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RESUMO 

                   Este trabalho tem como objetivo identificar os tipos de padrões de 

projetos existentes, verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais têm a 

maior usabilidade para softwares educacionais, com a temática: PADRÕES DE 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MAIS UTILIZADOS NO 

ESTADO DO TOCANTINS: ênfase em software educacional. Para desenvolver esse 

trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica e também uma pesquisa de campo. 

Dentro do universo de pesquisa foram 82 pessoas, sendo 48 licenciados em 

computação, 11 cientistas da computação, 10 técnicos em informática, 7 

profissionais da área de sistemas da informação, 4 analistas de sistemas e 2 

discentes da área da computação. Dos respondentes 54 % conhecem padrões de 

projetos, 18% conhecem muito, 24% conhecem pouco, 2% conhecem pouquíssimo 

e 2% não conhecem. Em relação aos padrões de projetos que são mais utilizados 

pelos gestores de informática e o porquê de suas usabilidades, os mais usados são: 

padrão composite, sendo que 60 pessoas usam este padrão de projeto porque 

permite construir estruturas de objetos na forma de árvores; o padrão observer, 

obteve 56 pessoas que usam por ele notificar e atualizar automaticamente e o 

padrão facade, também usado por 56 pessoas pelo motivo de ocultar toda 

complexidade de uma ou mais classes através de uma fachada. Os padrões de 

projetos mais utilizados para o desenvolvimento de softwares educacionais são 10, 

sendo eles: padrão observer, padrão mediator, padrão prototype, padrão strategy, 

padrão state, padrão abstract factory, padrão flyweight, padrão adapter, padrão 

bridge e padrão singlenton. Esse trabalho se torna relevante porque com a 

identificação dos padrões de projetos utilizados para desenvolvimento do software 

educacional, recomenda-se com base nesta pesquisa a atualização da ementa da 

disciplina de engenharia de software do curso de Licenciatura em Computação do 

IFTO Campus Porto Nacional-TO. 

Palavras-Chave: Padrões de Projeto. Software Educacional. Usabilidade. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work has the purpose of identifying patterns of existing projects and 

verifying the most used in the state of Tocantins and which of them have the biggest 

usability to educational softwares, as the thematic: PATTERNS ON PROJECTS OF 

SOFTWARE’S DEVLOPMENT MOST USED IN THE STATE OF TOCANTINS: 

emphasis on educational softwares. To develop this work bibliographical and field 

researches were executed. The research had 82 participants, being 48 licensed in 

computation, 11 computer scientists, 10 computation technicians, 7 professionals 

from the IT area, 4 systems analytics and 2 computation students. From the 

correspondents 54% understand projects’ patterns,18% understand a lot, 24% 

understand a little, 2% barely understand and 2% do not understand. Regarding the 

projects’ pattern that are most used by computer managers and why their usability, 

the most used are: composite pattern, being 60 people using this pattern because it 

allows to build object structures in the shape of trees; the observer pattern, had 56% 

people using it as it notifies and updates in an automatic way; and the façade pattern, 

used by 56% people because it allows to hide the complexity of one or more classes 

through a facade. The project patterns most commonly used to develop educational 

softwares are 10, being: observer pattern, mediator pattern, prototype pattern, 

Strategy pattern, abstract pattern, abstract factory pattern, flyweight pattern, Adapter 

pattern, bridge pattern e singlenton pattern.                                                                                                                                                

This work becomes relevant because by identifying these projects’ patterns used for 

the development of educational software, it is recommended based on this research 

the syllabus’ update for the software engineering course at the Computation 

Graduation Course from IFTO Porto Nacional-TO campus. 

KEYWORDS: project pattern, educational software, usability   
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1 INTRODUÇÃO  

A tecnologia está em toda parte, por meio de uma série de recursos e 

possibilidades para, dentre tantas outras coisas, permitir a execução mais rápida de 

tarefas; dar acesso às mais diversas fontes de informações; facilitar a comunicação, 

independentemente de onde e quando se esteja, especialmente, pela Internet. 

 Novas concepções políticas, econômicas e culturais têm sido geradas 

pela interligação, dessa disseminação de informações, desse acesso possível, 

dessa globalização estabelecida (CALDAS, NOBRE, GAVA, 2014). Diante dessa 

denominada sociedade do conhecimento, percebe-se que a informática, por meio do 

desenvolvimento de softwares específicos, vem sendo aplicada a diversas áreas 

como: gestão de serviços, comércio, automação industrial, medicina, educação entre 

outras. Em outras palavras, a utilização de softwares está cada vez mais presente 

em qualquer ramo de atuação, e não seria diferente nas escolas. Torna-se comum 

esse uso em sala de aula. Mas essa utilização de softwares educacionais só tem 

eficiência se for usada como ferramenta de auxílio nas atividades, contribuindo 

assim para melhores aulas e motivação dos alunos e professores. 

Especialista de software, frequentemente, esbarra-se com dificuldades 

que apresentaram problemas semelhantes em programas anteriores. Os padrões de 

projeto (design patterns, em inglês) surgem aos projetistas de software apontado a 

componentes como um auxílio na resposta de dificuldades fundamentada em 

soluções que foram satisfatórias em projetos antecedentes (SHALLOWAY, TROTT, 

2014). Em síntase, padrões de Projeto são soluções relacionadas para ocasiões 

comuns do desenvolvimento de software.  

Baseados em experiências prévias, os padrões definem como partes do 

software devem ser modeladas a fim de resolver certos problemas ou de evitá-los. 

Projetar software para reuso é difícil porque se deve procurar por uma boa 

decomposição do problema e a abstração correta, além de flexibilidade, 

modularidade e elegância.  

A informática simula a fundamental área de ciência e tecnologia sobre a 

qual conforta essa nova sociedade, a sociedade digital, e a nova ordem econômica 

mundial, estabelecendo um instrumento basal para o incremento na aludida era do 

conhecimento.  
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Nesse sentido, Lüdke e André (1986) ressaltam que esse conhecimento 

construído não é somente fruto da curiosidade, da inquietação, da inteligência e da 

atividade investigativa do pesquisador. Há também o resgate do que já foi estudado 

por vários pesquisadores acerca de determinado tema a fim de promover uma 

continuação, um avanço de teorias consoante com as mudanças na sociedade e na 

ciência. 

Nessa sociedade do conhecimento e da aprendizagem, professores, 

alunos e a própria escola assumem novos papéis. O modelo de informática delibera 

seus campos e formas de interação e articulação, procurando com isso, frutos de 

escala e sinergia para o incremento de ações públicas e privadas da era da 

informação cooperando para a ascensão do desenvolvimento educacional, social e 

econômico. O docente advém a ser peça principal não só no design e na preparação 

de recursos didáticos como ainda durante todo o método do ensino e aprendizagem. 

É nesse contexto que pensamos na atuação do profissional/professor, que atue 

direta ou indiretamente com a informática na Educação (CIVITA, 2011).  

Em especial, faz-se necessário refletir sobre a prática docente existente 

nas escolas, quanto ao uso da tecnologia. É ponderoso ressaltar que projetos 

frequentemente emergem de um processo interativo, ou seja, tentativas e muitos 

erros.  

1.1 Problema: 

Dentre os padrões de projetos existentes quais são os mais utilizados 

pelos gestores de informática no Estado do Tocantins e o porquê de sua utilização? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os tipos de padrões de projetos existentes, verificar os mais 

utilizados no Estado do Tocantins e quais tem a maior usabilidade para softwares 

educacionais. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar os padrões de projetos existentes na literatura; 
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b) Verificar os padrões de projetos mais utilizados e o porquê de sua utilização 

pelos gestores de informática no Estado do Tocantins; 

c) Apontar quais dos padrões são mais usados para o desenvolvimento de 

softwares educacionais. 

 

1.3 Hipótese 

Os problemas que surgem na hora de desenvolver ou fazer manutenção 

de um software é um dos motivos pelo o qual ocorrem o uso de padrões de projetos 

no Estado do Tocantins. 

1.4 Justificativa 

A Informática, percebida como a associação de informações em 

deferência de computadores, sistemas de computação e suas aplicações, engloba 

aspectos teóricos, experimentais, de modelagem e padrões de projeto. 

O cenário contemporâneo da área de informação e comunicação se 

distingue, essencialmente, pela computação envolvendo todos os setores da 

sociedade. Ela está presente no comércio, na indústria, na área financeira, na área 

da saúde, na área do ensino e até na vida privada das pessoas.  

Aborda-se uma abertura que se atribui e que encanta de tal modo, que, 

porquanto a informática se situa complicado permanece se vir reservado dela. 

Paradoxalmente, incorporado a este caso, averígua-se a extraordinária deficiência 

de profissionais adequadamente classificados, tanto nas capitais, quanto 

especialmente, nos interiores, para admitir que a informática se abrigue de maneira 

pacífica e apropriada. 

Nesse contexto, esse trabalho mostrará os padrões de projetos existentes 

na literatura que possam garantir à criação e manutenção de software. Essa 

pesquisa busca analisar o grau de conhecimento dos profissionais da computação 

em padrões de projetos e demonstrar a importância desse conhecimento para 

desenvolvimento de todos os tipos de softwares, inclusive os educacionais. 

1.5 Organização do trabalho 

Este estudo consiste em 5 capítulos, os quais estão estruturados 

conforme demonstrado a seguir: Capítuto 1- Introdução: Este capítulo abordará de 

forma geral toda a pesquisa, permitindo uma visão do tema tratado, relatando o 
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problema da pesquisa a ser resolvido e dos objetivos gerais e específicos a serem 

alcançados. Tratará a hipótese abordada e a justificativa, por fim, a organização do 

trabalho; Capítulo 2 - Fundamentação Teórica: Neste capítulo são apresentadas as 

fundamentações teóricas dos principais autores relacionados ao tema da pesquisa, 

realizando assim uma abordagem nos recortes literários especializados, necessários 

para a base desta pesquisa; Capítulo 3 - Metodologia: Este capítulo expõe a 

metodologia pautada para a realização da pesquisa, neste tópico do trabalho será 

demonstrado todos os métodos científicos utilizados seguido das etapas da 

realização da pesquisa, demostrando também como foi elaborado o questionário. 

Além disso, neste capítulo são esclarecidos os critérios e técnicas adotadas, bem 

como a forma de coleta dos dados; Capítulo 4 - Resultados e Discursões: Neste 

capítulo serão expostos todos os resultados coletados a partir do questionário, em 

forma de gráficos e tabelas, demonstrando o conhecimento dos padrões de projetos 

apresentados; Capítulo 5 - Considerações finais e sugestões: Por fim, são 

apresentadas as considerações finais do presente trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica do presente trabalho foi organizada em tópicos 

e subtópicos, a saber: Padrões de projeto (do inglês design patterns), definições de 

todos os padrões de projeto encontrados na literatura, descrição de cada um deles; 

Identificação das principais preferências da usabilidade dos padrões de projetos, 

sobre a informática no Tocantins, Padrões de projetos na literatura x padrões 

utilizados no Tocantins, Docência versus padrões de projetos, trabalhos 

correlacionados e comentários parciais. 

2.1 Padrões de projeto (design patterns) 

A ideia de padrões foi apresentada por Christopher Wolfgang Alexander 

em 1977 no contexto de Arquitetura (de prédios e cidades). Para o urbanista, cada 

padrão descreve um problema que ocorre repetidamente no ambiente, e então a 

necessidade de descrever a parte central da solução para aquele problema de forma 

que a solução possa ser utilizada um milhão de vezes (FILHO, 2013). 

O autor ressalta ainda que, o urbanista enumerou diversas regras e 

ilustrações em seu livro “A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction” onde, 

descreve métodos exatos para construir desenhos práticos, seguros e atrativos 

aplicados nos projetos de construção. Essa característica inspirou engenheiros da 

computação e pesquisas aplicadas a software. 

Nesse conceito foram descritos vinte e quatro padrões de projetos da GoF 

(Gang of Four) que refere-se a quatro escritores sendo eles: Erich Gamma, Richard 

Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, causadores da generalização dos padrões 

de projetos de softwares por meio do livro Padrões de projeto: soluções reutilizáveis 

de software orientado a objetos (GAMMA et al, 2010). 

