/
http://exentriquesolutions.com/
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Figura 28 – Animação de entrada desenvolvida na ferramenta Adobe Flash 

 

A tela disponibiliza ao jogador as opções para visualizar as instruções, as informações sobre o 
jogo e a opção de jogar. Clicando sobre o botão instruções é exibida a tela apresentada na 
Figura 29. 

 
Figura 29 – Tela de Instruções ao Jogador 

 

A opção para visualizar as informações sobre o jogo de maneira muito semelhante a de 
instruções exibe as informações sobre o jogo e o seu desenvolvimento, conforme ilustrado a 
seguir pela Figura 30. 
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Figura 30 – Tela com as informações sobre o jogo 

 

Outra opção disponível na tela de entrada refere-se ao botão jogar, clicando sobre este botão 
o jogador é enviado a tela de identificação, descrita a seguir. 

5.3 Etapa 2 – Identificação e Cadastro do Jogador 

Ao clicar em jogar na tela de entrada do jogo é exibida ao jogador a tela de identificação, em 
que é solicitado o nome de usuário e senha previamente registrados. Ao informar um nome de 
usuário ou senha inválidos o jogador recebe a mensagem de login mal sucedido e o jogador 
pode tentar novamente entrar com o seu nome de usuário e senha. A tela de identificação é 
apresenta na Figura 31. 
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Figura 31 – Tela de identificação do jogador 

 

Nesta tela de identificação o jogador tem a opção de efetuar o seu cadastro clicando na opção 
cadastrar, ao clicar nesta opção é exibida a tela apresentada na Figura 32. Nesta tela o jogador 
deve informar um nome de usuário e senha, com até seis dígitos e o seu e-mail, sendo que 
todos os campos são obrigatórios. Caso o usuário não informe corretamente algum dos 
campos ou o nome de usuário informado já tenha sido utilizado o mesmo receberá um aviso 
na tela informando sobre o erro ocorrido. 

 
Figura 32 – Tela de cadastro do jogador 
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Ao efetuar o seu cadastro o sistema avisa ao jogador que o seu cadastro foi efetuado com 
sucesso e retorna a tela de identificação para que o jogador possa informar o seu nome de 
usuário e senha registrados. 

Para a implementação da identificação e cadastro do jogador além do desenho das telas e 
programação em ActionScript foram necessárias implementações em PHP para comunicação 
com o banco, conforme explicitado na seção 5.1. A Figura 33 apresenta o código fonte do 
arquivo  verificaLogin.php que é responsável por verificar se o nome de usuário e senha 
informados estão corretos retornando essa informação ao front-end. 

 
Figura 33 – Código em PHP para o login do usuário 

 

Após identificar-se no sistema, caso esta seja a primeira vez que o jogador utiliza o seu nome 
de usuário e senha, o jogo solicita ao jogador que selecione um personagem (avatar), esta 
seleção é feita uma única vez e é registrada no banco de dados juntamente com as demais 
informações do jogador. A Figura 34 apresenta a tela para seleção de avatar. 
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Figura 34 – Tela para seleção do personagem no jogo 

 

Após a seleção do personagem o jogador é então encaminhado a etapa de seleção do projeto, 
descrita na seção a seguir. 

5.4 Etapa 3 – Seleção do Projeto 

Após identificar-se o jogador passa para a etapa de seleção do projeto, nesta o jogador deve 
selecionar um projeto para então ser encaminhado para a entrevista. A Figura 35 apresenta o 
digrama de atividades que descreve, de maneira geral, esta etapa no jogo, onde o estágio final 
do fluxo aponta para o início da entrevista. 
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Figura 35 – Diagrama de atividades para seleção do projeto 

 

A primeira tela exibida ao jogador é a que introduz a etapa de seleção do projeto, nesta tela a 
figura do guru de testes apresenta ao usuário as orientações iniciais. A Figura 36 apresenta a 
tela de introdução para seleção do projeto. 
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Figura 36 – Tela de introdução para a seleção do projeto 

 

Ao clicar em “ver jornal” na tela apresentada na figura anterior o jogador irá visualizar uma 
animação onde lhe é exibido o jornal, que em acordo com a seção 4.2.2, é utilizado sob a 
metáfora de que o jogador é um testador procurando por um projeto para atuar. 

 
Figura 37 – Tela com a animação de exibição do jornal 

 

 

No momento em que o jogador clica sobre um anúncio do jornal lhe são exibidos os detalhes 
do projeto selecionado. Dentre as informações estão o nome do projeto, o nome do sistema, o 
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perfil do candidato desejado e o nome da empresa que está oferecendo a vaga, conforme 
apresentado na Figura 38. 

 
Figura 38 – Tela com os detalhes do projeto selecionado 

 

Para a implementação dos projetos disponíveis no jogo foi codificada a classe Projeto no 
pacote Entidade, implementada em ActionScript, conforme apresentado na Figura 39. Os 
diferentes projetos do jogo são instanciados a partir da classe Projeto e estes compõem uma 
lista de projetos ligados ao jornal, sendo assim, para criar um novo projeto no jogo, basta criar 
uma nova instância da classe Projeto informando os dados necessários. Apesar desta 
flexibilidade aparente, os projetos não são armazenados no banco de dados, ou seja, estão 
fixos no código, sendo esta uma possível limitação da atual versão do jogo. 
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Figura 39 – Código fonte da classe Projeto codificada em ActionScript 

 

Ao exibir os detalhes do projeto o jogador pode clicar sobre o projeto exibido e assim aceita-lo 
e com isso ser encaminhado a etapa de entrevista descrita na seção a seguir. 

5.5 Etapa 4 – Entrevista 

A etapa de entrevista inicia após a seleção do projeto, nesta etapa o jogador deve responder a 
uma série de perguntas realizadas pelo responsável da empresa. A Figura 40 apresenta o 
diagrama de atividades com o fluxo da etapa de entrevista. 
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Figura 40 – Diagrama de atividades da etapa de entrevista 

 

Nesta etapa do jogo é usada a metáfora de uma entrevista de emprego, inicialmente o 
responsável pelo recrutamento e seleção se apresenta, conforme a Figura 41, e comunica ao 
jogador que para fazer parte da equipe este terá que responder a algumas perguntas sobre 
teste de software. 

Jogador Sistema Guru Gerente

Início

Gerente se apresenta

Gerente comunica início
da Entrev ista

Comenta para o j ogador
ficar calmo na entrev ista

Sorteia pergunta conjunto
de perguntas

Apresenta pergunta e
alternativas de resposta

Seleciona alternativa

Existem mais
perguntas?

Calcula pontuação

Apresenta feedback sobre as
respostas apresentadas

Passou na
entrevista?

Av isa que o
jogador foi
contratado Fim - vai para o

modo trabalho

Av isa que o
jogador não foi

contratado
Fim - volta
para seleção
de projeto

Sim
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Figura 41 – Tela de apresentação da entrevista 

 

A após a apresentação e comunicação ao jogador iniciam-se as perguntas da entrevista, 
responder corretamente estas perguntas é uma condição necessária para que o jogador seja 
aceito no projeto. A Figura 42 apresenta uma das perguntas realizadas durante a etapa de 
entrevista. 

 
Figura 42 – Tela de entrevista do projeto 

 

Para responder as perguntas o jogador deve selecionar uma das opções disponíveis e o 
número de acertos necessários para ser aceito está associado a cada projeto, para o projeto A, 
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selecionado neste exemplo, o jogador deve acertar pelo menos três de cinco perguntas. O jogo 
em sua versão atual possui um conjunto de dez perguntas, disponíveis no Apêndice F. 

Ao responder a todas as perguntas da entrevista o jogador recebe o feedback informando se 
este foi aprovado ou não na entrevista, a Figura 43 demonstra um resultado positivo, em que o 
jogador respondeu corretamente o número suficiente de perguntas para ser aprovado. Caso 
resultado da entrevista seja negativo, ou seja, o jogador não atingiu o mínimo necessário para 
ser aprovado, é oferecida a opção para tentar novamente ou então voltar e procurar por outro 
projeto. 

 
Figura 43 – Tela de feedback da entrevista 

 

Com o resultado positivo na entrevista o jogador tem a opção de iniciar o projeto clicando na 
opção “começar a trabalhar”, com isso o jogador é submetido ao primeiro desafio do jogo. 

5.6 Etapa 5 – Apresentação do Artefato 

Após a sua aprovação no projeto o jogador recebe as informações referentes ao seu primeiro 
artefato e deste serão instanciados cada um dos desafios seguintes. Os artefatos no jogo 
representam funções ou métodos implementados em uma linguagem de programação com a 
sintaxe semelhante ao C/C++ e Java. A Figura 44 apresenta o primeiro artefato disponível no 
projeto selecionado, este artefato refere-se ao método ao qual o jogador terá de aplicar as 
técnicas propostas pelo jogo para a criação de casos de teste. 
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Figura 44 – Artefato base para os desafios do jogo 

 

Ainda com base na tela anterior o jogador tem a opção de visualizar exemplos de utilização do 
artefato 1, onde são apresentados os dados de entrada e detalhes sobre o seu funcionamento 
e resultados esperados. Estas informações, apresentadas na Figura 45, complementam a 
descrição do artefato, de modo a eliminar a necessidade, por exemplo, de acesso ao código 
fonte do método em questão, permitindo a construção adequada de testes de caixa preta, 
bem como a aplicação das técnicas para seleção de dados de entrada. 

 
Figura 45 – Tela com os exemplos para o artefato 
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O jogador tem a opção de visualizar ou não os exemplos, de qualquer maneira deve clicar no 
botão “desafios” e assim iniciar o primeiro desafio para o artefato apresentado. 

5.7 Etapa 6 – Desafio 1 

Com base no artefato exposto o jogador recebe então o seu primeiro desafio, montar as 
classes de equivalência para o parâmetro de entrada indicado, neste caso, a Figura 46 solicita 
estas classes para variável H (horas trabalhadas). Este desafio é descrito no capítulo 4 e tem a 
sua ligação com os objetivos educacionais expostos na seção 4.1. 

 
Figura 46 – Tela do desafio 1 

 

Alguns dos elementos presentes na interface do desafio 1 são comuns aos diferentes desafios, 
tais como o avatar, o nome do jogador, a sua pontuação e a opção de solicitar uma dica ao 
desafio. O avatar e o nome do jogador são apenas resgatados pelo jogo a partir do cadastro 
efetuado pelo jogador. A pontuação do jogador respeita o sistema de pontuação estabelecido 
na seção 4.2.5, e no exposto na figura anterior o jogador possui 90 pontos por ter errado uma 
das perguntas da entrevista, sabendo que a pontuação máxima inicial é de 100 pontos.  

A dica disponível nos diferentes desafios pode ser solicitada a qualquer momento e não há 
qualquer penalidade ao utilizá-la, pois as informações contidas na dica possuem como objetivo 
ligar o exercício com a teoria vista em sala, sem indicar a resposta correta ao desafio. 

Para responder ao desafio 1 o jogador deve selecionar as partições de equivalência clicando 
sobre os botões localizados no painel a esquerda, as partições selecionadas são deslocadas 
para a direita (área de resposta) sinalizando graficamente as partições selecionadas, conforme 
apresentado na Figura 47. 
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Figura 47 – Tela do desafio 1 exibindo a dica e a resposta do jogador 

 

Após submeter a sua resposta ao desafio o jogador deve clicar em “RESPONDER” e o jogo 
retornará com o feedback. Caso tenha sido informada a resposta incorreta este é submetido 
novamente ao desafio 1, e de acordo com o sistema de pontuação, o jogador ao fornecer uma 
resposta incorreta ao desafio perde 5 pontos do total previsto para o desafio, ou seja, ao 
tentar uma segunda vez o jogador já não receberá os 25 pontos, mais somente 20. 

Caso a resposta do jogador esteja correta, independente de número de erros cometidos, este 
é informado quanto ao seu êxito e então lhe é submetido um desafio bônus, que corresponde 
a uma pergunta teórica sobre partições de equivalência, como demonstrado na Figura 48. 

 
Figura 48 – Pergunta teórica do desafio 1 



Ao fornecer a resposta correta ao desafio bônus o jogador recebe 5 pontos e a mensagem de 
que a resposta fornecida estava correta. Caso a resposta informa não esteja correta o jogador 
recebe como feedback a indicação do seu erro e então é sinalizada a res
contextualizando porque aquela é a alternativa correta ao desafio. Independente do êxito ou 
não do jogador no desafio bônus este é encaminhado ao desafio 2.

5.8 Etapa 7 – Desafio 2 

Para a implementação do desafio 2 foram reutilizados muitos dos 
facilitando não apenas o desenvolvimento mais também a sua utilização pois o jogador 
respondendo ao primeiro desafio indica que este soube utilizar a interface do jogo e 
consequentemente não terá dificuldades na interface do segundo

O desafio 2 toma como base a resposta informada ao desafio 1, uma vez que o primeiro 
desafio tratava apenas das classes de equivalência o desafio 2 solicita ao usuário que infor
os valores limites para estas classes identificadas

Figura 
 

Para responder ao desafio o jogador deve clicar sobre os botões com os respectivos 
maneira semelhante ao primeiro desafio, estes valores selecionados são movidos então para 
os espaços livres entre as partições, representando o limite de cada uma destas.
apresenta a tela do segundo desafio com a resposta do usuário, neste caso os valores 0 e 144.

Ao fornecer a resposta correta ao desafio bônus o jogador recebe 5 pontos e a mensagem de 
que a resposta fornecida estava correta. Caso a resposta informa não esteja correta o jogador 

a indicação do seu erro e então é sinalizada a resposta correta, 
contextualizando porque aquela é a alternativa correta ao desafio. Independente do êxito ou 
não do jogador no desafio bônus este é encaminhado ao desafio 2. 

Para a implementação do desafio 2 foram reutilizados muitos dos elementos de interface, 
facilitando não apenas o desenvolvimento mais também a sua utilização pois o jogador 
respondendo ao primeiro desafio indica que este soube utilizar a interface do jogo e 

entemente não terá dificuldades na interface do segundo desafio. 

O desafio 2 toma como base a resposta informada ao desafio 1, uma vez que o primeiro 
desafio tratava apenas das classes de equivalência o desafio 2 solicita ao usuário que informe 

identificadas, conforme apresentado na Figura 49. 

 
Figura 49 – Tela do desafio 2 

Para responder ao desafio o jogador deve clicar sobre os botões com os respectivos valores, de 
maneira semelhante ao primeiro desafio, estes valores selecionados são movidos então para 
os espaços livres entre as partições, representando o limite de cada uma destas. A Figura 
apresenta a tela do segundo desafio com a resposta do usuário, neste caso os valores 0 e 144.

Ao fornecer a resposta correta ao desafio bônus o jogador recebe 5 pontos e a mensagem de 
que a resposta fornecida estava correta. Caso a resposta informa não esteja correta o jogador 

posta correta, 
contextualizando porque aquela é a alternativa correta ao desafio. Independente do êxito ou 

elementos de interface, 
facilitando não apenas o desenvolvimento mais também a sua utilização pois o jogador 
respondendo ao primeiro desafio indica que este soube utilizar a interface do jogo e 

O desafio 2 toma como base a resposta informada ao desafio 1, uma vez que o primeiro 
me 

 

valores, de 
maneira semelhante ao primeiro desafio, estes valores selecionados são movidos então para 

Figura 50 
apresenta a tela do segundo desafio com a resposta do usuário, neste caso os valores 0 e 144. 



Figura 50 – Tela do desafio 2 com a resposta do usuário
 

Ao responder corretamente ao segundo desafio o jogo comporta
primeiro desafio, caso o jogador não informe a resposta correta o mesmo deve repetir o 
desafio até que a resposta correta seja informada. Caso o jogador informe a resp
este recebe um feedback positivo e então deve responder a uma pergunta teórica, que 
representa um desafio bônus, sobre a análise de valores limites, reforçando a ligação entre a 
teoria e a prática exercitada no desafio.

5.9 Etapa 8 – Desafio 3 

O terceiro desafio do jogo permite ao jogador indicar dados de entrada tomando como base as 
respostas informadas aos desafios anteriores, ou seja, as classes de equivalência e valores 
limites identificados. A Figura 51 apresenta a tela inicial do desafio 3.

Tela do desafio 2 com a resposta do usuário 

Ao responder corretamente ao segundo desafio o jogo comporta-se de maneira semelhante ao 
primeiro desafio, caso o jogador não informe a resposta correta o mesmo deve repetir o 
desafio até que a resposta correta seja informada. Caso o jogador informe a resposta correta, 

positivo e então deve responder a uma pergunta teórica, que 
representa um desafio bônus, sobre a análise de valores limites, reforçando a ligação entre a 
teoria e a prática exercitada no desafio. 

permite ao jogador indicar dados de entrada tomando como base as 
respostas informadas aos desafios anteriores, ou seja, as classes de equivalência e valores 

apresenta a tela inicial do desafio 3. 
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Figura 

Para responder ao desafio o jogador deve selecionar uma das partições ou valores limites 
disponíveis no painel a esquerda e então indicar um valor correspondente, dessa maneira 
reforçando a ligação destas técnicas com a seleção de valores de entrada para o
concluir o desafio o jogador deve selecionar pelo menos um valor correspondente para cada 
um dos valores anteriormente identificados. A 
com a resposta do jogador, neste caso bastando clicar em “RESPONDER” para que o jogo 
verifique a resposta informada. 

Figura 52 – Tela do desafio 3 com a resposta informada pelo jogador

 
Figura 51 – Tela do desafio 3 

 

Para responder ao desafio o jogador deve selecionar uma das partições ou valores limites 
disponíveis no painel a esquerda e então indicar um valor correspondente, dessa maneira 
reforçando a ligação destas técnicas com a seleção de valores de entrada para os testes. Para 
concluir o desafio o jogador deve selecionar pelo menos um valor correspondente para cada 
um dos valores anteriormente identificados. A Figura 52 apresenta a tela do terceiro desafio 
com a resposta do jogador, neste caso bastando clicar em “RESPONDER” para que o jogo 

 
Tela do desafio 3 com a resposta informada pelo jogador 

 

Para responder ao desafio o jogador deve selecionar uma das partições ou valores limites 
disponíveis no painel a esquerda e então indicar um valor correspondente, dessa maneira 

s testes. Para 
concluir o desafio o jogador deve selecionar pelo menos um valor correspondente para cada 

enta a tela do terceiro desafio 
com a resposta do jogador, neste caso bastando clicar em “RESPONDER” para que o jogo 
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Informando os valores correspondentes e clicando em “RESPONDER” o jogo fornece o 
feedback quanto a resposta informada. Comportando-se de maneira semelhante aos desafios 
anteriores, caso o jogador não tenha informado a resposta correta o jogo lhe informa sobre o 
seu erro e permite que este responda novamente o desafio. Caso a resposta informada esteja 
correta, o jogador é informado e então lhe é apresentada uma pergunta teórica ligada ao 
desafio sobre a aplicação das técnicas de seleção de dados de entrada. 

5.10 Etapa 9 – Desafio 4 

O quarto e último desafio do jogo permite ao jogador montar um grafo de causa-efeito ou 
árvore de decisão. Esta montagem se dá com o arrastar e soltar das peças dispostas na tela do 
desafio. A Figura 53 apresenta a tela inicial do desafio 3. 

