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Confúcio.  



8 
 

   

RESUMO 
 

Avaliando a condição do portador de síndrome de Down, no que tange o seu 
aprendizado e inserindo neste contexto os benefícios da computação o trabalho 
propõem um ambiente de aprendizado virtual, com componentes de gamificação, para 
portadores de Síndrome de Down. Levando em conta as dificuldades inerentes da 
síndrome, o preconceito por parte da sociedade em geral, e o acesso desse público à 
assuntos como programação, a proposta traz métodos pedagógicos apresentados por 
Salman Khan, tal como traz métodos de aplicação de gamificação propostos por Yukai 
Chou. As adaptações sobre as metodologias de Khan e Chou são propostas com base 
em estudos que discorrem sobre as características e necessidades dos portadores. 
Seguindo a tendência atual de se inserir meios computacionais no auxílio da 
aprendizagem, busca-se trazer essa prática para o meio dos portadores. 
Apresentando os benefícios que um ambiente bem desenvolvido pode trazer, sempre 
colocando em evidência as capacidades dos portadores, que muitas vezes são 
limitadas, não por aspectos biológicos, mas por desconhecimento e subestimação de 
suas capacidades por parte da sociedade que os cerca.     
 
 
 
 
Palavras-chave: Ambiente virtual de ensino. Gamificação. Síndrome de Down. 
Ensino e aprendizagem, Engenharia de software. 
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ABSTRACT 

 
Evaluating the condition of the Down syndrome carriers, in reference of their learning 
and inserting in this context the benefits of computation, that work propose a virtual 
learning environment, with gamification components, for Down syndrome carriers. 
taking into account the inherit difficult of the syndrome, the prejudice on the part of the 
society in general, and the access of this public in issues like programming, the 
proposal brings pedagogic methods presented by Salman Khan, such as method of 
gamification application presented by Yukai Chou. The adaptations on the 
methodologies of Salman and Chou, this proposals based in studies that discuss about 
the needs and characteristics of the carriers. Following the nowadays tendencies of 
inserting computational means in aid to learning, the work seeks to bring this practices 
to the environment of the carries. Presenting the benefits that a well-developed 
environment can brings, always putting in evidence the capabilities of the carries, 
which are often limited, not by biological aspects, but by nescience and 
underestimation of the capabilities on the part of the society, that surrounds them. 
 
 
 
 
Keywords: Virtual learning environment. Gamification. Down Syndrome. Teaching 
and Learning. Software engineering. 
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1. INTRODUÇÃO 

A programação é um processo criativo muito prazeroso, considerada por alguns 

uma espécie de arte. Com a programação as pessoas podem automatizar tarefas, 

desenvolver sites, meios de comunicação, jogos, softwares educativos, de controle e 

lazer. A quantidade de possibilidades é imensa, não devendo ser restrita à uma 

parcela da população, a programação não deve ser vista como um conhecimento 

restrito aos entusiastas ou estudiosos da computação, ela deve ser popularizada. Para 

que um indivíduo seja capaz de programar de forma satisfatória é necessário que ele 

conheça conceitos básicos de algoritmos, pode-se considerar ainda que a escrita de 

algoritmos é a base da maioria das atividades de programação, sendo necessário 

apenas derivações dos conceitos para que a mesma pessoa possa programar em 

diversas linguagens de programação diferentes. Nos últimos anos muitas iniciativas 

buscaram introduzir a programação às pessoas que naturalmente não teriam acesso 

à mesma. Este trabalho se apresenta com o mesmo anseio, ensinar a programação à 

novas parcelas da população, contudo procura focar-se além, o público alvo escolhido 

é o de portadores de Síndrome de Down.  

Em geral, as dificuldades encontradas por portadores de necessidades 

especiais são amplificadas pela maneira em que a sociedade está estruturada, seja 

por falta de ferramentas que as auxiliem, seja por preconceito e falta de conhecimento 

por parte dos outros indivíduos. Existem hoje no Brasil diversas escolas destinadas 

ao ensino de pessoas especiais, existem também as que são destinadas à alunos 

não-portadores e portadores, num contexto de inclusão que buscam potencializar a 

interação social dos estudantes. 

Vivemos na era da tecnologia, a grande maioria das cidades habitadas por 

seres humanos possuem conexão por meio da internet, com a globalização tudo está 

se conectando e os avanços tecnológicos chegam a passos largos ao redor do globo. 

Novos meios de se ensinar e transmitir conhecimento surgiram, muitos deles 

alavancados pelas facilidades criadas pela tecnologia.  

Existe a oportunidade da utilização de tecnologias já disponíveis no mercado 

em conjunto com estudos direcionados ao portador de síndrome de Down realizados 

por pesquisadores. Combinando essas frentes de conhecimento e adaptando um 

ambiente de aprendizado virtual, baseado nas necessidades dos portadores da 

síndrome e com aspectos que utilizem as melhores tecnologias no contexto de ensino 
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virtual, buscando assim entregar uma ferramenta capaz de instruir e integrar os 

portadores no contexto da computação e criação de algoritmos.    
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Do ponto de vista técnico, adaptar uma ferramenta de software que seja capaz 

de introduzir e instruir, no conteúdo de algoritmos, alunos com Síndrome de Down 

seria de grande valia para a educação voltada ao aprendizado de computação. Uma 

adaptação de ferramental tecnológico visando as necessidades dos portadores abriria 

possibilidades de replicação de ferramentas, tornando possível uma inclusão mais 

ampla de minorias nesse novo contexto. Podendo ser ampliada para uma ferramenta 

com contextos de aprendizado maiores, com diversos conteúdos e até mesmo um 

conjunto maior de ferramentas que se adequem à perfis específicos de necessidades 

de aprendizado.   

Do ponto de vista social, inserir um conteúdo como a computação para esta 

parcela da população ajudaria no cumprimento do objetivo de expansão da inclusão 

educacional. Todo ser humano tem direito a educação que ela seja plena e de 

qualidade. O acesso dos portadores de necessidades à computação, por meio da 

própria computação traz os benefícios dos avanços tecnológicos para o lado das 

minorias, que geralmente não usufruem de todos os seus direitos e benefícios da vida 

em sociedade.  

1.1.1 Questão de pesquisa 

Até que ponto as ferramentas computacionais podem auxiliar os portadores de 

síndrome de Down em seu aprendizado e como a customização e aplicação de 

técnicas de Gamificação podem potencializar a interação desse público com as novas 

tecnologias?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Estruturar um ambiente de aprendizado virtual que seja capaz de ensinar 

estudantes portadores de síndrome de Down a criar algoritmos computacionais de 

baixa complexidade. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Estudar as necessidades e características educacionais dos portadores de 

síndrome de Down; 

 Estudar modelos de ensino e aprendizado em ambientes virtuais; 

 Estudar métodos de ensino de algoritmos computacionais; 

 Estudar os métodos de gamificação, em particular, os modelos apresentados 

por Yu-kai Chou (2014); 

 Propor um projeto de desenvolvimento de software baseado nos princípios de 

engenharia de software; 

 Propor adaptações ao ambiente de aprendizado virtual para que ele se encaixe 

no contexto de portadores de síndrome de Down; 

 Propor técnicas de gamificação que sejam capazes de incentivar o portador de 

síndrome de Down a aprender o conteúdo de algoritmos. 
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1.4 METODOLOGIA 

Os estudos que deram base à proposta de projeto foram baseados em estudos 

e publicações acadêmicas em diversas bases, abrangendo o conteúdo de 

computação, engenharia de software, síndrome de Down, Gamificação, pedagogia, e 

assuntos menores. Nos conteúdos de gamificação o autor base para o estudo foi  Yu-

kai Chou (2014), enquanto para aspectos pedagógicos e ferramentais o autor foi 

Salman Khan (2013), tendo como ponto de partida seus livros. A leitura desses livros 

e artigos alicerça a proposta, que está calcada em conhecimentos nativos da 

engenharia de software e suas aplicações.   

1.5.1 Organização do trabalho 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo eles: Introdução, 

Referencial Teórico, capitulo 3, Proposta, Conclusão e Referências bibliográficas.  

A introdução apresenta um panorama e os objetivos do trabalho ao leitor. O 

referencial teórico trata do levantamento de estudos que compõe os principais 

assuntos tratados no trabalho, sendo eles: síndrome de Down, Gamificação, Aspectos 

pedagógicos da ferramenta e Engenharia de Software. O capitulo 3 trata da definição 

dos conceitos de algoritmos e como eles são ensinados a pessoas sem familiaridade 

com o assunto, trata também de uma revisão do ferramental tecnológico presente no 

contexto de ensino e aprendizagem online. A proposta trata de uma visão mais 

específica do que o projeto realizará, a forma com que o software de aprendizado será 

adaptado e suas características mais pontuais. Por fim as referências bibliográficas 

listaram todos os trabalhos previamente realizados que possibilitaram o 

desenvolvimento deste projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SÍNDROME DE DOWN 

2.1.1 Aspectos biológicos 

A Síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela desordem 

do material genético presente no cromossomo de par 21, tornando a posição 21 um 

trio de cromossomos, sendo também denominada como trissomia do cromossomo 21. 

Indivíduos portadores de Síndrome de Down apresentam diferenças físicas e 

psicológicas, quando comparados a pessoas com cromossomos normais. O fator de 

risco preponderante é a idade materna avançada. (CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999 

apud LUIZ et al., 2008) 

A Trissomia do cromossomo 21 pode ser diagnosticada após poucas horas de 

vida, por características fenotípicas e posteriormente por análises cito genéticas do 

recém-nascido (SCHWARTZMAN, 1999). 

O portador de síndrome de Down pode se ramificar em 3 diferentes tipos, a 

trissomia livre (com 95% dos indivíduos com o diagnóstico), mosaicismo e 

translocação (5% dos indivíduos com o diagnóstico) (UMPHRED, 2004). A trissomia 

simples consiste na existência de um cromossomo extra no par 21, o mosaicismo 

consiste em diversificação celular, onde o indivíduo pode ou não apresentar o 

cromossomo extra em suas células, a translocação é caracterizada pela translocação 

de parte do cromossomo 21 para outro cromossomo.  

Schwartzman e Pueschel (1999 apud Luiz et al., 2008) descrevem 

características que podem aparecer em um portador de síndrome de Down, são elas: 

baixa estatuar, face estreita e achatada, olhos com inclinação lateral e afastados um 

do outro, pálpebras estreitas e levemente oblíquas, cabelo liso e fino com 

possibilidade de falhas, orelhas pequenas e com implantação craniana baixa, boca 

pequena, língua projetada para fora da boca, nariz pequeno com base nasal achatada, 

palato ogival, pés, assim como as mãos, são pequenos e grossos, cardiopatia 

congênita, excesso de pele na nuca, genitais hipodesenvolvidos. 

2.1.2 Aspectos do aprendizado  

Buckley e Bird (BUCKLEY e BIRD, 1994) levantaram algumas características 

de crianças portadoras de Down no que tange o desenvolvimento linguístico e 

cognitivo, elas são: atraso no reconhecimento de regras gramaticais e sintáticas da 
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língua e consequentemente comprometimento no desenvolvimento na linguagem, o 

que pode causar uma dificuldade de se expressar à medida que aprendem um novo 

conteúdo, essas dificuldades podem comprometer ainda o desenvolvimento de outras 

capacidades cognitivas a medida que os portadores encontram dificuldades em 

empregar os recursos da linguagem para raciocinar e relembrar informações. A 

dificuldade encontrada pelos portadores de síndrome de Down às levam a serem 

subestimadas por quem as ensina.  

