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Resumo 
 

A recursividade é um tema de difícil compreensão 

entre alunos iniciantes dos cursos de computação. Este 

pôster descreve uma ferramenta de apoio ao 

aprendizado de recursividade chamada Belesminha, 

que visa auxiliar os alunos a trabalhar os conceitos 

práticos e teóricos da recursividade nos ambientes de 

programação, como a pilha de execução e a condição 

de parada. 
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1. Introdução 
 

A recursividade é o método matemático em que uma 

função é declarada em termos dela mesma. Na 

computação, a recursividade tornou-se um recurso que 

facilita a criação e compreensão de algoritmos, e está 

presente em boa parte das linguagens de programação. 

 

No entanto, se não usada devidamente, a 

recursividade pode trazer problemas aos programas 

como altos custos computacionais e laços infinitos. 

 

Outro fato que este projeto levou em consideração 

foi a dificuldade em prender a atenção dos alunos para 

o ministro de conteúdo, já que os estudantes das áreas 

da Computação são freqüentemente membros da 

Geração Nintendo [Guzdial e Soloway, 2002] . A 

expectativa dos estudantes é que os programas devem 

se comportar da mesma forma que as interfaces web e 

os jogos digitais, com elementos gráficos bem 

elaborados e alta interatividade, tornando o ensino de 

algoritmos baseado em programas de console um tanto 

inadequado e desinteressante. 

 

2. Objetivo 
 

O sistema desenvolvido neste projeto visa auxiliar na 

consolidação de aprendizagem do tema recursividade 

para alunos de uma disciplina de algoritmos ministrada 

no segundo período de cursos superiores de 

Computação, que aborda temas como tipos abstratos de 

dados, recursividade, complexidade de algoritmos, 

ordenação e pesquisa. O enfoque principal do sistema é 

a visualização da pilha de recursão e seu 

funcionamento. Tratando-se de um jogo interativo, o 

sistema busca cativar o interesse dos alunos com um 

apelo lúdico. 

 

3. Ensino da recursividade  
 

As pessoas demonstram formas distintas de perceber e 

processar novas informações, e o fazem da maneira 

mais confortável e fácil de aprender [Kolb et al, 2001]. 

Assim, o aprendizado está sempre sujeito à adequação 

da técnica de ensino ao estilo cognitivo dos alunos. 

 

Segundo Gentner [1983] em sua Teoria do 

Mapeamento Estrutural, os modelos conceituais são o 

que forma a base para que inferências possam ser feitas 

sobre um sistema. Ele ainda classifica os modelos 

conceituais em abstratos e concretos, sendo que os 

primeiros são aqueles cujos domínios são de base 

abstrata, como os modelos matemáticos, enquanto que 

os últimos são aqueles cujos domínios são de base 

mais concreta, como objetos concretos. 

 

A recursividade, como tema relevante para o ensino 

de estudantes de computação, pode ser lecionada 

baseada tanto em modelos conceituais concretos 

quanto em modelos conceituais abstratos. Wu et al 

[1998] observa características interessantes relativas ao 

aprendizado de recursividade: 

• A maior parte dos alunos compreende mais os 

modelos concretos de recursividade do que os 

abstratos e 

• Alunos com estilos cognitivos concretos tendem 

a assimilar melhor o conhecimento através de 

modelos conceituais concretos. 

 

3. Trabalhos relacionados 
 

Por se tratar de um tema de grande importância para 

alunos de computação, muito já se estudou sobre o 

ensino da recursividade. Turbak et al [1999] resume 

algumas ferramentas, chamadas de micro mundos, para 

o apoio ao ensino de recursividade. Uma delas é 

TurtleWorld, uma implementação do micro mundo dos 

gráficos de tartaruga via a linguagem LOGO [Pappert, 

1980]. A ferramenta permite que os usuários criem 

comandos que controlam o movimento de uma 

tartaruga que deixa um rastro ao se mover pelo espaço.  

A figura 1 ilustra a ferramenta TurtleWord. 
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Figura 1: Ferramenta TurtleWorld 

 
 Outra ferramenta é a BuggleWorld, inspirada por 

Karel the Robot [Pattis, 1981], em que entidades 

chamadas de buggles estão dispostas em uma grade de 

células. Cada buggle é descrito por sua posição, uma 

cor e uma direção e pode detectar a presença de uma 

parede ou de uma unidade de bagel. Além disso, o 

buggle pode carregar ou largar bagels por onde passa. 

A ferramenta está ilustrada na figura 2. 