 
Figura 53 – Tela do desafio 4 

 

Para responder então ao desafio o jogador deve ir arrastando as peças e montando o grafo, 
caso a peça tenha sido posicionada em sua posição correta esta recebe a cor verde, caso não 
esteja correta a mesma passa para a cor vermelha, indicando que o jogador deve reposicioná-
la para concluir o desafio com êxito. A Figura 54 apresenta a tela do quarto desafio com a 
resposta do jogador, neste caso bastando clicar em “RESPONDER” para que o jogo verifique a 
resposta informada. 
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Figura 54 – Tela do desafio 4 com a resposta informada pelo jogador 

 

Informando os valores correspondentes e clicando em “RESPONDER” o jogo fornece o 
feedback quanto a resposta informada. Comportando-se de maneira semelhante aos desafios 
anteriores, caso o jogador não tenha informado a resposta correta o jogo lhe informa sobre o 
seu erro e permite que este responda novamente o desafio. Caso a resposta informada esteja 
correta, o jogador é informado e então lhe é apresentada uma pergunta teórica ligada ao 
desafio sobre a técnica de grafo de causa-efeito. 

Após responder aos quatro desafios do jogo, existindo outros artefatos para serem testados o 
jogador retorna a etapa 5 de apresentação do artefato para que este possa responder aos 
desafios baseados agora em outro artefato. Caso o jogador tenha respondido os desafios para 
todos os artefatos do projeto o mesmo é encaminhado para a tela de encerramento do 
projeto, descrita na seção a seguir. 

5.11 Etapa 10 – Encerramento do Projeto 

A tela de encerramento e feedback final do projeto é exibida após a conclusão de todos os 
desafios do jogo, desta forma o jogador tem um panorama geral sobre o seu desempenho 
representado pela sua pontuação total. Para informar este resultado é utilizada novamente a 
metáfora de um responsável pelo projeto, o qual realizou no início do projeto a sua entrevista, 
conforme apresentado na Figura 55.  
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Figura 55 – Tela de feedback do encerramento do projeto 

 

No momento em que o jogador é encaminhado a tela de encerramento do projeto a sua 
pontuação é persistida no banco de dados do jogo, ou seja, a partir deste momento os outros 
jogadores do U-TEST poderão consultar este resultado no ranking de jogadores. 

Após receber o feedback quanto ao seu desempenho no projeto, o jogador pode concluir e 
então ser encaminhado a tela de ranking, onde o seu resultado é confrontado com a 
pontuação dos demais jogadores que já concluíram os seus projetos. 

5.12 Etapa 10 – Ranking 

A tela de ranking exibe a pontuação total conquistada pelos jogadores, ordenando de maneira 
crescente os melhores resultados. O objetivo com o ranking, como exposto no capítulo 4 de 
projeto do jogo, é de gerar uma competição entre os jogadores por melhores resultados, 
permitindo assim, que estes jogadores tenham uma melhor fixação e mesmo entendimento 
dos conceitos de teste aplicados no jogo por meio da repetição. A Figura 56 apresenta o 
ranking do jogo U-TEST onde são apresentadas as melhores pontuações obtidas no jogo. 
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Figura 56 – Tela de ranking do jogo U-TEST 

 

Esta última tela do jogo é utilizada para a exibição dos melhores resultados e o nome dos 
respectivos jogadores, estas informações exibidas no ranking são geradas dinamicamente a 
partir do banco de dados do jogo e são persistidas automaticamente pela aplicação em PHP no 
servidor, sem a necessidade de gravar qualquer tipo de informação no computador do jogador 
que acessa o jogo. 

No momento em que a tela de ranking é exibida após o feedback de um projeto encerrado, 
significa então que o jogador concluiu os seus desafios e dessa maneira é enviado novamente 
para a tela onde lhe é exibido o jornal com os projetos disponíveis para jogar, apresentada na 
etapa 3, com isso o jogador pode escolher outro projeto ou ainda repetir o projeto anterior. 
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6 Avaliação 

Neste capítulo são apresentados os detalhes sobre o planejamento, aplicação e resultados das 
avaliações realizadas por meio da aplicação de experimentos, os quais têm o seu design 
descrito nas seções seguintes. Os experimentos, descritos neste capítulo, referem-se a dois 
estudos empíricos do tipo experimental, em que os participantes são distribuídos de maneira 
aleatória em diferentes grupos e um estudo não-experimental, em que os participantes não 
são divididos em grupos (WOHLIN et al., 2000).  

Em um estudo experimental tipicamente são formados os grupos de controle e experimental, 
respectivamente aqueles que não recebem o tratamento ou intervenção e aqueles que 
recebem (VOKAC, 2002). O grupo de controle se apresenta como a base para comparação 
sobre os efeitos do tratamento aplicado ao grupo experimental. Enquanto que no estudo não-
experimental todos os participantes recebem o tratamento, tipicamente a avaliação do efeito 
do tratamento sob os indivíduos se dá pela comparação entre a avaliação realizada antes do 
tratamento em relação a avaliação realizada após o tratamento (VOKAC, 2002). 

O design de experimento apresentado a seguir define, dentre outros, a formação dos grupos 
de participantes e a maneira como a alocação aleatória será realizada.  Segundo Wohlin et al. 
(2000), o design de experimento deve apresentar detalhes suficientes para a replicação do 
estudo, a fim de reafirmar os resultados uma vez obtidos, ou mesmo de verificá-los sob 
diferentes circunstâncias. 

6.1 Planejamento do Experimento 

No contexto deste trabalho, o processo de avaliação tem como objetivo verificar a efetividade 
do jogo proposto segundo as hipóteses levantadas na seção 1.1.1.  Para tanto, é utilizado o 
framework definido por Kochanski (2009), que objetiva apoiar a construção de experimentos 
na avaliação empírica de jogos educacionais na área de Engenharia de Software. Uma vez que 
o trabalho de Kochanski (2009) não define um nome para o framework por este desenvolvido, 
nesta dissertação, o mesmo será identificado apenas como framework de avaliação.  

Este framework está focado essencialmente na avaliação dos efeitos de aprendizagem do uso 
de jogos educacionais através de experimentos quantitativos, sendo experimentos um tipo de 
estudo empírico que possui como objetivo determinar os fatores que contribuem para a 
alteração dos resultados de determinado objeto de estudo (KOCHANSKI, 2009). O framework 
de avaliação é divido em cinco partes, sendo estas: 

• Parte I – definição do experimento: nesta devem ser estabelecidas as definições iniciais 
do experimento como estratégia de pesquisa e forma de realização. 

• Parte II – planejamento do experimento: etapa em que o objetivo principal é garantir o 
mínimo de desvios na execução do experimento.  
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• Parte III – operação do experimento: nesta parte devem ser registradas todas as 
informações referentes a aplicação do experimento como materiais a serem utilizados e 
condições do ambiente.  

• Parte IV – análise e interpretação dos dados: os dados são analisados e interpretados de 
acordo com o tipo de teste utilizado dentre outras questões como a verificação das 
hipóteses levantadas.  

• Parte V – apresentação dos resultados: modelo de relatório padronizado para 
apresentação dos resultados do experimento. 

Ainda com base no framework, em suas diferentes partes são definidas regras que orientam as 
tomadas de decisão na adoção ou não de estratégias, práticas e abordagens. Seguindo estas 
orientações são apresentadas e instanciadas para esta avaliação as partes de I à IV do 
framework, que se referem ao planejamento do experimento. Os resultados dos diferentes 
experimentos, referentes a parte V do framework, são apresentados e discutidos nas seções 
6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. O Apêndice G apresenta resumidamente a tabela com as informações sobre 
o experimento seguindo o template definido no framework de avaliação para as partes de I à 
IV. 

6.1.1 Parte I – Definição do Experimento 

A primeira parte do framework refere-se as definições iniciais na elaboração do experimento, 
esta parte I é subdividida em: a) estratégia de pesquisa; b) forma de realização; c) abordagem 
de pesquisa; d) estratégia para seleção dos grupos; e) questionários; f) pré-condições; g) 
design instrucional. A seguir cada uma destas subseções serão identificadas e instanciadas 
para este experimento. 

6.1.1.1 Estratégia de Pesquisa 

Esta avaliação tomará ainda como base o modelo de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006), discutido 
na seção 2.2.2, deste modelo pretende-se atingir os dois primeiros níveis de avaliação, reação 
e aprendizagem. Com isso, a avaliação do jogo consistirá em duas avaliações distintas, uma 
qualitativa, onde se pretende verificar a reação dos alunos quanto a aplicação do jogo, e outra 
avaliação quantitativa, com a qual se pretende verificar a efetividade no desempenho dos 
alunos no que se refere ao nível de conhecimento adquirido. 

Seguindo o framework para a construção do experimento, a avaliação qualitativa deve atender 
as regras: 

• Regra 1: A forma de medição é baseada na forma naturalística, ou seja, não intrusiva. 
• Regra 2: A forma de medição é subjetiva, geralmente buscando como resultado 

qualificadores. 
• Regra 3: A forma de medição é orientada a descoberta. 

Nesta avaliação qualitativa da reação dos alunos quanto ao jogo, será aplicado um 
questionário com o objetivo de determinar o perfil dos participantes e coletar o nível de 
satisfação e motivação na atividade, em acordo com as regras um e dois. Ainda neste 
questionário serão coletadas idéias para melhorias no jogo e bem como a sua aplicação, 
atendendo a terceira regra. 
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Para a realização de uma avaliação quantitativa do conhecimento adquirido com a aplicação 
do jogo segundo o framework devem-se atender às regras a seguir: 

Regra 1: A forma de medição utilizada é controlada, ou seja, com base em valores 
numéricos precisos. 

Regra 2: A forma de medição é objetiva, geralmente buscando obter como resultado 
quantidades. 

Regra 3: A forma de medição realizada é orientada à verificação. 

Atendendo as regras um e dois, serão aplicados dois questionários, pré-teste e pós-teste, um 
antes e outro após a aplicação do jogo. Ambos os questionários serão compostos por questões 
objetivas de múltipla escolha e de pontuação previamente definida. A pontuação total do 
aluno no teste representará o seu desempenho, o qual será utilizado na verificação da 
hipótese de pesquisa, em acordo com a regra três. 

6.1.1.2 Forma de Realização 

Dentre as formas de realização do experimento, in-vitro, in-vivo, in-virtuo, in-silico, este 
experimento será conduzido de forma in-vivo, levando-se em consideração a regra 1 abordada 
no framework (KOCHANSKI, 2009): 

“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.” 

A realização do experimento se dará exatamente no ambiente para o qual este foi projetado, 
incluindo o perfil dos participantes, alunos dos cursos de Computação/Informática e que não 
terão de ser previamente preparados para o experimento, ou seja, a realização será in-vivo. 

6.1.1.3 Abordagem de Pesquisa 

As diferentes abordagens, analítica, descritiva e explicativa estão diretamente relacionadas 
com a estratégia de pesquisa, dado a sua relação com os tipos de resultado qualitativos e 
quantitativos (KOCHANSKI, 2009). 

Para o experimento em questão será utilizada a abordagem de pesquisa descritiva, sabendo 
que os dados avaliados serão quantitativos e com base neste pretende-se verificar e descrever 
um fenômeno, em acordo com a regra estabelecida no framework para a abordagem 
descritiva. 

6.1.1.4 Estratégia para Seleção de Grupos 

Os participantes do experimento serão aleatoriamente divididos em dois grupos (experimental 
e controle), sendo estes identificados, respectivamente, por grupo A e grupo B. 

A divisão dos grupos ocorrerá de acordo com a ordem da lista de presenças da turma, onde o 
primeiro aluno da lista presente participará do grupo experimental, já o aluno seguinte fará 
parte do grupo de controle, seguindo nesta lógica até o último aluno presente. Para qualquer 
aluno que se faça presente após a seleção inicial lhe será indicado o grupo em sequência ao 
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último aluno anteriormente selecionado, de maneira a comportar-se como se este fosse o 
último da lista de presenças. 

6.1.1.5 Questionários 

Além de responderem ao pré-teste e pós-teste os participantes do experimento deverão 
responder ao termo de concordância, questionário de perfil e percepção do jogo. Os 
questionários a serem aplicados encontram-se nos apêndices de A à E. 

Com o termo de concordância objetiva-se obter formalmente de cada participante a 
concordância na participação do experimento de forma voluntária, seguindo orientações 
definidas no framework. 

O questionário de perfil complementa a avaliação permitindo uma análise dos participantes do 
experimento, sabendo que mesmo estes fazendo parte de uma mesma turma de graduação 
cada qual já carrega uma carga de conhecimento teórico e prático, além de outras questões 
que possam permitir a comparação ou mesmo o agrupamento de resultados, tal como 
experiência profissional na área de teste de software. 

Para o questionário de percepção do jogo o objetivo é produzir resultados qualitativos, sobre a 
aplicação do jogo desenvolvido como atividade de ensino, abordando questões como 
motivação e mesmo possíveis melhorias em sua implementação ou aplicação. 

6.1.1.6 Pré-condições 

O candidato a participação do experimento deve estar cursando ou ter cursado a disciplina de 
Engenharia de Software ou equivalente dos cursos da área de Computação/Informática. 
Apontando para a disciplina de Engenharia de Software com base no fato de o conteúdo 
teórico e/ou prático de Teste de Software na graduação naturalmente estar inserido nesta 
disciplina (CEEINF-MEC, 2002). 

Para os cursos onde exista uma disciplina específica para a abordagem do conteúdo de Teste 
de Software, deverá se tomar então o fato de o participante do experimento estar cursando ou 
ter cursado esta disciplina como pré-condição. 

6.1.1.7 Design Instrucional 

O design instrucional, conforme apresentado na seção 2.2.2, deve estabelecer os objetivos de 
aprendizagem, atividades de ensino e avaliações. Estas definições estão previstas no 
framework, complementadas ainda pelo contexto, precondições, ementa, estratégia de ensino 
e bibliografia. Em acordo com esta orientação estabelecida no framework a Tabela 2 presente 
na seção 4.1 apresenta em detalhes o design instrucional para a aplicação do jogo o qual será a 
base para a realização do experimento em questão. 

O design instrucional apresentado possui, além da aplicação do jogo desenvolvido como 
atividade de ensino, uma carga horária prevista para a explanação do conteúdo abordado no 
jogo, dado que o objetivo deste é apoiar o processo de ensino-aprendizagem. 

Para a operação do experimento é incluída a aplicação do pré-teste e pós-teste e não apenas 
de uma avaliação final, como previsto na instrução. A Tabela 3 estabelece a relação entre as 
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perguntas do pré-teste e pós-teste frente a taxonomia revisada de Bloom, apontando ainda 
para a proposital mudança no sequenciamento das questões do pós-teste, além da alteração 
na ordenação das respostas. 

Tabela 3. Perguntas do pré-teste e pós-teste em relação a taxonomia revisada de Bloom 

Teste Lembrança Entendimento  Aplicação 

PRÉ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PÓS 01 02 05 04 03 06 07 09 08 10 11 13 12 14* 16 15* 19 17 18 20 

 

Ainda com relação aos testes, as questões 14 e 15 do pós-teste possibilitaram que os dados 
fossem alterados sem o aumento na complexidade do teste, objetivando apenas uma 
diferenciação das perguntas originais do pré-teste. 

Com a definição do design instrucional conclui-se a primeira parte do framework, em seguida é 
descrita a parte II que compreende o planejamento do experimento. 

6.1.2 Parte II – Planejamento do Experimento 

Após as definições iniciais do experimento, segue-se, de acordo com o framework 
(KOCHANSKI, 2009), para o planejamento do experimento propriamente dito. Nesta segunda 
parte são definidos o contexto, hipóteses, variáveis de controle, a seleção dos participantes, o 
design do experimento, o planejamento da instrumentalização e a avaliação da validade. Ainda 
de maneira similar a parte I, nesta segunda parte do framework cada um dos itens acima 
citados serão apresentados individualmente de acordo com aplicação neste experimento. 

6.1.2.1 Seleção do Contexto 

Na seleção do contexto deve-se definir de maneira clara e abrangente o contexto em que o 
experimento será aplicado, reduzindo o erro na inferência dos resultados e permitindo um 
comparativo na aplicação do experimento em diferentes contextos. 

O experimento iniciará em sala em sala de aula, onde serão utilizados os materiais descritos no 
design instrucional para a abordagem do assunto de estudo. Já no laboratório de informática 
os participantes devem responder o pré-teste, jogar o jogo U-TEST e então responder ao pós-
teste. 

6.1.2.2 Definição de Hipóteses 

As hipóteses de pesquisa deste trabalho, apresentadas na seção 1.1.1, têm como objetivo 
verificar o efeito de aprendizagem e o fator motivação resultantes da aplicação do jogo 
educacional U-TEST como atividade de ensino. Para a verificação da hipótese H1 há a 
necessidade da elaboração de uma hipótese nula H0, a qual deve negar a hipótese H1,  
resultando nas hipóteses: 
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• H0 - O grupo experimental não apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de 
controle nos níveis de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e 
técnicas de teste de unidade. 

• H1 - O grupo experimental apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de 
controle nos níveis de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e 
técnicas de teste de unidade. 

• H2 – A aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de ensino aprendizagem 
mais atrativo. 

Para verificar as hipóteses apresentadas são elencadas variáveis de controle, as quais serão 
monitoradas como descrito a seguir. 

6.1.2.3 Variáveis de Controle 

As hipóteses H0 e H1 estão diretamente ligadas a pontuação do participante do experimento no 
pré-teste e pós-teste, disponíveis respectivamente no Apêndice D e Apêndice E, sendo esta 
pontuação a variável de controle utilizada na verificação destas hipóteses. 

A hipótese H2 é verificada a partir das respostas ao questionário de percepção e a variável de 
controle será a quantidade de respostas que consideram o jogo como uma atividade 
motivante no processo de ensino-aprendizagem. 

6.1.2.4 Seleção dos Participantes 

Os participantes do experimento são alunos de graduação que devem estar cursando ou terem 
cursado a disciplina de Engenharia de Software ou equivalente, ou mesmo uma disciplina 
específica de Teste de Software, em acordo com o explicitado no design instrucional exposto 
na seção 4.1.  

Dentre estes alunos selecionados deverão participar apenas aqueles que aceitarem o termo de 
concordância disponível no Apêndice A. Os alunos que não aceitarem participar do 
experimento serão dispensados da atividade. 

6.1.2.5 Design de Experimento Utilizado 

O design de experimento que prevê a aplicação de um pré-teste e prós-teste, segundo o 
framework de avaliação deve seguir as regras: 

Regra 1: Existem dois grupos ou o grupo pode ser dividido em dois. 

Regra 2: A seleção dos participantes de cada grupo é aleatória. 

Regra 3: será realizada uma medição no início, é realizada uma intervenção controlada 
e realizada uma medição no final. 

Regra 4: existem duas medições em cada grupo. Uma antes do tratamento e outra 
depois do tratamento. 

Regra 5: existe uma avaliação do efeito do tratamento, ou seja, uma diferença 
estatística entre os grupos. 
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Figura 57 – Design de experimento para avaliação do jogo 
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controle, em outro laboratório de informática, deverão jogar o jogo de lógica travessia do rio 
(http://www.aulavaga.com.br/jogos/raciocinio/travessia-do-rio/), este agirá como um placebo 
evitando que os alunos saibam se estão ou não fazendo parte do grupo experimental e por 
consequência recebendo o tratamento. Esta técnica em que apenas os participantes não 
sabem sobre os detalhes do tratamento que está sendo administrado é denominada teste 
unicego (REIS, CICONELLI e FALOPPA, 2002, apud KOCHANSKI, 2009). 