Segundo Gamma et al (2010), os primeiros estudos relacionados à 

pesquisa de padrões para a arquitetura de sistemas iniciaram no final da década de 

oitenta, com experiências de Kent Back e Ward Cunningham, os primeiros a 

desenvolver e elaborar métodos de aplicações baseadas em testes, Extreme 

Programming (XP) e Test Driven Development (TDD). Assim, foram descritos os 

primeiros padrões de projetos para criação de programas. 

Padrões de projeto não são idiomas, algoritmos ou componentes. Filho 

(2013) ressalta que para criar um sistema, podem ser necessários vários padrões. 
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Diferentes designers podem usar diferentes padrões para resolver o mesmo 

problema. O autor ressalta ainda que, geralmente alguns padrões se encaixam 

naturalmente ou pode levar a outro. Alguns padrões são similares e alternativos e 

podem ser descobertos e documentados. Não são métodos ou frameworks, mas, 

dão uma dica para solucionar um problema de maneira efetiva. 

Segundo Filho (2013), na engenharia de Software um método 

apresentará setores que permitam aferir o curso de um projeto e ajustar suas 

direções quando acontecem contratempos se ele for bem determinado. Nesse 

significado, uma das avaliações a serem seguidas para conseguir tal perspectiva é o 

emprego dos padrões de projeto. 

Na visão de Shalloway e Trott (2014) o domínio sobre padrões de projeto 

é atualmente imprescindível ao desenvolvedor de software devido à complexidade 

do sistema e assim é necessário encontrar ao menos um padrão GoF conhecido 

dentre os vinte e três modelos clássicos que podem ser reconhecidos facilmente em 

classes nativas ou em frameworks Java e ainda, como o Command pode melhorar a 

qualidade de um sistema. 

Segundo Gamma et al (2010), em situações do dia-a-dia um fator 

importante que permite ao desenvolvedor de software habilidade para criar 

estruturas mais flexíveis é o fácil entendimento para que outros profissionais possam 

atuar no futuro sobre ela, nesse sentido, na ânsia de compartilhar essa experiência 

na criação de aplicações melhores foi que surgiram os primeiros estudos sobre 

padrões de projeto. 

Conforme afirmam Gamma et al (2010), todo padrão contém as seguintes 

propriedades, descritas na tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Propriedades dos padrões de projetos 

Propriedade Característica 

Nome Empregado para distinguir o padrão. 

Intenção Demonstra a finalidade do padrão. 

Motivação Reproduz uma circunstancia com um contratempo que o padrão vai 

solucionar. 
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Aplicabilidade Retrata ocorrências que se podem aplicar nos padrões. 

Estrutura Demonstração traçada por meio de diagramas de classes e sequências a 

fim de ratificar as classes dos padrões e a ligação entre os objetos.  

Participantes Indivíduos auxiliam uso do padrão. 

Colaborações Expõe a colaboração de cada classe para concluir tarefas. 

Consequências Análise das decorrências obtidas com a aplicação de cada padrão. 

Implementação A maneira correta de execução do padrão. 

Exemplo de código Símbolo que mostra a execução do padrão. 

Usos conhecidos Exibição de circunstâncias de sistemas reais em que se houve o uso dos 

padrões. 

Padrões relacionados Relata a relação que existe entre os padrões. 

Fonte: (GAMMA et al, 2010). 

Ainda segundo sugerem Gamma et al. (2010), os padrões de projeto são  

divididos por dois métodos: propósito e escopo. Divide ainda os padrões em três 

tipos: Criação, estruturais e comportamentais, exemplificados nas tabelas 2, 3, e 4.  

Na tabela 2 descreve-se sobre os padrões de criação, que na visão de 

Gamma et al. (2010), esses padrões estão coesos com os padrões de criação de 

objetos, voltados à classe, retornam algumas etapas dos objetos para suas classes 

que são formadas a partir de outras já existentes enviando esse processo de criação 

para outro objeto.  

Tabela 2 - Padrões de Criação 

Ordem Padrões Intenção 

1 Singleton Garantir que uma classe tenha somente uma instância e 
fornece um ponto global de acesso para a mesma 

2 Abstract Factory Propiciar uma área de interação para a elaboração de 
famílias de objetos referentes ou não sem determinar 
suas classes concretas. 

3 Builder Separar a construção de um objeto complexo de sua 
representação de modo que o mesmo processo de 
construção possa criar diferentes representações 

 

4 Prototype Especificar tipos de objetos a serem criados usando uma 
instância protótipo e criar novos objetos pela cópia desse 
protótipo. 

Fonte: (GAMMA et al., 2010; DESCHAMPS, 2009; SHALLOWAY e TROTT, 2014; TERRA, 2013; 
FREEMAN e FREEMAN, 2017; ZANDSTRA, 2016; ). Adaptado pela autora. 
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O tipo de padrões estruturais, para Deschamps (2009), trata da forma 

como classes e objetos estão organizados para a elaboração de ordenações 

maiores. Ricarte (2016), afirma que padrões estruturais tem o objetivo de isolar do 

cliente como objetos estão associados. Segundo a Gang of Four, os padrões 

estruturais podem ser divididos em sete, sendo eles descritos na tabela 3, abaixo: 

Tabela 3 - Padrões Estruturais 

Ordem Padrões Intenção 

1 
Adapter 

Modificar o campo de interação de uma classe em outro 
campo de interação, que o cliente se espera. E permite 
também o trabalho em conjunto. 

2 Bridge Desacoplar uma abstração da sua implementação, de 
modo que as duas possam variar independentemente. 

3 

Composite 

Formar objetos em ordenações de árvore para 
representar hierarquia integral. Ele deixa que os clientes 
tratem de maneira semelhante objetos individuais e 
composições de objetos. 

4 

Decorator 

Decorator aplica apenas as funcionalidades necessárias 
ao objeto nós evitamos o problema de classes 
sobrecarregadas, que possuem funcionalidade que 
nunca são utilizadas. 

5 

Façade 

Proporciona uma área compartilhada única para um 
conjunto dela em um subsistema. Facade determina uma 
área compartilhada de nível mais alto que torna o 
subsistema mais fácil de ser usado. 

6 Flyweight Usar compartilhamento para suportar eficientemente 
grandes quantidades de objetos de granularidade fina. 

7 Proxy Fornecer um substituto ou marcador da localização de 
outro objeto para vistoriar a permissão a esse objeto. 

Fonte: (GAMMA et al., 2010; DESCHAMPS, 2009; RICARTE, 2016; ZANDSTRA, 2016; 
CALSAVARA, 2009; FREEMAM e FREEMAM, 2017; ). Adaptado pela autora. 

 

Os padrões comportamentais cuidam da forma como os algoritmos 

atribuem as responsabilidades no meio dos objetos. Para Ricarte (2016), o objetivo 

dos padrões comportamentais é isolar do cliente a atribuição de responsabilidades e 

formas de execução das operações. Fernandes (2013), afirma que durante os 

padrões comportamentais se concentram apenas na forma como os objetos são 

conectados, criam complexos fluxos de controle que são difíceis de seguir em 

runtime.  Para a Gang of Four, existem onze padrões comportamentais, na tabela 4.  
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Tabela 4 - Padrões Comportamentais 

Ordem Padrões Intenção 

1 Chain of Responsibility 
Impedir a junção do remetente de uma convocação ao 
seu receptor, e dar a vários objetos a comodidade de 
proceder ao pedido.  

2 Command 

Encapsular uma solicitação como objeto, desta forma 
permitindo parametrizar cliente com diferentes 
solicitações, enfileirar ou fazer o registro de solicitações e 
suportar operações que podem ser desfeitas 

3 Interpreter 

Dada uma linguagem, definir uma representação para 
sua gramática juntamente com um interpretador que usa 
a representação para interpretar sentenças dessa 
linguagem 

4 Iterator 
Fornecer um meio de acessar, sequencialmente, os 
elementos de uma peça acrescentada sem mostrar sua 
representação subjacente 

5 Mediator 

Definir um objeto que encapsula a forma como um grupo  
de objetos interage. O Mediator promove o acoplamento 
fraco ao evitar que os objetos se refiram uns aos outros 
explicitamente e permitir variar suas interações 
independentemente 

6 Memento 

Sem violar o encapsulamento, capturar e externalizar 
uma condição essencial de um objeto, de maneira que o 
objeto seja capaz de ser restaurado para esse estado 
mais tarde. 

7 Observer 

Definir uma dependência um para muitos entre objetos, 
de maneira que quando um objeto muda de situação  
todos os seus dependentes são notificados e atualizados 
automaticamente. 

8 State 
Possibilita a um objeto alterar seu comportamento 
quando sua condição interna muda. O objeto parecerá ter 
mudado de classe. 

9 Strategy 

Definir um grupo de algoritmos, encapsular cada uma 
delas e torná-las intercambiáveis. Strategy permite que o 
algoritmo varie independentemente dos clientes que o 
utilizam. 

10 Template Method Facilidade de alteração do algoritmo principal. 

11 Visitor 

Representar uma operação a ser executada nos 
elementos de uma estrutura de objetos. Visitor permite 
definir uma nova operação sem mudar as classes dos 
elementos sobre os quais opera. 

Fonte: (GAMMA et al., 2010; FREEMAN e FREEMAN, 2017; RICARTE, 2016; ). Adaptado pela 
autora. 

2.2.1 Identificação das principais preferências da usabilidade dos padrões de 

projetos 

A área de Tecnologia da Informação é extremamente nova em 

comparação a outras áreas de atuação profissional. A cada dia aparecem mais 



24 

 

casos envolvendo aspectos éticos nessa área, e ganham cada vez mais espaço na 

mídia. Os exemplos mais comuns são os casos de acesso não autorizado a redes 

de computadores, vírus e pirataria de programas. Para Zanatta (2012), com 

destaque também para os desafios do uso da internet, praticamente sem controle, e 

por isso, usada para incentivo à violência, racismo, pedofilia, entre outros. 

A internet se tornou um veículo de comunicação importante, causando 

grande impacto na vida das pessoas, revolucionando a maneira de fazer negócios e 

disponibilizando as mais variadas informações, juntamente com os benefícios, 

existem as práticas ruins que muitas vezes trazem problemas aos usuários. 

A história da informática no Brasil começa na década de 50, quando 

foram importados os primeiros computadores que funcionavam através de válvulas. 

Na década de 60, houve uma expansão e os computadores eram usados 

principalmente para fins administrativos e científicos. Para Bigonha (2012), os 

profissionais que operavam esses computadores eram de áreas diversas como 

Engenharia, Economia, Administração e Ciências Exatas. Pois não havia no país 

cursos de informática, e esses profissionais adquiriram competência técnica 

diretamente do exercício profissional. 

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) é uma instituição que 

fortalece atividades de ensino, pesquisa e disseminação do conhecimento de 

Computação no país (SBC, 2012). E através de debates ocorridos em diversos 

encontros com a comunidade científica ao longo dos anos, discutiu as vantagens e 

desvantagens da regulamentação da profissão de informática. Consoante com Pires 

(2014), as principais qualidades específicas do profissional de informática estão 

relacionadas à experiência dos projetos desenvolvidos pelo profissional, o 

conhecimento em várias linguagens independentemente da especialização. 

Zanatta (2012) relata que a área de informática tem se desenvolvido 

grandemente, tanto como a quantidade de programas e equipamentos existentes no 

mercado como nas profissões ligadas à área de informática atualmente, são 

inúmeras e estão aumentando cada vez mais. Vale ressaltar que no início da era da 

computação as profissões eram basicamente quatro: analista, programador, 

operador e digitador. 
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Segundo o autor, atualmente essas profissões foram expandidas em: 

analista de sistemas, gerente de CPD/TI, Técnico, Consultor de TI, Engenheiro de 

Software, Especialista em sistemas de informação, web designer, web master, 

desenvolvedor de sites, programador de internet, produtor executivo na web, CIO – 

Chief Internet Officer, Executivo do Comercio eletrônico, Expert em segurança de 

sites, DBA – Administrador de banco de dados para internet, CKO – Chief 

Knowledge officer, especialista em conectividade, especialistas em recuperação de 

desastres, arquiteto de interface, caçador de piratas entre outros. 