Estudos de Bower e Hayes (1994 apud Bissoto, 2005) apontam que a memória 

auditiva de curto prazo de crianças portadoras de Síndrome de Down é mais breve, 

dificultando o acompanhamento de ordens oralizadas, principalmente aquelas que se 

prolongam em demasia e consistem de inúmeras instruções consecutivas. Em 

contraponto às dificuldades com a memória auditiva, a memória visual dos portadores 

é mais desenvolvida, auxiliando assim seu aprendizado com formas de ensino 

voltadas à expressão visual da linguagem. 

Tendo em vista as dificuldades dos portadores de síndrome de Down e 

colocando o foco do estudo em seu aprendizado, surge a necessidade de se focar 

nos aspectos que mais os auxiliariam. Restringindo as instruções faladas e 

segmentando-as, tal como inserindo uma grande carga de auxílio visual, a exemplo: 

linguagens aumentativas, figuras, animações. Utilizando dessa estratégia embasada 

nos estudos à cima referidos espera-se aumentar a chance de sucesso no que diz 

respeito à inclusão e ensino de crianças com síndrome de Down. 

Caycho e Colaboradores (apud BISSOTO, 2005) apontam que: “as dificuldades 

no desenvolvimento de raciocínio matemático dos portadores está mais ligada a 

fatores culturais do que com as próprias dificuldades decorrentes da síndrome”, este 

fato está ligado ao preconceito de pessoas que circundam esses indivíduos, na grande 

maioria das vezes um preconceito cultural, os fazendo restringir o acesso do portador 

a esse conhecimento, achando que o mesmo não terá capacidade ou então terá uma 

capacidade limitada, quando se tratando de pensamento matemático.  

 

Entretanto, vários estudos contrabalançam essa tendência, apontando 
que o desenvolvimento do indivíduo portador de Síndrome de Down é, 
tanto quanto o de qualquer não portador, resultante de influências 
sociais, culturais e genéticas; incluindo-se aí as expectativas havidas 
em relação às suas potencialidades e capacidades e os aspectos 
afetivo-emocionais da aprendizagem. Deve-se então observar que, 
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muito embora portadores de Síndrome de Down apresentem 
características peculiares de desenvolvimento, isso não se constitui 
numa uniformidade a predizer comportamentos e potencialidades. 
(BISSOTO, 2005)  

 

2.1.3 Aspectos educacionais 

A Constituição federal de 1988 (BRASIL, 1988) assegura todos os direitos aos 

portadores de SD, inclusive de inserção social e educacional com ressalva às suas 

necessidades especiais, tal como qualquer outro cidadão brasileiro.  

Segundo Luiz et al.  (2008) a educação de crianças portadoras de SD é 

normalmente realizada em salas de aula em instituições como a APAE, Escolas 

regulares e escolas de ensino especial, todas essas podem de alguma forma instruir 

e integrar as crianças portadoras, valendo a ressalva de que as crianças devem 

preferencialmente receber atendimento educacional em escolas regulares de ensino. 

Ao contrário do que muitos pensam a maior dificuldade da inclusão de crianças com 

Síndrome de Down está nos: pais, professores e escolas. 

2.1.3.1 Estudos 

Em estudo realizado por Buckley e Bird (1998, apud Luiz et al. 2008) foi 

constatado que a inserção de crianças com SD na rede regular de ensino traz 

melhoras significativas, mesmo quando se tratava de crianças com maior dificuldade 

de aprendizado, a inserção em ensino regular trazia ganhos para a criança no que se 

refere ao engajamento em um grupo social. Essa melhora pode variar dependendo de 

condições diferentes de se lidar com essas crianças, em contextos diferentes de 

inclusão há caminhos diferentes para o sucesso.  

Já em outro estudo realizado por Buclkey et al. (2006, apud Luiz et al.) quando 

se trata de adolescentes, o estudo realizado no reino unido verificou que não houve 

diferença significativa entre os grupos de escolas regulares e escolar especiais no que 

se refere à capacidade de independência, contato social, atividades de lazer e 

inclusão na comunidade, contudo o mesmo estudo apontou que a inclusão trouxe 

melhora na linguagem, comportamento e aspectos acadêmicos.  

Alguns fatores identificados para inclusão bem-sucedida de uma criança SD no 

ensino regular (HOLDEN e STEWART, 2002). Mostrando assim que o sucesso da 
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criança está diretamente ligado à instituição de ensino e professores responsáveis, as 

características são:  

● Ambiente estruturado e adaptado às suas necessidades; 

● Abordagem de ensino que facilite sua aprendizagem e adaptação curricular. 

2.1.3.2 Os pais 

São os pais que escolhem se vão introduzir as crianças numa escolar regular, 

ou não aspectos sociais, biológicos e pessoais influenciam diretamente nessa 

escolha. Há casos em que crianças em que não acompanham o ritmo da turma ou 

ficam mais de um ano no mesmo nível, o que acaba frustrando os pais, que acabam 

por transferir os alunos para escolas especiais a procura de uma melhora no 

aprendizado e satisfação de seu filho (CUCKLE, 1999). 

Levando em consideração o bem-estar familiar e a percepção dos pais em 

relação ao aprendizado de seus filhos, deve-se oferecer um feeback positivo e o 

máximo de apoio para a progressão da criança, o ambiente almeja sanar tais falhas 

inserindo tecnologia refinada e direcionada a esse público para que eles possam 

aprender de uma nova forma. 

Os pais têm a capacidade de ensinar seus próprios filhos tanto 

academicamente quanto socialmente trazendo ganhas significativos para o contexto 

de inclusão, já que a criança também aprende por meio da observação dos adultos 

mais próximos (BUCKLEY; BIRD, 1998; apud Luiz et al., 2008). Pesquisa 

(GURALNICK, 2002; apud LUIZ et al., 2008) realizada por questionários e entrevistas 

comparou mães de portadores de SD e mães de crianças não portadoras que 

apresentavam atraso de desenvolvimento. Crianças com SD obtiveram melhores 

resultados, quando comparados com as outras crianças no que diz respeito ao 

aprendizado, à variedade de atividades oferecidas à criança e ao seu preparo par ao 

mundo real. Guralnick sugere ainda que a participação de crianças no cenário 

inclusivo seja encorajada.   

2.1.3.3 Os professores 

Estudo de Lorenz (1999), sugere que, para dar apoio ao estudante com SD, o 

professor deve: oferecer a ele possibilidades de acesso ao currículo normal, encorajar 

a sua independência, promover e incentivar o trabalho com outros colegas de classe. 
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Um dos objetivos da educação inclusiva é aumentar a independência dos 

alunos. Pais e professores devem estar vigilantes para que o excesso de assistência 

cause dependência dos alunos na escola (LORENZ, 1999), com uma visão não 

passiva do ambiente de aprendizado virtual no qual a criança é a maior responsável 

por seu aprendizado, as questões de dependências podem ser sanadas sem grandes 

dificuldades sempre com ressalvas para o acompanhamento e atenção que são 

necessários no que diz respeito à portadores de Síndrome de Down. 

Os professores não sabem ao certo se a escola regular é a melhor para alunos 

com SD, pois acreditam que com o passar do tempo as diferenças acadêmicas entre 

elas e as crianças normais podem aumentar. Sabendo-se que o desenvolvimento 

cognitivo da criança decorre da sua interação com o ambiente, faz se necessária uma 

estimulação bem estruturada para minimizar as dificuldades e evidenciando as 

possibilidades de plasticidade cerebral (SILVA e KLEINHANS, 2006). 

2.1.3.3 A escola 

A proporção de crianças com síndrome de Down em escolas regulares tem 

aumentado, se for comparada às escolas especiais. Mais crianças estão entrando na 

rede regular de ensino e mais crianças também estão permanecendo na rede de 

ensino (CUCKLE, 1999). Mesmo crianças que apresentam dificuldades maiores níveis 

de dificuldade, apresentam melhoras quando inseridas em escolas regulares, 

respeitando sempre a pluralidade dos portadores (BUCKLEY; BIRD, 1998; apud Luiz 

et al., 2008). 

Para se obter sucesso na inclusão, o ambiente escolar deve oferecer condições 

favoráveis ao portador, com abordagem de ensino que atenda as demandas dos 

portadores de síndrome de Down e também de portadores de outras individualidades. 

Os profissionais devem estar capacitados para que se haja um ensino de qualidade 

para essas crianças (HOLDERN e STEWART, 2002). 

 

  



23 
 

   

2.2 GAMIFICAÇÃO 

 

Segundo Yu-kai Chou (2014, p.8), Gamificação é o ofício de derivar a diversão 

e os elementos achados tipicamente nos jogos e aplica-los nas atividades produtivas 

do mundo real de forma cuidadosa. Yu-kai Chou chama a Gamificação de Design 

focado em humanos, o que faz oposição ao que é normalmente executado na 

sociedade, um sistema focado em funções, o que é pensando para se executar tarefas 

de maneira rápida, pensando que o trabalho faz esse trabalho porque ele precisa e 

não porque ele quer. A razão para se chamar essa disciplina de gamificação é porque 

a indústria de jogos foi a primeira a aperfeiçoar o Design focado em humanos. 

Ainda segundo Yu-kai Chou (2015, p. 21), quando se está desenhando a 

estrutura de Gamificação do um projeto, não se deve pensar em o que o os outros 

projetos têm que os fazem bem-sucedidos, em contrapartida o que fará um projeto de 

Gamificação bem-sucedido é o fato de se focar, primeiramente, na motivação de seus 

usuários. Ao invés de começar um projeto selecionando as ferramentas, mecânicas e 

elementos que se irá usar o que deve ser feito é pensar no que o seu usuário deve 

sentir, espera que eles se sintam orgulhosos ou até mesmo inspirados? A partir desse 

momento deve-se pensar em quais elementos deverão ser inseridos no projeto para 

que ele alcance os resultados esperados, sempre relembrando que os elementos dos 

jogos são um meio de se alcançar os objetivos e não os objetivos em si.  

2.2.1 Framework Octalysis 

O Octalysis é um framework de Gamificação desenvolvido por Yu-kai Chou. O 

Octalysis serve como base para a aplicação das técnicas de Gamificação e descreve 

a forma como se deve iniciar, executar e continuar este processo de aplicação da 

disciplina de maneira a encontrar resultados satisfatórios nos campos de motivação 

do usuário ao se completar uma ação dentro do contexto do projeto. 

Chou, através de vários anos de experimentos e ajustes chegou à conclusão 

de que tudo que fazemos é baseado em um ou mais, dentre os 8 núcleos centrais, 

pertencentes ao Octalysis. Se nenhum dos 8 tipos de núcleos centrais está por trás 

de uma ação desejada, então não há motivação em se completar aquela ação. A 

seguir os oito núcleos centrais do Octalysis serão apresentados.  
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Nem todas as técnicas foram empregadas no contexto do projeto e por mais 

que sua grande maioria seja listada, uma descrição de maior detalhe será evitada no 

momento. A figura (1) mostra o octógono que representa os núcleos centrais do 

framework. 