Os materiais necessários a realização do experimento compreendem o termo de concordância, 
os questionários de perfil e percepção do jogo, além do pré-teste e pós-teste, disponíveis 
respectivamente nos Apêndices de A a E. Para aplicação do experimento será necessário ainda 
a utilização de microcomputadores com acesso a internet para o acesso aos jogos U-TEST, 
utilizado junto ao grupo experimental, e o jogo travessia do rio utilizado pelo grupo de 
controle, ambos necessitam apenas que o Flash Player esteja instalado no computador. 

O experimento realizado deverá observar o design instrucional disponível na seção 4.1, o qual 
inicia com a aplicação da aula e em seguida a aplicação do jogo sequencialmente, sem 
intervalo de datas, impedindo que o aluno possa adquirir conhecimento sobre o assunto entre 
o pré-teste e o pós-teste além do previsto no tratamento a ser realizado. 

Para a verificação das hipóteses serão utilizadas as variáveis apresentadas na seção 6.1.2.3 e 
em acordo com esta mesma seção o pré-teste, pós-teste e o questionário de percepção do 
jogo serão utilizados como instrumentos de medição. 

6.1.2.7 Avaliação da Validade 

Os resultados obtidos em um experimento podem ser questionados segundo fatos ou 
acontecimentos que quando não tratados ameaçam a sua validade, desta forma, o objetivo em 
elencá-las é de oferecer tratativas que possam minimizar estas ocorrências. Estas ameaças são 
abordadas no framework e categorizadas em: 

Ameaças de construção: fatores que influenciam a preparação do experimento e suas 
etapas iniciais. 

Ameaças internas: eventos que podem invalidar os resultados e são decorrentes da 
execução do experimento. 

Ameaças externas: qualquer fato ou evento que tenha influência direta sobre o 
experimento e não são decorrentes da sua execução. 

Ameaças de conclusão: qualquer fator que possa influenciar diretamente a não 
conclusão do experimento. 

Como ameaça a construção do experimento está o fato de que os alunos previamente 
selecionados para participação do experimento não se façam presentes no momento de 
aplicação ou mesmo não completem todo o ciclo do experimento, participando apenas, por 
exemplo, da aula teórica inicial. Esta ameaça será minimizada pelo fato de que os alunos serão 
previamente avisados da atividade que será realizada e a mesma será utilizada pelo professor 
na pontuação do aluno na disciplina. 

http://www.aulavaga.com.br/jogos/raciocinio/travessia-do-rio/
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As ameaças internas tipicamente estão ligadas ao fato de que os alunos podem estudar por 
conta própria o assunto abordado no experimento, para reduzir as chances desta ameaça, os 
alunos terão o pré-teste e o pós-teste em um mesmo dia de aula. Outra ameaça interna 
refere-se a aplicação do pré-teste e pós-teste iguais, para tanto, serão utilizados testes com as 
mesmas questões onde serão alterados os valores e ordem das respostas, evitando ainda que 
estes possam ser incompatíveis em nível de dificuldade entre si, gerando assim outra ameaça 
interna. 

A ameaça externa comum na aplicação de experimentos ligados ao processo de ensino-
aprendizagem, inclusive citada no framework, refere-se a possibilidade de o participante já 
possuir conhecimento ou experiência prévia no assunto abordado no experimento. A aplicação 
de pré-teste e pós-teste permite detectar estes indivíduos e se necessários podem ser 
eliminados do experimento, neste caso, eliminações serão abordadas na apresentação dos 
resultados, sem a identificação direta do indivíduo. 

Dentre as ameaças a conclusão do experimento está o comprometimento do pesquisador com 
a pesquisa e o resultado obtido. A adulteração dos resultados do pré-teste e pós-teste, 
obviamente, pode levar a conclusões não compatíveis com a realidade. Como meio de 
reafirmar os resultados os quais serão obtidos nesta pesquisa, todos os detalhes do 
experimento são apresentadas, para que assim este possa ser replicado por outros 
pesquisadores. 

6.1.3 Parte III – Operação do Experimento 

Nesta parte de operação do experimento abordada no framework de avaliação devem ser 
descritas as informações que detalham a aplicação do experimento propriamente dito. Dentre 
os itens abordados nesta parte do framework, está a forma como os participantes do 
experimento serão informados ou contextualizados sobre o seu papel, importância e eventuais 
riscos, atendendo a este, os alunos serão informados com antecedência sobre a realização do 
experimento e somente aqueles que aceitarem o termo de concordância deverão participar. 

Outro ponto abordado pelo framework nesta seção refere-se aos materiais utilizados na 
operação do experimento, sendo estes: (a) Termo de concordância; (b) Relação de 
participantes; (c) Questionário de perfil; (d) Pré-teste; (e) Pós-teste; (f) Jogo travessia do rio; (g) 
Jogo U-TEST; (h) Questionário de percepção do jogo. Estes materiais representam os itens 
essenciais a aplicação do experimento. 

As informações sobre o comprometimento dos participantes quanto ao experimento serão 
coletadas a partir do questionário de perfil, enquanto que os dados para verificação das 
hipóteses de pesquisa serão coletados a partir do pré-teste e pós-teste e do questionário de 
percepção do jogo. 

Quanto ao ambiente, que segundo o framework deve também ser abordado nesta parte III, 
será utilizada inicialmente a sala de aula para apresentação do conteúdo abordado no 
experimento e em seguida os alunos serão conduzidos a dois laboratórios de informática 
distintos, um para o grupo de controle e outro para o grupo experimental. Nestes laboratórios 
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deverão existir microcomputadores suficientes para que cada aluno possa jogar 
individualmente. 

Para verificar o entendimento dos participantes quanto a realização do experimento e seu 
papel será utilizado o questionário de percepção do jogo, aplicado ao fim do experimento, com 
base nas respostas a este questionário será determinado o nível de entendimento dos alunos 
quanto ao experimento. 

Com o objetivo de garantir a realização do experimento em acordo com o planejamento, todas 
as atividades serão, senão realizadas, acompanhadas pelo pesquisador. Sabendo-se que dentre 
todas as atividades a serem realizadas apenas o acompanhamento dos alunos do grupo de 
controle será realizado por outro colaborador, dado que estes grupos estarão em diferentes 
laboratórios e o foco será dado ao grupo experimental, ainda assim, o grupo de controle não 
deixará de ter o acompanhamento de um responsável ciente de seu papel no experimento. 

6.1.4 Parte IV – Análise e Interpretação dos Dados 

Nesta parte do framework devem ser apresentadas as informações para a posterior análise e 
interpretação dos dados, compreendendo os parâmetros populacionais, o teste a ser utilizado, 
a estatística que será utilizada, a forma como o conjunto de dados será reduzido e como serão 
conduzidos os testes das hipóteses levantadas. 

6.1.4.1 Parâmetros Populacionais 

Os parâmetros populacionais definem essencialmente se para verificação das hipóteses será 
utilizado um teste do tipo paramétrico ou não-paramétrico. Para a adoção de um teste 
paramétrico, segundo o framework de avaliação, devem ser atendidas as regras: 

Regra 1: os dados serão extraídos de populações com distribuição de probabilidade 
especificada. 

Regra 2: a distribuição dos valores da variável de pesquisa deve ser normal. 

Regra 3: a escala da variável de pesquisa é intervalar ou proporcional. 

Regra 4: a variável de pesquisa permite a realização de operações aritméticas a partir 
dos valores das amostras. 

Enquanto que para os testes não-paramétricos são estabelecidas as regras: 

Regra 1: não é necessário conhecer a distribuição da variável de pesquisa na 
população. 

Regra 2: o tamanho da população amostrada for pequena, ou seja, tiver 20 ou menos 
participantes em cada grupo utilizando o método Mann-Whitney (BARBETTA, REIS e 
BORNIA, 2008). 

Regra 3: a escala da variável de pesquisa for ordinal ou nominal. 
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Com base nas regras apresentadas, apenas a regra 2 pode impedir a utilização de um teste 
paramétrico neste experimento, pois para se obter uma distribuição normal, a amostra deve 
ser superior a 30 elementos ou, caso seja inferior deve-se verificar se os resultados são 
aderentes a uma distribuição normal (BARBETTA, REIS e BORNIA, 2008). 

Como o jogo U-TEST será aplicado a uma turma de Engenharia de Software do curso de Ciência 
da Computação, que dificilmente atinge 30 alunos, ainda considerando a divisão destes em 
dois grupos distintos, experimental e controle, opta-se então por um teste não-paramétrico, já 
que independe da forma de distribuição da amostra e mesmo de uma quantidade de alunos 
superior ao qual se pretende aplicar. 

6.1.4.2 Teste Utilizado 

Conforme a seção anterior, neste experimento será utilizado um teste não-paramétrico. Como 
o objetivo é comparar dois diferentes grupos com amostras independentes, o teste mais 
adequado é o Mann-Whitney (KOCHANSKI, 2009; BARBETTA, REIS e BORNIA, 2008). Esta 
decisão pelo teste Mann-Whitney segundo o framework deve atender as regras: 

Regra 1: o tipo de teste estatístico for não-paramétrico. 

Regra 2: as amostras são independentes (inter-grupos). 

Regra 3: as amostras foram obtidas a partir da mesma população. 

Regra 4: a observação das amostras é independente. 

Regra 5: as observações são comparáveis. 

Desta forma é possível observar que a escolha pelo método Mann-Whitney se confirma 
adequada uma vez que todas as regras estabelecidas no framework são atendidas. 

6.1.4.3 Estatística Utilizada 

A estatística utilizada deverá seguir o teste indicado na seção anterior, neste caso o teste 
Mann-Whitney. Este teste já estabelece um método para condução da verificação estatística, o 
qual será seguido, conforme descrito no framework. 

6.1.4.4 Redução do Conjunto de Dados 

Para a redução do conjunto de dados serão elaborados gráficos de pontos com os dados 
coletados, ou gráficos de dispersão. A partir do gráfico de pontos serão analisados eventuais 
pontos de dispersão e tais dados serão eliminados. Caso ocorra a eliminação de algum ponto 
de dispersão, tal informação será registrada no relatório deste experimento. 

6.1.4.5 Teste de Hipóteses 

Para este experimento é prevista uma avaliação quantitativa e outra qualitativa, para a 
avaliação quantitativa serão verificadas as hipóteses H0 e H1 tendo como base a pontuação 
obtida pelos alunos no pré-teste e pós-teste, em que o objetivo é verificar se o índice de 
conhecimento absoluto, resultante da diferença de pontuação entre o pré-teste e o pós-teste 
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do grupo experimental é superior ao do grupo experimental, para esta verificação será então 
aplicado o teste não-paramétrico Mann-Whitney. 

Para a avaliação qualitativa serão analisadas as respostas fornecidas ao questionário de 
percepção do jogo aplicado ao grupo experimental, estas respostas serão agrupadas e 
discutidas a fim de se obter evidências quanto a experiência dos alunos na utilização do jogo 
U-TEST. 

6.2 Experimento 1 

O primeiro experimento para avaliação do jogo U-TEST foi realizado no dia 07/06/2010 com 
dez alunos da turma de Engenharia de Software do sexto semestre do curso de Ciência da 
Computação da UNIVALI do campus de São José - SC. Para esta aplicação do experimento 
foram envolvidos além do elaborador deste trabalho outros dois pesquisadores do laboratório 
de qualidade e produtividade de software (LQPS) do campus de São José – SC, o qual é 
coordenado pelo professor e orientador deste trabalho, Dr. Marcello Thiry. 

O experimento teve início às 19 horas, inicialmente com a apresentação dos instrutores e 
esclarecimentos sobre os objetivos do experimento e sobre a livre participação. Logo após, 
todos os participantes assinaram o termo de concordância e foram orientados quanto ao 
preenchimento do questionário de perfil do participante. 

Seguindo a sequência estabelecida no experimento, foi iniciado o pré-teste, por volta dás 19 
horas e 30 minutos, neste momento os participantes foram instruídos que responderiam a 
uma avaliação sobre o conteúdo de Teste de Software e que deixassem em branco as 
perguntas que não soubessem a resposta correta, minimizando dessa forma a ameaça da 
pontuação do aluno ser resultado de uma escolha aleatória e não como resultado do seu 
conhecimento. 

A partir do momento em que todos os participantes responderam e entregaram o pré-teste, 
por volta dás 20 horas e 30 minutos, os mesmos foram informados que as atividades seguintes 
compreendiam a divisão da turma em dois grupos e que os participantes de cada grupo iriam 
para um laboratório específico 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 02 e os participantes do grupo B (grupo de controle) 
iriam para o laboratório 03. Os participantes de cada um dos grupos 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 02 
onde foram instruídos sobre a utilização do jogo educacional de Teste de Software U-TEST. No 
mesmo momento o grupo B (grupo de controle) foi conduzido por outro pesquisador para o 
laboratório 03 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 30 minutos. 
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Por volta dás 21 horas e 10 minutos, os participantes concluíram a execução de ambos os 
jogos. Neste momento ambos os grupos acreditavam que haviam jogado o jogo objeto do 
estudo, embora alguns dos participantes do grupo de controle tenham expressado ter 
estranhado a relação que o jogo da travessia do rio poderia ter com o assunto de Teste de 
Software, mas em se tratando de um experimento entenderam que pudesse haver algum 
sentido para tal procedimento. Ao finalizar a execução do jogo U-TEST os participantes do 
grupo A responderam ao questionário de percepção do jogo. 

Finalizando o experimento, foi aplicado o pós-teste a todos os alunos participantes do 
experimento, esta última avaliação foi concluída em aproximadamente 35 minutos por ambos 
os grupos. 

Após realizado o experimento os dados coletados foram postos em forma de planilha para 
permitir a realização das análises e testes das hipóteses de pesquisa. Inicialmente é verificada 
a hipótese H0 (O grupo experimental não apresenta um efeito de aprendizagem superior ao 
grupo de controle nos níveis de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e 
técnicas de teste de unidade). Os dados com a quantidade de acertos de cada participante do 
experimento são apresentados na tabela a seguir de forma a identificar apenas o número do 
participante de cada grupo. 

Tabela 4: 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 9 13 4 6 14 14 0 

2 7 11 4 7 13 14 1 

3 3 8 5 8 10 9 -1 

4 12 15 5 9 7 7 0 

5 8 11 3 10 12 11 -1 

 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos a partir do experimento, classificados 
segundo a diferença das pontuações obtidas no pré-teste e pós-teste. Este procedimento é o 
passo inicial na aplicação do teste estatístico Mann-Whitney (BARBETTA, REIS e BORNIA, 
2008). 
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Tabela 5: Classificação das diferenças 

Sequência Grupo Diferença Classificação 

1 B -1 1,5 

2 B -1 1,5 

3 B 0 3,5 

4 B 0 3,5 

5 B 1 5 

6 A 3 6 

7 A 4 7,5 

8 A 4 7,5 

9 A 5 9,5 

10 A 5 9,5 

 

Para realizar a classificação apresentada na tabela anterior, todos os resultados das diferenças 
foram colocados em ordem ascendente e a classificação iniciando com o número um, 
indicando o pior resultado, 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. 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob a 
identificação w1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 
identificação w2. O cálculo de w1 e w2 foi obtido através da soma das classificações de cada 
grupo, gerando o valor w1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando o valor 
w2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6: Cálculo de T1 e T2 

w1 = 6 + 7,5 + 7,5 + 9,5 + 9,5 = 40 

w2 = 1,5 + 1,5 + 3,5 + 3,5 + 5 = 15 
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Após o cálculo dos valores de w1 e w2 segue-se com o cálculo de U, conforme apresentado a 
seguir: 

U = n1 * ( nx – 1 ) / 2 – w1 

Com base na fórmula apresentada, onde n1 é igual ao número de participantes do grupo 
experimental, nx o número de participantes do maior grupo, seja o experimental ou controle e 
w1 o valor apresentado anteriormente, obtém-se então o valor de U conforme apresentado a 
seguir: 

U = 5 * ( 5 – 1 ) / 2 – 40 

O resultado obtido para U é 25. Seguindo o teste estatístico, utilizando a tabela de valores 
críticos de U (Uc) para o teste de Mann-Whitney (BARBETTA, REIS e BORNIA, 2008), o valor de 
intersecção entre n1 = 5 e n2 = 5 para o grau de significância de 95% é igual a 20. 

Para refutar a hipótese nula H0 o valor de U deve ser maior que o valor de Uc, como o valor de 
U é igual a 25 e o valor crítico é 20, pode-se afirmar com 95% de certeza que a hipótese H0 não 
é verdadeira, permitindo assim apontar a hipótese complementar H1, ou seja, o jogo sob as 
condições descritas no experimento, permitiu uma melhora significativa na pontuação dos 
alunos nos testes realizados em relação aos alunos que utilizaram o placebo. 

Para o pré-teste a questão de número 20 foi a que apresentou o menor número de acertos, 
apenas dois alunos apresentaram a resposta correta. No pós-teste esta questão se manteve 
com apenas dois acertos, sendo estes dois os mesmos alunos que apresentaram a resposta 
correta no pré-teste. Esta questão, com apenas dois acertos, apresenta uma função e a sua 
descrição e com base nestas informações o aluno deveria assinalar a alternativa que 
apresentasse um conjunto de testes com a melhor cobertura, tendo como base as técnicas de 
partição por equivalência e análise de valor limite. Este tema foi abordado pelo terceiro 
desafio do jogo, em que o jogador deve apontar dados de teste com base nas análises e 
técnicas utilizadas nos desafios anteriores. Já a questão de número 9 do pós-teste teve 100% 
de acerto, tanto para os alunos do grupo de controle quanto o experimental. O grupo 
experimental no pós-teste apresentou 100% de acerto nas questões 2, 7, 8, 9, 13 e 18, 
enquanto que o grupo de controle teve 100% acerto apenas na questão de número 9. Estas 
questões informadas corretamente por todos os alunos do grupo experimental compreendem 
todos os níveis da taxonomia revisada de Bloom, abordados na avaliação. 

Quanto a classificação das questões dos testes quanto a taxonomia revisada de Bloom, a 
Tabela 7 apresenta a média dos acertos dos alunos no pré-teste e pós-teste, estratificados por 
seus respectivos grupos, experimental e controle. A última coluna desta tabela expõe a 
diferença entre a média e percentual de acertos do pré-teste e pós-teste. 

Tabela 7. Média de acertos dos grupos no pré-teste e pós-teste 

  Pré-teste Pós-teste Diferença (pós – pré) 

Lembrança  
(6 questões) 

Experimental 2,2 (36,7%) 4,0 (66,70%) 1,8 (30%) 

Controle 3,8 (63,3%) 4,0 (66,7%) 0,2 (3,4%) 
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Entendimento  
(7 questões) 

Experimental 3,0 (42,86%) 5,4 (77,14%) 2,4 (34,28%) 

Controle 3,4 (48,57%) 4,2 (60%) 0,8 (11,43%) 

Aplicação  
(7 questões) 

Experimental 2,6 (37,14%) 2,6 (37,14%) 0 (0%) 

Controle 4,0 (57,14%) 2,8 (40%) -1,2 (-17,14%) 

 

Com base nos resultados apresentados pela Tabela 8, verifica-se uma melhora significativa nos 
acertos dos alunos do grupo experimental para os níveis de lembrança e entendimento, 
enquanto que para o nível de aplicação os alunos apenas mantiveram a média de acertos do 
pré-teste. Para o grupo de controle é verificada uma pequena melhora no nível de lembrança e 
um pouco maior para o nível de entendimento, já para o nível de aplicação os resultados do 
pós-teste foram expressivamente inferiores ao do pré-teste. Com base nestes resultados pode-
se apontar que o jogo U-TEST em suas implementações futuras deve experimentar avançar no 
conhecimento do nível de aplicação, o qual ainda não se obteve resultados positivos como nos 
níveis inferiores da taxonomia revisada de Bloom. 

