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Resumo 

 

Com a evolução da web, essa se tornou um ótimo meio de aprendizagem, pois tudo 

pode ser compartilhado, sendo assim, professores e alunos, apesar de estarem em diferentes 

locais físicos, podem compartilhar o mesmo ambiente virtual, extendendo o tempo de 

interação aluno-professor, e, portanto, aumentando a eficiência do aprendizado. Neste meio, 

objetos de aprendizagem tornam-se um ótimo material de apoio à educação, por serem 

práticos, objetivos e interativos. Como cada vez mais estudantes estão procurando pelos 

objetos, o Laboratório de Aprendizagem (LAPREN), foi criado para dar assistência a esses 

alunos, formando uma equipe de desenvolvedores para criar esses materiais. Com o intuito de 

agilizar a produção e manter a boa qualidade dos objetos, foi proposto testes de software, os 

quais servirão de ferramenta para a verificação e validação desses. 

 

Introdução 

 

Para Sosteric e Hesemeier (2004), objetos de aprendizagem são arquivos digitais 

(imagens, filmes, etc) que tem a intenção de serem usados para propósitos pedagógicos e que 

incluem, internamente ou por associação, sugestões sobre o contexto apropriado para uso do 

objeto. 

Uma das características dos objetos de aprendizagem é a acessibilidade. Neste sentido, 

estes materiais devem estar disponíveis na Web a fim de serem acessados pelos estudantes 

interessados independente do local onde estes estudantes estejam.  

O processo de desenvolvimento dos objetos de aprendizagem do LAPREN tem início 

com a criação de um material específico a ser abordado no objeto. Este material é passado 

para os desenvolvedores, os quais fazem todo o trabalho de efeitos, organização, diagramação 
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e programação. Durante o desenvolvimento, os professores são solicitados para verificar se o 

material está sendo realizado como planejado. Com o objeto concluído, este é passado por 

revisões para verificar se o conteúdo do objeto está totalmente correto. Finalmente, esse é 

enviado para o repositório na web, e assim, fica disponível para os alunos da PUCRS. 

Conforme Clive Shepherd (2011), tabela 1, existem muitos tipos de objetos que podem 

ser criados, desde materiais teóricos, como tutorias e definições básicas, até materiais 

práticos, com exercícios e “Quiz” para desenvolver o que foi aprendido. A idéia do objeto de 

aprendizagem é que o estudante interaja com ele, tornado, assim, o estudo mais interessante.  

Tipos de objetos de aprendizagem 

Integrados Informais Práticos 

Mini-tutoriais 

 

Mini casos de estudo, 
simulações, etc. com 
informações úteis 

Overviews / sumários 

 
Descrições / definições 

 
Demonstrações / modelos 

 
Exemplos trabalhados 

 
Casos / Histórias 

 
Artigos 

 
Suporte a decisões 

Problemas  

 
Jogos / simulações 

 
Exercícios práticos 

 
Exercícios de revisão 

 
Testes / avaliações  

Tabela 1:  Tipos de Objetos 

Tendo em vista que, cada vez mais estudantes estão procurando objetos de 

aprendizagem, é necessário agilizar a produção destes materiais, porém, sem prejudicar a 

qualidade do software. Uma das ferramentas utilizadas neste processo de produção é o teste 

de software, onde se realiza a verificação e validação do software produzido. 

A fase de verificação é de extrema importância no desenvolvimento do software, pois 

nesta se identifica erros e defeitos, os quais devem ser corrigidos para que o programa fique 

utilizável para os usuários. Testes de software normalmente são demorados e dispendiosos, 

pois a medida que o programa torna-se mais complexo, mais testes são necessários para 

verificar os diversos resultados que este deve apresentar (Sommerville, 2004).  É necessário, 

porém, que o software seja verificado de forma rápida e eficaz, de modo que os defeitos sejam 

encontrados ainda na fase de desenvolvimento para serem consertados. 

 

 

 



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada a partir de livros e artigos, os quais explicavam os principais 

testes utilizados para a validação e verificação de softwares, como Teste de Caixa Preta, Teste 

de Estrutura, Teste de Caminho, Teste Top-Down, etc. Assim, foi possível adequar alguns 

desses testes a servirem de ferramenta para aplicar nos objetos de aprendizagem.  

 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 
 

Teste de Caminho é uma técnica, cujo objetivo é exercitar cada caminho de execução 

independente do software. Sendo assim, para os objetos esse é um teste válido, pois com ele 

temos como verificar se todos os caminhos pelos quais os usuários podem seguir estão 

funcionando e são atingiveis.  

Teste de Interface é usado para testar as entradas (exercício práticos em que o usuário 

digita ou clica para receber a resposta) permitidas pelo programa, e, assim, gerar a saída 

esperada (resposta correta ou incorreta, por exemplo). Como os objetos de aprendizagem são 

bastante interativos, esse teste é uma ótima ferramenta para verificar o software.   

 

Conclusão 

 

  Testes são indispensáveis para manter um padrão de qualidade do software para os 

usuários. Um software com muitos defeitos perde a credibilidade, e acaba debilitando a sua 

funcionalidade específica. Neste sentido, este trabalho apresenta uma proposta inicial de como 

aplicar diferentes tipos de teste de software para a validação e verificação de objetos de 

aprendizagem.  
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