 

 

Figura 1. Framework Ocatalysis 

 

2.2.1.1 Significado épico e chamado 

 Significado épico e chamado é o núcleo central que está em jogo quando uma 

pessoa acredita que está realizando algo superior à eles mesmos e/ou são escolhidos 

para executar aquela ação, esse núcleo também está na noção que as pessoas tem 

da “Sorte de iniciante”, que faz com que acreditem que eles possuem um espécie de 

prêmio que os outros não possuem (Chou, 2014). A seguir algumas técnicas 

relacionadas ao Significado épico e chamado serão listadas: 

 Narrativa; 

 Sorte de iniciante; 

 Criança predestinada; 

 Almoço grátis; 

 Elitismo; 
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 Significado superior; 

 Herói da humanidade. 

2.2.1.2 Desenvolvimento e realização 

 Desenvolvimento e realização é o núcleo responsável por conduzir progressos, 

desenvolver habilidades, alcançar maestrias e eventualmente superar desafios. O 

ponto chave deste núcleo é a palavra “desafio”, sem desafio há sentido em se distribuir 

medalhas, troféus (CHOU, 2014). A seguir algumas técnicas relacionadas ao 

Desenvolvimento e realização serão listadas: 

 Pontos; 

 Medalhas (Símbolos de conquista/realização); 

 Barra de progresso; 

 Ganhar prêmios; 

 Tutorial passo-a-passo; 

 Lutas contra chefes; 

 Lista de desafios. 

2.2.1.3 Empoderamento da criatividade e Feeback 

 Empoderamento da criatividade e feeback é expressado quando o usuário está 

engajado em um processo criativo em que ele repetidamente descobre novas coisas 

e combinações. As pessoas não precisam apenas de um modo para expressar sua 

criatividade, elas também precisam receber um feeback de como ela está 

caminhando. Isso explica o porquê de se fazer arte ou brincar com lego é tão divertido 

(CHOU, 2014). A seguir algumas técnicas relacionadas ao Empoderamento da 

criatividade e Feeback serão listadas: 

 Desbloqueio de marcos; 

 Controle em tempo real; 

 Combinações em cadeia; 

 Feeback instantâneo;  

 Boosters; 

 Autonomia voluntária; 

 Percepção de escolhas. 
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2.2.1.4 Propriedade e Posse 

 Propriedade e posse é quando o usuário se sente motivado por ter ou controlar 

algo. Quando uma pessoa sente ser a proprietária de algo ela naturalmente começa 

a desejar o crescimento e melhoramento do que ela possui. Esse núcleo também está 

presente no fato de uma pessoa sentir que é proprietário de um processo, projeto ou 

organização (CHOU, 2014). A seguir técnicas sobre Propriedade e Posse serão 

listadas: 

 Bens virtuais; 

 Construir à partir do zero; 

 Coleções; 

 Avatares; 

 Curva de aprendizado; 

 Proteção; 

 Monitoramento. 

2.2.1.5 Influência social e Pertencimento 

 Influência social e pertencimento incorporam todos os elementos sociais que 

motivam as pessoas, incluindo: tutoria, aceitação social, feeback social, 

companheirismo e até mesmo competição e inveja. A exemplo de quando você vê um 

amigo alcançando um objetivo, você se torna mais focado em alcançar o mesmo 

status (CHOU, 2014). A seguir técnicas sobre Influência social e Pertencimento serão 

listadas:  

 Amizades; 

 Reconhecimento social; 

 Atividades em grupo; 

 Economia do “Obrigado”; 

 Orientações.  

2.2.1.6 Escassez e Impaciência 

 Escassez e impaciência é o núcleo direcionado que explica o porquê de uma 

pessoa desejar alguma coisa apenas porque essa coisa é extremamente rara, 

exclusiva ou não está disponível no momento. Muitos jogos exploram isso, com 

“pausas de tortura”, na qual você deve voltar após um período de tempo para 

conseguir alguma coisa. O fato de uma pessoa não poder conseguir a coisa no exato 

momento faz com que ela passe o intervalo de tempo pensando sobre o seu objeto 
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de desejo (CHOU, 2014). A seguir técnicas sobre Escassez e Impaciência serão 

listadas: 

 Dinâmica de nomeação; 

 Intervalos fixos; 

 Feeback paciente; 

 Fossos; 

 Aceleradores; 

 Contagem regressiva. 

2.2.1.7 Imprevisibilidade e Curiosidade 

 Imprevisibilidade e curiosidade é o núcleo relacionado ao envolvimento do 

usuário em uma atividade justamente por ele não saber o que irá acontecer no 

momento futuro. Quando seu cérebro não consegue reconhecer padrões e predizer o 

que está por vir, ele usa toda a prioridade e atenção ao inesperado. Este é o principal 

núcleo por trás do vício por apostas e também uma das explicações para pessoas 

assistirem novelas e lerem livros (CHOU, 2014). A seguir técnicas relacionadas à 

Imprevisibilidade e Curiosidade serão listadas: 

 Escolha brilhante; 

 Mini desafios; 

 Easter eggs; 

 Recompensas aleatórias; 

 Travessuras; 

 Maravilha óbvia; 

 Recompensas repentinas.  

2.2.1.8 Perda e Rejeição 

 Perda e Rejeição vem de um pressuposto obvio, a necessidade ou capacidade 

de evitar algo ruim ou a perda de algo bom. Em uma escala menor, pode ser 

caracterizado por evitar a perda de um trabalho anterior ou mudar o comportamento 

de alguém. Alguns acham que caso eles não aproveitem a oportunidade agora 

perderão essa chance para sempre, as promoções por tempo limitado são um bom 

exemplo disso (CHOU, 2014). A seguir técnicas relacionadas à Perda e Rejeição 

serão listadas: 

 Perda de progresso; 
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 Preguiça de Status Quo; 

 Carta escarlate; 

 Sepulturas visuais. 

2.2.3 Gamificação dos lados cerebrais esquerdo e direito  

Yu-kai Chou explica ainda que além dos 8 núcleos presentes no Octalysis há 

também outras naturezas que permeiam esse framework. Algumas fazem o usuário 

se sentir poderoso, porém não criam urgência, outras o fazem sentir urgência e 

obsessão, e até mesmo dependência, mas não o fazem se sentir bem. Alguns são 

focados em fatores extrínsecos de longo prazo ou curto prazo. A organização do 

octalysis está de tal maneira que os núcleos focados em criatividade, dinâmicas 

sociais e auto expressão estejam localizadas no quadrante direito, enquanto os 

núcleos focados em lógica, pensamento analítico e propriedades estão localizados no 

lado esquerdo. Vale ressaltar que o autor não faz nenhuma afirmação biológica sobre 

os lados cerebrais e que a nomenclatura é simbólica e representa diferentes funções 

do cérebro. A figura (2) demonstra essa divisão no framework. 

 

 

Figura 2. Lados esquerdo e direito do cérebro 
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Os núcleos focados no quadrante esquerdo, presentes no framework 

Ocatalysis, representam fatores extrínsecos, algo que você quer obter, seja ele um 

bem ou um objetivo, já os núcleos focados no quadrado direito estão relacionados a 

fatores intrínsecos, a atividade em si é recompensadora. A diferenciação é importante, 

muitas empresas focam em fatores extrínsecos, como premiações por tarefas 

cumpridas, porém muitos estudos têm mostrado que motivações intrínsecas rivalizam 

com as motivações extrínsecas (Chou, 2014).  

2.2.3 Gamificação Black-Hat e White-Hat  

 Yu-kai chou organizou o Octalysis de maneira a separar as motivações mais 

positivas acima do octógono e as motivações mais negativas abaixo. As motivações 

positivas são chamada de Gamificação White-Hat, enquanto as negativas são 

chamadas de Gamificação Black-Hat. Empresas de jogos podem fazer sucesso com 

jogos baseados em Gamificação Black-Hat, no qual os usuários vão se sentir viciados 

e retidos, porém quando eles encontrarem a possibilidade de se livrarem do jogo, eles 

irão, isso se dá pela razão de que os usuários não se sentem no controle da situação 

enquanto jogam. Vale a ressalva de que não é porque as técnicas de Gamificação 

são chamadas de Black-Hat que elas sejam negativas, há sim a possibilidade de 

executa-las de maneira proveitosa, produtiva e que retorne resultados saudáveis 

(Chou, 2014). A figura (3) demonstra essa visão no framework. 
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Figura 3. Gamificação White-Hat e gamificação Black-Hat. 
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2.3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS DA FERRAMENTA 

2.3.1 A sala de aula atual 

Khan (2013) explica que as salas de aula atuais são caraterizadas por 

professores em posições privilegiadas, em frente à uma quantidade considerável de 

estudantes que assistem passivamente o desempenho do professor. Os professores, 

por um meio expositivo, apresentam aos estudantes os conceitos que os mesmos 

devem aprender a fim de obterem a certificação de que merecem avançar para o 

próximo nível de ensino e por fim conseguir um diploma, da mesma forma, os alunos 

encaram o professor como um ser que está lá para transmitir seus ensinamentos e 

que esses devem a todo custo serem memorizados para aprovação nos testes de 

desempenho. O modelo atual de sala de aula foi baseado em um modelo implantado 

pela primeira vez na Prússia, no século XVIII (KHAN, 2013). 

 

 A educação pública e compulsória financiada por impostos foi vista 
como uma ferramenta política, ao menos tanto quanto pedagógica, e 
não se tentava disfarçar isso. A intenção não era produzir pensadores 
independentes, mas extrair cidadãos leais e complacentes, que 
aprenderiam o valor de se submeter à autoridade dos pais, dos 
professores, da Igreja e, em última instância, do rei (KHAN, 2013, 
p.81). 

 

2.3.2 O conteúdo das aulas e a aprendizagem 

Segundo Khan (2013) o conteúdo é geralmente dividido em pequenas partes, 

que são transmitidas em intervalos fixos de tempo, no final de cada etapa há uma 

prova para verificação dos conceitos ensinados. Avaliando a situação em que a 

educação escolar se encontra, falhando em aspectos como motivação dos 

estudantes, fixação de conteúdo, igualdade de possibilidades e defasagem na base 

de conhecimento, pode-se dizer que já está em tempo de se repensar os métodos de 

ensino e aprendizagem de forma a trazer maiores benefícios tanto para os estudantes, 

quanto para os professores. “O aluno com bom histórico que de repente deixa de 

compreender um tópico mais complexo por causa do alicerce queijo suíço sente-se 

como se desse com a cara na parede, e isso é muito comum” (Khan, 2013, p.90). 

Desde de que se adentra dentro de uma sala de aula, o estudante é 

condicionado a escutar e absorver passivamente o conteúdo dentro de sala de aula 

até o momento em que se depara com uma prova, o estudante não é incentivado a 

produzir conhecimento, mas absorvê-lo a fim de cumprir suas tarefas.  
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Uma das grandes dificuldades dos estudantes frutos desse modelo de ensino 

é relacionar o que estudou em sala de aula. “A falha em relacionar tópicos do currículo 

escolar com sua eventual aplicação no mundo real é uma das deficiências centrais do 

nosso fragmentado modelo de sala de aula” (Khan, 2013, p.93).  