Para a verificação da hipótese H2 (a aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de 
ensino aprendizagem mais atrativo) foi formulado o questionário de percepção do jogo 
educacional U-TEST, neste são apresentadas questões que visam verificar outros aspectos que 
não apenas a melhora das notas dos alunos nos testes realizados, mas verificar o quanto o 
jogo pode apoiar o ensino como uma atividade motivante. Para cada uma das questões do 
questionário de percepção o aluno deveria apontar um valor de 1 a 4, equivalendo 
respectivamente o valor 1 a resposta “não”, 2 para “mais para não”, 3 para “mais para sim” e 4 
para “sim”. Dentre as perguntas do questionário de percepção a primeira e a última têm como 
objetivo verificar se o aluno gostou do jogo U-TEST e estas serão utilizadas na verificação da 
hipótese H2, as demais questões serão analisadas na seção de análise qualitativa 6.5.  

Para a primeira questão do questionário de percepção, três alunos responderam “sim” e 
outros dois responderam “mais para sim”, conforme apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 58 – Resultado da primeira questão do questionário de percepção do experimento 1 

 

Com o objetivo de verificar as respostas obtidas na primeira pergunta do questionário de 
percepção, a última pergunta se mostra de maneira muito semelhante, e os resultados podem 
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ser observados na figura a seguir, em que quatro dos alunos responderam “sim”, quanto a ter 
gostado de jogar o jogo U-TEST enquanto que um aluno respondeu “não”. 

 
Figura 59 – Resultado da última questão do questionário de percepção do experimento 1 

 

Com base nestes resultados é possível verificar que o jogo U-TEST além de promover uma 
melhora significativa nas notas dos alunos foi apontado de maneira positiva pelos alunos no 
questionário de percepção do jogo. 

6.3 Experimento 2 

A segunda aplicação do experimento foi realizada no dia 22/06/2010 com treze alunos da 
turma do terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Informática do IFSC em Florianópolis - 
SC. Este experimento foi conduzido de maneira semelhante ao aplicado no dia 07/06/2010 no 
curso de Ciência da Computação, tendo como principal diferença a aplicação de um exercício 
prático junto ao grupo de controle abordando o mesmo conteúdo disponibilizado no jogo, com 
o objetivo de verificar a efetividade do jogo U-TEST frente a outra atividade de ensino. 

O experimento teve início às 13 horas e 40 minutos, e semelhante ao experimento realizado 
em São José foram esclarecidos os objetivos do experimento, a livre participação e a assinatura 
do termo de concordância, em seguida os alunos efetuaram o preenchimento do questionário 
de perfil. 

Seguindo a sequência estabelecida no experimento, foi iniciado o pré-teste, por volta dás 13 
horas e 51 minutos, e de maneira semelhante ao experimento realizado apresentado 
anteriormente foram repassadas as instruções quanto ao não preenchimento das questões as 
quais o aluno não possuísse domínio. 

A partir do momento em que todos os participantes responderam e entregaram o pré-teste, 
por volta dás 14 horas e 28 minutos, os mesmos foram informados que as atividades seguintes 
compreendiam a divisão da turma em dois grupos e que os participantes de cada grupo iriam 
realizar uma atividade sobre o conteúdo de Teste de Software. No quadro da sala foi realizada 
a divisão dos alunos indicando os participantes do grupo A (grupo experimental) e os 
participantes do grupo B (grupo de controle). Os participantes de cada grupo foram 
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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 instruído sobre a utilização do jogo educacional de Teste 
de Software U-TEST. No mesmo momento o grupo B (grupo de controle) foi instruído sobre a 
resolução do exercício prático sobre Teste de Software. Como parte de suas atividades o grupo 
B recebeu, após 20 minutos do início do exercício, o gabarito contendo a resolução dos 
exercícios propostos. 

Por volta dás 14 horas e 50 minutos, os participantes concluíram a execução das atividades, 
para o grupo A o jogo U-TEST e para o grupo B o exercício prático. Ao finalizar a execução do 
jogo U-TEST os participantes do grupo A responderam ao questionário de percepção do jogo. 

Finalizando o experimento, foi aplicado o pós-teste a todos os alunos participantes do 
experimento, esta última avaliação foi concluída em aproximadamente 27 minutos por ambos 
os grupos. 

Após realizado o experimento os dados coletados foram postos em forma de planilha para 
permitir a realização das análises e testes das hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese de 
pesquisa verificada foi a hipótese H0 (O grupo experimental não apresenta um efeito de 
aprendizagem superior ao grupo de controle nos níveis de lembrança, entendimento e 
aplicação quanto aos conceitos e técnicas de teste de unidade). 

Os dados com a quantidade de acertos de cada participante do experimento são apresentados 
na tabela a seguir de forma a identificar apenas o número do participante de cada grupo. 

Tabela 8: 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 2 3 1 7 17 15 -2 

2 5 5 0 8 3 7 4 

3 10 14 4 9 12 13 1 

4 5 7 2 10 3 5 2 

5 3 4 1 11 9 10 1 

6 7 13 6 12 10 11 1 

    

13 7 12 5 
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A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos a partir do experimento classificando-os 
segundo a diferença das pontuações obtidas no pré e pós-teste. Este procedimento é o passo 
inicial na aplicação do teste estatístico Mann-Whitney. 

Tabela 9: Classificação das diferenças 

Sequência Grupo Diferença Classificação 

1 B -2 1 

2 A 0 2 

3 B 1 5 

4 A 1 5 

5 B 1 5 

6 B 1 5 

7 A 1 5 

8 B 2 8,5 

9 A 2 8,5 

10 B 4 10,5 

11 A 4 10,5 

12 B 5 12 

13 A 6 13 

 

Para realizar a classificação apresentada na tabela anterior, todos os resultados das diferenças 
foram colocados em ordem ascendente e a classificação iniciando em 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. 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob a 
identificação w1 e os respectivos valores do grupo de controle foram calculados sob a 
identificação w2. O cálculo de w1 e w2 foi obtido através da soma das classificações do grupo 
experimental, gerando o valor w1 e da soma das classificações do grupo de controle, gerando 
o valor w2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 10: Cálculo de T1 e T2 

w1 = 2 + 5 + 5 + 8,5 + 10,5 + 13 = 44 

w2 = 1 + 5 + 5 + 5 + 8,5 + 10,5 + 12 = 47 

 

Com base na fórmula já apresentada, onde n1 é igual ao número de participantes do grupo 
experimental, nx o número de participantes do maior grupo, seja o experimental ou controle e 
w1 o valor apresentado anteriormente, obtém-se então o valor de U conforme apresentado a 
seguir: 

U = 6 * ( 6 – 1 ) / 2 – 44 

O resultado obtido para U é 23. Seguindo o teste estatístico, utilizando a tabela de valores 
críticos de U (Uc) para o teste de Mann-Whitney (BARBETTA, REIS e BORNIA, 2008), o valor de 
intersecção entre n1 = 6 e n2 = 7 para o grau de significância de 0,95% é igual a 33. 

Para refutar a hipótese nula H0 o valor de U deve ser maior que o valor de Uc, como o valor de 
U é igual a 23 e o valor crítico é igual a 33, dessa forma não é possível refutar a hipótese H0, ou 
seja, segundo o teste realizado não é possível afirmar que os alunos do grupo experimental, 
aqueles que jogaram o jogo U-TEST, tiveram um efeito de aprendizagem superior aos alunos 
do grupo de controle. 

Para a verificação da hipótese H2 (a aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de 
ensino aprendizagem mais atrativo) foi aplicado o mesmo questionário utilizado no 
experimento anteriormente apresentado. 

Em resposta a primeira pergunta do questionário de percepção do jogo, cinco dos alunos 
responderam que “sim”, ou seja, gostaram do jogo, enquanto que um aluno respondeu que 
“não” gostou do jogo, conforme apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 60 – Resultado da primeira questão do questionário de percepção do experimento 2 
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 Com o objetivo de verificar as respostas obtidas na primeira pergunta do questionário de 
percepção, a última pergunta se mostra de maneira muito semelhante, e os resultados podem 
ser observados na figura a seguir, em que todos os seis alunos participantes do grupo 
experimental responderam que “sim”, que gostaram de jogar o jogo U-TEST. 

 
Figura 61 – Resultado da última questão do questionário de percepção do experimento 2 

 

Com base nestes resultados é possível verificar que o jogo U-TEST apesar de não ter 
apresentado uma diferença significativa no efeito de aprendizagem em comparação ao 
exercício prático aplicado em sala de aula, o mesmo obteve um resultado favorável como uma 
atividade motivante, dado que todos os alunos responderam ter gostado de jogar o jogo U-
TEST. Esta motivação dos alunos, ou esta vontade de jogar, poderia ser explorada, por 
exemplo, como atividade extraclasse ou atividade a ser realizada a distância, tendo em vista 
que mesmo em sala os alunos ao descobrirem o ranking ao fim do jogo, passaram a jogar mais 
vezes, e por conta própria, com o intuito de alcançar uma pontuação superior a dos colegas. 
Este fato dificilmente poderia ser reproduzido em um exercício tradicional como o aplicado ao 
grupo de controle. Outro ponto favorável a utilização do jogo como atividade de ensino a 
distância é o fato de este auxiliar o aluno na resolução dos desafios e mesmo oferecer dicas e 
ajudas contextualizadas para a melhor compreensão dos assuntos abordados. 

6.4 Experimento 3 

O terceiro experimento para avaliação do jogo U-TEST foi realizado no dia 17/08/2010 com 
sete alunos da turma de Engenharia de Software do sexto semestre do curso de Ciência da 
Computação da UNIVALI do campus de São José – SC. Esta foi a turma imediatamente seguinte 
àquela onde foi aplicado o primeiro experimento relatado neste trabalho. Como nenhum dos 
alunos cursaram a disciplina no semestre anterior (repetente), nenhum dos alunos deste 
experimento teve contato com o jogo U-TEST antes deste experimento. 
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Em função do número reduzido de alunos e pelo fato do jogo já estar sendo utilizado como 
atividade integrada ao ensino da disciplina, optou-se pela não divisão dos alunos nos grupos, 
experimental e controle, ou seja, todos os alunos jogaram o jogo U-TEST. Desta forma, este 
não pode ser considerado um estudo científico experimental, podendo ser classificado apenas 
como um estudo ou avaliação não-experimental (TROCHIM, 2010).  

Em relação ao primeiro experimento aplicado, este teve como diferencial além da não 
formação do grupo de controle, a aplicação de uma nova versão do jogo U-TEST, que contou 
com um desafio a mais em relação a versão anterior do jogo, este novo desafio abordando a 
técnica de árvore de decisão ou grafo de causa-efeito. Com esta alteração foram 
acrescentadas três questões ao pré-teste e pós-teste objetivando avaliar o conhecimento do 
aluno quanto a técnica de grafo de causa-efeito, estas questões são apresentadas no Apêndice 
H. Para esta nova versão do jogo U-TEST foram implementadas ainda outras melhorias, como o 
feedback as perguntas da etapa de entrevista e a implementação da tela de regras, aplicada a 
cada um dos desafios. 

O experimento teve início às 19 horas e 7 minutos, e semelhante aos experimentos realizados 
anteriormente, foram esclarecidos os objetivos do experimento, a livre participação e a 
assinatura do termo de concordância e em seguida os alunos efetuaram o preenchimento do 
questionário de perfil. 

Seguindo a sequência estabelecida no experimento, foi iniciado o pré-teste, por volta dás 19 
horas e 17 minutos, e de maneira semelhante aos experimentos anteriormente realizados 
foram repassadas as instruções quanto ao não preenchimento das questões as quais o aluno 
não possuísse domínio. O pré-teste foi concluído por todos os alunos participantes por volta 
dás 20 horas e 16 minutos e neste mesmo momento foi iniciada a aplicação do jogo U-TEST. 

Por volta dás 20 horas e 47 minutos, os participantes foram informados quanto a conclusão 
desta etapa do experimento e então liberados para o intervalo. Ao retornar do intervalo 
obteve-se ainda que informalmente o feedback quanto a utilização do jogo e às 21 horas e 9 
minutos os alunos receberam simultaneamente o questionário de percepção do jogo e o pós-
teste. As atividades do experimento foram encerradas com a entrega do último pós-teste 
concluído pelos alunos às 21 horas e 46 minutos. 

Após a realização do experimento os dados coletados foram postos em forma de planilha para 
permitir a realização das análises quanto aos resultados obtidos. Tendo em vista a não divisão 
dos alunos em grupo de controle e experimental, para esta avaliação não foram aplicados os 
tratamentos estatísticos utilizados nos experimentos anteriores. Como resultado desta 
limitação, não é possível verificar estatisticamente as hipóteses H0 (O grupo experimental não 
apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de controle nos níveis de lembrança, 
entendimento e aplicação quanto aos conceitos e técnicas de teste de unidade) e H1 (O grupo 
experimental apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de controle nos níveis 
de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e técnicas de teste de unidade). 

Os dados com a quantidade de acertos de cada participante do experimento são apresentados 
na tabela a seguir de forma a identificar apenas o número do participante de cada grupo. 
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Tabela 11: Resultados de acertos no pré-teste e pós-teste 

Grupo Experimental 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 19 19 0 

2 15 18 3 

3 15 11 -4 

4 14 14 0 

5 15 12 -3 

6 12 16 4 

7 19 18 -1 

 

Com base na tabela apresentada é possível verificar que, diferentemente dos demais 
experimentos, neste três dos sete alunos obtiveram uma pontuação inferior no pós-teste em 
relação ao pré-teste, ou seja, apresentaram um coeficiente de aprendizagem negativo 
(diferença entre as notas do pré-teste e pós-teste). Ainda neste experimento dois alunos 
obtiveram a mesma pontuação em ambos os testes e outros dois apresentaram uma 
pontuação melhor no pós-teste em relação ao pré-teste. Este baixo desempenho dos alunos 
resultou em um fator de aprendizagem médio de ≈ -0,143. Dentre os fatores que podem ter 
contribuído para este resultado está o fato de o jogo ter sido expandido com mais um desafio 
abordando um novo conceito e por consequência o pré-teste e pós-teste também terem sido 
expandidos, tornando os testes ainda mais cansativos aos alunos, que no pré-teste levaram 
aproximadamente uma hora até a sua conclusão e outros trinta e sete minutos para concluir o 
pós-teste. 

Dentre todas as questões do pré-teste e pós-teste uma única questão teve 100% de erro tanto 
no para o pré-teste quanto para o pós-teste, foi a questão 19 no pré-teste e em função do 
sorteio das questões a de número 17 no pós-teste. Esta questão, em que nenhum dos alunos 
deixou de responder e mesmo assim nenhum destes respondeu corretamente, trata da 
aplicação da técnica de análise de valor limite, apresentando de maneira gráfica uma reta a 
qual o aluno deveria indicar os limites de cada partição de equivalência, de maneira muito 
semelhante o jogo apresenta um desafio em que o aluno deve indicar os limites para um 
conjunto de partições de equivalência. Enquanto que a questão de número 7 foi a única 
questão a qual todos os alunos acertaram a sua resposta, tanto no pré-teste quanto no pós-
teste. 

Quanto a classificação das questões dos testes em relação a taxonomia revisada de Bloom, 
para as sete questões do nível de lembrança, os alunos obtiveram uma média de ≈ 4,86 
(69,4%) questões respondidas corretamente no pré-teste e no pós-teste ≈ 5,14 (73,5%). Para 
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as questões do nível de entendimento os alunos acertaram uma média de ≈ 6,14 (76,79%) 
questões no primeiro teste e 5,86 (73,21%) questões no pós-teste. Para o nível de aplicação no 
pré-teste os alunos responderam corretamente em média ≈ 4,57 (57,14%) questões, enquanto 
que no pós-teste acertaram em média ≈ 4,43 (55,36%) questões. Estes resultados, 
categorizados de acordo com os níveis da taxonomia revisada de Bloom, apontam para uma 
ligeira melhora nos resultados do pós-teste no nível de lembrança e uma baixa nos resultados 
para os níveis de entendimento e aplicação. Novamente pode-se apontar o fator fadiga ou 
mesmo desinteresse do aluno ao responder dois extensos questionários, que naturalmente 
tende a refletir nas últimas questões que compreendem os níveis mais elevados da taxonomia, 
os quais houve uma piora nos resultados. 

Para a verificação da hipótese H2 (a aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de 
ensino aprendizagem mais atrativo) foi aplicado o mesmo questionário utilizado no 
experimento anteriormente apresentado. 

Em resposta a primeira pergunta do questionário de percepção do jogo, cinco dos alunos 
responderam que “sim”, ou seja, gostaram do jogo, enquanto que um aluno respondeu que 
“não” gostou do jogo, conforme apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 62 – Resultado da primeira questão do questionário de percepção do experimento 3 

 

 Com o objetivo de verificar as respostas obtidas na primeira pergunta do questionário de 
percepção, a última pergunta se mostra de maneira muito semelhante, e os resultados podem 
ser observados na figura a seguir, em que todos os seis alunos participantes do grupo 
experimental responderam que “sim”, que gostaram de jogar o jogo U-TEST. 
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Figura 63 – Resultado da última questão do questionário de percepção do experimento 3 

 

Com base nestes resultados é possível verificar que o jogo U-TEST apesar de não ter 
apresentado uma diferença significativa no efeito de aprendizagem em comparação ao 
exercício prático aplicado em sala de aula, o mesmo obteve um resultado favorável como uma 
atividade motivante, dado que todos os alunos responderam ter gostado de jogar o jogo U-
TEST. 

6.5 Análise Qualitativa 

Nesta seção as dez questões do questionário de percepção do jogo educacional U-TEST serão 
avaliadas para cada experimento individualmente assim como de maneira consolidada 
agrupando os resultados obtidos nos três experimentos aplicados. No que se refere as 
questões 1 e 10, às quais já foram analisadas de maneira isolada para os três experimentos 
como base para a verificação da hipótese H2, e que apontaram de maneira positiva quanto a 
satisfação dos alunos ao utilizar o jogo educacional U-TEST como atividade de ensino-
aprendizagem, estas serão novamente analisadas sob o enfoque comparativo entre os 
resultados obtidos e mesmo o agrupamento dos resultados. 