 

 
Figura 2: Ferramenta BuggleWorld 

 

Além de prover estruturas de iteração como laços 

while e do...while, as duas ferramentas também 

permitem a definição de funções recursivas. Tanto a 

BuggleWorld quanto a TurtleWorld são baseadas em 

poderosas linguagens de programação, sendo que a 

linguagem LOGO chegou a ser utilizada com sucesso 

como primeira linguagem de programação para uma 

turma de ciência da computação em South Carolina, 

EUA [Shaffer, 1986]. No entanto, nenhuma delas 

encoraja suficientemente os alunos para utilização de 

recursividade, nem mesmo esclarece o funcionamento 

da pilha de execução, forma como a maioria das 

linguagens de programação implementa as chamadas 

recursivas. 

 

4. Belesminha 
 

Para atingir especificamente os alunos que estão 

aprendendo recursividade, criamos o Belesminha, um 

jogo idealizado nos moldes de LOGO e de Karel the 

Robot. 

 

 Diferentemente das outras aproximações citadas 

neste artigo, a ferramenta desenvolvida tem o objetivo 

de construir os conceitos de recursividade utilizando 

uma abordagem prática, levando os alunos a refletirem 

sobre a utilização da recursividade como técnica 

algorítmica. Também é objetivo da ferramenta levar os 

alunos a refletirem sobre questões práticas da recursão, 

como a pilha de execução e os custos das funções 

recursivas. 

 

 Com apelo lúdico, a ferramenta tenta cativar o 

interesse dos alunos, incentivando-os à sua utilização e 

à prática de desenvolvimento de funções recursivas 

[Haden, 2006]. 

 
4.1 Descrição 
 

No jogo, o aluno dá comandos para uma lesma – a 

Belesminha – se movimentar ajudando-a a recolher 

todas as folhas de laranjeira espalhadas pelo cenário. 

Em cada estágio do jogo, as folhas estão dispostas de 

um jeito, formando desenhos diferentes. Cada 

quadrante visitado pela Belesminha fica marcado com 

seu rastro. 

 

Os comandos que podem ser dados compreendem: 

a. Ir para frente (símbolo: f) 

b. 2. Virar 90º à direita (símbolo: d) 

c. 3. Virar 90º à esquerda (símbolo: e) 

 

 
Figura 3: comandos da Belesminha 

 

Além disso, o jogador pode definir funções que 

agrupam esses comandos e ainda chamá-las 

recursivamente. Elas são representadas por uma letra 

minúscula diferente de ( f ), ( d ) e ( e ). Por exemplo, 

para declarar uma função de nome a: 

 
a:fff 

 

Para invocar uma função, basta acrescentar seu 

nome como se fosse um comando. Por exemplo: 

 
b:fefdb 

 

Uma função pode ou não conter um parâmetro, que 

é representado por uma letra maiúscula. Esse 

parâmetro pode definir uma condição de parada para a 

execução de uma função recursiva. Por exemplo, seja 

c uma função recursiva que vai para frente um 

número P vezes. Ela pode ser definida da seguinte 

forma: 

 
c(P):fc(P-1) 

c(5) 

 

A condição de parada da chamada recursiva está 

diretamente ligada ao parâmetro e ocorre no momento 

em que P se iguala a 0 (zero). Ou seja, com os 

comandos acima, a Belesminha andará 5 quadrantes 

em frente. 
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Figura 4: Interface da ferramenta Belesminha 

 
 
4.2 Progressão 
 

O jogo é dividido em vários desafios que devem ser 

cumpridos. Na medida em que o jogador progride, o 

nível de dificuldade aumenta, de modo que a curva de 

aprendizado não se acentue muito fortemente. 

 

Cada estágio do jogo é caracterizado por, além da 

disposição das folhas, um limite máximo de comandos 

e uma profundidade máxima de pilha. Desse modo, o 

jogador deve julgar quando deve usar a recursividade e 

quando usar iteração. Outra condição para conclusão 

dos estágios é que a Belesminha deve finalizar a 

execução de seus comandos (não entrar em loop 

infinito) após coletar todas as folhas. O objetivo dessa 

restrição é mostrar a importância da condição de 

parada em funções recursivas. 

 

 
Figura 5: desafio simples 

 

Como exemplo de estágio, pode-se citar o primeiro 

desafio do jogo, cujo cenário pode ser visto na figura 5. 

Nesse desafio, não há restrições de comandos ou de 

tamanho máximo de pilha. O jogador deve criar uma 

seqüência de comandos que leve a Belesminha a 

coletar todas as folhas de laranjeira. Para isso, ela deve 

percorrer 12 quadrantes para a direita. Como não há 

restrições nesse desafio, o jogador poderia escrever 

uma solução parecida com: 
 

ffffffffffff 

 

Mas não poderia escrever: 

 
a:fa 

a, 

 

já que assim a Belesminha nunca pararia, pois não há 

condição de parada, apenas uma função infinitamente 

recursiva. 

 

 O segundo estágio utiliza exatamente o mesmo 

cenário do primeiro desafio, porém com uma restrição 

de número máximo de comandos igual a 5. Dessa 

forma, a solução utilizada para o desafio anterior não é 

mais aceita, já que estoura o limite de comandos. 