2.3.2.1 Como a educação acontece 

Segundo Kandel (2007), citado por Khan (2013, p.51) “a aprendizagem é, na 

verdade, nada mais nada menos que uma série de alterações que ocorrem nas células 

nervosas que compõem nosso cérebro“. Khan (2013) explica que o cérebro se altera 

de forma a registrar o conhecimento, e que por mais que esse conhecimento não seja 

permanente o mesmo não é perdido completamente, explicando o fato de ser mais 

fácil aprender um conceito pela segunda vez. Segundo Kandel (2007), citado por Khan 

(2013): ” para que uma memória persista, a informação precisa ser processada de 

maneira profunda e meticulosa. Isso se consegue ao prestar atenção à informação e, 

em seguida, a associá-la significativa e sistematicamente a algum conhecimento”.  

 

Nós aprendemos, antes de tudo, decidindo aprender, assumindo um 
compromisso com a aprendizagem, que, por sua vez, gera 
concentração. A concentração não se refere unicamente à tarefa 
imediata a comprimir, mas a todas as inúmeras associações que a 
cercam. Todos os processos são ativos e profundamente pessoais. 
(Khan, 2013, p.50) 
 

Khan (2013), propõe que haja de forma majoritária, conexões entre as 

disciplinas aprendidas e condena o sistema atual de ensino que fragmenta e isola 

pedaços específicos de assuntos, para facilitar que os mesmos se encaixem no 

cronograma corrido das salas de aula. Khan (2013, p.55) afirma “São as conexões 

entre conceitos, ou falta de conexões, que separam os estudantes que decoram uma 

fórmula para a prova, só para esquecê-la, daquelas que internalizam os conceitos”. 

2.3.3 Avaliação do modelo de ensino e aprendizagem 

Segundo Khan (2013), não é difícil avaliar o modelo atual de ensino e 

aprendizagem, essa não é uma tarefa tão árdua assim, as dificuldades estão claras 

para qualquer um dos lados, o desafio na verdade, seria superar essas barreiras, é 

fato que a educação como conhecemos hoje já é datada de alguns séculos atrás e 

pode estar ultrapassada, a mesma surgiu do modelo Prussiano de aprendizagem, que 

tinha como objetivo transmitir conceitos básicos para uma grande escala de pessoas, 
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de maneira padronizada (KHAN, 2013),porém esse modelo de ensino pode não ser o 

mais adequado.  

Hoje, com avanços tecnológicos e mudanças culturais existem novas 

possibilidades que podem ser exploradas, novas metodologias pensadas e 

desenvolvidas. Khan (2013) propõe uma quebra profunda de paradigmas quando o 

assunto é educação, não apenas especulando e teorizando, mas colocando em 

práticas conceitos que vem se provando efetivos no que tange o aprendizado de 

diversas crianças ao redor do mundo. Salman Khan, o fundador da Khan Academy, 

vai na contramão das escolas tradicionais e propõe o auto aprendizado, proatividade 

e maior responsabilidade dos alunos com seu ensino, sua ideia começou com aulas 

particulares, evoluiu para vídeos didáticos e hoje conta com uma plataforma completa 

de recursos virtuais para aprendizagem de diversos assuntos (KHAN, 2013). 

Khan (2013) acredita que o modelo de aprendizado baseado no tempo, com 

pequenas parcelas de conteúdo separadas e repassadas e com seu principal aspecto 

centralizado em avaliações está completamente ultrapassado, e que não atende mais 

as demandas do mundo moderno em que a sociedade globalizada está inserida. Um 

mundo dinâmico e que evolui a largos passos, com inovações e quebras de 

paradigmas em todas as áreas do conhecimento. 

2.3.3.1 Provas e avaliações 

Segundo Khan (2013, p. 94) “os testes pouco ou nada dizem sobre o potencial 

do aluno em aprender a matéria. Na melhor das hipóteses, fornecem uma fotografia 

instantânea de onde ele está num determinado momento no tempo”. Khan (2013) 

critica ainda o fato de uma pontuação na prova não refletir se o estudante entende ou 

não um conteúdo com profundidade ou se o conteúdo está de fato na memória de 

longo prazo.  

Muitos estudantes tem a capacidade de decorarem o conteúdo apenas pelo 

tempo necessário para tirar uma boa nota na avaliação. As notas ruins podem ainda 

refletir momentos de descuido ou falta de sorte, por abordar exatamente a parte do 

conteúdo que está defasado, por parte dos estudantes. Khan (2013) afirma que os 

testes e provas podem ser ferramentas valiosas e que provas bem planejadas podem 

ser usadas como evidências de que alguém efetivamente conhece bem um tópico de 

uma matéria.  
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Khan (2013) propõe que para a avaliar o aprendizado do estudante não basta 

apenas uma nota que compreenda 70% do total avaliado. O autor diz ainda que 

mesmo que a nota de corte fosse 90% do total avaliado o resultado obtido não seria 

o ideal e que esses 10% restantes se acumulariam e prejudicariam o estudante em 

algum momento do futuro. A proposta para a avaliação direta do aprendizado seria 

uma série de dez questões que abordassem o conteúdo de forma completa, 

credenciando o aluno apenas se o mesmo fosse capaz de acertar todas as dez 

questões. As questões estariam em uma base de dados maior e que permitisse uma 

aleatoriedade das questões sem uma repetição que permitisse a decoração por parte 

do aluno. 

2.3.4 Ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

Na plataforma de aprendizagem de Salman Khan, a Khan Academy, os 

estudantes interessados têm acessos a vídeo aulas de no máximo dez minutos. Khan 

explica que chegou ao tempo de dez minutos por vídeo aula ao acaso e por restrições 

imposta pelo site YouTube que limitava, na época, publicações de vídeos à essa faixa 

de tempo, Khan complementa que teóricos da educação apontam que o período de 

duração da atenção dos alunos está em torno de dez a dezoito minutos. Nas aulas 

expostas por Salman, os alunos aprendem conceitos básicos de todas as naturezas, 

evoluindo para conceitos mais complexos à medida que o estudante se sente 

preparado e não quando o tempo de aula acaba e uma prova é. 

Khan (2013) propõe que o foco do ensino não deve estar no tempo e sim no 

aprendizado, aluno decide quando está de fato conhecendo à fundo o assunto tratado, 

se o mesmo se encontra em um impasse, com dificuldades para entender um certo 

conceito ele mesmo pode voltar e rever o vídeo quantas vezes quiser, pode ainda 

visitar vídeos antigos e revisar conceitos mais básicos que compõe o contexto que ele 

encontra dificuldade. Nesse contexto proposto por Khan os professores não estão 

mais como “entregadores” de conhecimento, mas sim como consultores que 

auxiliariam os alunos em suas dúvidas e impasses, o estudante agora é o responsável 

por buscar o conhecimento, construí-lo com o auxílio do professor, a figura do 

professor não é mais a de um ser distante, que recita suas aulas, mas um orientador, 

um ator mais próximo no processo de aprendizagem. 
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Uma das maiores dificuldades dos professores ao personalizar a instrução é 

administrar uma grande quantidade de alunos que estão trabalhando em diferentes 

matérias, em diferentes anos escolares e em diferentes ritmos. O software da Khan 

Academy é capaz de construir um mapa mental e oferecer conteúdos relacionados ao 

assunto recém finalizado. 

E como o software identifica quando um estudante está apto a avançar? A 

proposta de Khan (2013) de que a avaliação do aprendizado de um assunto por parte 

do estudante pode ser adquirida com uma sequência correta de dez questões 

referentes a esse mesmo assunto é aplicada. Khan (2013, p. 138) “isso pode parecer 

radical e superidealizado, ou simplesmente difícil demais, mas eu argumentava que 

era o único padrão simples e digno de respeito tanto da matéria quanto do estudante”. 

Khan afirma ainda que dez questões foi um número arbitrário, mas insistiu que um 

número fixo era importante, pois dava aos estudantes um objetivo, que quando 

alcançado os davam confiança e autoestima para continuarem para desafios maiores 

de conteúdos mais difíceis. 
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2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Segundo a IEEE a engenharia de software é aplicação de uma abordagem 

sistemática, disciplinada e quantificada do desenvolvimento, operação, e manutenção 

de software. O estudo das abordagens como são. Fred Brooks (apud Pressman 2010, 

p. 15) “Einstein argumentou que deve haver uma explicação simplificada para a 

natureza, porque Deus não é caprichoso ou arbitrário. ”  

2.4.1 Processos de Software 

Segundo Pressman (2010), um processo é um conjunto de atividades, e tarefas 

que são executadas quando um produto de trabalho está para ser criado. No contexto 

de engenharia de software o processo é uma abordagem adaptável que permite que 

pessoas façam seu trabalho. A intenção é sempre de entregar software. 

Pressman (2010) explica que um framework estabelece as fundações básicas 

para a definição de um processo completo de engenharia de software, identificada por 

um conjunto pequeno de atividades de framework. Um processo genérico é 

encabeçado por cinco atividades: 

 Comunicação: Direcionada para o entendimento das necessidades dos 

stakeholders e para requisitos que ajudem a definir as features do software e 

suas funcionalidades.  

 Planejamento: Direcionada à confecção do Plano de projeto de Software, que 

descreve as atividades técnicas que serão executadas, os riscos que serão 

enfrentados, os recursos que serão necessários, o produto que será entregue 

e o cronograma de trabalho. 

 Modelagem: Direcionada ao maior entendimento por parte do engenheiro de 

software por meio da criação de um modelo.  

 Construção: Combina a geração de código (Manual ou automática) e os testes 

que são necessários para descobrir os erros do software. 

 Implantação: Direcionada à entrega do software ao cliente, que avalia e provê 

feeback sobre a entrega. 
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2.4.2 Princípios fundamentais 

Segundo Pressman (2010) a engenharia de software é guiada por um grupo de 

princípios fundamentais que ajudam na aplicação de um processo de software 

significativo e a execução de métodos efetivos de engenharia de software. Pressman 

afirma: ” todo projeto e todo time é único. Isso significa que você deve adaptar seu 

processo para atender suas necessidades”. De acordo com Pressman, os princípios 

gerais são: 

  Prover valor para o usuário final; 

 Manter a simplicidade; 

 Manter a visão do produto e do projeto; 

 Entender que terceiros consomem o que você produz; 

 Estar aberto para o futuro; 

 Planejar com antecedência o reuso 

 

2.4.3 Engenharia de Requisitos 

Pressman afirma que a engenharia de requisitos estabelece uma base sólida 

para o Design e construção. Sem ela, o software resultante tem uma grande 

probabilidade de não atender as necessidades do usuário. 

A engenharia de requisitos oferece ferramentas adequadas para a extração das 

necessidades do usuário, para que o projeto possa trabalhar e entregar o produto 

desejado. Informações são coletadas, interpretadas e refinadas ao longa do ciclo de 

vida. Existem modelos que guiam as atividades da engenharia de requisitos, existem 

ainda modelos para a escrita desses requisitos, como por exemplo, casos de uso e 

histórias de usuário. Mesmo que com abordagens diferentes, o objetivo é sempre o 

mesmo, entender e capturar as necessidades do usuário. 