A primeira questão do questionário de percepção apresentada na Figura 59, Figura 61 e Figura 
63, referentes respectivamente aos experimentos 1, 2 e 3 apresentam apenas uma resposta 
abaixo do nível 3, que representa a resposta “mais para sim”, o que indica uma grande 
similaridade entre as respostas, a Figura 64 apresenta o gráfico consolidado das respostas 
obtidas para a primeira questão nos três experimentos. 
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Figura 64 – Resultado consolidado da primeira questão do questionário de percepção 

 
A questão seguinte verifica junto ao aluno se os objetivos de aprendizagem foram atingidos 
com o jogo, tendo como base os objetivos expostos aos alunos no início do experimento. Para 
o experimento 1, dos cinco alunos que responderam o questionário, três responderam “sim”, 
outro respondeu “mais para sim”, enquanto que outro respondeu “mais para não”. No 
experimento 2, dois alunos responderam “sim”, um aluno respondeu “mais para sim” e outros 
três responderam “não”. Para o experimento 3, quatro alunos responderam “sim” e outros 
três responderam “mais para sim”. Sabendo que, dos três experimentos, os alunos do 
experimento 3 obtiveram o desempenho mais baixo em relação aos demais, chegando 
inclusive a um fator negativo de aprendizagem, este fato não foi apontado pelos alunos, já que 
nenhum destes indicou que os objetivos de aprendizagem não foram alcançados. A figura a 
seguir apresenta o gráfico com os valores dos três experimentos agrupados, em que é possível 
verificar que 14 alunos (77,7%) responderam positivamente, “sim” ou “mais para sim”. 

 
Figura 65 – Resultado consolidado da segunda questão do questionário de percepção 
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A terceira questão que aborda se o jogo foi ou não relevante para o aprendizado, no 
experimento 1, quatro responderam “sim” e um aluno respondeu “mais para não”, para o 
experimento 2, também quatro alunos responderam “sim”, enquanto que outros dois 
responderam “não”. Já no experimento 3, cinco alunos responderam “sim” e outros dois 
responderam “mais para sim”. Novamente as respostas positivas se concentram nos alunos do 
terceiro experimento, o qual obteve o mais baixo fator de aprendizagem, alunos os quais 
jogaram a versão mais atual do jogo. Na Figura 66, apresentada a seguir, são expostas as 
respostas a terceira questão com os valores agrupados para os três experimentos. 

 
Figura 66 – Resultado consolidado da terceira questão do questionário de percepção 

 

A questão seguinte do questionário de percepção aborda se a sequência de tópicos do jogo foi 
adequada como atividade de ensino-aprendizagem. Para esta questão, no experimento 1, dois 
alunos responderam “sim”, outros dois responderam “mais para sim”, enquanto que um aluno 
respondeu “mais para não”. No segundo experimento, quatro alunos responderam “sim”, um 
aluno respondeu “mais para sim” e outro respondeu “não”. Para o experimento 3, dois alunos 
responderam “sim”, outros dois “mais para sim”, e mais dois responderam “mais para não”, e 
um aluno respondeu “não”. Observa-se que para os experimentos 1 e 3 não houve uma 
concentração das respostas, indicando o não consenso quanto a adequação da sequência de 
tópicos abordados pelo jogo U-TEST. Este resultado não se faz tão evidente na figura a seguir 
em que os dados dos experimentos são agrupados em um único gráfico, já que os alunos do 
experimento 2 responderam positivamente. 
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Figura 67 – Resultado consolidado da quarta questão do questionário de percepção 

 

A questão de número 5 verificou se o jogo forneceu informações suficientes sobre o assunto 
abordado no jogo. Nesta questão no experimento 1, três alunos responderam “mais para não” 
enquanto que dois responderam “não”, para o experimento 2, três alunos responderam “sim” 
e outros três responderam “não”. No terceiro experimento, quatro alunos responderam “sim” 
e três responderam “mais para sim”. Nesta questão é possível observar que os dois 
experimentos iniciais, os quais utilizaram a primeira versão do jogo U-TEST, apresentaram uma 
insatisfação quanto as informações fornecidas pelo jogo, já para os alunos do experimento 3, 
que tiveram acesso a versão mais atual do jogo U-TEST, responderam positivamente quanto as 
informações fornecidas pelo jogo. Este fato em parte, pode-se atribuir as melhorias aplicadas 
ao jogo, que incluem feedback imediato a tela de entrevista e a tela de regras aplicada a cada 
um dos desafios, com instruções que indicam ao jogador o caminho para a solução dos 
desafios. Os resultados agrupados dos experimentos são expostos na figura a seguir. 

 
Figura 68 – Resultado consolidado da quinta questão do questionário de percepção 
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Para a sexta questão do questionário, referente à adequação do grau de dificuldade para o 
aprendizado, no experimento 1, dois alunos responderam “sim”, dois responderam “mais para 
sim” e um respondeu “mais para não”. Ainda para a sexta questão, no experimento 2, quatro 
alunos responderam “sim” e outros dois responderam “mais para sim”. Para o terceiro 
experimento, um aluno respondeu “sim”, cinco alunos responderam “mais para sim” e um 
respondeu “mais para não”. Os diferentes experimentos apresentaram resultados similares, 
resultados estes que apresentaram maior concentração nas respostas “sim” e “mais para sim”, 
como pode ser observado na Figura 69. 

 
Figura 69 – Resultado consolidado da sexta questão do questionário de percepção 

 

Em sequência a questão analisada anteriormente, a questão de número 7, que se refere à 
duração do jogo enquanto atividade de ensino-aprendizagem, para o experimento 1, três 
alunos responderam, um aluno respondeu “mais para não” e outro respondeu “não”. Para o 
segundo experimento, quatro alunos responderam “sim”, um respondeu “mais para sim” e 
outro respondeu “não”. No experimento 3, um aluno respondeu “sim” e outros seis 
responderam “mais para sim”. Com base nestes resultados é possível verificar que, nos 
experimentos 1 e 2 pelo menos três alunos responderam que a duração do jogo não foi 
adequada, enquanto que no terceiro experimento, todos os alunos se concentraram nas 
respostas “sim” e “mais para sim”, ressaltando ainda que os alunos do experimento 1 e 3 
tiveram exatamente o mesmo tempo de jogo. O resultado desta questão pode indicar que, 
apesar de conter um desafio a mais, as melhorias implementadas no jogo permitiram uma 
melhor adequação deste ao tempo proposto para a atividade. A figura a seguir apresenta o 
gráfico com os resultados dos três experimentos agrupados. 
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Figura 70 – Resultado consolidado da sétima questão do questionário de percepção 

 

A oitava questão verificou junto aos alunos se o método de ensino utilizado pelo jogo foi 
adequado. Para esta pergunta, no primeiro experimento, dois alunos responderam “sim”, 
outros dois responderam “mais para sim” e um aluno respondeu “mais para não”. No 
experimento 2, quatro alunos responderam “sim” e dois outros alunos responderam “não”, já 
no terceiro experimento, três alunos responderam “sim” e quatro alunos responderam “mais 
para sim”. Nesta questão, novamente é possível verificar que apesar de nos demais 
experimentos os alunos também terem respondido positivamente em sua maioria, foi no 
terceiro experimento em que todos os resultados se concentraram nas respostas “sim” e “mais 
para sim”. A Figura 71 apresenta os resultados dos três experimentos de maneira que grande 
parte dos resultados (83,3%) se concentrou nas respostas positivas.  

 
Figura 71 – Resultado consolidado da oitava questão do questionário de percepção 

 

A questão de número 9, que trata da contextualização apresentada pelo jogo, questão a qual 
foi discutida e melhorada na versão do jogo utilizada pelos alunos do terceiro experimento 
apresentou uma significativa melhora nos resultados, dado que no experimento 1, dois alunos 
responderam “sim”, um respondeu “mais para sim” e outros dois responderam “mais para 
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não”, no segundo experimento três alunos responderam “sim” e outros três responderam 
“não”. Enquanto que no experimento 3, cinco alunos responderam “sim” e dois responderam 
“mais para sim”. Nesta questão verifica-se a maior satisfação dos alunos em relação aos 
demais experimentos, especialmente com relação ao experimento 2, em que três alunos (50%) 
responderam que a contextualização apresentada pelo jogo não estava adequada. Os 
resultados dos três experimentos agrupados são apresentados na figura a seguir, que em 
função dos resultados positivos obtidos no terceiro experimento ainda apresentou uma 
tendência positiva em relação à contextualização. 

 
Figura 72 – Resultado consolidado da nona questão do questionário de percepção 

 

A décima e última pergunta do questionário de percepção, já abordada individualmente nas 
seções em que são tratados os experimentos 1, 2 e 3. Como panorama geral sobre a satisfação 
dos alunos com relação ao jogo U-TEST, a Figura 73 apresenta uma grande concentração de 
resultados (88,8%) nas respostas positivas “sim” e “mais para sim”, indícios estes de que os 
alunos (assumindo o papel de jogadores) apreciaram positivamente o jogo neste trabalho 
desenvolvido e avaliado. 
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Figura 73 – Resultado consolidado da décima questão do questionário de percepção 

 

Ainda que de maneira geral, os resultados da avaliação qualitativa apresentados nesta seção 
são discutidos e comparados com os resultados da avaliação quantitativa na seção seguinte, 
correlacionando-os as ameaças a validade destes. 

6.6 Conclusão 

Esta seção concentra as discussões em relação as ameaças à validade dos experimentos e 
mesmo a possível correlação entre os resultados das avaliações quantitativa e a qualitativa. 
Dado que os três experimentos possuem entre si diferenças significativas, sabendo que o 
primeiro experimento verificou a efetividade do jogo em relação a um placebo, no segundo 
experimento o jogo foi comparado com outra atividade de ensino e no terceiro experimento 
houve apenas um comparativo entre as notas dos alunos antes e depois do jogo. Ainda assim, 
em todos os experimentos foram utilizados instrumentos de avaliação muito similares, os 
alunos possuíam basicamente o mesmo fundamento teórico, receberam as mesmas instruções 
quanto a atividade e utilizaram o mesmo jogo, em versão diferente para os alunos do 
experimento 3, com o mesmo tempo previsto para a atividade. Com base nestes fatores as 
ameaças são discutidas e seu grau de impacto avaliado. 

Para a ameaça de construção do experimento foi identificada a possibilidade dos alunos não se 
fazerem presentes durante a aplicação do experimento, para tanto, tomou-se como base a 
alternativa já discutida no planejamento do experimento, em que o instrutor avisaria 
previamente seus alunos que seria aplicada uma atividade a qual a participação do aluno em 
todo o processo somaria pontos para o seu histórico e aprovação na disciplina, assim como as 
demais atividades ou trabalhos já aplicados pelo instrutor. De fato, este procedimento foi 
adotado, e para o primeiro e segundo experimentos, apenas a participação do aluno bastou 
para obter uma pontuação ou gratificação na disciplina. Já para o terceiro experimento, no 
qual o jogo U-TEST foi utilizado como atividade regular de ensino-aprendizagem da disciplina, 
o instrutor e orientador deste trabalho, optou por assumir a pontuação obtida pelo aluno no 
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pós-teste como nota de atividade curricular, ou seja, contando para a nota de aprovação do 
aluno na disciplina. Como os alunos do experimento 3 foram previamente avisados de que a 
atividade contaria como nota curricular, estes podem ter estudado antes do experimento e 
fora da sala de aula, o que poderia justificar o fato dos alunos do terceiro experimento terem 
acertado 67,7% das questões do pré-teste, contra 57,5% e 35,7%, dos experimentos 1 e 2 
respectivamente. Desta forma, pode-se verificar que ambas as formas de incentivo à 
participação dos alunos surtiram o efeito esperado, evitar a ausência dos alunos. 

Como ameaça interna à validade dos resultados foi levantada a hipótese dos alunos estudarem 
entre o intervalo do pré-teste e pós-teste, quanto a esta ameaça para os experimentos 1 e 2 é 
possível garantir que não houve qualquer possibilidade deste acontecimento se fazer 
presente, já que os alunos sequer tiveram o intervalo da disciplina, as atividades foram 
realizadas todas em sequência e sem qualquer pausa. Para o experimento 3, como já não se 
pretendia verificar estatisticamente as hipóteses levantadas no trabalho, após a utilização do 
jogo, os alunos tiveram o seu intervalo, de aproximadamente 15 minutos, onde se afastaram 
da sala de aula e retornaram para a realização do pós-teste. Mesmo para o experimento 3, o 
impacto de uma pausa de 15 minutos não seria significativa se comparada a aplicação do pré-
teste e pós-teste em dias diferentes. 

Outra ameaça, desta vez com relação a proximidade demasiada do pré-teste e pós-teste, 
estratégia utilizada para evitar que os alunos estudassem além do controle do experimento, é 
o fato de que o aluno pode ter respondido ao pós-teste apenas com base em sua memória de 
curto prazo. Segundo o modelo proposto por Atkinson e Shiffrin (1968), apresentado na seção 
2.2.2, as respostas com base na memória de curto prazo, não necessariamente representam o 
conhecimento que será efetivamente absorvido, uma vez que este pode simplesmente ser 
descartado. Como esta ameaça não havia sido inicialmente identificada, o seu tratamento não 
foi realizado, ou seja, com base nos resultados atuais desta pesquisa não é possível afirmar 
quanto do novo conhecimento adquirido foi efetivamente absorvido pelos alunos. 

Para a ameaça interna de incompatibilidade entre o pré-teste e pós-teste foi adotado o 
procedimento descrito no planejamento do experimento, em que os dois instrumentos teriam 
as mesmas questões com ordenação diferente e algumas destas ainda com alterações nos 
dados das questões, sugerindo ao aluno verificar novamente a questão antes de assinalar a 
resposta correta. Para evitar que os alunos pudessem confundir ou mesmo não identificar, por 
exemplo, que as alternativas de uma dada pergunta tivessem sido reordenadas, na entrega do 
pós-teste a turma foi informada que o instrumento era diferente do anterior e exigiria atenção 
para evitar confusão ao assinalar uma alternativa. Este procedimento claramente poderia ser 
evitado com dois testes completamente diferentes, o que poderia acarretar em uma ameaça 
maior que é a de incompatibilidade entre os instrumentos, ou seja, um destes ser mais simples 
ou mais complexo que outro, podendo levar a um falso resultado. 

Como ameaça externa ao experimento foi identificada a possibilidade dos alunos possuírem 
um prévio conhecimento sobre teste de software superior ao esperado. Com base nos 
resultados obtidos no pré-teste e pós-teste pode-se verificar que nenhum dos alunos 
apresentou uma pontuação que pudesse descaracterizar os resultados da avaliação, desta 
forma, não foi necessária a eliminação de qualquer indivíduo em nenhum dos experimentos. 
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A ameaça de conclusão, identificada no planejamento dos experimentos, refere-se ao 
comprometimento do pesquisador com a pesquisa e os resultados obtidos. Além da 
documentação de todos os passos, os quais permitem a replicação dos experimentos, está o 
fato de a pesquisa ter envolvido ainda outros pesquisadores, tanto no desenvolvimento, na 
aplicação e bem como na análise dos resultados. Outro objetivo ainda com a documentação de 
todos os passos do experimento é a de permitir outras interpretações dos resultados, por meio 
de outras pesquisas e mesmo a comparação com outros resultados obtidos em diferentes 
pesquisas. 

As ameaças identificadas e minimizadas pelos tratamentos apresentados aplicam-se a todos os 
experimentos realizados, que tem por objetivo reforçar a validade dos resultados obtidos, em 
especial aos experimentos 1 e 2, aos quais foram aplicados tratamentos estatísticos para a 
verificação das hipóteses levantadas neste trabalho. 

O experimento 1 apresentou um comparativo entre o jogo educacional U-TEST com um outro 
jogo sem relação com o conteúdo da disciplina, como forma de placebo. Este experimento 
enquanto quantitativo, permitiu a validação das hipóteses de pesquisa, indicando que os 
alunos que jogaram o jogo U-TEST apresentaram um efeito de aprendizagem superior aos 
alunos que jogaram o jogo placebo. Já a avaliação qualitativa apontou que os alunos gostaram 
da atividade, apesar de apontarem certos problemas ou dificuldades, como na 
contextualização ou a dificuldade do jogo. 

Com o segundo experimento, tendo como objetivo comparar a efetividade do jogo U-TEST 
com relação à aplicação de um exercício em sala de aula, não foi possível refutar a hipótese 
nula, ou seja, estatisticamente o jogo U-TEST não apresentou um efeito de aprendizagem 
superior ao exercício aplicado. Este resultado ainda não invalida a utilização do jogo, já que a 
pesquisa qualitativa aponta que os alunos gostaram do jogo, desta forma podendo este ser 
utilizado como alternativa no ensino da disciplina. 

Os resultados obtidos nos experimentos anteriores reforçaram a possibilidade de uso do jogo 
U-TEST como atividade de ensino, levando então ao terceiro experimento. Neste experimento 
todos os alunos utilizaram o jogo, não havendo assim o grupo de controle, visto que o objetivo 
era de integrar o jogo a disciplina e mesmo verificar as melhorias desenvolvidas após a 
aplicação dos experimentos anteriores. Esta nova versão do jogo que contou ainda com um 
desafio adicional abordando a técnica de árvore de decisão ou grafo de causa-efeito, levou a 
necessidade de incluir este conceito também nos instrumentos de avaliação, no total foram 
incluídas três questões, sendo uma de cada um dos níveis da taxonomia revisada de Bloom a 
que se pretendia atingir, lembrança, entendimento e aplicação. Apenas no nível de lembrança 
houve uma melhora no efeito de aprendizagem médio, para os demais níveis observou-se o 
oposto, resultados do pós-teste inferiores aos do pré-teste. Já a avaliação qualitativa, tornou-
se visível a maior satisfação dos alunos com a nova versão do jogo U-TEST, estes resultados, 
discutidos em detalhes na seção em que são tratados os dados qualitativos, frente aos 
resultados da efetividade de aprendizado do jogo indicam que outros experimentos devem ser 
conduzidos com o objetivo de verificar o quanto as atuais modificações podem influenciar o 
aprendizado e mesmo a motivação do aluno. 
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7 Conclusões 

Neste trabalho buscou-se o desenvolvimento e avaliação de uma solução para apoio ao ensino 
de teste de software para os cursos de Computação/Informática, permitindo que o aluno 
tenha uma carga prática através da experimentação dos conceitos, técnicas e práticas de teste 
de software e um ambiente simulado por um jogo educacional. Para atingir este objetivo 
maior, foram estabelecidos objetivos específicos que conduziram a elaboração deste trabalho. 

Inicialmente foi realizado o estudo bibliográfico, que teve como objetivo o estudo dos 
principais conceitos envolvidos no teste de software, no processo de ensino-aprendizagem, na 
definição e construção dos jogos e na aplicação destes como ferramentas para apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem. Este estudo se apresenta como base para a definição e 
construção do jogo desenvolvido. 

Com base na revisão bibliográfica, foram estabelecidos os critérios para a análise dos jogos 
educacionais para o ensino de teste de software, onde ficou caracterizada a total ausência de 
soluções neste sentido, sendo abordados então jogos para o ensino de engenharia de software 
de maneira geral. A partir desta análise das soluções já disponíveis possibilitou uma melhor 
compreensão das oportunidades e desafios na construção de um jogo educacional para o 
ensino de Engenharia de Software. 

A concepção e projeto do jogo permitiram que fossem verificadas quais características que o 
jogo desenvolvido deveria possuir e como estas estariam dispostas em sua abordagem, neste 
mesmo capítulo foram estabelecidos como parte de seu projeto o design instrucional e o 
design do jogo. Com o jogo implementado, foram expostas neste trabalho as principais 
questões tecnológicas envolvidas no desenvolvimento além da simulação de sua execução 
tomando-se como base as telas do jogo. 