2.2.2 Informática no Estado do Tocantins 

Em conformidade com Pereira e Fonseca (2017), a informática é 

considerada como um dos componentes fundamentais do ambiente empresarial, 

pois permite o gerenciamento de enormes quantidades de dados, proporciona 

diversas mudanças, desde a simples automatização de processos até uma profunda 

alteração na maneira de conduzir e alavancar os negócios. 

A Informática surgiu da necessidade de estabelecer estratégias e 

instrumentos de captação, organização, interpretação e uso das informações. 

Batista (2014, p.59) define a tecnologia de informação como um todo e qualquer 

dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e/ou informações de forma 

sistêmica ou esporádica, independente da forma aplicada. 

Em todos os estados brasileiros, a busca pela tecnologia avançou e no 

Tocantins não foi diferente. Segundo Rezende, Abreu (2010) a informática no 

Tocantins, necessita de uma gestão de tecnologia da informação deve estar em 

plena concordância com o planejamento estratégico e é utilizada na área comercial, 

área industrial, prestação de serviços, na educação, no agronegócio entre outros. 

A maneira mais moderna e efetiva de gestão de dados na empresa é a 

utilização das ferramentas dos sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD). 

Eles são recursos tecnológicos para trabalhos em bancos de dados, transformando 

as bases de dados relacionais e únicas. Como exemplo, Oracle, Sybase, Progress, 

entre outros (REZENDE; ABREU, 2010). 
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2.2.3 Padrões de projetos na literatura x padrões utilizados no Tocantins 

Como já citado anteriormente, na literatura existem vários tipos de 

padrões de projeto e estão divididos por afinidade, os mais usados são: Os padrões 

de criação – Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton 

(GAMMA et al, 2010). 

No Estado do Tocantins, os padrões de projeto de criação mais utilizados 

são: Builder, Factory Method e Singleton (REZENDE, ABREU, 2010). Lembrando 

que, o Builder distingue a criação e a elaboração de um objeto complexo de seu 

conceito, assim podendo criar várias representações. 

O Factory Method é uma área de interação para uma solicitação imediata 

de objetos que mantém afastadas as classes concretas usadas no pedido da criação 

destes objetos e o singlenton certifica que uma determinada classe possa subsistir 

apenas uma vez (REZENDE, ABREU, 2010).  

Na literatura encontraram-se nos padrões estruturais, os mais destacados 

foram: Composite, Decorator, Facade, Adapter (GAMMA et al, 2010). 

Já no Estado do Tocantins, os padrões de projeto de Estrutura mais 

encontrados foram: Composite, que mexe com uma arrumação de elementos  de 

forma ordenada, Facade, uma das subclasses do Decorator que possui uma única 

interface e é de fácil uso, o Proxy, além de controlar um objeto, ele fornece acesso a 

ele e Flyweight da suporte a vários objetos através da compartilhação (REZENDE, 

ABREU, 2010). 

Na literatura encontraram-se nos padrões comportamentais, os mais 

destacados foram: Command, Iterator, Observer, Mediator, Template Method, 

Strategy (GAMMA et al, 2010).  

Foram encontrados no Estado do Tocantins, os padrões de 

comportamento: Command, que permite parametrizar cliente com diferentes 

solicitações, enfileirar ou fazer o registro de solicitações e suportar operações que 

podem ser desfeitas; Interpreter,usado para entender a codificação de uma 

determinada linguagem; Mediator, ele age como mediador de interação de objetos o 

State, que concede a alteração de comportamento do objeto  e o Visitor, que define 
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ações que não dependem uma das outras a serem realizadas sobre elementos de 

uma organização (REZENDE, ABREU, 2010). 

2.2.4 Docência versus padrões de projetos 

A ideia de usar a informática para favorecer os processos educacionais, 

ainda que não seja novidade, continua a encantar e desafiar a mente dos 

professores em geral e dos pesquisadores das áreas da Informática, da Psicologia, 

da Educação e de maneira mais enfática da Informática Aplicada à Educação 

(SHALLOWAY, TROTT, 2014). A cada nova geração de computadores ou de suas 

tecnologias; novas perspectivas se revelam. Isso é sempre motivo para novas 

investigações, novos experimentos que por sua vez originam novas formas de uso e 

sistemas computacionais ligados às práticas educacionais. 

Para Caldas, Nobre e Gava (2014), os adventos das novas tecnologias 

digitais nas atividades intelectuais, notadamente na aprendizagem, não podem se 

restringir, tão somente, ao apoio das abordagens pedagógicas consolidadas, mas 

espera-se que estas cooperem para inovações, para a quebra de barreiras, que 

ajudem a romper com práticas superadas, cujo uso se mantenha pelas deficiências 

das ferramentas atuais, e ajudem-nos a conceber e trilhar novos caminhos.  

Tem-se hoje consolidada, ainda que paire algumas resistências e 

equívocos, a concepção de que a aprendizagem é um processo de construção do 

conhecimento pelo indivíduo, que para tanto necessita da interação com os objetos 

e com outros indivíduos. 

Gamma et al (2010) destaca que o padrão Abstract Factory, na docência 

é melhor utilizado, pois, com Interface é até mais eficiente em termos de recursos de 

linguagem, pois podemos estender apenas uma classe, já a implementação de 

Interfaces não tem limites. 

Na criação do software educacional Aproximar: Software de Apoio 

Educacional ao Ensino de Gestos Sociais e Autistas Clássicos foi usado os padrões 

de projetos State, Observer e Singleton. A escolha do Padrão State foi para facilitar 

o controle da navegação entre os estados e entre as telas. O motivo do uso do 

Padrão Observer foi porque ele torna pequeno o aclopamento entre duas classes 

que desejam trocar informações. Já a escolha do Padrão Singleton para esse 
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software foi porque ele garante a existência de apenas uma instância de uma classe 

(SANTOS e SILVA, 2013). 

ZAINA et al (2015) destaca que a área de aprendizagem eletrônica (e-

learning) vem atingindo um amadurecimento quanto ao desenvolvimento de 

aplicações para diferentes propósitos. Com isto, observa-se uma demanda pelo 

desenvolvimento sistematizado de aplicativos, já que estes tem se tornado cada vez 

mais complexos, como forma de obter produtos com maior qualidade sob o olhar 

das disciplinas da Engenharia de Software (ES). 

O software educacional Uma Linha de Produto de Software para 

Construção de Museus Virtuais para Aprendizagem foi criado com o auxílio do uso 

do Padrão de Projeto Strategy, que visa a mudança por extensão foi adotado 

permitindo que novos requisitos possam ser adicionados como pontos de 

variabilidade (ZAINA et al, 2015). 

No Pocket: Um ambiente de ensino á distância usando handhelds na 

formação de comunidades virtuais espontâneas a modelação foi feita com o uso de 

dois tipos diferentes de Padrões de Projetos: Adapter e Bridge. Adapter foi utilizado 

para a compatibilização e entre as interfaces dos dispositivos clientes. Já o Bridge 

porque permite variar a implementação dos dispositivos clientes, de forma que as 

funcionalidades oferecidas pelos serviços do ambiente possam sofrer modificações, 

sem que sejam necessárias alterações na interface do usuário (SCOPEL et al, 

2004). 

O jogo Linn, foi desenvolvido para fins educativos, mas mantendo aquele 

ambiente de um jogo de entretenimento normal. Para facilitar o desenvolvimento do 

jogo, o mesmo faz o uso de um padrão de projeto: o flyweight, que foi desenvolvido 

para auxiliar aplicações que possuem um grande número de objeto, que em um jogo 

é um cenário bem comum (TRAVNIK e GIGLIO, 2018). Vale destacar que jogos 

educacionais são de estrema relevância para o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, pois tem como principal vantagem chamar a atenção dos mesmos para a 

aula. 

Para Sant’anna (2004) o desenvolvimento de softwares orientados a 

objetos vem crescendo cada dia mais em todos os ramos, não só na educação. Para 

a realização desses programas é notável o uso de padrões de projetos, pois a cada 
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problema um padrão tem a função de corrigir. Destacando assim a importância da 

Engenharia de Software para a programação e para os softwares educacionais. 

Também segundo ele os padrões mais relevantes nesse caso são: Observer, 

Mediator, Prototype, Strategy, State e Abstract Factory. 

 

2.3 Trabalhos correlacionados 

Diante da busca por trabalhos correlacionados com a presente pesquisa 

foram extraídos alguns trabalhos que abordam sobre padrões de projetos como: 

Usando padrões de projeto como base para reestruturação de software: um estudo 

de caso; Padrões arquiteturais e seus benefícios no processo de manutenção de 

software; Critérios para avaliação de softwares educacionais. 

2.3.1 Usando padrões de projeto como base para reestruturação de software: um 

estudo de caso 

Este trabalho de conclusão de Mestrado em Computação na área de 

Engenharia de Software é um trabalho desenvolvido por Daniele Cristina Uchoa 

Maia Rodrigues, na UNICAMP. Esse trabalho contextualiza sobre situações práticas 

de uso de padrões de arquitetura e projeto na reestruturação de um sistema real, e 

os benefícios desta utilização. 

Neste contexto, os padrões de arquitetura e projeto surgem como 

soluções para problemas recorrentes, com o objetivo de diminuir o esforço gasto por 

desenvolvedores para solucionar problemas durante a fase de projeto. Estes 

padrões, quando bem utilizados, podem também facilitar a comunicação e 

entendimento da equipe de desenvolvimento do sistema, facilitar a alteração de 

requisitos projetando sistemas preparados para alterações futuras e diminuir o 

tempo de desenvolvimento. 

A pesquisa contribuiu na identificação de melhores resultados e mais fácil 

manutenção do software através dos padrões de projeto associados a gerência de 

telecomunicações. Ainda há um longo caminho de amadurecimento pela frente até 

que se tenha uma comunidade letrada no uso de padrões de projeto e um conjunto 

bem definido de relacionamentos de padrões específicos para a área (RODRIGUES, 

2004) 



30 

 

2.3.2 Padrões arquiteturais e seus benefícios no processo de manutenção de 

software 

Monografia de conclusão de curso submetida à Universidade FUMEC 

como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da 

Computação desenvolvido por Matheus Higino de Oliveira Cassimiro. O trabalho 

contextualiza sobre a evolução da computação e seus recursos, os sistemas de 

softwares corporativos vêm se tornando cada vez mais complexos não apenas nos 

seus requisitos, mas também em sua elaboração e manutenção. 

Este trabalho buscou levantar a importância de se aplicar esses recursos 

para garantir a excelência e qualidade desejada para o sistema corporativo, não 

apenas no seu processo de desenvolvimento inicial, mas também no momento de 

realizarem-se alterações e manutenções. Tais recursos são a aplicação dos padrões 

de projeto e arquiteturais para garantir um bom desenho do sistema e também 

preservar seus benefícios no processo de manutenção. 

O trabalho contribui para identificar a utilização de padrões arquiteturais e 

de projeto que já foram testados e homologados mais de uma centena de vezes é 

uma solução altamente recomendada durante a fase de elaboração de um sistema 

de software. Se esses padrões forem aplicados, certamente a manutenibilidade, 

escalabilidade e portabilidade desse sistema estará preservada (CASSIMIRO, 

2010). 

2.3.3 Critérios para avaliação de softwares educacionais.  

Este artigo é um trabalho de pesquisa desenvolvido por Danielle Cenci e 

Sônia Maria de Souza Bonelli alunas da PUCRS. O presente trabalho contextualiza 

sobre os critérios de avaliação de softwares educacionais. 