 

 2.4.3 Conceitos de Design 

O objetivo do Design é produzir um modelo ou representação que exiba 

firmeza, utilidade e deleite. Evoluindo de acordo com novos métodos, melhores 
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análises e entendimentos mais amplos aparecerem. Segundo Pressman o Design é o 

que quase todo o engenheiro quer fazer, o local onde a criatividade comanda.  

Pressman afirma que “o Design de software deve começar com considerando os 

dados, o fundamento para todos os outros elementos de Design. Depois que a 

fundação é colocada, a arquitetura deve ser derivada. Só então você deve executar 

as outras tarefas de Design”.  

2.4.4 Conceitos de Qualidade 

Segundo Pressman (2010) o conceito de qualidade não pode ser facilmente 

definido, mesmo que você saiba o que é um software de qualidade quando o vê. Na 

engenharia de software a qualidade diminui os esforços de retrabalho, diminuindo 

assim os custos e o mais importante, mantendo o software no tempo de mercado. 

Para se alcançar a qualidade de software são necessários: processo e práticas de 

engenharia comprovados, gerência de projeto sólida, controle de qualidade 

compreensível e a presença de uma infraestrutura de garantia de qualidade. 

2.4.4.1 Estratégia de testes 

Pressman (2010) afirma que um software é testado para se descobrirem os 

erros que foram cometidos de forma despercebida, enquanto ele era desenvolvido. 

Para que os testes sejam executados de forma bem-sucedida é necessário que uma 

estratégia correta seja desenvolvida. As tarefas dessa estratégia devem ser 

planejadas de forma antecipada e executadas de forma sistemática.  

Segundo Pressman (2010), as atividades de teste são elementos de um tópico 

maior, chamado de Validação e Verificação de software. As atividades de testes 

podem passar desde teste de unidade, testes de integração e testes de usabilidade, 

todos eles com seu grau de importância em cada projeto, e por consequência, 

estrategicamente desenhados para cada situação. 
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3. ARENDIZAGEM DE ALGORITMOS E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

Neste capitulo são apresentados conceitos referentes à definição e 

aprendizagem de algoritmos, tal como o ferramental tecnológico presente, que atua 

de forma semelhante ao software da proposta deste trabalho. Os softwares aqui 

avaliados não cobrem em toda a totalidade o conjunto de softwares educacionais 

existem, os mesmos foram selecionados pelo autor para que sirvam de referência.  

3.1 APRENDIZADO DE ALGORITMOS 

 Referenciando a seção 1.3 deste projeto e tratando todo o ferramental 

tecnológico como um meio para se atingir um fim, chega-se à um ponto onde se torna 

necessário entender o que se deseja alcançar de um ponto de visto mais técnico. O 

que seria ensinar à uma pessoa conceitos básicos de algoritmos? O que é um 

algoritmo? Quais são suas composições básicas? Como avaliar se uma pessoa 

atingiu esse nível de conhecimento?  

3.1.1 Algoritmos 

Um algoritmo pode ser tratado como uma sequência lógica de passos bem 

definidos e não ambíguos para se cumprir uma tarefa em um tempo finito, muitas 

vezes chamado de “receita de bolo”. Um algoritmo é: "Cálculos, e processos de 

cálculos, ou resolução de problemas semelhantes, em que se definem, de forma 

genérica e sem restrições, regras formais para a obtenção de uma solução de 

problema." (FERREIRA, 2010). No dia a dia, o ser humano, naturalmente executa 

algoritmos sem que perceba, seguindo uma ordem lógica de passos até cumprir suas 

tarefas cotidianas. Mesmo que parece ser algo simples, os algoritmos podem crescer 

em tamanho e complexidade. Dentro da computação o algoritmo tem um papel de 

destaque, servindo de insumo para programas implementados nas mais diversas 

linguagens de programação.   

 

Informalmente, um algoritmo é qualquer procedimento computacional 
bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como 
entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. 
Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos computacionais 
que transformam a entrada na saída. (CORMEN et al. p.3) 

 
Nesta seção não serão explorados conceitos complexos de algoritmos, como 

por exemplo algoritmos aplicados em grafos, fluxo máximo, redes de ordenação e 

árvores. Este trabalho apresenta conceitos básicos como: variáveis, operadores, tipos 
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de dados, laços de repetição e estruturas condicionais. A figura a seguir demonstra 

de forma simplificada um fluxograma de um algoritmo representando o dia de um 

estudante. 

 

Figura 4. Algoritmo simplificado de um dia de um estudante 

 
 

As seções a seguir descrevem os elementos considerados relevantes para a 

compreensão de algoritmos com um todo. Parte se da premissa de que se a pessoa 

for capaz de compreender estes conceitos, juntamente com a ideia inicial do que é um 

algoritmo, ela será capaz de confeccionar seu próprio algoritmo. 

3.1.1.1 Tipos de Dados e Variáveis 

Os algoritmos normalmente executam suas ações em cima de dados, que 

geralmente são fornecidos pelo usuário. Cada linguagem de programação possui seus 

próprios tipos de dados que por sua vez cumprem o propósito à que foram criados e 

seguem as convenções estipuladas por seus criadores.  Damas (2010) cita os tipos 

de dados básicos presentes na linguagem C (char, int, float e double), os mesmos 

tratam de valores numéricos e alfanuméricos. 

Segundo Damas (2007, p. 22) uma variável é: “nada mais nada menos que um 

nome que damos a uma posição de memória para conter um valor de um determinado 

tipo”. Damas (2007) de forma mais genérica, faz uma analogia à recipientes, que 
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devem ser selecionados de maneira a comportar certos tipos de produtos. As variáveis 

podem ainda, trocar seus valores durante a execução de um programa, como o próprio 

nome sugere.  

3.1.1.2 Operadores 

Segundo Damas (2007), operadores são elementos que aplicam 

ações/operações, sejam elas matemáticas, lógicas ou condicionais, em determinados 

trechos do algoritmo. Os operadores e sua carga lógica podem ser representados por 

símbolos, como visto na figura (5). Os operadores podem verificar se uma variável é 

maior que outra (usando o símbolo “>”, na linguagem C, por exemplo), se são iguais, 

(utilizando o símbolo “==”, na linguagem C), podem também acrescentar valor 

condicional ao código (símbolo do operador AND/E “&&”, ou OR/OU ”| |”).  

 

 

Figura 5. Grupo de operadores simples. 

 

3.1.1.3 Estruturas condicionais 

Em quase todas as atividades cotidianas do ser humano há a possibilidade de 

se fazer escolhas, por onde andar, o que vestir, o que comer, dentre tantas outras 

possibilidades. Normalmente essas atividades são acompanhadas por condições, 

como por exemplo se o clima é de calor, então eu devo me vestir com uma blusa de 

tecido leve. Da mesma forma os algoritmos podem ter escolhas baseadas em 

condições impostas, geralmente esses caminhos são tomados com a ajuda de 

instruções de controle, exemplos claros são: SE, SENÃO, ENTÃO. Segundo Damas 

(2010) esse tipo de instrução permite indicar quais as circunstâncias em que se deve 

executar determinada instrução ou conjunto de instruções. “SE” uma condição é 

cumprida “ENTÃO” certo passo é executado “SENÃO” outro caminho é tomado.    
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3.1.1.4 Estruturas de repetição 

A medida em que o algoritmo vai crescendo, novas possibilidades vão surgindo. 

Além de seguir um conjunto linear de instruções e/ou seguir instruções que podem ou 

não ser executadas dependendo de condições pré-estabelecidas, um algoritmo pode 

executar ações em laços, que se repetem em um conjunto predefinido de vezes ou 

até que uma condição seja cumprida, o que caracteriza, segundo Damas (2010), uma 

estrutura de repetição. 

A exemplo da estrutura while, que segundo Damas (2010)  executa uma 

instrução ou bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. 

Há também uma estrutura que trabalha melhor em condições em que a quantidade 

de repetições é conhecida, o for.  

3.1.1 Ensino de Algoritmos 

Essa seção descreve um o ensino e aprendizado do pensamento 

computacional de crianças ou pessoas que não tinham contato prévio lógica 

computacional. A forma como se é ensinado conceitos básicos da computação no 

contexto de criação de algoritmos e raciocínio será utilizada como insumo para o 

ensino de portadores de síndrome de Down. Sempre colocando em evidência as 

necessidades especiais e o contexto em que os portadores se encontram. 

De acordo com Wing (2006, p.33) o pensamento computacional envolve a 

solução de problemas e o entendimento do comportamento humano por meio de 

conceitos fundamentais da ciência da computação. O pensamento computacional 

incluí uma gama de ferramentas mentais e reflete a amplitude da ciência da 

computação. Wing afirma que ainda que o pensamento computacional é usar a 

abstração e decomposição quando em face à problemas complexos, é escolher a 

representação correta quando se aborda um problema. As características descritas 

são fundamentais para a criação e entendimento de algoritmos computacionais, sendo 

uma forma mais genérica de se chegar às atividades desenvolvidas por profissionais 

da ciência da computação, em se tratando de algoritmos.  

Wing (2006) afirma que “pensar como um cientista da computação significa 

mais do que estar capaz de programar um computador. Requer um pensamento 

abstrato em múltiplos níveis de abstração”.  
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Kalelioglu (2015) descreve sete grandes ideias que acredita serem 

fundamentais para o pensamento computacional: 

1. Computação é uma atividade de criatividade humana; 

2. Abstração reduz a informação e o detalhamento para focar em conceitos 

relevantes para o entendimento e resolução de problemas; 

3. Dados e informação ajudam a criar conhecimento; 

4. Algoritmos são ferramentas para expressar e desenvolver soluções; 

5. Programação é um processo criativo e produz artefatos computacionais; 

6. Dispositivos digitais, sistemas, e redes interconectadas viabilizam e promovem 

soluções de problemas por meio de uma aproximação computacional; 

7. Computação permite inovações em outros campos do conhecimento, como 

medicina, humanidades, ciências sociais, artes, engenharia e negócios. 
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3.2 FERRAMENTAL TECNOLÓGICO 

3.2.1 Scratch 

Scratch é uma poderosa linguagem de programação (que vem acompanhada 

de um ambiente de desenvolvimento específico) para pessoas que não tem ou nunca 

tiveram experiência na confecção de algoritmos computacionais. É uma linguagem de 

código aberto desenvolvida por Mitchel Resnik e colaboradores (2009). Resnkick et 

al. (2009) afirma” nós queríamos desenvolver uma abordagem para programação que 

cativasse pessoas que não tinham se imaginado antes como programadores “. O 

Scratch tem destaque no meio infanto-juvenil, porém também é utilizado por adultos 

que sentem a necessidade de conhecer a programação de uma maneira simples e 

divertida. 

A programação lembra muito brinquedos de construção em blocos, no qual por 

meio de pequenas peças a pessoa pode dar asas a sua imaginação e criar 

praticamente tudo que desejar, uma das franquias mais famosas do mercado pertence 

ao grupo LEGO. Para construir seu código basta combinar diferentes tipos de blocos, 

arrastando-os e encaixando-os, como exemplificado na figura 4, e verificar como as 

mascotes/atores se comportam. A mascote é um elemento auxiliar da ferramenta, que 

executa as ações construídas pelo usuário. 

 

 

Figura 6. Bloco de código em Scratch. 