Espera-se que, dadas as restrições e as mensagens de 

alerta sobre a necessidade de uma solução mais sucinta 

e recursiva, o aluno elabore a seguinte seqüência de 

comandos: 

 
a(P):fa(P-1) 

a(12) 

 

Assim, a Belesminha percorreria o mesmo 

caminho, porém utilizando bem menos comandos. 

 

No terceiro estágio, o desafio também compreende 

o mesmo cenário, mas desta vez há uma restrição de 
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número máximo de comandos de 8 e uma restrição de 

profundidade máxima de pilha de 5, o que torna a 

solução do problema anterior inviável para o novo 

desafio. Espera-se que o aluno proponha uma solução 

da seguinte maneira: 

 
a(P):fffa(P-1) 

a(4) 

 

Essa seqüência de comandos tem o mesmo efeito 

que a solução dos dois primeiros desafios, com a 

diferença que utiliza apenas 5 níveis da pilha e apenas 

5 comandos, o que a torna uma solução válida para o 

terceiro desafio. 

 

Dessa forma, os desafios vão ficando mais 

complexos e difíceis, buscando acompanhar o nível de 

familiaridade dos alunos com o jogo e tornar a 

experiência mais interessante. 

 

4.3 Interface 
 

Além da visão do cenário do jogo onde a Belesminha 

se encontra, a interface de jogo mostra a pilha de 

execução dos comandos em cada momento. Assim, o 

aluno pode acompanhar a execução dos comandos 

sabendo exatamente o que está sendo feito em cada 

momento, o que facilita a depuração dos comandos e o 

entendimento do aluno. Veja na figura 4 uma 

representação da tela principal do programa. 

 

 Mensagens são mostradas quando o jogador não 

consegue cumprir o objetivo proposto pelo desafio, 

geralmente tentando esclarecer o motivo do não 

cumprimento do objetivo. No entanto, essa 

funcionalidade do jogo ainda não está completamente 

implementada. 

 

4.4 Informações técnicas 
 

A ferramenta foi desenvolvida em Java e requer a 

máquina virtual da Sun versão 1.4 ou superior para ser 

executada. Com essa plataforma, obteve-se grande 

portabilidade da ferramenta, bastando haver uma 

máquina virtual correspondente para a arquitetura na 

qual se deseja utilizar o jogo. 

 

O programa foi divido em módulos para melhor 

organizar o código e facilitar sua expansão e 

manutenção. Sua arquitetura foi dividida da seguinte 

forma: 

1. Módulo Interpretador. Compreende um 

pacote de classes responsáveis por receber a 

entrada de comandos e executá-los caso 

estejam corretos ou emitir mensagens de erro 

explicativas, caso contrário. 

2. Módulo dos Componentes gráficos. Contém 

classes de desenho em baixo nível como o 

mapa, o fundo animado e a Belesminha, 

alguns componentes swing reescritos, como a 

pilha de execução e as telas do programa. 

3. Módulo de Lógica do jogo. Compreende as 

classes que gerenciam o fluxo do jogo e 

fazem o carregamento dos desafios. 

 

 Os desafios ficam alocados fora do código do 

programa e são representados em arquivos texto, em 

formato legível para humanos. Dessa forma, a adição 

de novos desafios e a edição dos já existentes pode ser 

feita sem a necessidade de recompilação do código. 

 

5. Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

Uma pesquisa preliminar realizada com os alunos 

mostrou que o jogo Belesminha é uma efetiva 

ferramenta de apoio ao aprendizado de recursividade, 

que auxilia a visualização de conceitos práticos do 

tema. Além disso, o uso do sistema aumentou a 

motivação de estudo dos alunos, que além de utilizar 

em casa, também foram convidados a participar de 

uma competição com novos desafios. 

 

 Apesar de ter sido avaliado preliminarmente, um 

próximo passo do projeto será uma avaliação mais 

formal e controlada do uso do sistema, a fim de 

detectar a eficácia do jogo no aprendizado dos alunos 

e, assim, obter resultados significativos. 

 

A ferramenta foi desenvolvida de forma extensível, 

visando a facilidade na criação de novos desafios para 

o jogo. Assim, pretende-se criar um editor de desafios 

para que a criação de novos desafios seja feita de 

maneira mais simples, com as facilidades de uma 

interface gráfica, podendo ser utilizado por professores 

que visem utilizar o sistema em suas disciplinas ou 

mesmo para alunos entusiasmados. 

 

 Outro aspecto da ferramenta que precisa ser 

trabalhado é a forma com que o jogador / aluno recebe 

dicas que o auxiliem durante o jogo, especialmente nos 

momentos em que eles erram. Além disso, a 

ferramenta ainda não possui um sistema de ajuda 

interno, contando apenas com um manual de utilização 

disponível em seu sítio na internet. 
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