O propósito deste trabalho de pesquisa foi apontar alguns critérios 

avaliativos considerados por professores de Matemática ao selecionar um Software 

Educacional, bem como, disponibilizar um instrumento sistemático a fim de colaborar 

com todos os docentes, de distintas áreas, ao escolherem um Software, levando em 

conta tanto aspectos técnicos quanto pedagógicos. Para isso, realizou-se uma 

coleta de dados a partir do aceite voluntário com professores de Matemática do 

Ensino Básico de escolas públicas e privadas do município de Porto Alegre/RS. 
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Diante disso essa pesquisa contribuiu de forma considerável para o 

decorrer desse trabalho, no que diz respeito aos conhecimentos da área educacional 

referente à interface adequada ao objetivo do programa, o grau de compreensão 

sem a presença de um instrutor, a clareza em diagramas e gráficos, a interatividade 

com o usuário, a sequência lógica na apresentação de frases, a facilidade de uso, o 

feedback para o aluno, o oferecimento de diferentes caminhos para a solução de 

problemas, a promoção da criatividade, a possibilidade de uso do programa por 

iniciantes, o processamento rápido dos dados, com eficiência e agilidade e o sistema 

operacional utilizado pelo programa (CENCI, BONELLI, 2012). 

 

2.4 Comentários parciais 

Neste capítulo foi abordado a fundamentação teórica a qual este trabalho 

foi embasado, buscou-se na literatura sobre os padrões de projetos existentes, a 

propriedade deles, padrões de criação, estruturais e comportamentais. Abordou-se 

também sobre as principais preferências da usabilidade dos padrões de projetos, 

informática no Estado do Tocantins, padrões de projetos na literatura x padrões 

utilizados no Tocantins, docência versus padrões de projetos e por fim, falou-se de 

três trabalhos correlacionados a esse. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os caminhos percorridos até a etapa final da 

pesquisa. Primeiro, apresenta o tipo de pesquisa, assim como o método adotado. Na 

sequência apresenta a identificação dos padrões de projetos e todas as suas 

etapas.  

3.1 Tipos de pesquisa 

Esse tópico descreve o tipo de pesquisa desse trabalho. Esta etapa da 

pesquisa utilizou-se como procedimento técnico uma pesquisa bibliográfica. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica é um resumo geral sobre 

os principais trabalhos já realizados, coberto de importância, por serem capazes de 

oferecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

Após a pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa de campo. Para  

Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

colher informações e/ou conhecimentos a respeito de um problema, a fim de 

procurar uma resposta, ou uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  

As fases da pesquisa de campo exigem, em primeiro lugar, a realização 

de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Em segundo lugar, 

conforme a natureza da pesquisa deve-se estabelecer as técnicas que serão 

utilizadas na coleta de dados e na determinação da amostra, que deverá ser 

representativa e suficiente para apoiar as conclusões. Por fim, anteriormente a 

coleta de dados é preciso estabelecer tanto as técnicas de registro desses dados 

como as técnicas que serão utilizadas em sua análise posterior (MARCONI, 

LAKATOS, 2010). 

A coleta de dados dessa pesquisa foi feita em dois momentos. O primeiro 

foi uma pesquisa bibliográfica através de base de dados como: ACM Digital Library; 

ScienceDirect – Elsevier; IEEE Xplore; Emerald; Google Scholar; Microsoft 

Academic; ISI Web of Science; Wiley InterScience; IEEE Xplore com o objetivo de 

buscar através de livros e artigos conceitos sobre padrões de projeto. O segundo 

momento foi a aplicação do questionário a fim de diagnosticar o grau de 

conhecimento desses padrões por profissionais do Estado do Tocantins.  Segundo 

Marconi e Lakatos (2010) questionário é uma ferramenta de coleta de dados 
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formada por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador. 

3.2  Métodos de pesquisa  

A pesquisa usa como método o estudo descritivo que segundo Gil (2010) 

refere-se ao estudo e a caracterização das características, propriedades ou relações 

presentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada. Os estudos descritivos, 

bem como os exploratórios, proporcionam, na pesquisa mais ampla e completa, as 

tarefas da concepção clara do problema e da hipótese como tentativa de solução. 

O trabalho em questão usa como método a pesquisa quali-quantitativa, 

segundo Santos (2014) a pesquisa quali-quantitativa é realizada a partir dos 

processos da análise e interpretações dos dados coletados que variam 

significantemente em função das diferentes linhas de pesquisa cientifica, de modo 

alcançar uma compreensão e explicação mais ampla do tema estudado. 

Dessa forma fez-se uso dos métodos estatísticos, tendo em vista a 

necessidade de tornar quantificável algumas informações do questionário. 

3.3 Identificação dos padrões de projetos 

Foi realizada uma ampla pesquisa bibliografia em livros/artigos, 

dissertações e monografias com o objetivo de identificar os padrões de projeto. 

Mediante as pesquisas realizadas foram extraídos todos os padrões de projeto 

encontrados na literatura.  

1° Etapa: A pesquisa deu-se início a partir de um problema diagnosticado: Dentre os 

padrões de projetos existentes quais são os mais utilizados pelos gestores de 

projetos de informática no Estado do Tocantins? 

2° Etapa: Diante do problema diagnostica foi feito os seguintes termos de busca: 

padrões de Projeto, software educacional, arquitetura de software, docência, 

informática.    

3° Etapa: Depois de elaborar os termos de busca foi feita uma pesquisa nas bases 

de dados a fim de extrair em artigos/livros os padrões de projeto. 

4° Etapa: Após as pesquisas feitas nas bases de dados foi feita uma seleção dos 

trabalhos mais relevantes para o decorrer da pesquisa. 
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5° Etapa: Para os que estavam em língua estrangeira, foi feita a tradução dos 

mesmos. 

6° Etapa: Após a tradução dos artigos/livros, foram extraídos 24 padrões de projetos, 

seus tipos e suas intenções, conforme apresentados nas tabelas 2, 3 e 4 dispostas 

no subitem 2.1 do Referencial teórico deste trabalho. 

3.4 Confecção do questionário da pesquisa 

Após a identificação dos padrões de projeto, foi confeccionado um 

questionário de pesquisa, o questionário de pesquisa foi elaborado no Google forms, 

com base na escala de Likert de 5 pontos. Segundo Júnior e Costa:  

A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois é 
fácil a um pesquisado emitir um grau de concordância sobre uma afirmação 
qualquer. Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica nas 
métricas que utilizaram esta escala contribuiu positivamente para sua 
aplicação nas mais diversas pesquisas” (COSTA, 2011). 

 

Respeitando a escala de Likert de cinco pontos, o questionário foi 

elaborado com uma escala que inicia como descrito: a) 1 – Pouquíssimo; b) 2 – 

Pouco; c) 3 – Conheço; d) 4 - Conheço muito; e) 5 - Conheço muitíssimo; f) Não 

conheço.  

O questionário foi dividido em três partes, a primeira foi realizada a 

apresentação da pesquisa seguido do objetivo da mesma, na segunda parte 

constituía os dados dos respondentes e por fim, a terceira etapa traz as questões da 

pesquisa sobre os padrões de projetos. O questionário da pesquisa encontra-se no 

apêndice A deste trabalho. 

Após as etapas anteriores o questionário de pesquisa foi submetido via e-

mail para profissionais especialmente da área da computação. Nesta etapa, Kotler 

(2006) enfatiza que o processo de pesquisa pode ser classificado como um 

processo comunicativo entre o pesquisador e o pesquisado. 

O instrumento de coleta de dados foi um formulário com 24 questões na 

plataforma Google Docs. O formulário foi enviado via e-mail com uma nota 

explicativa sobre a pesquisa e a importância da participação do pesquisado.  Isso 

possibilitou as respostas em tempo real. De posse dessas informações nas planilhas 

eletrônicas do pacote Google Docs, esses mesmos dados foram exportados para a 



35 

 

planilha do Microsoft Excel, pois esta ferramenta permite fazer uma análise e 

tabulação dos dados com mais precisão e facilidade.  

No segundo momento, foram aplicados os métodos estatísticos para a 

tabulação dos dados e por fim os resultados foram impressos em gráficos e tabelas 

geradas pela ferramenta utilizada, a fim de analisa-los com embasamento na 

fundamentação teórica desse trabalho. 

3.5 Universo pesquisado  

O universo pesquisado foi de licenciados em computação, cientistas da 

computação, técnicos em informática, graduados em sistemas da informação, 

analistas e desenvolvedores de sistemas e discentes da área da computação. 

Totalizando 82 pesquisados. 

3.6 Comentários Parciais 

Nesse capítulo foi destacado toda a estrutura para a elaboração deste 

trabalho, possibilitando assim para o leitor entender como foi elaborado o mesmo. 

Também foi possível verificar todas as etapas da pesquisa, discorrido de forma bem 

minuciosa desde os métodos utilizados para o desenvolvimento da mesma, seguido 

das ferramentas para coleta de dados e a elaboração do questionário da pesquisa, 

foi destacado como foi à submissão do questionário e os retornos dos dados da 

pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DIRCURSÕES 

Este capítulo apresenta os dados coletados a partir do questionário 

aplicado. Destacamos que o objetivo desse estudo foi identificar os tipos de padrões 

de projetos existentes, verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais 

têm a maior usabilidade para softwares educacionais. 

       A tabela 5, a seguir apresenta os 24 padrões de projetos identificados na 

literatura.  

Tabela 5-Padrões de Projetos identificados. 

Padrão 

Observer 

Padrão Decorator Padrão Factory 

Padrão 

Abstract 

Factory 

Padrão Singlenton Padrão Command 

Padrão 

Adapter 

Padrão Facade Padrão Templade Method 

Padrão 

Interator 

Padrão Composite Padrão State 

Padrão Proxy Padrão Mediator Padrão Visitor 

 

Padrão 

Strategy 

Padrão Builder Padrão Memento 

Padrão 

Prototype 

Padrão Bridge Padrão Interpreter 

Padrão Chain 

Of 

Responsibility 

Padrão Business Delegate Padrão Flyweight 

Fonte: (GAMMA et al, 2010; FREEMAN e FREEMAN, 2017; RICARTE, 2016; ). Adaptado pela 
autora. 
 

A Figura 1 traz dados do universo da pesquisa, ou seja, a área de 

formação dos 82 pesquisados, nos quais 48 são licenciados em computação, 11 

cientistas da computação, 10 técnicos em informática, 07 graduados em Sistemas 

da Informação (TI), 04 analistas e desenvolvedores de sistemas e 2 discentes.  
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                            Figura 1-Área de formação. 

     FONTE: Rosa (2019), produção própria autora. 

 

           Em seguida, conforme a figura 2 buscou-se avaliar o nível de conhecimento 

dos respondentes em relação aos 24 padrões de projetos software identificados.  

Figura 2-Relação ao grau de conhecimento sobre os padrões de projeto de software. 

FONTE: Rosa (2019), produção própria autora. 

 

De acordo a figura 2, podemos visualizar que 54% dos pesquisados 

conhecem, 24% possuem pouco conhecimento, 18% conhecem muito, 2% 
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conhecem pouquíssimo e 2% não conhecem. Não foi pontuado conheço muitíssimo 

conhecimento. 

Depois de avaliar as áreas de formação e os níveis de conhecimento dos 

respondentes, foi questionado, considerando os 24 padrões de projetos, a seguinte 

questão: Dentre os tipos de padrões de projeto aplicados em informática abaixo 

relacionados qual você pontua como o mais utilizado, e o porquê de sua 

preferência? 

A tabela 6 demonstra os padrões de projetos mais utilizados pelos 

gestores no Estado do Tocantins e o motivo de sua usabilidade. 

Tabela 6-Padrões de Projetos e o motivo de uso. 

Padrão de 
Projeto 

Quantidade de 
pessoas que 

usam 

Quantidade de pessoas que 
não utilizam 

Motivo de seu uso 

Padrão 
Composite 

60 13 Permite construir 
estruturas de objetos na 

forma de árvores. 

Padrão 
Observer 

56 4 Por ser notificado e 
atualizado 

automaticamente. 

Padrão 
Facade 

56 10 Ocultar toda 
complexidade de uma ou 
mais classes através de 

uma Fachada. 