O Scratch conta com uma vasta gama de elementos que compõem um 

algoritmo, desde laço de repetição, variáveis, estruturas condicionais e operadores. A 

ferramenta oferece ainda ações sonoras e movimentos mais complexos, tal como 

também oferece extensões de novos blocos para atender a necessidade de usuários 

mais avançados. 
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Como uma linguagem aberta o Scratch pode ser tanto baixada instalada para 

ser utilizada em ambientes off-line como também pode ser utilizada no próprio site da 

ferramenta, no endereço https://scratch.mit.edu/. Vale ressaltar que o Scracth em sua 

totalidade não consiste apenas de uma linguagem de programação, mas sim de um 

ambiente completo para execução dos algoritmos. Segundo Resnick et al. (2009) os 

três principais núcleos de Design para o scratch são: Capacidade de 

construção/criação, maior significatividade e mais social do que os outros ambientes 

de programação. A figura a seguir mostra o ambiente de desenvolvimento do Scratch 

presente no site do mesmo. 

 

 

Figura 7. Ambiente de programação do Scracth. 

 

3.2.2 Code Studio 

O Code Studio é uma ferramenta que consiste da iniciativa code.org, a iniciativa 

conta com a ajuda de engenheiros da Google, Microsoft, Facebook e Twitter. A 

iniciativa do Code consiste em trazer cursos que incentivem a criação de código e o 

desenvolvimento do pensamento computacional por parte de crianças e adolescentes. 
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A ferramenta lembra bastante o Scratch (citado na seção 3.2.1), os algoritmos são 

construídos em blocos que carregam alguma função semântica. Existem atores que 

interagem com o usuário e executam exatamente o que se é escrito pelos blocos 

construídos. 

Existem algumas diferenças entre Code Studio e o Scratch, o Code Studio 

contam com ambiente mais simplificado e atividades mais focadas no público infantil. 

Primeiramente, antes da maioria das atividades desenvolvidas dentro da ferramenta 

há um vídeo introdutório e motivacional, que explica um pouco do assunto e evidência 

algumas das razões de se completar os exercícios. 

O Code Studio conta com uma lista de tarefas divididas em cursos, nela o 

usuário tem a oportunidade de começar por algoritmos mais simples e evoluir até uma 

atividade mais complexa. Sempre escrevendo seus algoritmos de acordo com as 

recomendações e observando a ação dos atores. 

A temática varia entre jogos e filmes para o público infanto-juvenil, o que serve 

para estimular a vontade de se executar as atividades dentro do ambiente. A figura 6 

demonstra uma das fases de um curso dentro do Code Studio, a atividade utiliza o 

contexto já explorado pelo Scratch e é ambientado na temática do famoso jogo “Angry 

Birds”.   

 

 

Figura 8. Interface de atividade do Code Studio. 
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3.2.3 Codecademy 

O Codecademy é um site educativo, encabeçado pela companhia de mesmo 

nome, que busca ensinar estudantes interessados a aprenderem linguagens de 

programação de forma simplificado e interativa. Segundo a própria companhia 

(Codecademy, 2015): “Nós estamos comprometidos na criação de uma melhor 

experiência de aprendizado de dentro para for a, tornando o Codecademy o melhor 

lugar para nosso time aprender, ensinar, e criar a experiência de aprendizado do 

futuro”. 

O Codecademy lembra muito um IDE (do Inglês, Integrated Development 

Environment ou Ambiente de desenvolvimento integrado) online, nele o estudante 

pode escolher entre cursos que abrangem desde um desafio oferecido pelo site, como 

por exemplo escrever um código HTML para aplicar efeitos em seu nome, até 

conceitos de Rails (Framework de desenvolvido da linguagem Ruby) mais completos. 

A figura a seguir demonstra uma atividade simples dentro do ambiente da ferramenta. 

 

 

Figura 9. Atividade de HTML Básico no Codecademy. 

A ferramenta apresenta o seguinte funcionamento, ao lado esquerdo da tela 

estão as instruções para se resolver o exercício, nela há uma contextualização e 
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também os passos que devem ser seguidos para se obter sucesso tal como algumas 

dicas importantes, do lado direito está o diferencial de se aprender programação no 

Codecademy, nele se encontra o campo de texto editável, onde você adiciona ou 

modifica o código na linguagem. Após você aprender escrevendo seu próprio código 

a ferramenta lhe oferece um feeback instantâneo, mostrando exatamente o que seu 

código escrito faria em uma condição real. As dicas oferecidas pelo Codecademy são 

diretas e a sua interface é simplificada, ajudando muito a identificação da informação 

e execução das atividades.  

3.2.4 Khan Academy 

O Khan Academy é um software educacional, desenvolvido inicialmente por 

Salman Khan, proprietário da organização não governamental de mesmo nome. 

Como citado na seção 2.3.4 deste mesmo documento, a Khan Academy e seu 

software de apoio surgiram da vontade de Salman de mudar os paradigmas atrelados 

ao ensino e aprendizagem nas escolas do mundo todo. 

O software é ferramenta central na filosofia da organização, através dele é 

possível a realização de atividades, tanto por parte do professor como também do 

aluno. São oferecidos conteúdos em diversas áreas do conhecimento traduzidos em 

um grande número de línguas faladas ao redor do mundo. 

A principal função do software é permitir que alunos aprendam conteúdos 

diversos, por meio de vídeos e atividades feitas no ambiente. O aluno seleciona o 

conteúdo que deseja aprender, após isso ele deve responder as perguntas para 

avançar, nesse momento ele pode pedir dicas ou assistir um dos famosos vídeos da 

Khan Academy para tomar conhecimento do assunto e assim se habilitar em sua 

tarefa. Diferente dos softwares citados nessa secção, a Khan Academy não está 

diretamente ligada ao ensino e aprendizagem de algoritmos (apesar de conter esse 

módulo em sua base de dados), a mesma se encontra em um escopo mais amplo, 

que é a formação da base de conhecimento das pessoas em geral.  

O ambiente da Khan Academy aplica conceitos de gamificação como método 

para incentivar os alunos a buscarem novos resultados dentro do software. Utilizando 

de premissas já citadas neste mesmo documento, na seção 2.2.1, o explora a 

propriedade principalmente os conceitos de Propriedade e Posse, e Desenvolvimento 

e realização. Concedendo medalhas para tarefas e objetivos cumpridos dentro da 
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plataforma, permitindo verificar e alterar seu perfil com os bens adquiridos dentro do 

próprio ambiente. A figura (10) exemplifica uma atividade sendo executada dentro da 

Khan Academy. 

 

 
Figura 10. Tela de atividade da Khan Academy. 
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4. PROPOSTA 

A proposta deste trabalho é adaptar um ambiente de aprendizado virtual para 

que este se encaixe na necessidades das crianças com síndrome de Down. O 

ambiente tem como foco algoritmos computacionais, por meio de uma metodologia 

baseada em ferramentas tecnológicas integradas: vídeos, avaliações virtuais, textos 

de apoio e ferramentas lúdicas. O ambiente também fará uso de elementos de 

gamificação para incentivar e manter o usuário motivado em completar as tarefas e 

aprender. O ambiente implementado será apresentado a escolas que educam 

crianças com síndrome de Down. A proposta é dupla: em termos sociais levar a 

universidade às comunidades extramuros e em termos do projeto, ter um público para 

validação da hipótese que o ambiente é útil na aprendizagem de algoritmos dos 

portadores. 

Este capítulo está estruturado tal como as fases de do ciclo de vida do 

desenvolvimento de software baseado no OpenUP, um Processo Unificado iterativo e 

incremental de ciclo de vida estruturado, sendo subdividido em: 

1. Concepção 

2. Elaboração 

3. Construção 

4. Transição 

Além das fases do ciclo de vida serão descritas também as atividades pelas 

quais este projeto se tornará possível. Como o Processo é iterativo e incremental, 

existem atividades que permeiam todas, ou grande parte, das fases de projeto, para 

que elas não sejam repetidas em todas as seções elas serão descritas agora e 

referenciadas no início da seção referente a cada fase do projeto. 

 Identificar e Refinar Requisitos: Há sempre a possibilidade de se 

identificar novos requisitos, ou adicionar informações mais precisas nos 

requisitos já existentes, tornando essa atividade necessária em todas as 

fases do projeto de software. 

 Planejar e gerenciar iteração: A cada iteração uma análise das atividades, 

riscos envolvidos, cronograma e outros pontos gerenciais devem ser 

observados e planejados. A cada iteração, dentro de todas as vezes essa 

atividade é executada. 
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 Desenvolver solução: O produto final da engenharia de software é o 

código em execução e não há código sem desenvolvimento, após todas as 

questões de a fase de concepção do software serem resolvidas o software 

começa a ser construído. 

 Testar solução: Ainda na fase de concepção já se tem unidades testáveis 

de software, para validar cada porção do código a média que ele é 

implementado; 

4.1 CONCEPÇÃO 

Nesta fase do projeto serão decididas as questões fundamentais do sistema, 

tais como concordância dos Stakeholders com os objetivos do projeto, requisitos do 

sistema e a tomada de decisão de continuar ou não com o andamento do projeto e 

sua conclusão. Serão definidos o escopo do sistema, a Visão e seus limites, sabendo 

quem está interessado no sistema e o porquê.  

 Atividades que serão desenvolvidas:  

 Planejar e gerenciar iteração;  

 Identificar e refinar requisitos; 

4.1.1 Iniciar projeto 

Seção destinada a estabelecer uma Visão do projeto e um plano de execução 

em um alto nível de generalidade. 

4.1.1.1 Posicionamento 

O quadro (1) refere-se à declaração do problema, mostrando de forma geral o 

problema abordado e que o projeto se propõe a resolver. 
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Quadro 1 – Framework para demonstração do problema. 

O problema de  Dificuldade de inclusão, na educação, de 

portadores de Síndrome de Down. 

Que afeta Portadores de Síndrome de Down e suas 

famílias. 

Cujo o impacto é O atraso e deslocamento desses indivíduos 

perante a sociedade. 

Uma solução bem-

sucedida seria 

Um Software educacional que suprisse a 

demanda desse público. 

Fonte: Open Unified Process – OpenUP 

  

O quadro (2) refere-se à declaração do posicionamento do produto, mostrando 

de forma geral o que o produto pretende preencher no mercado. 

 
Quadro 2 – Framework para demonstração do posicionamento do produto. 

Para Os portadores de Síndrome de Down 

Que Necessitam de apoio específico no aprendizado 

O Software É um ambiente de aprendizado virtual 

Que Almeja auxiliar no aprendizado dos portadores de uma 

forma direcionada 

Diferente de  Ambientes virtuais de apoio genéricos, como o Moodle 

Nosso produto Trará uma abordagem completamente voltada ao contexto 

dos estudantes com Down 

Fonte: Open Unified Process - OpenUP  

 

4.1.2 Riscos 

O risco é uma condição ou evento incerto, que pode causar danos ou efeitos 

negativos em pelo menos um dos objetivos do projeto (PMI, 2014) . O quadro (3) 

apresenta a lista de riscos identificados no projeto, seguidos de suas respectivas 

descrições e soluções de contorno. 
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Quadro 3 – Matriz de riscos 

 

 

ID 

 

 

Título 

T
ip

o
 

Im
p

a
c

to
 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

e
 

1 Dificuldade na customização do Moodle D 5 2 

2 Não obtenção de voluntários para validação e teste do 

software 

D 5 3 

3 Estudantes não motivados I 3 3 

4 Atraso no cronograma D 4 2 

5 Mudança drástica no escopo D 3 1 

Fonte: Open Unified Process - OpenUP  

 

4.1.2.1 Risco de ID 1 

Descrição: O Moodle é uma ferramenta vasta e de grande poder funcional e 

com isso traz sua complexidade e sua curva de aprendizagem para utilização e 

customização, caso o desenvolvedor encontre muitas dificuldades dentro desta 

atividade de desenvolvimento o projeto pode ser comprometido de uma maneira 

grave. 

