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Abstract. The test driven development (TDD) is a simple idea, take a test before
writing the code. This style of development seeks to build a well-structured
software and operating. This paper will explore the TDD, present their concepts
involved and an analysis of the experiments conducted in the present state of the
art.

Resumo. O desenvolvimento guiado por testes (TDD) é uma simples ideia, faça
um teste antes de escrever o código. Esse estilo de desenvolvimento busca a
construção de um software bem estruturado e que funcione. Assim este trabalho
irá explorar o TDD, seus conceitos envolvidos e apresentar uma análise dos
experimentos realizados no presente estado da arte.

1. Introdução

Este trabalho mostra um novo estilo de programação proposto por Kent Beck, o desen-
volvimento guiado por testes ou TDD - Test Driven Development.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

TDD é uma metodologia de desenvolvimento de software, na qual deve-se escrever um
teste unitário - teste em nı́vel de componente/classe - antes de escrever o código, também é
conhecido como test-first. Segundo Kent Beck, autor dessa proposta e da metodologia ágil
Programação Extrema (XP), o TDD busca código limpo que funciona, de uma forma clara
é o projeto do código bem estruturado e implementado simples de modo que funcione.
[2], [1].

O processo tı́pico de TDD conduz o desenvolvimento com a escrita de testes au-
tomatizados [1] em que os programadores escrevem testes de unidade para o código que
ainda não existe com base em especificações funcionais[3]. Então eles escrevem o código
suficiente apenas para passar rapidamente no teste e por último refatoram o código elimi-
nando duplicação. [1]

3. Objetivos

O objetivo do trabalho consiste em explorar o TDD, conceitos envolvidos e apresentar
uma análise dos experimentos realizados no presente estado da arte.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Será realizado o seguinte conjunto de atividades para a conclusão deste trabalho:



1. Revisão bibliográfica. Estudar os fundamentos sobre o TDD e os trabalhos rela-
cionados que apresentam experimentos controlados e não controlados do uso do
TDD.

2. Análise. Realizar uma análise sobre os resultados do conjunto de experimentos
com TDD levantados na revisão e apresentar as vantagens e desvantagens do TDD.

3. Escrita. Atividade destinada a escrita do trabalho.

5. Cronograma de Execução
Cronograma com as atividades descritas nas Seção 4 como segue na Tabela 1

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se como resultado deste estudo mostrar para indústria e desenvolvedores o efetivo
resultado do TDD no ambiênte dos experimentos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de julho de 2013.
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