No capítulo seguinte foram discutidas as principais questões para a realização do experimento 
de avaliação do jogo, utilizando-se como base o framework desenvolvido por Kochanski (2009) 
para a construção de experimentos para a avaliação dos efeitos de aprendizagem de jogos 
educacionais aplicados ao ensino de Engenharia de Software. O design de experimento 
desenvolvido teve como principal objetivo a busca de respostas as perguntas de pesquisa 
inicialmente levantadas para este trabalho: 

• A utilização do jogo proposto como apoio para o ensino de teste de software permite 
uma melhor fixação e compreensão dos conceitos abordados em aula? 

• O jogo proposto permite, por parte do aluno, a aplicação dos conceitos e técnicas de 
teste, possibilitando a criação de um conhecimento do nível de aplicação? 

• O jogo proposto é considerado uma atividade motivante? 

Para responder as perguntas de pesquisa estabelecidas, foram tecidas as hipóteses: 

• H1 – Os alunos que utilizam o jogo (grupo experimental) apresentam um efeito de 
aprendizagem superior aos alunos que não utilizam o jogo (grupo de controle) nos níveis 
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de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e técnicas de teste de 
unidade. 

• H2 – A aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo de ensino aprendizagem 
mais atrativo. 

Para a avaliação estatística da hipótese de alto nível H1 foram extraídas as hipóteses: 

• H0 - O grupo experimental não apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de 
controle nos níveis de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e 
técnicas de teste de unidade. 

• H1 - O grupo experimental apresenta um efeito de aprendizagem superior ao grupo de 
controle nos níveis de lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos e 
técnicas de teste de unidade. 

Para a verificação das hipóteses foram realizados três experimentos, no primeiro verificou-se a 
efetividade do jogo U-TEST frente à utilização de um placebo, para o segundo experimento o 
jogo U-TEST foi comparado com a realização de um exercício em sala de aula. Já para o 
terceiro experimento houve um foco maior na avaliação qualitativa e um comparativo dos 
resultados obtidos nos experimentos anteriores, dado que neste terceiro experimento foi 
utilizada uma versão atualizada do jogo U-TEST. 

Com o primeiro experimento foi possível verificar indícios de que o jogo U-TEST possibilitou 
uma melhora significativa no desempenho dos alunos que o utilizaram em relação aos alunos 
do grupo experimental que utilizaram um jogo sem ligação com o contexto da disciplina. Esta 
verificação se deu pela negação da hipótese H0 com 95% de certeza, segundo a aplicação do 
teste de Mann-Whitney. Neste experimento foi verificada ainda a satisfação dos alunos na 
utilização do jogo U-TEST, indicando este como uma atividade de ensino motivante. 

No segundo experimento, em que foi aplicado um exercício prático junto aos alunos do grupo 
de controle, não foi possível refutar a hipótese H0, ou seja, o jogo U-TEST não apresentou um 
efeito de aprendizagem superior ao exercício. O oposto também não ocorreu, a possibilidade 
de o exercício apresentar um efeito de aprendizagem superior ao jogo. Neste experimento em 
especial pode-se verificar por meio da avaliação qualitativa a maior motivação dos alunos que 
jogaram frente aos alunos que resolveram o exercício prático, o que ainda justificaria a 
aplicação do jogo, mesmo em substituição ao exercício proposto. 

Para o terceiro experimento, em função do pequeno número de alunos, sete no total, optou-
se pela não divisão dos alunos nos grupos de controle e experimental. Desta forma não foi 
possível verificar estatisticamente as hipóteses H0 e H1, mesmo com esta limitação foram 
avaliadas as diferenças nas notas dos alunos entre o pré-teste e pós-teste. Neste experimento 
se observou um resultado diferente dos demais, a média de acertos dos alunos no pós-teste 
foi inferior a do pré-teste, ou seja, após utilizar o jogo U-TEST os alunos obtiveram um 
desempenho inferior ao obtido antes do jogo. Dentre os pontos discutidos para este resultado, 
está a fadiga dos alunos em função de os instrumentos terem sido ampliados se comparados 
aos experimentos anteriores. 
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Com os dados dos três experimentos foi realizada uma avaliação das respostas ao questionário 
de percepção do jogo U-TEST. Neste foram avaliadas as respostas das diferentes questões 
comparando os resultados entre os diferentes experimentos, em especial com o terceiro 
experimento realizado com uma versão diferente do jogo U-TEST, a qual contou inclusive com 
um desafio a mais, além de melhorias no feedback ao usuário. 

Desta forma todos os objetivos específicos planejados para esta pesquisa foram alcançados. 
Certo de que os resultados obtidos nesta pesquisa não são definitivos e sim passíveis de 
discussão. 

7.1 Contribuições da pesquisa 

Inicialmente o levantamento dos jogos educacionais e mesmo o estabelecimento de critérios 
para a avaliação de jogos voltados ao ensino de teste de software. Com estas informações 
outras pesquisas podem ser conduzidas de maneira a contribuir na avaliação de um conjunto 
ainda maior de jogos de ensino de teste de software e mesmo de engenharia de software 
como um todo. 

A revisão bibliográfica sobre jogos e ensino-aprendizagem e mesmo jogos educacionais, pode 
ainda ser utilizada como base para outras pesquisas que envolvam o desenvolvimento ou 
avaliação de jogos educacionais. Tendo em vista que o tema não costuma ser parte da 
formação dos pesquisadores da área da computação. 

Outra contribuição desta dissertação refere-se ao jogo U-TEST desenvolvido e aplicado junto 
aos alunos dos cursos de Ciência da Computação e Tecnólogo em Informática. O jogo em sua 
atual versão já se verificou, por meio dos experimentos realizados, uma atividade efetiva de 
ensino, apoiando o instrutor ao abordar o tema Teste de Software. 

O planejamento e aplicação dos experimentos se caracterizam também como uma 
contribuição relevante deste trabalho, se não a mais importante. Os experimentos realizados e 
registrados neste trabalho podem servir de referência para outros pesquisadores na 
elaboração de experimentos para a avaliação da efetividade dos jogos educacionais. 

7.2 Trabalhos futuros 

A atual versão do jogo U-TEST que conta com quatro desafios maiores e outros desafios 
complementares, trata ainda de uma pequena parcela de todos os assuntos abordados quanto 
ao tema Teste de Software, mesmo na graduação. Desafios contendo outros níveis de teste, 
como testes de integração e teste de sistema poderiam ser incorporados ao jogo. Outra 
questão são as técnicas de caixa-branca, também não abordados no jogo. Com a 
implementação de novos desafios abordando outros conceitos ligados ao teste de software, 
seria possível estabelecer módulos ou etapas, em que o instrutor poderia liberar de acordo 
com os assuntos vistos em sala. 

Ainda com relação à interação do instrutor com o jogo U-TEST, uma melhoria significativa em 
suas funcionalidades seria a possibilidade de o professor, com uma autorização específica, 
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inserir no jogo novos artefatos ou novos projetos em um ambiente próprio para tal atividade. 
Esta implementação ampliaria em muito as possibilidades de reutilização do jogo em várias 
turmas sem que os desafios se tornassem repetitivos. Outra possibilidade seria a de o 
professor customizar os projetos ou artefatos do jogo de acordo com o seu entendimento, por 
exemplo, quanto ao grau de dificuldade dos desafios. 

Os experimentos realizados neste trabalho ainda podem ser considerados um esforço inicial no 
intuito de verificar a efetividade do jogo desenvolvido. Desta forma um importante trabalho 
futuro é a replicação destes experimentos com um número maior de turmas e mesmo alunos. 
Outro resultado possível na replicação dos experimentos é a possibilidade de identificação de 
outras melhorias para serem aplicadas ao jogo U-TEST ou até mesmo, a identificação de 
pontos positivos e negativos para a elaboração de outros jogos, que poderiam apoiar outros 
temas além do Teste de Software. 

Experimentos diferentes dos aplicados neste trabalho poderiam ser conduzidos com o jogo 
desenvolvido, como o comparativo entre o jogo e outras atividades de ensino, ou a 
experimentação deste em cursos de ensino a distância. Estes resultados poderiam oferecer 
grandes contribuições, especialmente no momento de decisão para a adoção de um jogo 
educacional ou mesmo no desenvolvimento de outro jogo. 
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Apêndice A – Termo de Concordância 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Avaliação de um Jogo Educacional. 

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  

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da aprendizagem no uso de um jogo educacional. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em assistir uma aula sobre técnicas para seleção de 
dados de entrada em testes de unidade, responder aos questionários e avaliações e utilizar um 
jogo educacional. 

Não foram identificados quaisquer riscos na participação deste experimento. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são aprendizagem de conceitos, técnicas e 
práticas de teste de software relacionadas a seleção de dados de entrada. 

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.  

 

Antonio Carlos Silva ______________________________________ 

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 



151 
 

Apêndice B – Questionário de Perfil 

Questionário de Perfil do Participante 

Nome:__________________________________________________________. 

Disciplina:_______________________________________________________. 

Instituição de Ensino:______________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação ao seu perfil, responda as seguintes perguntas: 

1) Você é aluno 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?:__________________________________________. 

[  ] Técnico 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?:________________________________________________. 
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[  ] CBTS. 

 [  ] Outra certificação. Qual?:_______________________________________. 

4) De quais treinamentos você já participou? 

[  ] CMMI 

[  ] Gerência de projetos (PMBOK) 

[  ] Teste de Software 

[  ] MPS.BR 

 [  ] Qualidade de software 

 [  ] Outro relacionado à qualidade de software:___________________________________. 

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 teste de software? 

[  ] Nenhum 

[  ] Tenho pouco conhecimento do assunto 
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[  ] 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 teste de software? 

[  ] Nada importante 

[  ] Pouco importante 

[  ] Importante 

[  ] Muito importante 

8) Você tem interesse em aprender sobre teste de software? 

[  ] Nada interessado 

[  ] Pouco interessado 

[  ] Interessado 

[  ] Muito interessado 
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Apêndice C – Questionário de 
Percepção do Jogo 

Questionário de Percepção do Jogo Educacional U-TEST 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina:______________________________________________________. 

Instituição de Ensino:_____________________________________________. 

 

Prezado acadêmico, em relação ao jogo educacional de teste de software U-TEST, 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 sequência 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:__________. 
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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:__________. 

10) Você gostou de jogar o jogo de teste de software U-TEST? (Informe 1 a 4, sendo 1 para 
Não e 4 para Sim) 

Resposta:__________. 
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Apêndice D – Pré-Teste 

Avaliação 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina:______________________________________________________. 

Instituição de Ensino:_____________________________________________. 

 
1. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto ao Teste de Software: 

  A ⇒ O objetivo do teste de software é descobrir, documentar e corrigir os erros de um software. 
  B ⇒ O teste de software é o processo de executar um programa com o objetivo de descobrir erros. 
  C ⇒ A execução dos testes se encerra no momento em que não são mais encontrados erros no software. 
  D ⇒ O teste de software impede que o software seja entregue com erros. 

 
2. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas: 

I. Usualmente o teste de unidade é parte do processo de implementação. 
II. O teste de unidade deve verificar uma unidade de software de forma isolada das demais. 
III. O teste de unidade é o único e exclusivo teste à ser aplicado a um software. 
IV. Casos de teste efetivos são aqueles que exigem um menor esforço da equipe de teste. 
  A ⇒ I 
  B ⇒ I e II 
  C ⇒ II e III 
  D ⇒ III e IV 
  E ⇒ II, III e IV 

 
3. Qual das afirmativas abaixo, NÃO é verdadeira sobre a técnica de particionamento por equivalência: 

  A ⇒ A técnica prevê a definição de partições ou classes para os valores de entrada. 
  B ⇒ Aplicação da técnica em conjunto com outras permite atingir uma alta cobertura com um conjunto reduzido de casos 

de teste. 
  C ⇒ A técnica é conhecida pela sua comum aplicação em testes de caixa branca devido a necessidade de acesso ao 

código fonte da aplicação. 
  D ⇒ Por se tratar de uma técnica de caixa preta o acesso ao código fonte é totalmente dispensável. 

 
4. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto a técnica de análise de valor limite: 

  A ⇒ Não recomenda-se a aplicação de outra técnica em conjunto com a análise de valor limite. 
  B ⇒ Os valores limites são representados por qualquer valor contido em uma classe de equivalência. 
  C ⇒ Os valores limites são identificados com base nas classes de equivalência e representam os valores de fronteira de 

cada classe. 
  D ⇒ A análise de valor limite é utilizada nos testes de caixa branca em conjunto com a técnica de partição por 

equivalência. 
 

5. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto as técnicas para seleção de valores de entrada: 
  A ⇒ Aplicadas de maneira conjunta as técnicas de partição por equivalência e análise de valor limite permitem uma alta 

cobertura nos testes. 
  B ⇒ As técnicas de partição por equivalência e análise de valor limite são utilizadas somente nos testes de unidade. 
  C ⇒ As técnicas auxiliam apenas na documentação dos casos de teste. 
  D ⇒ O teste exaustivo é a técnica mais utilizada por gerar um número reduzido de casos de teste. 

 
6. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas: 

I. Diferentes classes de equivalência normalmente apresentam um mesmo comportamento ou saída no sistema. 
II. A análise de valor limite deve compreender todos os valores possíveis de uma partição. 
III. A técnica de particionamento por equivalência consiste em agrupar os dados de entrada que resultam em um mesmo 



157 
 

comportamento do sistema. 
IV. As partições definidas devem compreender os casos ou as entradas válidas e inválidas. 
  A ⇒ I e III 
  B ⇒ I e IV 
  C ⇒ II e III 
  D ⇒ III e IV 

 
7. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de descrição da qual poderiam ser extraídas as classes de equivalência: 

  A ⇒ A função aceita senhas com pelo menos três caracteres. 
  B ⇒ A função deve ser bem codificada e testada. 
  C ⇒ A função deve tratar todos os erros de entrada. 
  D ⇒ A função aceita as entradas digitadas corretamente. 

 
8. Assinale a alternativa falsa quanto a comparação da técnica de partição por equivalência e os testes aleatórios: 

  A ⇒ Estes podem ser utilizados de maneira conjunta. 
  B ⇒ O teste aleatório obtém uma melhor cobertura e com um menor conjunto de casos de teste. 
  C ⇒ O teste aleatório pode explorar situações não previstas nos casos de teste identificados com a aplicação da técnica 

de partição por equivalência. 
  D ⇒ O acesso ao código fonte não é necessário para a técnica de partição por equivalência e os testes aleatórios. 

 
9. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de classes de equivalência para dados de entrada de testes: 

  A ⇒ Funções para o cálculo X; funções para definir a situação de Y. 
  B ⇒ Classes usuário, cliente e fornecedor. 
  C ⇒ Números positivos; entradas com o caractere especial Z. 
  D ⇒ Variáveis declaradas como do tipo inteiro, string e booleano. 

 
10. A seguir é apresentada uma função e os detalhes do seu funcionamento, assinale a alternativa que apresenta o principal 
motivo que dificulta a identificação das classes de equivalência para esta função. 

Inteiro calcularImposto(inteiro X, inteiro Y) 
A função recebe dois parâmetros inteiros para efetuar o cálculo do imposto. 

  A ⇒ O nome da função deveria ser descrito com mais detalhes. 
  B ⇒ O retorno e os parâmetros do tipo inteiro dificultam a definição de classes de equivalência pois possuem um número 

muito grande de possibilidades de entrada. 
  C ⇒ A função de forma isolada não permite a sua verificação. 
  D ⇒ A descrição da função não define qualquer condição ou comportamento que permita classificar os parâmetros de 

entrada em classes de equivalência. 
 

11. Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta para elaboração de casos de teste utilizando as técnicas de 
classes de equivalência e valor limite: 

  A ⇒ Identificação dos valores limites – identificação das classes de equivalência. 
  B ⇒ Análise dos requisitos e comportamento da unidade – identificação dos valores limite – identificação das classes de 

equivalência. 
  C ⇒ Análise dos requisitos e comportamento da unidade – identificação das classes de equivalência – identificação dos 

valores limite. 
  D ⇒ Identificação das classes de equivalência – identificação dos valores limite – análise dos requisitos e 

comportamento da unidade. 
 

12. Assinale a alternativa verdadeira quanto a qualidade dos casos de teste: 
  A ⇒ Quando nenhum defeito é detectado significa automaticamente que os casos de teste são adequados e suficientes. 
  B ⇒ Quando nenhum defeito é detectado pelos casos de teste pode ser um indicador de que a cobertura dos testes não 

está adequada e deve ser verificada. 
  C ⇒ Casos de teste de qualidade devem ter por objetivo provar o correto funcionamento do sistema. 
  D ⇒ A qualidade dos testes de caixa preta não possui relação com a qualidade das especificações do sistema. 

 
13. Assinale a alternativa verdadeira quanto a automação dos testes: 

  A ⇒ A automação da execução dos testes não elimina a necessidade de elaboração dos casos de teste e aplicação das 
técnicas para seleção de dados de entrada. 

  B ⇒ A automação da execução dos testes elimina apenas a necessidade de aplicação das técnicas para seleção de 
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dados de entrada. 
  C ⇒ A automação da execução dos testes elimina totalmente a necessidade de elaboração dos casos de teste e 

aplicação das técnicas para seleção de dados de entrada. 
  D ⇒ Ferramentas como o JUNIT automatizam a execução dos testes e eliminam a necessidade de elaboração dos 

casos de teste. 
 

14. Com base nas classes de equivalência representadas a seguir pela letra “P” para uma variável “X” do tipo inteiro, assinale a 
alternativa que corresponde aos valores limites de cada classe: 

P1. Valores para X menores que zero ( X < 0 ). 
P2. Valores para X maiores ou iguais a zero e menores que 51 ( X ≥ 0 e X < 51 ). 
P3. Valores para X maiores ou iguais a 51 ( X ≥ 51 ). 
  A ⇒ Limites: P1 = 0; P2 = 51; P3 = 51 
  B ⇒ Limites: P2 = -1; P2 = -1 e 51; P3 = 51 
  C ⇒ Limites: P2 = 0; P3 = 51 
  D ⇒ Limites: P1 = -1; P2 = 0 e 50; P3 = 51 

 
15. Assinale a alternativa que corresponde as partições de equivalência que apresentam a melhor cobertura com o menor 
número de partições para a elaboração de testes para a função: 

boolean setNomeDoArquivo(string nomeDoArquivo) 
A função recebe como parâmetro um nome para gravar um arquivo físico no servidor retornando verdadeiro (true) caso o nome 
informado seja válido e falso (false) caso o nome passado por parâmetro seja inválido. Os nomes válidos de arquivo devem 
conter pelo menos 1 (um) caractere e não devem possuir os caracteres * : / ? \ " < > |. 

  A ⇒ Partição 1. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 2. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 
Partição 3. Nomes inválidos utilizando os caracteres do conjunto (* : / ? \ " < > |). 

  
  B ⇒ Partição 1. Nome inválido sem caracteres (vazio). 

Partição 2. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 3. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 
Partição 4. Nomes inválidos utilizando o caractere “*” 
Partição 5. Nomes inválidos utilizando o caractere “:” 
Partição 6. Nomes inválidos utilizando o caractere “/” 
Partição 7. Nomes inválidos utilizando o caractere “?” 
Partição 8. Nomes inválidos utilizando o caractere “\” 
Partição 9. Nomes inválidos utilizando o caractere " 
Partição 10. Nomes inválidos utilizando o caractere “<” 
Partição 11. Nomes inválidos utilizando o caractere “>” 
Partição 12. Nomes inválidos utilizando o caractere “|” 
Partição 13. Nomes inválidos utilizando o caractere “)” 

  
  C ⇒ Partição 1. Nomes válidos com 1 caractere. 