Padrão 
Memento 

55 13 Um objeto pode ser 
salvo de maneira que 
possa ser restaurado. 

Padrão 
Prototype 

54 13 Permite que se crie 
novos objetos clonando 

um objeto inicial, 
chamado protótipo. 

Padrão 
Template 
Method 

53 14 Definir os passos de um 
algoritmo. 

Padrão 
Builder 

51 17 Separar a construção de 
um objeto. 

Padrão 
Adapter 

51 11 Encaixar uma nova 
biblioteca de classes. 

Padrão 
Decorator 

50 5 Por que adiciona 
funcionalidade a objetos 

de forma dinâmica. 

Padrão 
Abstract 
Factory 

48 14 Fornecer uma interface 
para criar famílias de 

objetos relacionados ou 
dependentes. 

Padrão 
Factory 

47  8  Pra encapsular a 
criação de objetos. 
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Padrão State 47 15 Permitir que um objeto 
mude de comportamento 

de acordo com seu 
estado interno. 

Padrão 
Interator 

45 8 Encapsular uma 
interação 

Padrão Bridge 43 16 Utilizado quando é 
desejável que uma 

interface possa variar 
independentemente das 
suas implementações. 

Padrão Visitor 43 8 Contém muitas classes 
de objetos com 

interfaces diferentes. 

Padrão 
Flyweight 

42 18 Segregar a informação 
repetida em um objeto 

adicional que atenda as 
características de 
imutabilidade e 
imutabilidade. 

Padrão Chain 
Of 

Responsibility 

39 21 Evitar a dependência 
entre um objeto receptor 
e um objeto solicitante. 

Padrão 
Command 

39 8 Os comandos podem 
suportar a reversão das 

ações executadas. 

Padrão 
Singleton 

37 16 Criar objetos únicos para 
os quais há apenas uma 
instância de si mesma. 

Padrão 
Mediator 

36 13 Encapsular como os 
objetos interagem. 

Padrão 
Interpreter 

35 12 Formato das consultas 
em banco de dados 

especializados como em 
SQL. 

Padrão Proxy 34 16 Proporcionar um espaço 
reservado para outro 

objeto controlar o acesso 
a ele. 

Padrão 
Business 
Delegate 

32 23 Separar a camada de 
apresentação/externa 
das regras/lógicas de 

negócio. 

Padrão 
Strategy 

26 15 Definir uma família de 
algoritmos. 

FONTE: Rosa (2019), produção própria autora. 

 

Com base na tabela 6 os padrões de projetos mais utilizados pelos gestores 

de informática foram: Padrão Composite, que 60 gestores usam ele porque permite 
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construir estruturas de objetos na forma de árvores, o Padrão Observer é usado por 

56 gestores, pois é notificado e atualizado automaticamente, o Padrão Facade 

também usado por 56 gestores pelo motivo de ocultar toda complexidade de uma ou 

mais classes através de uma Fachada, o Padrão Memento foi apontado por 55 

gestores pelo fundamento de que um objeto pode ser salvo de maneira que possa 

ser restaurado. E o Padrão Prototype é usado por 54 gestores por permitir que se 

crie novos objetos clonando um objeto inicial. 

Ainda com base na tabela 6, os padrões menos utilizados pelos gestores de 

informática foram: Padrão Mediator que 36 gestores usam ele por encapsular como 

os objetos interagem. Em seguida o Padrão Proxy que 34 gestores usam por 

proporcionar um espaço reservado para outro objeto controlar o acesso a ele, o 

Padrão Business Delegate usado por 32 gestores por separar a camada de 

apresentação externa das regras lógicas de negócio. O padrão menos utilizado 

desses 24 padrões de projetos pesquisados foi o Padrão Strategy, com apenas 26 

gestores apontaram-no pelo motivo de definir uma família de algoritmos.  

   Através do instrumento de pesquisa foi feita a seguinte pergunta: Dos 

padrões citados acima, qual você utiliza para o desenvolvimento de software 

educacional? E mediante a ela obteve-se a resposta de que os padrões de projetos 

mais utilizados para o desenvolvimento de softwares educacionais totalizaram 10, 

sendo eles: Padrão Observer, Padrão Mediator, Padrão Prototype, Padrão Strategy, 

Padrão State, Padrão Abstract Factory, Padrão Flyweight, Padrão Adapter, Padrão 

Bridge e Padrão Singlenton (Tabela 7). 

Tabela 7- Padrões de Projetos apontados como mais usados para desenvolvimento de 
softwares educacionais. 

Quantidade de 

gestores que 

apontaram esse 

padrão 

Padrões de Projetos Apontados para desenvolvimento de Software 

Educacional 

15 Padrão Singleton 

12 Padrão Strategy 

10 Padrão State 

9 Padrão Mediator 

8 Padrão Abstract Factory 
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7 Padrão Observer 

7 Padrão Prototype 

5 Padrão Bridge 

5 Padrão Flyweigh 

4 Padrão Adapter 

FONTE: Rosa (2019), produção própria autora. 

            A tabela acima mostra os padrões apontados pelos respondentes do 

questionário, ressaltando que o padrão Singlenton foi o mais apontado pelos 

gestores como o mais utilizado para o desenvolvimento de software educacional, 

sendo que 15 mencionaram que o usava. Os demais padrões obtiveram os 

seguintes resultados: 12 gestores apontaram o padrão Strategy, 10 apontaram o 

padrão Staty, 09 o padrão Mediator, 08 o padrão Abstract Factory, 07 o padrão 

Observer, 07 o padrão Prototype, 05 o padrão Bridge, 05 o padrão Flyweigh e 04 o 

padrão Adapter.  Como foi uma pergunta aberta e de resposta curta, cada gestor 

citou um padrão, visto que os demais não foram citados por eles. Apenas esses 

foram apontados para desenvolvimento de softwares educacionais, portanto, de 

extrema importância para uso educacional. 

4.1 Comentários Parciais 

           Neste capítulo foram abordadas as etapas da metodologia utilizada durante a 

realização da pesquisa sobre padrões de projetos, onde foi possível realizar a 

análise dos dados. Com base nos dados coletados foi possível verificar o grau de 

conhecimento dos padrões de projeto pelos profissionais do Estado do Tocantins, 

confirmando que os objetivos da pesquisa foram alcançados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

O estudo desenvolvido sobre Padrões de Projeto de software mais 

usados no Estado do Tocantins, buscou verificar o grau de conhecimento dos 

profissionais sobre padrões de Projeto GoF e quais mais utilizados para o 

desenvolvimento de softwares educacionais, com intuito de alcançar com êxito o 

objetivo proposto inicialmente.  

Devido ao fator de simplicidade de alguns dos padrões muitos são 

utilizados por analistas de sistemas que não tem conhecimento das técnicas, apenas 

porque após várias tentativas de soluções para problemas recorrentes em projetos, 

uma técnica especifica foi adotada como ideal.  

No Estado do Tocantins, muitos são os padrões utilizados pelos 

profissionais de informática, principalmente, o Composite, Observer, Facade, 

Memento e Prototype, e na docência principalmente, Singlenton e State.  

Essa pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de verificar os padrões 

de projetos mais utilizados no estado do Tocantins, o porquê dessa utilização e 

quais são apontados para desenvolvimento de softwares educacionais. Diante disso 

os objetivos propostos nesta pesquisa foram alcançados, pois os resultados obtidos 

constatam que há um grande uso dos padrões de projetos pelos profissionais no 

Estado do Tocantins, contribuindo assim de forma positiva para o desenvolvimento 

de softwares voltados para a educação.  

Por fim, a presente pesquisa trouxe contribuições significantes para o 

desenvolvimento de softwares com a utilização de padrões de projetos, 

possibilitando assim através deles, escolher o melhor para desenvolver aplicações 

educacionais que tenha uma maior facilidade e eficiência. Além disso, com a 

identificação dos padrões de projetos utilizados para desenvolvimento do software 

educacional, recomenda-se a atualização da ementa da disciplina de Engenharia de 

software do curso de Licenciatura em Computação, do IFTO Campus Porto 

Nacional-TO. 
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5.1 Trabalhos Futuros 

Para trabalhos futuros sugere-se uma pesquisa aprofundada de 

profissionais da área da educação que são operadores da computação no Estado do 

Tocantins, que usem padrões de projetos no seu dia a dia e que passam esse 

conhecimento aos seus alunos. Esses conhecimentos são de grande importância 

para a docência do ensino superior, pois permitirá aos estudantes desenvolver as 

habilidades de programação. 

Recomenda-se também pesquisas sobre os motivos do baixo uso dos 

padrões de projetos para desenvolvimento de softwares educacionais, visto que eles 

ajudam muito na programação, resolvendo problemas frequentes na mesma. Nesse 

sentido é importante dar continuidade a este trabalho, verificar as dificuldades de 

entendimento enfrentadas pelos profissionais, de maneira a se realizar análises de 

desempenho e eficiência, especialmente voltados para docência. E por fim propõe-

se que ensinem sobre padrões nos cursos superiores da área de computação, para 

que se usem mais no desenvolvimento de softwares educacionais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Questionário usado na coleta de dados da pesquisa 

PARTE I - DESIGN DA PESQUISA 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa para a elaboração 

de monografia, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 

Tocantins - IFTO Campus Porto Nacional, sob a orientação do professor Me. Rafael 

Miranda Correia e a coorientação da professora Ma. Deuzelina Tavares Chagas. 

Proposta de Pesquisa 

Assunto: Engenharia de Software. 

Tema: Padrões de projeto de informática mais usados no estado do 

Tocantins: Com ênfase em software educacional. 

Problema: Dentre os padrões de projetos existentes quais são os mais 

utilizados pelos gestores de projetos de informática no Estado do Tocantins e porquê 

de suas preferências? 

1- Objetivo Geral: 

1.1- Identificar os tipos de padrões de projetos existentes, verificar os 

mais utilizados no Estado do Tocantins e quais tem a maior usabilidade para 

softwares educacionais. 

2- Objetivos Específicos: 

2.1- Identificar os padrões de projetos existentes na literatura; 

2.2- Verificar os padrões de projetos mais utilizados e o porquê de sua 

utilização pelos gestores de informática no Estado do Tocantins; 

2.3- Apontar quais dos padrões são mais usados para o desenvolvimento 

de softwares educacionais. 

Assim, esta ferramenta de coleta de dados foi construída com base na 

escala de Likert de 5 pontos, como descritos a seguir: 

1. Pouquíssimo  

2 Pouco 
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3. Conheço 

4 Conheço Muito 

5 Conheço Muitíssimo 

6 Não conheço 

E com base nas respostas múltiplas escolhas na qual coloquei as opções 

em que eu pesquisei. 

Contudo, garantimos que as informações a serem inseridas serão 

utilizadas exclusivamente para fins desta pesquisa! 

PARTE II - DADOS DO RESPONDENTE 

Nome: 

E-mail: 

Área de Formação: 

Área de Atuação: 

Cidade onde mora: 

Qual o grau de conhecimento sobre os padrões de projetos de software? 

1. Pouquíssimo 

2 Pouco 

3. Conheço 

4. Conheço muito 

5. Conheço muitíssimo 

6. Não conheço 

 

PARTE III - SOBRE OS PADRÕES DE PROJETOS 

Considerando os 24 padrões de projetos abaixo relacionados.  

Quais você pontua como o mais utilizados, e o porquê de sua 

preferência? 

Padrão Observer 



50 

 

( ) ser notificado e atualizado automaticamente. 

( ) poder adicionar novos objetos a qualquer momento. 

( ) alteração no sujeito ou num observador não irão afetar o outro. 

( ) reutilização dos observadores e dos sujeitos. 

( ) define uma dependência de um-para-muitos. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Decorator 

( ) adiciona funcionalidade a objetos de forma dinâmica. 

( ) expandir uma instância sem precisar utilizar herança. 

( ) composição e delegação podem ser sempre usadas para adicionar novos 

comportamentos no tempo da execução. 

( ) englobar um componente com qualquer número de decoradores. 

( ) espelhar os tipos dos componentes que elas decoram. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Factory 

( ) encapsular a criação de objetos. 

