
olorido e de interface di-
nâmica, o software edu-
cacional Down Up reú-
ne jogos matemáticos, de 
memória, quebra-cabeças 
e até um bate-papo perso-
nalizado, tudo para aju-

dar portadores da síndrome de Down a 
utilizar o computador para aprender e 
brincar. Criado por dois alunos do En-
sino Médio, o programa nasceu a partir 
de um diálogo ouvido no elevador. 

Aluna do curso técnico de Informática, 
Ludymila Lobo, de 18 anos, escutou sem 
querer uma conversa entre uma mãe e 
seu filho portador de síndrome de Down. 
"Ele falou: 'Mãe, quando eu chegar em ca-
sa, posso ligar o computador?' Foi aí que 
tive essa idéia de criar um software edu-
cacional para ajudar os portadores da sín-
drome de Down a usarem o computador." 

Esse software foi criado nos labora-
tórios de uma das principais referên-
cias em ensino técnico da Região Nor-
te, a Fundação Nokia de Ensino, em Ma-
naus (AM), onde Ludymila estudava. A 
idéia do programa é contribuir para a 
inclusão digital dos portadores da sín-
drome de Down, ao melhorar e estimu-
lar a aprendizagem por meio do compu-
tador. "O sistema todo é focado no prin-
cipal problema deles, que é a dificul-
dade de concentração. Como eles não 
conseguem ficar muito tempo fazen-
do uma determinada atividade, a gente 
procurou fazer uma interface bem dinâ-
mica e diferente", explica Ludymila, que 
produziu o software em parceria do co-
lega de classe Erick Costa, também de 18 
anos. Idealizado para usuários de todas 
as idades, o programa utilizou a lingua-
gem de programação Flash para criar 
nove jogos, ferramenta de bate-papo, 
seção de vídeos, relógio e calendário. 

TEORIA E PRÁTICA 
Escolhido o tema, Ludymila e Erick 
começaram a trabalhar no projeto. A 
primeira fase, a pesquisa prévia sobre 
o tema da síndrome de Down, ocupou 
praticamente a metade dos seis meses 
gastos entre a elaboração da metodo-

logia do projeto até o desenvolvimento 
do protótipo. Orientador do projeto e 
coordenador da área de ensino técnico 
da Fundação Nokia, o professor Mar-
den dos Santos considera a fase de pes-
quisa importante para dar ao aluno in-
formações específicas daquela área em 



que ele quer atuar. Segundo ele, no iní-
cio do projeto os alunos eram progra-
madores de software, mas não esta-
vam familiarizados com a parte peda-
gógica do trabalho com os portadores 
da síndrome de Down. 

"E extremamente importante co-
nhecer as pesquisas e as ações já exis-
tentes na área, além de ver as neces-
sidades, tanto do docente que traba-
lha com esse público quanto do pró-
prio aluno", explica o orientador. 
Um dos jogos foi desenvolvido a partir 
da descoberta dos alunos - por meio da 
pesquisa feita em livros e na internet 
- de que os portadores têm dificulda-
de em diferenciar um elemento em um 
conjunto. "Para alguns é difícil saber o 
que é igual ou o que é diferente. Então, 
criamos um jogo de juntar os pares de 
animais, o esquilo com a esquila, por 
exemplo", conta Ludymila. 

Outra fase, considerada essencial 
pelos alunos, foi o contato com o cená-
rio de implementação do software. No 
caso, o programa foi testado na Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae), em Manaus. Para Lu-
dymila, as visitas e conversas com alu-
nos e professores ajudaram a perceber 
com mais clareza as dificuldades dos 
portadores da síndrome de Down na 
hora de usar o computador. Na insti-
tuição, foi possível observar a dificul-
dade de alguns em manipular o mou-
se, o que contribuiu para o desenvol-
vimento de jogos focados na coorde-
nação motora. Outro cuidado dos alu-
nos foi em tentar sempre passar men-
sagens positivas e de incentivo ao uso 
do computador. "A visita à instituição 
especializada derruba vários tabus. O 
aluno vê que aquele é um jovem como 
qualquer outro, que também tem o di-

reito de estar inserido no contexto tec-
nológico", conta Marden. Para Ludy-
mila, a maior dificuldade foi equilibrar 
o desenvolvimento do projeto com as 
matérias regulares, as matérias técni-
cas e o cursinho pré-vestibular. 

FUNDAÇÃO NOKIA 
Considerada a melhor escola técnica 
do Norte brasileiro, a instituição exis-
te desde 1986 em pleno Distrito Indus-
trial, bairro onde se localizam as prin-
cipais empresas do Polo Industrial de 
Manaus. O local funcionou inicialmen-
te como centro profissionalizante em 
informática. Depois, o centro foi desa-
tivado e assumido pela Sharp do Brasil, 
que incluiu o curso de Eletrônica na ins-
tituição. Em 2001, a empresa finlandesa 
Nokia tornou-se mantenedora da Fun-
dação. Atualmente, a Fundação Nokia 
de Ensino oferece para seus 421 alunos 
quatro cursos técnicos, realizados jun-
tamente com o Ensino Médio regular: 
Informática, Mecatrônica, Telecomu-
nicações e Eletrônica. A escola é gratui-
ta, mas é preciso passar por um proces-
so seletivo mais concorrido do que o de 
alguns vestibulares: são 28 candidatos 
para cada uma das 160 vagas abertas 
todos os anos. Perto de 75% das vagas 
são reservadas para alunos que tenham 
cursado os três últimos anos em escolas 
públicas. "Fiz dois meses de cursinho 
preparatório", lembra Ludymila. Uma 
vez na Fundação, o desafio foi acostu-
mar-se com a carga horária integral e o 
número de matérias (eram 18 ao todo). 
"No começo todo mundo ia mal. Mas foi 
bom para adquirir um ritmo diferente 
de estudos", conta ela. 

Apresentado este ano na Feira Brasi-
leira de Ciências e Tecnologia (Febra-
ce), uma das mais importantes feiras 
de ciências do Pais, Down Up ganhou 
medalha de prata na categoria Ciências 
Sociais Aplicadas. Mas o trabalho não 
terminou com a premiação. O softwa-
re, cuja patente pertence à Fundação 
Nokia, foi doado para a Apae de Ma-
naus, onde também foi instalado um 
laboratório com computadores. "Co-
mo ele está em uso, se acontecer algum 
problema, preciso ir até lá fazer a ma-
nutenção. Também quero tentar de-
senvolver outros jogos para o softwa-
re", afirma Ludymila, que hoje cursa 
Ciências da Computação na Universi-
dade Federal do Amazonas. 
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