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Resumo do Artigo 
“The Unconscious Art of Software Testing” – Phillip G. Armour [1] 

 
 Neste artigo Phillip Armour faz diversas considerações a respeito da área de teste de 
software e a relação com aspectos psicológicos ligados a um dos desafios principais da área, que 
é a tentativa de desenvolver uma maneira de executar experimentos que revelem algo que ainda 
não é conhecido. Testes provavelmente são mais do que uma atividade no desenvolvimento de 
software, eles tratam a respeito de uma descoberta segundo o autor. 
 Sobre a descoberta de defeitos em sistemas de software, o autor afirma que há riscos 
entre dois extremos: punir testadores por encontrar erros, ou recompensar os mesmos por isso. 
 Algumas vezes a maneira mais efetiva e eficiente de encontrar certos defeitos é testando 
eles, complementando assim as boas práticas da engenharia e mecanismos de feedback como 
inspeções. No entanto certos tipos de problemas são muito difíceis de serem identificados 
analiticamente, neste sentido a simulação tem sido adotada em testes tradicionais, 
estabelecendo assim limites entre a execução de testes em sistemas reais e na execução de 
simulações. 
 Para resultar em um projeto de software de qualidade o autor sugere que devemos dar a 
devida atenção a inspeções e testes efetivos, sendo que a execução de testes em sistemas de 
software executado sob condições controladas para o propósito de validar o sistema não deve 
desaparecer em um futuro próximo. 
 O autor então se questiona em como criar testes para coisas que ainda não conhecemos e 
analisa o subconsciente humano. A nossa mente está ativa todo o tempo, no entanto a nossa 
consciência introspectiva tem acesso limitado a o que está acontecendo, sendo o ser humano, o 
único ser que consegue ter essa consciência introspectiva que processa ações de forma a nem 
percebermos o que estamos executando. Como por exemplo, dirigir um carro sem causar 
acidentes. A respeito de estratégias de testes o autor descreve que a maioria dos passos da 
etapa de testes envolve: uma estratégia heurística, seleção de predicados lógicos, casos de teste 
e construção de combinações de situações.  Isto enquadra o sistema em seus limites internos e 
externos, inventando combinações de situações que podem nunca ocorrer no mundo real, mas 
que podem expor uma limitação desconhecida do sistema. De fato o autor afirma que nada em 
testes é garantido, a partir de que não sabemos o que realmente conhecemos e o que estamos 
procurando. 
 Existem duas hipóteses que devem ser consideradas para a descoberta de conhecimento, 
a primeira é que podemos apenas descobrir conhecimentos em um ambiente que contém tal 
conhecimento, e a segunda que a única maneira de conseguir validar qualquer conhecimento é 
comparar ele com outro princípio de conhecimento. A primeira hipótese mostra que algumas 
vezes não podemos detectar defeitos no laboratório, pois muitas vezes devido à falta de 
detalhamento e controle sobre situações que podem ocorrer no ambiente de execução do 
software fazem com que defeitos não sejam detectados. A segunda hipótese demonstra um 
paradoxo na área de testes na qual podemos ter conhecimento suficiente a respeito de o que 
está errado no sistema, podendo assim criar um conjunto robusto de casos de teste ou termos 
conhecimento suficiente sobre o que não sabemos, não sendo necessário testar de nenhuma 
maneira o sistema neste caso.  

Ter conhecimento sobre o que não sabemos sobre erros do sistema de software não 
significa necessariamente que não devemos testar o sistema como afirma o autor neste artigo. 
Acredito que o testador de software deve buscar um entendimento sobre o que devemos testar e 
como o sistema deve comportar-se perante tais situações e então finalmente executar testes 
que provem que realmente o sistema é confiável e isto realmente é dito pelo autor no decorrer 
do artigo. Se o testador tem somente o conhecimento do que não sabe, devemos analisar se 



realmente o testador teve o entendimento completo sobre o que o sistema deve fazer e como o 
sistema deve se comportar em diversas situações. 
 Bons testadores segundo ao autor devem descobrir o segredo de predizer como o sistema 
deve ser testado, pois apenas podemos testar uma porcentagem infinitesimal do total possível 
de testes. Ou seja, o testador deverá ter o conhecimento crucial de como regular o teste, para 
que o mesmo seja considerado confiável e de qualidade, sendo necessário ter um senso intuitivo 
sobre como, aonde e quanto testar. Estes testadores também deverão estar aptos a pegarem 
pequenas dicas como experiências de softwares similares, o conhecimento de consumidores ou a 
fase de projeto do software para direcionarem seus testes através de um processo consciente de 
testes que nos dê um feedback a respeito de quanto o sistema pode falhar e exponha uma 
possível falta de conhecimento do sistema.  
 Por fim o autor finaliza o artigo falando a respeito do senso intuitivo, um senso que não é 
particularmente lógico, intencional ou fácil de entender, mas que estes bons testadores devem 
estar aptos de alguma forma a empregar este processo intuitivo difícil de explicar e também de 
codificar. 
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