( ) deixar a subclasse decidir quais objetos criar. 

( ) definir uma interface para criar um objeto. 

( ) possibilidade de implementação de classes concretas que podem ser alteradas 

sem afetar o cliente. 

( ) maior simplificação para os desenvolvedores quando é necessária a realização 

de refatoração no código. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

 Padrão Abstract Factory 
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( ) fornecer uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou 

dependentes sem especificar suas classes concretas. 

( ) o cliente é desvinculado de qualquer especificação dos produtos concretos. 

( ) implementação de um toolkit que disponibilize controles que funcionem em 

diferentes interfaces gráficas. 

 (  ) Outras _______________________________ 

(  ) não utilizo 

   Padrão Singleton 

( ) criar objetos únicos para os quais há apenas uma instância de si mesma. 

( ) fornecer um ponto global de acesso a instância. 

( ) a implementação de Java do Padrão Singleton utiliza um construtor particular, 

um método estático combinado com uma variável estática. 

 (  ) Outras _______________________________ 

(  ) não utilizo 

   Padrão Command 

( ) desconectar um objeto que faz uma solicitação do objeto que sabe como 

atende-la. 

( ) os comandos podem suportar a reversão das ações executadas através da 

implementação de um método undo() que restaura o objeto ao seu estado anterior, 

antes que seu método execute() seja chamado. 

( ) os comandos também podem ser usados para implementar registos de ações 

executadas (“logging”) e sistemas transacionais. 

( ) todos os objetos de comandos implementam a mesma interface. 

( ) encapsular uma solicitação como um objeto. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Adapter 
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( ) encaixar uma nova biblioteca de classes, adquirida de um fornecedor, em um 

sistema de software já existente. 

( ) vinculação do cliente a uma interface e não a uma implementação. 

( ) converter uma interface para outra. 

( ) permitir que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas 

( ) flexibilidade com o uso de diversos adaptadores. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Facade 

( ) ocultar toda complexidade de uma ou mais classes através de uma Facade 

(Fachada). 

( ) simplificar uma interface. 

( ) simplificar a utilização de um subsistema complexo apenas implementando uma 

classe que fornece uma interface única e mais razoável. 

( ) desconectar a implementação do cliente de qualquer subsistema. 

( ) unificar um conjunto de classes mais complexas que pertencem a um 

subsistema. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Template Method 

( ) definir os passos de um algoritmo, permitindo que alguns desses passos sejam 

implementados por subclasses. 

( ) reutilização de código. 

( ) definir métodos concretos, métodos abstratos e ganchos (hooks). 

( ) definição como final para impedir que as subclasses modifiquem o algoritmo. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 
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Padrão Interator 

( ) encapsular uma interação. 

( )fornecer uma maneira de acessar sequencialmente os elementos de um objeto 

agregado sem expor a sua representação subjacente. 

( )assumir a responsabilidade de acessar sequencialmente os elementos e 

transfere essa tarefa para o objeto interator. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Composite 

( ) permite construir estruturas de objetos na forma de árvores, contendo tanto 

composições de objetos como objetos individuais atuando como nós. 

( ) ignorar as diferenças entre composições de objetos e objetos individuais. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

 

Padrão State 

( ) permitir que um objeto mude de comportamento de acordo com seu estado 

interno. 

( ) representa cada estado como uma classe completa. 

( ) aumentar o número de classes no projeto. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Proxy 

( ) proporcionar um espaço reservado para outro objeto controlar o acesso a ele. 

( ) conexão a qualquer objeto.  

( ) criar um objeto representante que controla o acesso a outro objeto, que pode 

ser um objeto remoto, um recurso oneroso ou algo que exija segurança. 
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 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Mediator 

( ) encapsular como os objetos interagem. 

( ) alterar o comportamento da aplicação. 

( ) promover o fraco aclopamento ao evitar que os objetos se referiram uns aos 

outros explicitamente. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Visitor 

( ) representar uma operação a ser realizada sobre os elementos de uma estrutura 

de objetos. 

( ) Uso do padrão Visitor quando uma estrutura de objetos contém muitas classes 

de objetos com interfaces que diferem e deseja-se executar operações sobre 

esses objetos que dependem das suas classes concretas. 

( ) permite manter juntas operações relacionadas, definindo-as em uma única 

classe. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Strategy 

( ) definir uma família de algoritmos. 

( ) encapsular cada algoritmo como uma classe. 

( ) permitir que o algoritmo possa variar independentemente dos clientes que o 

utilizam. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 
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Padrão Builder 

( ) separar a construção de um objeto complexo de sua representação de modo 

que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. 

( ) simplificar a construção de objetos sem precisar conhecer os detalhes dessa 

construção. 

( ) separar a criação de um objeto complexo das partes que o constituem e como 

elas se combinam. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Memento 

( ) pode ser utilizado quando um instantâneo de estado de um objeto deve ser 

salvo de maneira que possa ser restaurado para esse estado mais tarde. 

( ) armazenar o estado interno de um objeto em um determinado momento, para 

que seja possível retorná-lo a este estado. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Prototype 

( ) permite que se crie novos objetos clonando um objeto inicial, chamado protótipo. 

( ) permite especificar novos objetos em tempo de execução. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Bridge 

( ) utilizado quando é desejável que uma interface possa variar independentemente 

das suas implementações. 

( )a hierarquia que define os tipos de janelas é separada da hierarquia que contém 

a implementação. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 
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Padrão Interpreter 

( ) Formato das consultas em banco de dados especializados como em SQL. 

( ) Formato de mensagens usados pelos protocolos de comunicação. 

( )Tradução/conversão de linguagens ou símbolos para outra linguagem como 

números romanos para números decimais. 

( )Uso em expressões regulares ou XML. 

( )Uso de interpretação de formato em datas como DD-MM-AAAA ou MM-DD-

AAAA. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Chain Of Responsibility 

( ) evitar a dependência entre um objeto receptor e um objeto solicitante. 

( ) Mais de um objeto pode tratar uma solicitação e o objeto que a tratará não é 

conhecido a priori; 

( )O objeto que trata a solicitação deve ser escolhido automaticamente; 

( )Deve-se emitir uma solicitação para um dentre vários objetos, sem especificar 

explicitamente o receptor; 

( )O conjunto de objetos que pode tratar uma solicitação deveria ser especificado 

dinamicamente. 

 ( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Business Delegate 

( ) separar a camada de apresentação/externa das regras/lógicas de negócio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Delegate
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( ) reduzir o acoplamento entre as camadas, porque o alto acoplamento pode 

causar vários problemas no projeto, recomendado na Java EE como padrão de 

projeto. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Padrão Flyweight 

( ) segregar a informação repetida em um objeto adicional que atenda as 

características de imutabilidade e comparabilidade (que consiga ser comparado 

com outro objeto para determinar se ambos carregam a mesma informação). 

( ) apropriado quando vários objetos devem ser manipulados em memória sendo 

que muitos deles possuem informações repetidas. 

( ) Outras _______________________________ 

( ) não utilizo 

Dos padrões citados acima, qual você utiliza para desenvolvimento de software 

educacional? 

MUITO OBRIGADA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java,_Enterprise_Edition
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APÊNDICE B – Proposta de Pesquisa do Trabalho 

Assunto: Engenharia de software  

Tema: PADRÕES DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MAIS 

UTILIZADOS NO ESTADO DO TOCANTINS: Com ênfase em software educacional.  

Problema: Dentre os padrões de projetos existentes quais são os mais utilizados 

pelos gestores de informática no Estado do Tocantins, quais tem maior usabilidade 

para software educacional e o porquê de suas preferencias? 

Objetivos: Objetivo Geral: Identificar os tipos de padrões de projetos existentes, 

verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais tem a maior usabilidade 

para softwares educacionais. 

Objetivos específicos:  

a)Identificar padrões de projetos na literatura; 

b) Verificar os padrões de projetos mais utilizados e o porquê de sua utilização pelos 

gestores de informática no Estado do Tocantins; 

c) Apontar quais dos padrões são mais usados para o desenvolvimento de softwares 

educacionais. 

Hipótese 

Os problemas que surgem na hora de desenvolver ou fazer manutenção 

de um software é um dos motivos pelo o qual ocorrem o uso de padrões de projetos 

no Estado do Tocantins. 

Justificativa 

A Informática, percebida como a associação de informações em 

deferência de computadores, sistemas de computação e suas aplicações, engloba 

aspectos teóricos, experimentais, de modelagem e padrões de projeto. 

O cenário contemporâneo da área de informação e comunicação se 

distingue, essencialmente, pela computação envolvendo todos os setores da 

sociedade. Ela está presente no comércio, na indústria, na área financeira, na área 

da saúde, na área do ensino e até na vida privada das pessoas.  

Aborda-se uma abertura que se atribui e que encanta de tal modo, que, 

uma vez que a informática se situa complicado permanece se vir reservado dela. 

Paradoxalmente, incorporado a este caso, averigua-se a extraordinária deficiência 
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de profissionais adequadamente classificados, tanto nas capitais, quanto 

especialmente, nos interiores, para admitir que a informática se abrigue de maneira 

pacífica e apropriada. 

Nesse contexto, esse trabalho mostrará os padrões de projetos existentes 

na literatura que possam garantir à criação e manutenção de software. Essa 

pesquisa busca analisar o grau de conhecimento dos profissionais em padrões de 

projetos e demonstrar a importância desse conhecimento nas áreas da docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

APÊNDICE C- Trabalhos realizados no decorrer do curso 
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ANEXO- Artigo Submetido no Decorrer do Curso 

Padrões de projetos de desenvolvimento de software mais utilizados 

no estado do Tocantins: ênfase em software educacional. 

Jéssica Kellen Dias Rosa (1) 

Rafael Miranda Correia (2) 

Deuzelina Tavares Chagas(3) 

 

Resumo – Este trabalho tem como objetivo identificar os tipos de padrões de 
projetos existentes, verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais têm a 
maior usabilidade para softwares educacionais. Para desenvolver esse trabalho foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica e também uma pesquisa de campo. Na 
pesquisa bibliográfica foram identificados os 24 padrões de projetos de softwares e 
na pesquisa de campo foram aplicados um questionário para saber quais eram os 
padrões mais utilizados pelos gestores de informática no Estado. Este trabalho deu-
se início com a seguinte problemática: Dentre os padrões de projetos existentes 
quais são os mais utilizados pelos gestores de projetos de informática no Estado do 
Tocantins e o porquê de sua utilização? A partir disso, foram realizadas pesquisas 
em bases de dados e em seguida, depois da aplicação do questionário, foram 
analisados quais os padrões mais utilizados no Tocantins, os motivos de suas 
usabilidades e quais são utilizados para desenvolvimento de softwares 
educacionais.  
Palavras-chave: Padrões de Projeto. Software Educacional. Usabilidade. 
  

Software development project standards most used in Tocantins 
state: emphasis on educational software. 

 
Abstract – This paper aims to identify the types of existing project standards, check 
the most used in the state of Tocantins and which have the highest usability for 
educational software. To develop this work, a bibliographic research and also a field 
research were performed. In the bibliographic research the 24 software design 
patterns were identified and in the field research a questionnaire was applied to know 
which were the most used patterns by the computer managers in the State. This 
work began with the following problem: Among the existing project standards which 
are the most used by computer project managers in the state of Tocantins and why 
their use? From this, databases were searched and then, after applying the 
questionnaire, we analyzed which standards are most used in Tocantins, the reasons 
for their usability and which are used for the development of educational software. 
Keywords: Design Patterns. Educational software. Usability. 

                                            
1  Acadêmica de Licenciatura em Computação do Campus de Porto Nacional, do Instituto Federal do Tocantins - 

IFTO. *jessicakellen01@gmail.com 
2 Professor Mestre Coordenador do curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional , do 

Instituto Federal do Tocantins - IFTO. *rafaelmiranda@ifto.edu.br 
3 Professora Mestre do curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional, do Instituto Federal do 

Tocantins - IFTO. *deuzelina.chagas@ifto.edu.br 
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Introdução 

A tecnologia está em toda parte, por meio de uma série de recursos e 

possibilidades para, dentre tantas outras coisas, permitir a execução mais rápida de 

tarefas; dar acesso às mais diversas fontes de informações; facilitar a comunicação, 

independentemente de onde e quando se esteja, especialmente, pela Internet. 