Estratégia de mitigação:  

 Busca mais aprofundada de ajuda na comunidade do Moodle; 

 Busca de ajuda com indivíduos com conhecimento técnico elevado e 

experiência na instalação e manutenção do ambiente do Moodle, dentro da 

Universidade.  

4.1.2.2 Risco de ID 2 

Descrição: Sempre quando há a necessidade da utilização de uma tarefa 

externa à equipe de desenvolvimento há a possibilidade da não disponibilidade de 

pessoal para concluir essa tarefa, quando adicionamos a variáveis de portadores da 

síndrome de Down e do acesso e acompanhamento de estudantes esse risco 

aumenta de uma maneira preocupante. 

Estratégia de mitigação:  
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 Busca de novas unidades, em outras cidades, que não sejam as mais próximas 

à equipe de desenvolvimento; 

 Agendamento prévio e segurança no comprometimento dos envolvidos; 

 Realização de pesquisas abertas, com um público mais genérico de portadores 

de síndrome de Down. 

4.1.2.3 Risco de ID 3 

Descrição: Por vezes os estudantes demonstram pouco ou nenhum interesse 

nas atividades escolares e com portadores de síndrome de Down isso pode se 

agravar, há a possibilidade de as atividades não serem desempenhadas de forma 

adequada por não haver motivação o suficiente para completa-las.  

Estratégia de mitigação:  

 Buscar maior auxílio por parte dos pais e professores, no momento das 

atividades; 

 Utilizar técnicas de gamificação mais voltadas para o perfil do portador de 

síndrome de Down. 

 Revisar e reestruturar os elementos motivacionais, tais como técnicas de 

gamificação.  

4.1.2.4 Risco de ID 4 

Descrição: Todo projeto está suscetível à imprevistos, alguns podem não 

causar muito impacto, outros podem atrasar as entregas e há ainda os que podem 

acabar cancelando um projeto. 

Estratégia de mitigação:  

 Planejamento sério e baseado em boas práticas; 

 Aumento da jornada de trabalho, se necessário; 

 Replanejamento do escopo e atividades. 

4.1.2.5 Risco de ID 5 

Descrição: Existe a possibilidade, mesmo que pequenas, de se encontrar 

equívocos graves no escopo do projeto, mesmo que mudanças sejam bem-vindas em 

modelos iterativos e incrementais, grandes mudanças estruturais podem prejudicar o 

projeto. 

Estratégia de mitigação: 

 Executar de maneira correta a fase de planejamento; 
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 Não restringir e nem ampliar demais o escopo, buscando um completo 

entendimento do contexto da aplicação;  

4.1.3 Identificação dos requisitos 

Esta seção descreve os requisitos do software, que por sua vez foram 

baseados na técnica de especificação FURPS (Funcionality, Usability, Reability, 

Performance, Suportabilidade). Observação: nem todas as categorias presentes no 

FURPS se mostram necessárias para a conclusão do projeto, sendo algumas delas 

omitidas na especificação dos requisitos. 

4.1.3.1 Requisitos Funcionais 

Estão listados abaixo os requisitos funcionais do sistema, que descrevem o seu 

comportamento e ações que o mesmo será capaz de executar. 

RF1: O software possuirá sistema de Login, que validará o usuário; 

RF2: O software possuirá um sistema de personalização de perfil, que inclui: 

 Customização de Avatar; 

 Acesso à lista de conquistas; [RF6] 

 Escolha de títulos vinculados às suas conquistas; [RF6] 

RF3: O software possuirá exibições de vídeos educativos com os conteúdos 

das aulas. [RN1] 

RF4: O software possuirá uma lista de conteúdos relacionados, no qual o aluno 

poderá escolher qual deseja ler. 

RF5: O software possuirá um sistema de avaliação de respostas, que 

contemplará: 

 Respostas de múltipla escolha; 

 Respostas de verdadeiro/certo ou falso/errado; 

RF6: O software possuirá um sistema de pontuação, que deverá atribuir: 

 Um ponto para cada tarefa concluída ou vídeo assistido; 

 Uma medalha para cada conjunto de tarefas concluídos, ou 

combinações especificas de conhecimento dentro do ambiente; 

 Um troféu para cada módulo concluídos (Todos os conjuntos de 

tarefas); 
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RF7: O software possuirá um fórum, que permitirá a criação de tópicos e 

comentários dentro desses tópicos. 

RF8: O software possuirá sistema de interação social, no qual um usuário 

poderá tornar-se “amigo” de outro usuário e visualizar suas informações dentro 

do sistema. Um usuário poderá ver sua lista de amigos no seu perfil. 

*RF9: O software possuirá um sistema de criação de algoritmos, que permitirá 

o exercício do conteúdo aprendido.  

RF10: O sistema deverá possuir cadastros de login e senha, por parte do 

usuário. 

4.1.3.2 Requisitos de Usabilidade 

RNFU1: O sistema deverá possuir árvore de navegação simples e intuitiva, 

onde o usuário não necessite de executar caminhos longos para achar sua 

funcionalidade desejada. 

RNFU2: O sistema deverá possuir facilidade de aprendizado, de tal forma que 

o usuário não necessite de um treinamento complexo para que seja totalmente 

capaz de usufruir de todas as funcionalidades do sistema.  

RNFU3: O sistema deverá possuir tamanhos, cores e disposições de texto 

organizados de maneira que supra as necessidades especiais do portador de 

SD. 

4.1.3.3 Requisitos de Performance 

RNFP1: O sistema deverá se manter online e livre para acessos 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, salvo nas janelas de manutenção 

previamente notificadas pela equipe de desenvolvimento. 

RNFP2: O sistema não deverá apresentar demora maior que 5 segundos no 

que diz respeito aos seus processos internos, salvo em condições em que 

fatores externos como velocidade de conexão afetarem o seu desempenho. 

 4.1.3.4 Requisitos de Suportabilidade 

RFNS1: O sistema deverá se comportar da mesma maneira nos Browsers: 

Internet Explore/Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox. O sistema não 

garantirá comportamento completamente normal em outros Browsers. 

RFNS2: O sistema deverá estar suscetível à testes de Unidade, Funcionalidade 

e testes de Usabilidade. 
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RFNS3: O sistema deverá ser escalável, de forma a comportar de maneira 

facilitada a incorporação de novas funcionalidades. 

4.1.4 Regras de Negócio/Especificações complementares 

O diferencial do sistema está em oferecer ferramentas motivacionais e 

adequação as necessidades dos portadores da Síndrome, para tal o mesmo 

apresenta características guiadas por algumas regras, que serão descritas nessa 

seção. 

4.1.4.1 Regras de Vídeo 

Essa seção descreve as características dos vídeos que serão introduzidos 

dentro do sistema como mecanismo de auxílio à aprendizagem de portadores de 

Síndrome de Down. 

RN1: Os vídeos deverão conter conteúdo instrutivo no contexto de criação de 

algoritmos e programação, passando por conceitos básicos e motivacionais do 

por que se aprender algoritmos até a confecção de algoritmo de complexidade 

moderada.  

RN2: O vídeo não deverá possuir duração maior do que 10 minutos, seguindo 

a premissa de quanto menor a sua duração, maior será a absorção do público 

alvo. 

RN3: O conteúdo do vídeo deverá ser direcionado ao público portador de 

Síndrome de Down utilizando assim, na sua confecção, linguagem 

aumentativa, minimização de instruções longas, otimização de instruções orais 

e abundância de exemplos visuais.  

4.1.4.2 Regras de Gamificação 

Essa secção descreve os elementos de gamificação que serão introduzidos 

dentro do contexto do software, os mesmos foram escolhidos em estudos referentes 

ao aprendizado de crianças com síndrome de Down. 

RN4: O sistema possuirá as seguintes grandes áreas do framework Octalysis:  

 Desenvolvimento e conquista; 

 Propriedade; 

 Influência social. 

RN5: Dentro Desenvolvimento e conquista o sistema explorará: 
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 Pontos; 

 Medalhas; 

 Recompensas por ações fixadas; 

 Sinfonia de aumento de nível. 

RN6: Dentro Propriedade o sistema explorará: 

 Coleção; 

 Avatar; 

 Curva de aprendizado. 

RN7: Dentro Influência social o sistema explorará: 

 Orientação; 

 Amizades; 

 Thank-you economy. 

 

4.1.5 Casos de teste 

Descrição das validações necessárias em cima dos requisitos do sistema, de 

forma a garantir ao cliente que o software estará entregando minimamente o que lhe 

foi pedido, há também a premissa de se buscar por falhas na implementação antes 

que as mesmas sejam expostas ao cliente ou usuário final. 

4.1.5.1 CT1: Validação de cadastro  

 Descrição: O sistema permitirá que uma pessoa se cadastre. 

 Pré-condição: Não se aplica. 

 Pós-condição: Mensagem de sucesso e dados salvos no banco. 

 Dados requeridos: Login, Senha. 

4.1.5.2 CT2: Validação de Login 

 Descrição: O sistema permitirá que uma pessoa previamente 

cadastrada acesse seu ambiente por meio de validação de login. 

 Pré-condição: Usuário presente no banco 

 Pós-condição: Mensagem de sucesso e apresentação das 

funcionalidades do sistema. 

 Dados requeridos: Login, Senha. 
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4.1.5.3 CT3: Exibição de vídeo  

 Descrição: Ao clicar em uma tarefa o sistema deverá abrir um vídeo 

explicativo contento o assunto da tarefa em questão. 

 Pré-condição: Estar logado, clicar em uma tarefa. 

 Pós-condição: Vídeo referente à tarefa sendo executado. 

 Dados requeridos: Identificador da tarefa, identificador de vídeo, dados 

de vídeo. 

 

4.1.5.4 CT4: Validação de respostas 

 Descrição: Ao preencher um campo de resposta o sistema deve 

informar ao usuário quando ele está certo ou está errado. 

 Pré-condição: Estar logado. 

 Pós-condição: Apresentação de sucesso ou falha na questão. 

 Dados requeridos: Entrada do usuário, gabarito da questão. 

 

4.1.5.5 CT5: Distribuição de conquista 

 Descrição: Sempre que o usuário completar um requisito para receber 

uma recompensa o sistema deverá validar qual é a conquista atrelada 

ao requisito concluído. 

 Pré-condição: Estar logado. 

 Pós-condição: Conquista vinculada ao usuário corrente. 

 Dados requeridos: ID usuário, ID conquista. 

 

4.1.5.6 CT6: Validar Amizades 

 Descrição: Sempre que achar necessário, um usuário poderá tornar 

outro usuário seu amigo 

 Pré-condição: Estar logado, acesso ao perfil de outra pessoa. 

 Pós-condição: Lista de amigos atualizada com a pessoa selecionada. 