Partição 2. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 
  
  D ⇒ Partição 1. Nome inválido sem caracteres (vazio). 

Partição 2. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 3. Nomes válidos com mais de 1 caractere e menos de 10 caracteres. 
Partição 4. Nomes válidos com mais de 10 caracteres e menos de 100 caracteres. 
Partição 5. Nomes válidos com mais de 100 caracteres. 
Partição 6. Nomes válidos com mais de 200 caracteres. 
Partição 7. Nomes válidos com mais de 300 caracteres. 
Partição 8. Nomes válidos com mais de 1000 caracteres. 
Partição 9. Nomes inválidos utilizando os caracteres do conjunto (* : / ? \ " < > |). 

 
16. Assinale a alternativa que contém as classes de equivalência adequadas para as diferentes descrições apresentadas a seguir. 

I. Para o cálculo os valores de Z devem ser superiores a 11 e inferiores a 22. 
II. A entrada L deve conter pelo menos 3 caracteres para ser aceita. 
III. A função deve retornar uma mensagem erro somente quando forem informados valores negativos para a entrada T. 
  
  A ⇒ I = Partição 1: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22). 



II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (

III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (
 

  B ⇒ I = Partição 1: Z menor igual a 11 (Z ≤ 11
II = Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (
III = Partição 1: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0
 

  C ⇒ I = Partição 1: Z menor que 11 (Z < 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (
II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (

Partição 2: L com mais de 3 caracteres (
III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (
 

  D ⇒ I = Partição 1: Z menor igual a 11 (Z ≤ 11
Partição 3: Z maior ou igual a 22 (

II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (

III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (
 

17. Com base na função apresentada a seguir assinale a alternativa que corresponde aos 
diferentes comportamentos previstos pela função. 

getTipoDeContratacaoPadrao(inteiro idade) 
Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferio
18 anos será permitida apenas a contratação em tempo parcial, caso a idade informada 
inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada.

  A ⇒ Idade = { 0, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55 }
  B ⇒ Idade = { 16, 18, 60 } 
  C ⇒ Idade = { 14, 17, 20, 61 } 
  D ⇒ Idade = { -10, 18, 19, 61 } 

 
18. Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos 
limites para o parâmetro de entrada “idade”. 

  A ⇒ Idade = { 15, 16, 17, 18, 59, 60 } 
  B ⇒ Idade = { 16, 18, 60 } 
  C ⇒ Idade = { 0, 15, 16, 17, 18, 60 } 
  D ⇒ Idade = { -1, 0, 16, 18, 60 } 

 
19. A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 
precisão de dois dígitos decimais, assinale a alternativa que apresenta os 

  A ⇒ Limites = { -∞; 0,00; 1499,99; +∞} 
  B ⇒ Limites = { 0,99; 0,00; 1499,99; 1500,00}
  C ⇒ Limites = { 0,00; 1500,00} 
  D ⇒ Limites = { 0,99; 1499,99 } 

 
20. Para a função: 

Inteiro pontuacaoPorExcessoDeVelocidade(inteiro velocidadePermitida, inteiro 
A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a
permitida em até 20% a função deverá retornar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual
retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 
pontos. Os valores de velocidade permitida e velocidade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a 
deverá retornar 0 pontos. 
 
Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
limite apresentam a melhor cobertura dos diferentes comportamentos previstos para a função apresentada
 

  A   

caracteres (Tamanho de L < 3); 
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 

); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 

≤ 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22
II = Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 

≥ 0). 

); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22
= Partição 1: L com menos de 3 caracteres (Tamanho de L < 3); 

3 caracteres (Tamanho de L > 3). 
); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 

≤ 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22
Partição 3: Z maior ou igual a 22 (Z ≥ 22). 

II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (Tamanho de L < 3); 
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 

); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 

Com base na função apresentada a seguir assinale a alternativa que corresponde aos dados de entrada que compreendem os 

Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferio
18 anos será permitida apenas a contratação em tempo parcial, caso a idade informada seja igual ou superior a 18 anos e 
inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada.

Idade = { 0, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55 } 

Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos 

A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 
precisão de dois dígitos decimais, assinale a alternativa que apresenta os valores limites para estas partições. 

 

Limites = { 0,99; 0,00; 1499,99; 1500,00} 

Inteiro pontuacaoPorExcessoDeVelocidade(inteiro velocidadePermitida, inteiro velocidadeAtingida) 
A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a
permitida em até 20% a função deverá retornar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual
retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 
pontos. Os valores de velocidade permitida e velocidade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a 

Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
limite apresentam a melhor cobertura dos diferentes comportamentos previstos para a função apresentada. 

Z > 11 e Z < 22). 

Z > 11 e Z < 22). 

Z > 11 e Z < 22); 

que compreendem os 

Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferior a 
seja igual ou superior a 18 anos e 

inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada. 

Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos valores 

A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 

 

A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a 
permitida em até 20% a função deverá retornar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual a 50% o 
retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 7 
pontos. Os valores de velocidade permitida e velocidade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a função 

Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
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velocidadePermitida velocidadeAtingida Resultado Esperado 
-1 100 0 
-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 90 4 
80 100 5 
80 130 7 

 
 

  B   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Retorno (saída) 

-1 100 0 
-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 75 0 
80 50 0 
80 90 4 
80 93 4 
80 89 4 
80 100 5 
80 110 5 
80 99 5 
80 130 7 
80 150 7 
80 135 7 

 
 

  C   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Retorno (saída) 

80 78 0 
80 75 0 
80 50 0 
80 90 4 
80 93 4 
80 89 4 
80 100 5 
80 110 5 
80 99 5 
80 130 7 
80 80 0 
80 81 4 
80 96 4 
80 97 5 
80 120 5 
80 121 7 

 
 

  D   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Resultado Esperado 
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-1 100 0 
-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 90 4 
80 100 5 
80 130 7 
80 80 0 
80 81 4 
80 96 4 
80 97 5 
80 120 5 
80 121 7 
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Apêndice E – Pós-Teste 

Avaliação 

Nome:_________________________________________________________. 

Disciplina:______________________________________________________. 

Instituição de Ensino:_____________________________________________. 

 
1. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto ao Teste de Software: 

  A ⇒ O teste de software é o processo de executar um programa com o objetivo de descobrir erros. 
  B ⇒ O objetivo do teste de software é descobrir, documentar e corrigir os erros de um software. 
  C ⇒ A execução dos testes se encerra no momento em que não são mais encontrados erros no software. 
  D ⇒ O teste de software impede que o software seja entregue com erros. 

 
2. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas: 

V. Usualmente o teste de unidade é parte do processo de implementação. 
VI. O teste de unidade deve verificar uma unidade de software de forma isolada das demais. 
VII. O teste de unidade é o único e exclusivo teste à ser aplicado a um software. 
VIII. Casos de teste efetivos são aqueles que exigem um menor esforço da equipe de teste. 
  A ⇒ I 
  B ⇒ III e IV 
  C ⇒ II e III 
  D ⇒ I e II  
  E ⇒ II, III e IV 

 
3. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto as técnicas para seleção de valores de entrada: 

  A ⇒ As técnicas auxiliam apenas na documentação dos casos de teste. 
  B ⇒ As técnicas de partição por equivalência e análise de valor limite são utilizadas somente nos testes de unidade. 
  C ⇒ Aplicadas de maneira conjunta as técnicas de partição por equivalência e análise de valor limite permitem uma alta 

cobertura nos testes. 
  D ⇒ O teste exaustivo é a técnica mais utilizada por gerar um número reduzido de casos de teste. 

 
4. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira quanto a técnica de análise de valor limite: 

  A ⇒ Não recomenda-se a aplicação de outra técnica em conjunto com a análise de valor limite. 
  B ⇒ Os valores limites são representados por qualquer valor contido em uma classe de equivalência. 
  C ⇒ Os valores limites são identificados com base nas classes de equivalência e representam os valores de fronteira de 

cada classe. 
  D ⇒ A análise de valor limite é utilizada nos testes de caixa branca em conjunto com a técnica de partição por 

equivalência. 
 

5. Qual das afirmativas abaixo, NÃO é verdadeira sobre a técnica de particionamento por equivalência: 
  A ⇒ A técnica prevê a definição de partições ou classes para os valores de entrada. 
  B ⇒ Aplicação da técnica em conjunto com outras permite atingir uma alta cobertura com um conjunto reduzido de casos 

de teste. 
  C ⇒ A técnica é conhecida pela sua comum aplicação em testes de caixa branca devido a necessidade de acesso ao 

código fonte da aplicação. 
  D ⇒ Por se tratar de uma técnica de caixa preta o acesso ao código fonte é totalmente dispensável. 

 
6. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas: 

V. Diferentes classes de equivalência normalmente apresentam um mesmo comportamento ou saída no sistema. 
VI. A análise de valor limite deve compreender todos os valores possíveis de uma partição. 
VII. A técnica de particionamento por equivalência consiste em agrupar os dados de entrada que resultam em um mesmo 
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comportamento do sistema. 
VIII. As partições definidas devem compreender os casos ou as entradas válidas e inválidas. 
  A ⇒ I e III 
  B ⇒ III e IV 
  C ⇒ II e III 
  D ⇒ I e IV 

 
7. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de descrição da qual poderiam ser extraídas as classes de equivalência: 

  A ⇒ A função deve tratar todos os erros de entrada. 
  B ⇒ A função deve ser bem codificada e testada. 
  C ⇒ A função aceita senhas com pelo menos três caracteres. 
  D ⇒ A função aceita as entradas digitadas corretamente. 

 
8. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de classes de equivalência para dados de entrada de testes: 

  A ⇒ Funções para o cálculo X; funções para definir a situação de Y. 
  B ⇒ Classes usuário, cliente e fornecedor. 
  C ⇒ Números positivos; entradas com o caractere especial Z. 
  D ⇒ Variáveis declaradas como do tipo inteiro, string e booleano. 

 
9. Assinale a alternativa falsa quanto a comparação da técnica de partição por equivalência e os testes aleatórios: 

  A ⇒ Estes podem ser utilizados de maneira conjunta. 
  B ⇒ O teste aleatório obtém uma melhor cobertura e com um menor conjunto de casos de teste. 
  C ⇒ O teste aleatório pode explorar situações não previstas nos casos de teste identificados com a aplicação da técnica 

de partição por equivalência. 
  D ⇒ O acesso ao código fonte não é necessário para a técnica de partição por equivalência e os testes aleatórios. 

 
10. A seguir é apresentada uma função e os detalhes do seu funcionamento, assinale a alternativa que apresenta o principal 
motivo que dificulta a identificação das classes de equivalência para esta função. 

Inteiro calcularImposto(inteiro X, inteiro Y) 
A função recebe dois parâmetros inteiros para efetuar o cálculo do imposto. 

  A ⇒ O nome da função deveria ser descrito com mais detalhes. 
  B ⇒ A descrição da função não define qualquer condição ou comportamento que permita classificar os parâmetros de 

entrada em classes de equivalência. 
  C ⇒ A função de forma isolada não permite a sua verificação. 
  D ⇒ O retorno e os parâmetros do tipo inteiro dificultam a definição de classes de equivalência pois possuem um número 

muito grande de possibilidades de entrada. 
 

11. Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta para elaboração de casos de teste utilizando as técnicas de 
classes de equivalência e valor limite: 

  A ⇒ Identificação dos valores limites – identificação das classes de equivalência. 
  B ⇒ Análise dos requisitos e comportamento da unidade – identificação dos valores limite – identificação das classes de 

equivalência. 
  C ⇒ Análise dos requisitos e comportamento da unidade – identificação das classes de equivalência – identificação dos 

valores limite. 
  D ⇒ Identificação das classes de equivalência – identificação dos valores limite – análise dos requisitos e 

comportamento da unidade. 
 

12. Assinale a alternativa verdadeira quanto a automação dos testes: 
  A ⇒ A automação da execução dos testes elimina apenas a necessidade de aplicação das técnicas para seleção de 

dados de entrada. 
  B ⇒ A automação da execução dos testes não elimina a necessidade de elaboração dos casos de teste e aplicação das 

técnicas para seleção de dados de entrada. 
  C ⇒ A automação da execução dos testes elimina totalmente a necessidade de elaboração dos casos de teste e 

aplicação das técnicas para seleção de dados de entrada. 
  D ⇒ Ferramentas como o JUNIT automatizam a execução dos testes e eliminam a necessidade de elaboração dos 

casos de teste. 
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13. Assinale a alternativa verdadeira quanto à qualidade dos casos de teste: 
  A ⇒ Quando nenhum defeito é detectado significa automaticamente que os casos de teste são adequados e suficientes. 
  B ⇒ Quando nenhum defeito é detectado pelos casos de teste pode ser um indicador de que a cobertura dos testes não 

está adequada e deve ser verificada. 
  C ⇒ Casos de teste de qualidade devem ter por objetivo provar o correto funcionamento do sistema. 
  D ⇒ A qualidade dos testes de caixa preta não possui relação com a qualidade das especificações do sistema. 

 
14. Com base nas classes de equivalência representadas a seguir pela letra “P” para uma variável “X” do tipo inteiro, assinale a 
alternativa que corresponde aos valores limites de cada classe: 

P1. Valores para X menores que zero ( X < 0 ). 
P2. Valores para X maiores ou iguais a zero e menores que 51 ( X ≥ 0 e X ≤ 51 ). 
P3. Valores para X maiores que 51 ( X > 51 ). 
  A ⇒ Limites: P1 = 0; P2 = 51; P3 = 51 
  B ⇒ Limites: P1 = -1; P2 = 0 e 51; P3 = 52 
  C ⇒ Limites: P2 = 0; P3 = 52 
  D ⇒ Limites: P2 = -1; P2 = -1 e 50; P3 = 52 

 
15. Assinale a alternativa que contém as classes de equivalência adequadas para as diferentes descrições apresentadas a seguir. 

I. Para o cálculo os valores de F devem ser superiores a 11 e inferiores a 22. 
II. A entrada L deve conter pelo menos 3 caracteres para ser aceita. 
III. A função deve retornar uma mensagem erro somente quando forem informados valores negativos para a entrada T. 
  
  A ⇒ I = Partição 1: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22). 

II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (Tamanho de L < 3); 
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 

III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 
 

  B ⇒ I = Partição 1: Z menor igual a 11 (Z ≤ 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22); 
Partição 3: Z maior ou igual a 22 (Z ≥ 22). 

II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (Tamanho de L < 3); 
Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 

III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 
 

  C ⇒ I = Partição 1: Z menor que 11 (Z < 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22). 
II = Partição 1: L com menos de 3 caracteres (Tamanho de L < 3); 

Partição 2: L com mais de 3 caracteres (Tamanho de L > 3). 
III = Partição 1: T menor que 0 (T < 0); Partição 2: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 
 

  D ⇒ I = Partição 1: Z menor igual a 11 (Z ≤ 11); Partição 2: Z maior que 11 e menor que 22 (Z > 11 e Z < 22). 
II = Partição 2: L com 3 ou mais caracteres (Tamanho de L ≥ 3). 
III = Partição 1: T maior ou igual a 0 (T ≥ 0). 

 
16. Assinale a alternativa que corresponde as partições de equivalência que apresentam a melhor cobertura com o menor 
número de partições para a elaboração de testes para a função: 

boolean setNomeDoArquivo(string nomeDoArquivo) 
A função recebe como parâmetro um nome para gravar um arquivo físico no servidor retornando verdadeiro (true) caso o nome 
informado seja válido e falso (false) caso o nome passado por parâmetro seja inválido. Os nomes válidos de arquivo devem 
conter pelo menos 1 (um) caractere e não devem possuir os caracteres * : / ? \ " < > |. 

  A ⇒ Partição 1. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 2. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 
Partição 3. Nomes inválidos utilizando os caracteres do conjunto (* : / ? \ " < > |). 

  
  B ⇒ Partição 1. Nome inválido sem caracteres (vazio). 

Partição 2. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 3. Nomes válidos com mais de 1 caractere e menos de 10 caracteres. 
Partição 4. Nomes válidos com mais de 10 caracteres e menos de 100 caracteres. 
Partição 5. Nomes válidos com mais de 100 caracteres. 
Partição 6. Nomes válidos com mais de 200 caracteres. 
Partição 7. Nomes válidos com mais de 300 caracteres. 



Partição 8. Nomes válidos com mais de 1000 caracteres.
Partição 9. Nomes inválidos utilizando os caracteres do conjunto (

  
  C ⇒ Partição 1. Nomes válidos com 1 caractere.

Partição 2. Nomes válidos com mais de 1 caractere.
  
  D ⇒ Partição 1. Nome inválido sem caracteres (vazio).

Partição 2. Nomes válidos com 1 caractere.
Partição 3. Nomes válidos com mais de 1 caractere.
Partição 4. Nomes inválidos utilizando o caractere “
Partição 5. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 6. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 7. Nomes inválidos utilizando o caractere “
Partição 8. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 9. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 10. Nomes inválidos utilizando o caractere “
Partição 11. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 12. Nomes inválidos utilizando o caractere
Partição 13. Nomes inválidos utilizando o ca
 

17. A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 
precisão de dois dígitos decimais, assinale a alternativa que apresenta os 

  A ⇒ Limites = { -∞; 0,00; 1499,99; +∞} 
  B ⇒ Limites = { 0,99; 0,00; 1499,99; 1500,00}
  C ⇒ Limites = { 0,00; 1500,00} 
  D ⇒ Limites = { 0,99; 1499,99 } 

 
18. Com base na função apresentada a seguir assinale a alternativa que corresponde aos 
diferentes comportamentos previstos pela função. 

getTipoDeContratacaoPadrao(inteiro idade) 
Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferio
18 anos será permitida apenas a contratação em tempo parcial, caso a idade informada seja igual ou superior a 18 anos e 
inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada.

  A ⇒ Idade = { 0, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55 }
  B ⇒ Idade = { 16, 18, 60 } 
  C ⇒ Idade = { 14, 17, 20, 61 } 
  D ⇒ Idade = { -10, 18, 19, 61 } 

 
19. Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos 
limites para o parâmetro de entrada “idade”. 

  A ⇒ Idade = { 15, 16, 17, 18, 59, 60 } 
  B ⇒ Idade = { 16, 18, 60 } 
  C ⇒ Idade = { 0, 15, 16, 17, 18, 60 } 
  D ⇒ Idade = { -1, 0, 16, 18, 60 } 

 
20. Para a função: 

Inteiro pontuacaoPorExcessoDeVelocidade(inteiro velocidadePermitida, inteiro velocidadeAtingida)
A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a
permitida em até 20% a função deverá retornar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual a 50% o 
retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 
pontos. Os valores de velocidade permitida e velocidade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a função 
deverá retornar 0 pontos. 
 
Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
limite apresentam a melhor cobertura dos diferentes comportamentos previstos para a função apresentada.
 