 Novas concepções políticas, econômicas e culturais têm sido geradas pela 

interligação, dessa disseminação de informações, desse acesso possível, dessa 

globalização estabelecida (CALDAS, NOBRE, GAVA, 2014). Diante desse quadro, 

dessa denominada sociedade do conhecimento, vê-se que a informática, por meio 

do desenvolvimento de softwares específicos, vem sendo aplicada a diversas áreas 

como: gestão de serviços, comércio, automação industrial, medicina, educação entre 

outras. Em outras palavras, o uso de softwares está cada vez mais presente em 

qualquer ramo de atuação, e não seria diferente nas escolas. Torna-se comum esse 

uso em sala de aula. Mas essa utilização de softwares educacionais só tem 

eficiência se for usada como ferramenta de auxílio nas atividades, contribuindo 

assim para melhores aulas e motivação dos alunos e professores. 

Especialista de software, frequentemente, esbarra-se com dificuldades que 

apresentaram problemas semelhantes em programas anteriores. Os padrões de 

projeto (design patterns, em inglês) surgem aos projetistas de software apontado a 

componentes como uma ajuda na resolução de dificuldades fundamentada em 

soluções que foram satisfatórias em projetos anteriores (SHALLOWAY, TROTT, 

2014). Em resumo, padrões de Projeto são soluções relacionadas para ocasiões 

comuns do desenvolvimento de software.  

Baseados em experiências prévias, os padrões definem como partes do 

software devem ser modeladas a fim de resolver certos problemas ou de evitá-los. 

Projetar software para reuso é difícil porque se deve procurar por uma boa 

decomposição do problema e a abstração correta, além de flexibilidade, 

modularidade e elegância.  

A informática simula a fundamental área de ciência e tecnologia sobre a qual 

conforta essa nova sociedade, a sociedade digital, e a nova ordem econômica 

mundial, estabelecendo por isso instrumento basal para o incremento na aludida era 

do conhecimento.  
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Nesse sentido, Lüdke e André (1986) ressaltam que esse conhecimento 

construído não é somente fruto da curiosidade, da inquietação, da inteligência e da 

atividade investigativa do pesquisador. Há também o resgate do que já foi estudado 

por vários pesquisadores acerca de determinado tema a fim de promover uma 

continuação, um avanço de teorias de acordo com as mudanças na sociedade e na 

ciência. 

Nessa sociedade do conhecimento e da aprendizagem professores, alunos e 

a própria escola assumem novos papeis. O modelo de informática sugerido pelo 

Estado agrupa Governo e Sociedade, delibera seus campos e formas de interação e 

articulação, procurando com isso, frutos de escala e sinergia para o incremento de 

ações públicas e privadas da era da informação cooperando para a ascensão do 

desenvolvimento educacional, social e econômico. O docente advém a ser peça 

principal não só no design e na preparação de recursos didáticos como ainda 

durante todo o método do ensino e aprendizagem. É nesse contexto que pensamos 

na atuação do profissional/professor, que atue direta ou indiretamente com a 

informática na Educação (CIVITA, 2011).  

Em especial, faz-se necessário refletir sobre a prática docente existente nas 

escolas, quanto ao uso da tecnologia. É importante ressaltar que projetos 

frequentemente emergem de um processo interativo, ou seja, tentativos e muitos 

erros. Sendo assim surge a problemática: dentre os padrões de projetos existentes 

quais são os mais utilizados pelos gestores de projetos de informática no Estado do 

Tocantins e o porquê de sua utilização?  

Com o objetivo geral de identificar os tipos de padrões de projetos existentes, 

verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais tem a maior usabilidade 

para softwares educacionais. E os objetivos específicos: identificar os padrões de 

projetos existentes na literatura e o grau de conhecimento sobre eles; verificar os 

padrões de projetos mais utilizados e o porquê de sua utilização pelos gestores de 

informática no Estado do Tocantins e apontar quais dos padrões são mais usados 

para o desenvolvimento de softwares educacionais. 

A problemática dessa pesquisa é: os padrões de projetos de softwares são 

utilizados pelos gestores de informática no estado do Tocantins, sendo que cada um 

tem um especificidade para o uso. Alguns destes padrões são empregados em 

desenvolvimento de softwares educacionais. 
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            Este trabalho tem a seguinte justificativa: a informática, percebida como a 

associação de informações em deferência de computadores, sistemas de 

computação e suas aplicações, engloba aspectos teóricos, experimentais, de 

modelagem e padrões de projeto. 

O cenário contemporâneo da área de informação e comunicação se distingue, 

essencialmente, pela computação envolvendo todos os setores da sociedade. Ela 

está presente no comércio, na indústria, na área financeira, na área da saúde, na 

área do ensino e até na vida privada das pessoas.  

Aborda-se uma abertura que se atribui e que encanta de tal modo, que, uma 

vez que a informática se situa complicado permanece se vir reservado dela. 

Paradoxalmente, incorporado a este caso, averígua-se a extraordinária deficiência 

de profissionais adequadamente classificados, tanto nas capitais, quanto 

especialmente, nos interiores, para admitir que a informática se abrigue de maneira 

pacífica e apropriada. 

Nesse contexto, esse trabalho mostrará os padrões de projetos existentes na 

literatura que possam garantir à criação e manutenção de software. Essa pesquisa 

busca analisar o grau de conhecimento dos profissionais em padrões de projetos e 

demonstrar a importância desse conhecimento nas áreas da docência. 

Materiais e Métodos 

Este capítulo apresenta os caminhos percorridos até a etapa final da 

pesquisa. Primeiro, apresenta o tipo de pesquisa, assim como o método adotado. Na 

sequência apresenta a identificação dos padrões de projetos e todas as suas 

etapas.  

Tipos de pesquisa 

  Esse tópico descreve o tipo de pesquisa e os métodos realizados. Esta 

etapa da pesquisa utilizou-se como procedimento técnico uma pesquisa 

bibliográfica. Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica é um 

resumo geral sobre os principais trabalhos já realizados, coberto de importância, por 

serem capazes de oferecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

Após a pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa de campo. Para 

Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

colher informações e/ou conhecimentos a respeito de um problema, a fim de 
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procurar uma resposta, ou uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  

As fases da pesquisa de campo exigem, em primeiro lugar, a realização de 

uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Em segundo lugar, conforme a 

natureza da pesquisa deve-se estabelecer as técnicas que serão utilizadas na coleta 

de dados e na determinação da amostra, que deverá ser representativa e suficiente 

para apoiar as conclusões. Por fim, anteriormente a coleta de dados é preciso 

estabelecer tanto as técnicas de registro desses dados como as técnicas que serão 

utilizadas em sua análise posterior (MARCONI, LAKATOS, 2010). 

A coleta de dados dessa pesquisa foi feita em dois momentos. O primeiro foi 

uma pesquisa bibliográfica através de base de dados como: ACM Digital Library; 

ScienceDirect – Elsevier; IEEE Xplore; Emerald; Google Scholar; Microsoft 

Academic; ISI Web of Science; Wiley InterScience; IEEE Xplore com o objetivo de 

buscar através de livros e artigos conceitos sobre padrões de projeto. O segundo 

momento foi a aplicação do questionário a fim de diagnosticar o grau de 

conhecimento desses padrões por profissionais do Estado do Tocantins.  Segundo 

Marconi e Lakatos (2010) questionário é uma ferramenta de coleta de dados 

formada por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador. 

 Método de pesquisa  

A pesquisa usa como método o estudo descritivo que segundo Gil (2010) 

refere-se ao estudo e da caracterização das características, propriedades ou 

relações presentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada. Os estudos 

descritivos, bem como os exploratórios, proporcionam, na pesquisa mais ampla e 

completa, as tarefas da concepção clara do problema e da hipótese como tentativa 

de solução. 

O trabalho em questão usa como método a pesquisa quali-quantitativa, 

segundo Santos (2014) a pesquisa quali-quantitativa é realizada a partir dos 

processos da análise e interpretações dos dados coletados que variam 

significantemente em função das diferentes linhas de pesquisa cientifica, de modo 

alcançar uma compreensão e explicação mais ampla do tema estudado. 
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Dessa forma fez-se uso dos métodos estatísticos, tendo em vista a necessidade 

de tornar quantificável algumas informações do questionário. 

Identificação dos padrões de projetos 

Foi realizada uma ampla pesquisa bibliografia em livros/artigos, dissertações 

e monografias com o objetivo de identificar os padrões de projeto. Mediante as 

pesquisas realizadas foram extraídos todos os padrões de projeto encontrados na 

literatura.  

1° Etapa: A pesquisa deu-se início a partir de um problema diagnosticado: 

Dentre os padrões de projetos existentes quais são os mais utilizados pelos gestores 

de projetos de informática no Estado do Tocantins? 

2° Etapa: Diante do problema diagnostica foi feito os seguintes termos de 

busca: padrões de Projeto, software educacional, arquitetura de software, docência, 

informática.    

3° Etapa: Depois de elaborar os termos de busca foi feita uma pesquisa 

nas bases de dados a fim de extrair em artigos/livros os padrões de projeto. 

4° Etapa: Após as pesquisas feitas nas bases de dados foi feita uma 

seleção dos trabalhos mais relevantes para o decorrer da pesquisa. 

5° Etapa: Para os que estavam em língua estrangeira, foi feita a tradução 

dos mesmos. 

6° Etapa: Após a tradução dos artigos/livros, foram extraídos 24 padrões 

de projetos, seus tipos e suas intenções. 

De igual modo que foi identificado os padrões de projetos, dentre estes foram 

extraídos os padrões utilizados para desenvolvimento de software educacional. 

Confecção do questionário da pesquisa 

Após a identificação dos padrões de projeto, foi confeccionado um 

questionário de pesquisa, o questionário de pesquisa foi elaborado no Google forms, 

com base na escala de Likert de 5 pontos. Segundo Júnior e Costa:  

A grande vantagem da escala de Likert é sua 

facilidade de manuseio, pois é fácil a um pesquisado emitir um 

grau de concordância sobre uma afirmação qualquer. 
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Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica 

nas métricas que utilizaram esta escala contribuiu 

positivamente para sua aplicação nas mais diversas pesquisas” 

(COSTA, 2011). 

 

Respeitando a escala de Likert de cinco pontos, o questionário foi 

elaborado com uma escala que inicia como descrito: a) 1 – Pouquíssimo; b) 2 – 

Pouco; c) 3 – Conheço; d) 4 - Conheço muito; e) 5 - Conheço muitíssimo; f) Não 

conheço.  

O questionário foi dividido em três partes, a primeira foi realizada a 

apresentação da pesquisa seguido do objetivo da mesma, na segunda parte 

constituía os dados dos respondentes e por fim, a terceira etapa traz as questões da 

pesquisa sobre os padrões de projetos. O questionário da pesquisa encontra-se no 

apêndice A deste trabalho. 

Após as etapas anteriores o questionário de pesquisa foi submetido via e-

mail para profissionais especialmente da área da computação. Nesta etapa, Kotler 

(2006) enfatiza que o processo de pesquisa pode ser classificado como um 

processo comunicativo entre o pesquisador e o pesquisado. 

O instrumento de coleta de dados foi um formulário com 24 questões na 

plataforma Google Docs. O formulário foi enviado via e-mail com uma nota 

explicativa sobre a pesquisa e a importância da participação do pesquisado.  Isso 

possibilitou as respostas em tempo real. De posse dessas informações nas planilhas 

eletrônicas do pacote Google Docs, esses mesmos dados foram exportados para a 

planilha do Microsoft Excel, pois esta ferramenta permite fazer uma análise e 

tabulação dos dados com mais precisão e facilidade.  

No segundo momento, foram aplicados os métodos estatísticos para a 

tabulação dos dados e por fim os resultados foram impressos em gráficos gerados 

pela ferramenta utilizada. 

