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RESUMO 

 
 
Na atualidade, observa-se que a tecnologia tem evoluído consideralvemente se 
fazendo presente no dia a dia das pessoas, seja como meio para auxiliar a 
sobrevivência, como aspecto para possibilitar o lazer e, até mesmo, para a 
realização de atividades ligadas ao ensino e aprendizado. Nesse sentido, percebe-
se que o uso de computadores tem se tornado uma ferramenta essencial, uma vez 
que possibilita que ações cotidianas sejam realizadas de maneira mais clara e 
otimizadas, facilitando tarefas e estimulando o raciocínio para as áreas envolvidas. 
Baseado nas vantagens adivindas do uso de computadores como auxílio à vida das 
pessoas. Este trabalho apresenta um estudo sobre Jogos Digitais Educacionais, com 
vistas a identificar os benefícios de sua utilização como suporte ao ensino e 
apresendizagem. Mecanismos de aprendizagens tradicionais possuem pontos 
positivos e negativos para a sociedade, uma vez que podem, por exemplo, não 
captar a essência do aprendizado no que se refere aos aspectos de despertar a 
atenção do aluno e garantir que o mesmo possa aprender. Considerando tais 
observações, este trabalho ilustra o desenvolvimento de um Jogo Digital 
Educacional voltado ao aprendizado sobre as leis de trânsito, conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). O jogo intitulado Trânsito Legal tem por objetivo auxiliar no 
ensino das leis enquanto o aluno se diverte, de modo que sua atenção seja voltada 
a um jogo que provê informações que geram conhecimento de uma maneira 
divertida. Para projetar o jogo, além do estudo aprofundado sobre a área e as 
tecnologias envolvidas, foi feita uma pesquisa utilizando a metodologia survey, 
baseada na opinião de especialistas. Esta teve por intuito coletar informações 
consistentes para a produção do jogo, as quais foram analisadas para serem 
definidos os requisitos implementados no jogo, considerando as características que 
o jogo deve apresentar e as ações possíveis a serem realizadas pelos usuários. 
Posterior a esta análise o jogo foi desenvolvido e um estudo de caso foi 
implementado e aplicado para avaliar o mesmo. Os participantes deste estudo foram 
definidos baseados em uma seleção que apresenta uma amostragem com 
características voltadas ao desenvolvimento de software e 
professores/pesquisadores da área de Ciência da Computação. Adicionalmente, 
foram selecionados participantes por meio da amostragem por conveniência.Apos os 
relato de erro e sujestões, coletadas no estudo de caso hove algumas mudanças no 
jogo e foram definidos os aspectos de trabalhos futuros. Nesse sentido, espera-se 
que o trabalho desenvolvido possa contribuir não apenas com o desenvolvimento de 
um sistema de software, seguindo restrições e regras de implementação, mas 
também como um meio de pesquisa para a área de Jogos Digitais Educacionais e 
áreas da educação, nas quais são relacionadas aos critérios para ensino e 
aprendizado.    
 
 
Palavras-chave Engenharia de Software; Jogos Digitais Educacionais; Educação; 
Métodos de Aprendizagem. 



 

 

ABSTRACT 

 
Currently, it is observed that technology has evolved considerably becomes present 
in everyday life of people, either as a means to assist survival, as an aspect to enable 
leisure and even to carry out activities related to teaching and learning. In this sense, 
it is clear that the use of computers has become an essential tool as it enables 
everyday actions are conducted in a clearer and more optimized way, facilitating 
tasks and stimulating reasoning for the areas involved. Based on adivindas 
advantages of using computers as an aid to people's lives. This paper presents a 
study of Educational Digital Games, in order to identify the benefits of its use as an 
educational support and learning. Traditional learning mechanisms have wins and 
loses for society as it may, for example, do not capture the essence of learning in 
relation to aspects of raising awareness of the student and ensure that it can learn. 
Considering these observations, this paper illustrates the development of a Digital 
Game Educational geared to learning about traffic laws, as the Brazilian Traffic Code 
(CTB). The game titled Transit Cool aims to assist in the law school while the student 
has fun, so that their attention is focused on a game that provides information to 
generate knowledge in an entertaining way. To design the game, in addition to in-
depth study of the area and the technologies involved, a search was performed using 
the survey methodology, based on expert opinion. This order was to collect 
consistent information for the production of the game, which were analyzed to be 
defined the requirements implemented in the game, considering the characteristics 
that the game should present and possible actions to be performed by users. After 
this analysis the game was developed and a case study was implemented and 
applied to evaluate the same. The participants in this study were defined based on a 
selection that has a sample with features aimed at software development and 
teachers / researchers of computer science. In addition, participants were selected 
through the sampling convenience .Before the bug report and sujestions collected in 
the case study hove some changes in the game and aspects of future work were 
defined. Accordingly, it is expected that the work can not only contribute to the 
development of a software system, following constraints and implementation rules, 
but also as a means to search for the field of digital educational games and areas of 
education, in which are related to the criteria for teaching and learning. 
. 
 