 Dados requeridos: ID usuário, ID amigo. 
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4.1.5.7 CT7: Validar conteúdos 

 Descrição: Sempre que sentir a necessidade o usuário poderá consultar 

textos de apoio em uma lista presente na base de dados. 

 Pré-condição: Estar logado. 

 Pós-condição: Lista de conteúdos disponíveis no software. 

 Dados requeridos: Lista de conteúdo. 

4.1.5.8 CT8: Validar Fórum 

 Descrição: Há a possibilidade de se criar fóruns de discussão sobre os 

mais diversos temas, onde todos os usuários do sistema poderão 

contribuir para o aprendizado 

 Pré-condição: Estar logado, ter acesso ao fórum. 

 Pós-condição: Lista de fóruns abertos. 

 Dados requeridos: Lista de fóruns. 

4.1.5.9 CT9: Validar postagem no fórum 

 Descrição: Ao entrar em um fórum e achar que pode contribuir para a 

questão em discussão o usuário poderá fazer um comentário no mesmo. 

 Pré-condição: Estar logado, estar dentro de um fórum. 

 Pós-condição: Comentário criado dentro do fórum. 

 Dados requeridos: Conteúdo do fórum, dados do comentário. 

 

4.1.6 Testes de Usabilidade 

Para se atingir os objetivos traçados é necessário mais do que apenas se 

implementar um software de acordo com os requisitos definidos. Para se alcançar a 

satisfação do usuário são necessárias diversas etapas de refinamento, onde o 

software, como um produto mutável, sofre melhorias a fim de alcançar os melhores 

resultados. Pressman (2010) afirma: ”O objetivo do usuário é completar uma ou mais 

atividades através da interface de usuário, para conseguir isso, a interface deve prover 

os mecanismos que permitam o usuário alcançar seus objetivos”. Apenas testes de 

unitários ou testes de funcionalidade não são capazes de dizer se o software atende 

as necessidades do usuário final e mesmo que atenda, se está sendo atendido da 

melhor forma possível. Mesmo que bem implementado e sem falhas aparentes, um 
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software pode ser rejeitado pelo usuário por ser muito difícil de usar, ou se não for 

agradável de se operar.   

Segundo Mandel (1997, apud Pressman 2010), existem três regras de ouro 

para a interface de usuário, elas são:  

 Coloque o usuário no controle; 

 Reduza a carga de memória do usuário; 

 Torne a interface consistente. 

Almejando resultados satisfatórios em termos de usabilidade, testes serão 

realizados juntamente com os alunos e professores. Aspectos como facilidade de uso, 

cores utilizadas, satisfação, motivação, controle do software e facilidade de 

memorização das ações serão avaliados. Os testes servirão de insumo para melhorias 

e verificação das percepções do software por parte do usuário.  

A proposta inicialmente consiste em uma bateria de testes, em que os usuários 

terão contato com o software. Posteriormente serão aplicados questionários para se 

coletar a opinião sobre a experiência vivenciada.   
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4.2 ELABORAÇÃO 

Nesta fase do projeto questões como arquitetura serão tratadas, a maioria das 

atividades ocorrem em paralelo e é aqui onde se define uma linha de base arquitetural, 

tal como é estabelecido um maior entendimento dos requisitos do sistema e uma 

tratativa mais madura para com os riscos envolvidos no projeto. 

Atividades que serão desenvolvidas:  

 Planejar e gerenciar iteração;  

 Identificar e refinar requisitos; 

 Desenvolver solução; 

 Testar solução; 

4.2.1 Arquitetura 

A proposta arquitetural do software está baseada no Moodle, o software 

reutilizará a estrutura principal de ambiente de ensino virtual e a partir deste ponto 

implementará as melhorias que estão voltadas à inclusão de crianças com síndrome 

de Down, mudanças essas baseadas nas metodologias de ensino de Salman Khan, 

Gamificação do Framework Octalysis de Yukai chou e estudos feitos no processo de 

aprendizagem de crianças portadoras de Síndrome de Down. 

A arquitetura do Moodle é baseada no conceito de n-tier[3], ou multicamadas, 

uma arquitetura multicamadas que separa o processamento lógico em camadas 

discretas distribuídas do cliente até o servidor [4]. A imagem a seguir mostra de forma 

geral como a conversa entre as camadas e a informação sai desde o banco de dados 

até o usuário usando um browser. 
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Figura 11. Modelo de arquitetural Moodle. 
 

A estratégia de multicamadas se adequa às necessidades do sistema na 

medida que permite evolução do software em diferentes níveis da aplicação sem 

comprometer a arquitetura do software como um todo.  
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4.3 CONSTRUÇÃO 

Após a consolidação da arquitetura do Software a mesma deve estar estável, 

permitindo assim que o foco da equipe esteja nos requisitos que serão implementados 

em cima da mesma, com as funcionalidades críticas implementadas e testadas. 

Atividades que serão desenvolvidas:  

 Planejar e gerenciar iteração;  

 Identificar e refinar requisitos; 

 Desenvolver solução; 

 Testar solução; 

4.3.1 Implementação  

No contexto do ambiente de aprendizado, que terá sua arquitetura reutilizada 

do Moodle, uma ferramenta já consolidada no mercado de LMS (Learning 

management system) o grande foco do desenvolvimento se encontrará nas atividades 

de implementação dos requisitos voltados às necessidades dos portadores de 

Síndrome de Down, a exemplo da implementação dos conceitos de gamificação. 

Serão acoplados ainda estruturas que façam com que o vídeo seja o princípio do 

aprendizado, tendo como entrada o conteúdo introdutório de uma maneira direcionada 

ao portador, adaptações nas questões de usabilidade do sistema também serão 

introduzidas para se alcançar os objetivos já citados.  

Atividades que serão desenvolvidas:  

 Planejar e gerenciar iteração;  

 Identificar e refinar requisitos; 

 Desenvolver solução; 

 Testar solução; 
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4.4 TRANSIÇÃO 

O principal objetivo da fase de transição é refinar as funcionalidades, 

performance e qualidade geral do software, espera-se nesse momento que algumas 

das funcionalidades já tenham sido testadas pelos usuários chaves e feebacks 

tenham sido coletados para a evolução do sistema. 

Atividades que serão desenvolvidas:  

 Planejar e gerenciar iteração;  

 Identificar e refinar requisitos; 

 Desenvolver solução; 

 Testar solução; 

 Preparar para release; 

 Prover treino para utilização de ferramenta; 

 Colocar o sistema em produção. 

4.4.1. Preparar para release 

Tendo em vista os aspectos de imprevisibilidade e a importância e 

complexidade da atividade de Deploy do sistema surge a necessidade de preparação 

para a release. Soluções de contorno para possíveis problemas no decorrer da 

implantação e após o sistema ser implantado serão planejadas, mecanismos de 

parada e Rollback da aplicação. 

4.4.2. Prover treino para utilização do sistema 

Para a utilização das funcionalidades do sistema serão preparados dois tipos 

de treinamento, um para o acompanhante dos alunos e um para os próprios alunos. 

O primeiro treinamento consiste na necessidade de apoio aos portadores da Síndrome 

e vem como medida de reforço, porém a o ideal é que o usuário após um 

acompanhamento inicial tenha total capacidade de se desenvolver de forma 

independente usando o sistema.  

4.4.2.1. Treinar Tutor 

O tutor será instruído de todas as funcionalidades do sistema, desde o cadastro 

de novo usuário até o envio de repostas dentro do sistema, conhecendo todo o 

conteúdo e respostas presentes no ambiente. Este treinamento não se dá pela 

carência do sistema em apresentar facilidades para o usuário, mas sim para atender 
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às demandas de portadores de Síndrome de Down que apresentaram melhores 

desempenhos quando acompanhados de um tutor que lhe dava atenção no 

desempenho de sua atividade. 

4.4.2.2. Treinar usuário 

O usuário aprenderá sobre as principais funções do sistema: Login, 

customização de perfil e execução de tarefas. A ideia é introduzir o conceito básico 

de cada funcionalidade para que posteriormente o usuário se sinta motivado a 

procurar por si aspectos mais profundos da utilização do sistema. 

4.4.3. Colocar o sistema em produção 

O sistema estará disponível em um sítio web, que poderá ser acessado via 

internet, para qualquer usuário com seu endereço, o sistema estará no servidor pronto 

para uso dos estudantes conforme o cronograma do projeto.  
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4.4 CRONOGRAMA 

 

Esta seção descreve a ordem cronológica das atividades necessárias para a 

conclusão do projeto. A figura (12) se refere as atividades do trabalho de conclusão 

de curso 1, ou seja, as tarefas já realizadas. A figura (13) se refere as atividades a 

serem desenvolvidas no trabalho de conclusão de curso 2. 

 

 

Figura 12. Cronograma TCC1. 

 

As atividades presentes na figura (13) são uma previsão do trabalho que será 

realizado no próximo semestre e portanto estão suscetíveis a mudanças mais 

bruscas. 

 

 

Figura 13. Cronograma TCC2. 
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5. CONCLUSÃO 

Portadores de síndrome de Down apresentam de fato maiores dificuldades, 

quando colocados em comparação com não portadores. O fato, porém, não os coloca 

em um patamar abaixo das pessoas ditas como normais, perante a lei, todos os seres 

humanos são iguais. Algo que pode parecer óbvio para alguns nem sempre é 

assimilado por outros, a verdade é que, mesmo que haja uma conscientização ainda 

existe um preconceito muito grande no que diz respeito às capacidades dos 

portadores de síndrome de Down. O que falta a eles é a oportunidade e o apoio 

necessário para mostrarem seu verdadeiro potencial. Mesmo que a ferramenta 

computacional por si não seja capaz de inserir o portador da síndrome no contexto de 

programação, a oportunidade, o apoio ferramental tecnológico, motivacional e ajuda 

dos envolvidos, juntos e de forma equilibrada, podem alcançar os resultados 

objetivados.  

Os esforços desempenhados por Salman Khan, tal qual os de Yukai Chou, uma 

na educação virtual e o outro na aplicação e disseminação da Gamificação vem 

trazendo resultados expressivos. Mudanças nos paradigmas educacionais e nas 

atividades desempenhadas pelas pessoas em seu cotidiano buscam trazer motivação 

e resultados mais satisfatórios. No contexto do trabalho, motivação é um conceito de 

extrema importância, tomando como base o perfil de um portador de síndrome de 

Down, o qual apresenta um baixo foco em atividades longas, além de dificuldades no 

acompanhamento de instruções orais de tempo prolongado. Aplicar os conceitos 

levantados por esses autores para beneficiar o público alvo pode aumentar de forma 

significativa as chances de sucesso da ferramenta.  

A área de ensino e aprendizagem virtual está muito bem representada, 

ferramentas simples, porém poderosas estão disponíveis para a utilização de toda a 

internet. Tomando como ponto de partida o conhecimento gerado por essas 

ferramentas, o ambiente de aprendizado virtual proposto direciona seu foco para 

portadores de Síndrome de Down, que até o momento não são contemplados com 

ferramentas que possam suprir suas necessidades de aprendizado nos contextos de 

ensino de matérias mais complexas. A engenharia de software deve continuar 

trabalhando para a inserção e integração de todos os indivíduos da sociedade. 
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