Universo pesquisado  

O universo pesquisado foi de licenciados em computação, cientistas da 

computação, técnicos em informática, graduados em sistemas da informação, 
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analistas e desenvolvedores de sistemas e discentes da área da computação. 

Totalizando 82 pesquisados. 

Resultados e Discussões 

Este capítulo apresenta os dados coletados a partir do questionário 

aplicado. Destacamos que o objetivo desse estudo foi identificar os tipos de padrões 

de projetos existentes, verificar os mais utilizados no Estado do Tocantins e quais 

têm a maior usabilidade para softwares educacionais. 

       A tabela 1, a seguir apresenta os 24 padrões de projetos identificados 

na literatura.  

Tabela 1-Padrões de Projetos identificados. 

Padrão 

Observer 

Padrão Decorator Padrão Factory 

Padrão 

Abstract 

Factory 

Padrão Singlenton Padrão Command 

Padrão 

Adapter 

Padrão Facade Padrão Templade Method 

Padrão 

Interator 

Padrão Composite Padrão State 

Padrão Proxy Padrão Mediator Padrão Visitor 

Padrão 

Strategy 

Padrão Builder Padrão Memento 

Padrão 

Prototype 

Padrão Bridge Padrão Interpreter 

Padrão Chain 

Of 

Responsibility 

Padrão Business 

Delegate 

Padrão Flyweight 
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Padrão 

Observer 

Padrão Decorator Padrão Factory 

Padrão 

Abstract 

Factory 

Padrão Singlenton Padrão Command 

Padrão 

Adapter 

Padrão Facade Padrão Templade Method 

Padrão 

Interator 

Padrão Composite Padrão State 

Fonte: (GAMMA et al, 2010; FREEMAN e FREEMAN, 2017; RICARTE, 2016; ). Adaptado pela 

autora. 

A Figura 1 traz dados do universo da pesquisa, ou seja, a área de 

formação dos 82 pesquisados, nos quais 48 são licenciados em computação, 11 

cientistas da computação, 10 técnicos em informática, 7 graduados em Sistemas da 

Informação (TI), 4 analistas e desenvolvedores de sistemas e 2 discentes.  

                      Figura 3-Área de formação. 

                    Fonte: A autora (2019). 

           Em seguida, conforme a figura 2 buscou-se avaliar o nível de conhecimento 

dos respondentes em relação aos 24 padrões de projetos software identificados.  
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Figura 4-Relação ao grau de conhecimento sobre os padrões de projeto de software. 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo a figura 2, podemos visualizar que 54% dos pesquisados 

conhecem, 23% possuem pouco conhecimento, 18% conhecem muito, 3% 

conhecem muitíssimo e 2% não conhecem. Não foi pontuado pouquíssimo 

conhecimento. 

Depois de avaliar as áreas de formação e os níveis de conhecimento dos 

respondentes, foi questionado, considerando os 24 padrões de projetos, a seguinte 

questão: Dentre os tipos de padrões de projeto aplicados em informática abaixo 

relacionados qual você pontua como o mais utilizado, e o porquê de sua 

preferência? 

 A tabela 2 demonstra os padrões de projetos mais utilizados pelos gestores no 

Estado do Tocantins e o motivo de sua usabilidade. 

Tabela 2-Padrões de Projetos e o motivo de uso. 

Padrão de 

Projeto 

Quantidade 

de pessoas 

que usam 

Quantidade de pessoas 

que não utilizam 

Motivo de seu uso 

1 Pouquíssimo
2%

2 Pouco
24%

3 Conheço
54%

4 Conheço Muito
18%

5 Conheço 
Muitíssimo

0%

Não conheço
2%

Grau de Conhecimento Sobre os Padrões de Projetos
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Padrão 

Composite 

60 13 Permite construir 

estruturas de objetos 

na forma de árvores. 

Padrão 

Observer 

56 4 Por ser notificado e 

atualizado 

automaticamente. 

Padrão 

Facade 

56 10 Ocultar toda 

complexidade de 

uma ou mais classes 

através de uma 

Fachada. 

Padrão 

Memento 

55 13 Um objeto pode ser 

salvo de maneira que 

possa ser restaurado. 

Padrão 

Prototype 

54 13 Permite que se crie 

novos objetos 

clonando um objeto 

inicial, chamado 

protótipo. 

Padrão 

Template 

Method 

53 14 Definir os passos de 

um algoritmo. 

Padrão 

Builder 

51 17 Separar a construção 

de um objeto. 

Padrão 

Adapter 

51 11 Encaixar uma nova 

biblioteca de classes. 

Padrão 

Decorator 

50 5 Por que adiciona 

funcionalidade a 
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objetos de forma 

dinâmica. 

Padrão 

Abstract 

Factory 

48 14 Fornecer uma 

interface para criar 

famílias de objetos 

relacionados ou 

dependentes. 

Padrão 

Factory 

47  8  Pra encapsular a 

criação de objetos. 

Padrão State 47 15 Permitir que um 

objeto mude de 

comportamento de 

acordo com seu 

estado interno. 

Padrão 

Interator 

45 8 Encapsular uma 

interação 

Padrão Bridge 43 16 Utilizado quando é 

desejável que uma 

interface possa variar 

independentemente 

das suas 

implementações. 

Padrão Visitor 43 8 Contém muitas 

classes de objetos 

com interfaces 

diferentes. 

Padrão 

Flyweight 

42 18 Segregar a 

informação repetida 

em um objeto 
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adicional que atenda 

as características de 

imutabilidade e 

imutabilidade. 

Padrão Chain 

Of 

Responsibility 

39 21 Evitar a dependência 

entre um objeto 

receptor e um objeto 

solicitante. 

Padrão 

Command 

39 8 Os comandos podem 

suportar a reversão 

das ações 

executadas. 

Padrão 

Singleton 

37 16 Criar objetos únicos 

para os quais há 

apenas uma 

instância de si 

mesma. 

Padrão 

Mediator 

36 13 Encapsular como os 

objetos interagem. 

Padrão 

Interpreter 

35 12 Formato das 

consultas em banco 

de dados 

especializados como 

em SQL. 

Padrão Proxy 34 16 Proporcionar um 

espaço reservado 

para outro objeto 

controlar o acesso a 

ele. 
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Padrão 

Business 

Delegate 

32 23 Separar a camada de 

apresentação/externa 

das regras/lógicas de 

negócio. 

Padrão 

Strategy 

26 15 Definir uma família 

de algoritmos. 

FONTE: Rosa (2019), produção próprio autor 

Com base na tabela 6 os padrões de projetos mais utilizados pelos gestores 

de informática foram: Padrão Composite que 60 gestores usam ele porque permite 

construir estruturas de objetos na forma de árvores, o Padrão Observer é usado por 

56 gestores, pois é notificado e atualizado automaticamente, o Padrão Facade 

também usado por 56 gestores pelo motivo de ocultar toda complexidade de uma ou 

mais classes através de uma Fachada, o Padrão Memento foi apontado por 55 

gestores pelo fundamento de que um objeto pode ser salvo de maneira que possa 

ser restaurado. E o Padrão Prototype é usado por 54 gestores por permitir que se 

crie novos objetos clonando um objeto inicial. 

Ainda com base na tabela 6, os padrões menos utilizados pelos gestores de 

informática foram: Padrão Mediator que 36 gestores usam ele por encapsular como 

os objetos interagem. Em seguida o Padrão Proxy que 34 gestores usam por 

proporcionar um espaço reservado para outro objeto controlar o acesso a ele, o 

Padrão Business Delegate usado por 32 gestores por separar a camada de 

apresentação externa das regras lógicas de negócio. E os menos utilizados desses 

24 padrões de projetos é o Padrão Strategy que apenas 26 gestores apontaram-no 

pelo motivo de definir uma família de algoritmos.  

   Em seguida, foi feita a seguinte pergunta: dos padrões citados acima, 

qual você utiliza para o desenvolvimento de software educacional? E mediante a ela 

obteve-se a resposta de que os padrões de projetos mais utilizados para o 

desenvolvimento de softwares educacionais são 10, sendo eles: padrão observer, 

padrão mediator, padrão prototype, padrão strategy, padrão state, padrão abstract 

factory, padrão flyweight, padrão adapter, padrão bridge e padrão singlenton (tabela 

7). 
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Tabela 8- Padrões de Projetos apontados como mais usados para desenvolvimento de 

softwares educacionais. 

Quantid

ade de gestores 

que apontaram 

esse padrão 

Padrões de Projetos Apontados para 

desenvolvimento de Software Educacional 

15 Padrão Singleton 

12 Padrão Strategy 

10 Padrão State 

9 Padrão Mediator 

8 Padrão Abstract Factory 

7 Padrão Observer 

7 Padrão Prototype 

5 Padrão Bridge 

5 Padrão Flyweigh 

4 Padrão Adapter 

FONTE: Rosa (2019), produção próprio autor 

            Foram esses os padrões apontados pelos respondentes do 

questionário. Visto que o padrão Singlenton foi o mais apontado pelos gestores 

como usado para uso de desenvolvimento de software educacional, 15 

mencionaram que o usava. Em seguida 12 gestores apontaram o padrão Strategy, 

depois 10 apontaram o padrão Staty, 9 o padrão Mediator, 8 o padrão Abstract 

Factory, 7 o padrão Observer, 7 o padrão Prototype, 5 o padrão Bridge, 5 o padrão 

Flyweigh e 4 o padrão Adapter.  Como foi uma pergunta aberta de resposta curta, 

cada gestor citou um padrão. Visto que os demais não foram citados por eles. 

Apenas esses são apontados por eles para desenvolvimento de softwares 

educacionais. Portanto, de extrema importância para uso educacional. 
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Considerações finais 

O estudo desenvolvido sobre Padrões de Projeto de informática com foco na 

docência mais usados no Estado do Tocantins, buscou verificar o grau de 

conhecimento dos profissionais sobre padrões de Projeto GoF, com intuito de 

alcançar com êxito o objetivo proposto inicialmente. E assim, através dos resultados 

final, auxiliar desenvolvedor a reparar as falhas de usabilidade encontradas em 

vários padrões de projeto voltados para a docência. 

Devido ao fator de simplicidade de alguns dos padrões muitos são utilizados 

por analistas de sistemas que não tem conhecimento das técnicas, apenas porque 

após várias tentativas de soluções para problemas recorrentes em projetos, uma 

técnica especifica foi adotada como ideal.  

No Estado do Tocantins, muitos são os padrões utilizados pelos profissionais 

de informática, principalmente, o Composite, Observer, Facade, Memento e 

Prototype, e na docência principalmente, Singlenton e State. Nesse sentido percebe-

se que os profissionais são capazes de propor novos padrões conforme vão 

adquirindo experiência no desenvolvimento. 

É importante ressaltar que o âmbito do trabalho é todo o Estado do Tocantins, 

conforme já mencionado, possui 139 municípios, porém devido a problemas de 

internet na maioria deles não foi possível abranger mais municípios e dessa forma 

verificar os padrões por eles utilizados.  

Essa pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de verificar o grau de 

conhecimento dos padrões de Projeto e de identificar a relevância dessa informação 

para a docência. Diante disso os objetivos propostos nesta pesquisa foram 

alcançados. Pois os resultados obtidos constatam que há um alto grau de 

conhecimento dos padrões de projetos pelos profissionais no Estado do Tocantins, 

contribuindo assim de forma positiva para o desenvolvimento de softwares voltados 

para a educação.  

Por fim, a presente pesquisa trouxe contribuições significantes para o 

desenvolvimento de softwares com a utilização de padrões de projeto, possibilitando 

assim através deles, escolher o melhor para desenvolver aplicações educacionais 

que tenha uma maior facilidade e eficiência. Além disso, com a identificação dos 

padrões de projetos utilizados para desenvolvimento do software educacional, 
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recomenda-se com base nesta pesquisa a atualização da ementa da disciplina de 

engenharia de software do curso de licenciatura em computação do IFTO Campus 

Porto Nacional-TO. 
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