Partição 8. Nomes válidos com mais de 1000 caracteres. 
Partição 9. Nomes inválidos utilizando os caracteres do conjunto (* : / ? \ " < > |). 

com 1 caractere. 
Partição 2. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 

Partição 1. Nome inválido sem caracteres (vazio). 
Partição 2. Nomes válidos com 1 caractere. 
Partição 3. Nomes válidos com mais de 1 caractere. 

utilizando o caractere “*” 
Partição 5. Nomes inválidos utilizando o caractere “:” 
Partição 6. Nomes inválidos utilizando o caractere “/” 
Partição 7. Nomes inválidos utilizando o caractere “?” 
Partição 8. Nomes inválidos utilizando o caractere “\” 

9. Nomes inválidos utilizando o caractere " 
Partição 10. Nomes inválidos utilizando o caractere “<” 
Partição 11. Nomes inválidos utilizando o caractere “>” 
Partição 12. Nomes inválidos utilizando o caractere “|” 
Partição 13. Nomes inválidos utilizando o caractere “)” 

A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 
precisão de dois dígitos decimais, assinale a alternativa que apresenta os valores limites para estas partições. 

 

Limites = { 0,99; 0,00; 1499,99; 1500,00} 

Com base na função apresentada a seguir assinale a alternativa que corresponde aos dados de entrada que compreendem os 

Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferio
será permitida apenas a contratação em tempo parcial, caso a idade informada seja igual ou superior a 18 anos e 

inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada.
7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55 } 

Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos 

pontuacaoPorExcessoDeVelocidade(inteiro velocidadePermitida, inteiro velocidadeAtingida) 
A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a

rnar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual a 50% o 
retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 

dade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a função 

Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
ura dos diferentes comportamentos previstos para a função apresentada. 

A seguir é apresenta uma reta que representa três diferentes partições de valores para uma variável R do tipo real com 

 

que compreendem os 

Caso a idade a informada seja inferior a 16 anos a contratação é negada, se a idade for igual ou superior a 16 anos e inferior a 
será permitida apenas a contratação em tempo parcial, caso a idade informada seja igual ou superior a 18 anos e 

inferior a 60 contrata em período integral, já para a idade igual ou superior a 60 anos a contratação deve ser negada. 

Ainda com base na função apresentada e descrita na questão 17, assinale a seguir alternativa que corresponde aos valores 

A função deve retornar 0 pontos caso a velocidade atingida seja inferior ou igual a permitida, para uma velocidade superior a 
rnar 4 pontos, para uma velocidade superior a 20% e inferior ou igual a 50% o 

retorno deve ser de 5 pontos, caso  a velocidade atingida seja superior a 50% da velocidade permitida a função deve retornar 7 
dade atingida menores ou iguais a 0 serão considerados inválidos e a função 

Assinale a alternativa que compreendem os casos de teste que com base nas técnicas de classes de equivalência e valores 
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  A   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Resultado Esperado 

-1 100 0 
-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 90 4 
80 100 5 
80 130 7 

 
 

  B   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Resultado Esperado 

-1 100 0 
-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 90 4 
80 100 5 
80 130 7 
80 80 0 
80 81 4 
80 96 4 
80 97 5 
80 120 5 
80 121 7 

 
 

  C   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Retorno (saída) 

80 78 0 
80 75 0 
80 50 0 
80 90 4 
80 93 4 
80 89 4 
80 100 5 
80 110 5 
80 99 5 
80 130 7 
80 80 0 
80 81 4 
80 96 4 
80 97 5 
80 120 5 
80 121 7 

 
 

  D   
velocidadePermitida velocidadeAtingida Retorno (saída) 

-1 100 0 
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-1 -1 0 
0 100 0 
0 0 0 

100 0 0 
100 -1 0 
80 78 0 
80 75 0 
80 50 0 
80 90 4 
80 93 4 
80 89 4 
80 100 5 
80 110 5 
80 99 5 
80 130 7 
80 150 7 
80 135 7 
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Apêndice F – Perguntas Realizadas 
Durante a Entrevista no Jogo 

As perguntas apresentadas a seguir compõem o banco de perguntas implementadas no jogo 
U-TEST realizadas durante a entrevista, totalizando dez perguntas, com quatro alternativas 
cada uma, sendo apenas uma a correta, que neste documento encontram-se destacadas das 
demais. 

1) O que você entende como o objetivo do Teste de Software? 
a. Localizar e corrigir o maior número de defeitos possíveis do software. 
b. Encontrar e corrigir todos os erros do software. 
c. Localizar e documentar os defeitos do software. 
d. Verificar se o código segue os padrões de codificação estabelecidos. 

 
2) O que você costuma utilizar como critério de parada para os testes? 

a. O atendimento ao critério de cobertura dos testes. 
b. A experiência e o bom-senso dos testadores. 
c. A duração prevista para a atividade de testes. 
d. O número de defeitos encontrados durante os testes. 

 
3) Qual das alternativas representa uma ameaça a qualidade dos testes? 

a. Sistemas desenvolvidos em linguagens não orientadas a objetos. 
b. Especificações ambíguas, incompletas, incorretas e inconsistentes. 
c. Equipe de testes independente da equipe de desenvolvimento. 
d. Especificações muito detalhadas do sistema. 

 
4) O que justifica o uso de técnicas de teste para seleção dos dados de entrada? 

a. O fato de que as possibilidades de entrada são muitas ou infinitas. 
b. Para garantir que todos os possíveis dados de entrada foram testados. 
c. Caso o software a ser testado seja muito grande. 
d. Estas técnicas são totalmente dispensáveis e de pouca aplicação. 

 
5) Qual das alternativas apresenta exemplos de diferentes níveis de teste? 

a. Teste de caixa preta e teste de caixa branca. 
b. Teste de segurança, teste de confiabilidade e teste de desempenho. 
c. Teste de sistemas orientado a objetos e teste de usabilidade. 
d. Teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. 

 
6) Para os testes de Caixa Preta não é necessário: 

a. A especificação do software. 
b. O acesso ao código fonte. 
c. A execução do software. 
d. A definição dos casos de teste. 

 
 

7) O Teste de Unidade em sistemas orientados a objeto verifica: 
a. As classes e métodos. 
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b. A integração entre os módulos. 
c. As interações entre as classes e métodos. 
d. Os procedimentos de instalação. 

 
8) Porque usar a técnica de particionamento por equivalência no teste de unidade? 

a. Para garantir que todos os defeitos de uma unidade serão detectados. 
b. Para avaliar todas as possibilidades de entrada de uma unidade. 
c. Para obter uma alta cobertura com o menor conjunto de casos de teste. 
d. Para avaliar os diferentes casos com base na estrutura da unidade. 

 
9) É correto afirmar quanto a análise de valor limite: 

a. Nesta técnica são verificados os limites físicos da máquina. 
b. O objetivo é verificar os valores limites das classes de equivalência. 
c. Esta deve ser utilizada de maneira isolada das demais técnicas. 
d. A aplicação da técnica se restringe ao teste de unidade. 

 
10) Em que momento são aplicadas as técnicas para seleção de dados de entrada? 

a. Após a elaboração dos casos de teste. 
b. No momento da execução dos testes. 
c. Durante a análise dos resultados da execução dos testes. 
d. No momento da elaboração dos casos de teste. 
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Apêndice G – Instância Parcial do 
Framework de Avaliação 

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-vivo A realização do experimento se dará exatamente no 
ambiente para o qual este foi projetado, incluindo o perfil 
dos participantes, alunos dos cursos de 
Computação/Informática e que não terão de ser 
previamente preparados para o experimento, ou seja, a 
realização será in-vivo. 

 

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 do experimento serão aleatoriamente 
divididos em dois grupos, experimental e controle, e estes 
grupos serão respectivamente identificados por grupo A e 
grupo B. 

A divisão dos grupos ocorrerá de acordo com a ordem da 



171 
 

lista de presenças da turma, onde o primeiro aluno da lista 
presente participará do grupo experimental, já o aluno 
seguinte fará parte do grupo de controle, seguindo nesta 
lógica até o último aluno presente. Para qualquer aluno que 
se faça presente após a seleção inicial lhe será indicado o 
grupo em sequência ao último aluno anteriormente 
selecionado, de maneira a comportar-se como se este fosse 
o último da lista de presenças. 

  

Questionários/termos: Conteúdo: 

[ X ] Concordância O conteúdo do termo de concordância está no apêndice A. 

[ X ] Perfil do participante O conteúdo do questionário de perfil dos participantes está 

no apêndice B. 

[ X ] Jogo O conteúdo do questionário de percepção do jogo está no 

apêndice C. 

 

Pré-condições para realização do experimento: 

O candidato a participação do experimento deve estar cursando ou ter cursado a disciplina de 

Engenharia de Software ou equivalente dos cursos da área de Computação/Informática. 

 

Design Instrucional 

Contexto 

Público alvo: alunos dos cursos da área de Computação/Informática que se encontram cursando 
a disciplina de Engenharia de Software ou especificamente Teste de Software. 

Necessidades do público alvo: ter um embasamento teórico e prático nos principais conceitos 

envolvidos no teste de software. 

Pré-Condições 

Estar cursando ou ter cursado a disciplina de Engenharia de Software ou equivalente dos cursos 

da área de Computação/Informática. 

Ementa 

Fundamentos de teste de software. Técnicas e práticas para seleção de dados de entrada para o 

teste de unidade. 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 
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Reconhecer e entender os principais conceitos de teste de software de maneira geral. 

Entender e aplicar as técnicas para seleção de dados de entrada, particionamento em classes de 
equivalência e análise de valor limite. 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem Estratégias de Ensino 

Unidade 1 – Revisão quanto aos 
conceitos básicos de Teste de 
Software 

− Terminologia 
− Conceitos Chave 
Bibliografia: [1] e [2] 

Revisar os principais conceitos 
envolvidos no teste de software.  

Aula expositiva. 

Unidade 2 – Técnicas para 
seleção de dados de entrada 

 

Bibliografia: [2] e [3] 

Identificar e compreender as 

técnicas de partição por 

equivalência e análise de valor 

limite aplicadas ao teste de 

unidade. 

Aula expositiva. 

Unidade 2 – Aplicação das 
técnicas para seleção de dados 
de entrada  

 

Bibliografia: [2] e [3] 

Compreender e aplicar as técnicas 
de partição por equivalência e 
análise de valor limite ao teste de 
unidade.  

Exercício prático através 

da utilização do jogo U-

TEST 

Estratégia de Ensino 

Unidade 1 (Lembrança e Entendimento): aula expositiva que compreende de forma resumida os 
conceitos fundamentais sobre teste de software, um aprofundamento maior dos temas se dá 
por meio da leitura do material proposto em sala. 

Unidade 2 (Lembrança e Entendimento): aula expositiva sobre as técnicas de partição por 
equivalência e análise de valor limite aplicadas ao teste de unidade. 

Unidade 3 (Entendimento e Aplicação): exercício prático realizados no laboratório de 
informática através da utilização do jogo U-TEST para a aplicação das técnicas e partição por 
equivalência e análise de valor limite. 

Avaliação 

A avaliação se dará por meio de um teste de 20 questões objetivas de múltipla escolha, estas 
questões estão distribuídas nos três primeiros níveis da taxonomia revisada de Bloom 
(ANDERSON & KRATHWOHL, 2001): 

Reconhecimento: 6 questões em que o objetivo é verificar se o aluno é capaz de reconhecer 
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os principais conceitos de teste de software. 

Entendimento: 7 questões que objetivam verificar se o aluno compreende os principais 
conceitos quanto as técnicas para seleção de dados de entrada. 

Aplicação: 7 questões em que é verificada a capacidade do aluno de aplicação das técnicas 
para seleção de dados de entrada. 

Bibliografia 

[1] PFLEEGER, Shari Lawrence.  Engenharia de software: teoria e prática.  2. ed. Prentice Hall, 
2004. 

[2] MYERS, Glenford J. The art of software testing. Wiley, 2004. 

[3] DELAMARO, Márcio Eduardo. MALDONADO, José Carlos. JINO, Mario. Introdução ao teste de 
software. Elsevier, 2007. 

 

 

II – Planejamento 

 

Seleção do Contexto 

O experimento iniciará em sala em sala de aula, onde serão utilizados os materiais descritos no design 

instrucional para a abordagem do assunto de estudo. Já no laboratório de informática os participantes 

devem responder o pré-teste, jogar o jogo U-TEST e então responder ao pós-teste. 

Hipóteses: Descrição 

H0 O grupo experimental não apresenta um efeito de 

aprendizagem superior ao grupo de controle nos níveis de 

lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos 

e técnicas de teste de unidade. 

H1 O grupo experimental apresenta um efeito de 

aprendizagem superior ao grupo de controle nos níveis de 

lembrança, entendimento e aplicação quanto aos conceitos 

e técnicas de teste de unidade. 

H2 A aplicação do jogo educacional U-TEST torna o processo 

de ensino aprendizagem mais atrativo. 

 

Variáveis de controle: Detalhamento 

Variável 1 Pontuação dos participantes do pré-teste e pós-teste. 
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Variável 2 Quantidade de participantes que consideraram o processo 

de aprendizagem mais atrativo com o jogo U-TEST. 

 

Seleção dos participantes 

Dentre estes alunos selecionados deverão participar apenas aqueles que aceitarem o termo de 

concordância disponível no Apêndice A. Os alunos que não aceitarem participar do experimento serão 

dispensados da atividade. 

 

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 

que o 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: Primeiramente os alunos receberão uma carga teórica em 

sala de aula sobre teste de software e responderão 

individualmente ao pré-teste. Em seguida serão divididos 

entre os grupos experimental e controle e cada grupo será 

encaminhado a um laboratório diferente. 

O grupo experimental terá como primeira atividade no 

laboratório jogar o jogo U-TEST e em seguida deverão 

responder individualmente ao pós-teste. No momento em 

que os participantes do grupo experimental jogam o jogo 

U-TEST os participantes do grupo de controle, em outro 

laboratório de informática, deverão jogar o jogo de lógica 

travessia do rio 

(http://www.aulavaga.com.br/jogos/raciocinio/travessia-

do-rio/), este agirá como um placebo evitando que os 

alunos saibam se estão ou não fazendo parte do grupo 

http://www.aulavaga.com.br/jogos/raciocinio/travessia
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experimental e por consequência recebendo o tratamento. 

Esta técnica em que apenas os participantes não sabem 

sobre os detalhes do tratamento que está sendo 

administrado é denominada teste unicego (REIS, CICONELLI 

e FALOPPA, 2002, apud KOCHANSKI, 2009). 

Objetos/equipamentos: Os materiais utilizados serão: 

• Questionários; 

• Testes; 

• Jogos; 

• Microcomputadores. 

Diretrizes: O experimento realizado deverá observar o design 

intrucional disponível neste documento, o qual inicia com a 

aplicação da aula e em seguida a aplicação do jogo 

sequencialmente, sem intervalo de datas, impedindo que o 

aluno possa adquirir conhecimento sobre o assunto entre o 

pré-teste e o pós-teste além do previsto no tratamento a 

ser realizado. 

Instrumentos de medição: Para a verificação das hipóteses serão utilizadas as variáveis 

apresentadas na seção 6.3.3 e em acordo com esta mesma 

seção o pré-teste, pós-teste e o questionário de percepção 

do jogo serão utilizados como instrumentos de medição. 

 

Avaliação da Validade 

Validades de conclusão: Ameaça de conclusão 1 O comprometimento do 

pesquisador com a pesquisa e 

o resultado obtido. 

Validades internas: Ameaça interna 1 Os participantes podem 

estudar propositalmente 

entre o pré-teste e pós-teste. 

Ameaça interna 2 Incompatibilidade entre o 

pré-teste e pós-teste 

Validades de construção: Ameaça de construção 1 Os alunos previamente 

selecionados para 
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participação do experimento 

não se façam presentes no 

momento de aplicação ou 

mesmo não completem todo 

o ciclo do experimento, 

participando apenas, por 

exemplo, da aula teórica 

inicial. 

Validades externas: Ameaça externa 1 Participantes de determinado 

grupo terem conhecimentos 

prévios. 

 

III – Operação 

 

Informações: os alunos serão informados com antecedência sobre a 

realização do experimento e somente aqueles que 

aceitarem o termo de concordância deverão participar. 

Materiais: Os materiais utilizados serão: 

• Termo de concordância; 

• Relação de participantes; 

• Questionário de perfil; 

• Pré-teste; 

• Pós-teste; 

• Jogo travessia do rio; 

• Jogo U-TEST; 

• Questionário de percepção do jogo. 

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. 
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Ambiente: Inicialmente será utilizada a sala de aula para apresentação 

do conteúdo abordado no experimento e em seguida os 

alunos serão conduzidos a dois laboratórios de informática 

distintos, um para o grupo de controle e outro para o grupo 

experimental. Nestes laboratórios deverão existir 

microcomputadores suficientes para que cada aluno possa 

jogar individualmente. 

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 em 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 Opta-se por um teste não-paramétrico, já que a 

aplicação deste independe da distribuição da amostra e 

como espera-se uma amostra pequena a mesma pode 

não seguir uma distribuição normal, o que impediria a 

aplicação de um teste paramétrico. 

 

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); 

• as amostras serão obtidas a partir da mesma 

população; 

 

Estatística Utilizada 
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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, ou 

gráficos de dispersão. A partir do gráfico de pontos serão analisados eventuais pontos de dispersão e 

tais dados serão eliminados. Caso ocorra a eliminação de algum ponto de dispersão, tal informação será 

registrada no relatório deste experimento. 

 

Teste de hipóteses: Descrição 

H0 Para o teste desta hipótese será comparada a diferença 

entre as notas do pré-teste e pós-teste dos participantes do 

grupo experimental com os do grupo de controle. 

H1 Para o teste desta hipótese será comparada a diferença 

entre as notas do pré-teste e pós-teste 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. 
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Apêndice H – Questões acrescentadas ao 
pré-teste e pós-teste para o Experimento 3 

 
21. Qual das afirmativas NÃO é verdadeira quanto a técnica de grafo de causa-efeito (árvore de decisão). 

  A ⇒ A técnica verifica o efeito combinado de dados de entrada. 
  B ⇒ O grafo de causa-efeito trata casa variável de entrada de maneira isolada. 
  C ⇒ A árvore de decisão é montada a partir dos dados de entrada e a resposta (comportamento) do sistema. 
  D ⇒ A técnica é utilizada para situações em que diferentes variáveis em conjunto produzem uma saída (efeito). 

 

22. Com base no cabeçalho da função e seu respectivo grafo de causa-efeito assinale a alternativa CORRETA: 
calculaValorTotal(float valor, inteiro quantidade) 

 
  A ⇒ Independente do valor de entrada a função “calcula o valor”. 
  B ⇒ Caso o valor seja igual a 0 e quantidade igual a zero a função “calcula o valor”. 
  C ⇒ Caso o valor seja igual a 0 e quantidade igual a zero a função retorna “erro”. 
  D ⇒ Caso o valor seja igual a 0 e quantidade menor que 0 a função “calcula o valor”. 

 

23. Com base na função e seu respectivo grafo de causa-efeito apresentados na questão anterior, assinale a alternativa que 
apresenta a tabela de decisão CORRETA: 

  A ⇒ Causa 
Valor < 0 ≥ 0 < 0 
Quantidade > 0 > 0 < 0 

Efeito 
Erro   X 
Calcula valor X X  

. 
  B ⇒ Causa 

Valor < 10 ≥ 0 < 0 
Quantidade > 0 > 20 < 0 

Efeito 
Erro   X 
Calcula valor X X  

. 
  C ⇒ Causa 

Valor < 0 ≥ 0 < 0 
Quantidade > 0 > 0 < 0 

Efeito 
Erro X  X 
Calcula valor  X  

. 
  D ⇒ Causa 

Valor < 0 < 0 ≤ 0 
Quantidade > 0 > 0 < 0 

Efeito 
Erro   X 
Calcula valor X X  

 

 
 