 
Key words: Software Engineering; Educational Digital Games; Education; Learning 
Methods.
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1 INTRODUÇÃO 

 Jogos de vídeo games e computadores conquistaram um espaço importante 

na vida de crianças, jovens e adultos e é um dos setores que cresce na indústria da 

mídia e entretenimento, a pelo menos uma década. Além disso, o uso de 

computadores e de tecnologias vem se tornando um aliado em potencial para gerar 

novas metodologias de ensino para a educação, possibilitando grandes mudanças 

para a sociedade. Sistemas Tecnológicos (ST) vêm evoluindo bastante e 

promovendo facilidades quanto ao uso de serviços do dia a dia, sendo possível que 

as pessoas utilizem, cada vez mais, recursos tecnológicos em seu cotidiano, 

especialmente na área de entretenimento e serviços (Jørfensen, 2004).  

 Contudo, são evidentes as grandes e positivas mudanças ocasionadas pelo 

desenvolvimento das tecnologias para a sociedade em relação à comunicação, ao 

relacionamento e ao convívio social entre as pessoas (Cardoso, 2011).  

            Nesse contexto, além de inúmeros recursos tecnológicos, há uma 

expectativa de melhorias no processo de ensino e aprendizagem, por meio da 

utilização de ST. Ressalte-se que por meio dos impactos provocados pela evolução 

tecnológica se têm estabelecido e implantado diversas formas de ensino apoiadas 

por ST, seja pela utilização das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, 

seja pelo seu uso no que diz respeito ao entretenimento (Lima e Moita, 2011). 

 Apesar dos diversos benefícios acerca do uso de sistemas computacionais, 

podem ser observadas também desvantagens e desafios, os quais se não 

verificados em sua integridade podem acabar prejudicando a execução das tarefas, 

bem como o ensino e aprendizado.  

            Nesse sentido, ainda é um desafio que as escolas se adaptem ao uso dos 

ST, uma vez que alguns educadores não possuem domínio sobre a utilização das 

ferramentas tecnológicas. As informações que fluem por meio da tecnologia surgem 

cada vez mais interativas e rápidas, e os envolvidos no processo de ensino, muitas 

vezes, podem não conseguir assimilá-las. Assim, o professor deve buscar se 

atualizar, não apenas em sua especialidade, mas também em relação às 

tecnologias que podem auxiliar suas práticas pedagógicas. Tal necessidade é 

compreensível uma vez que o computador e, consequentemente, a Internet, têm 
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atraído a atenção dos alunos e, dessa forma, devem ser utilizados como meio para 

prover o ensino e aprendizagem (Cardoso, 2011). 

 Adicionalmente, Cardoso (2011) observa que recursos tecnológicos, no 

processo de ensino, podem tornar o aprendizado mais atrativo e facilitado, 

proporcionando aos alunos uma nova estratégia de ensino. O uso dos ST, quando 

feito de maneira correta, pode ajudar no processo de educação, pois permite 

simulações de ambientes virtuais para o processo de aprendizagem, os quais podem 

apoiar o aluno na assimilação dos conteúdos. 

 Nesse contexto, os jogos digitais podem ser adotados como apoio ao 

ensino/aprendizagem, incorporando conteúdos educacionais em seus enredos. Tal 

recurso tem se mostrado uma solução viável para o desafio de tornar os métodos de 

ensino cada vez mais atrativos aos usuários, proporcionando uma ambientação 

interativa e desafiadora com o material educativo, o que traz estímulo ao raciocínio. 

Assim, por meio dos jogos digitais, pode-se prover a interação colaborativa com 

outros jogadores, o que permite que os mesmos compartilhem conhecimento e se 

sintam-se motivados a utilizarem o jogo (Bittar et al., 2009).  

Barboza (1998), a quase duas décadas atrás, já ressaltava que no processo 

educativo formal é possível acontecer que muitos usuários se sintam frustrados por 

não alcançarem resultados satisfatórios no período de educação, vivenciando 

sentimentos de insatisfação e constrangimento. Se isto acontece, eles acabam 

sendo desmotivados, fazendo com que o aprendiz perca o interesse por qualquer 

tipo de aprendizado. Nesse sentido, o uso de Jogos Digitais Educacionais (JDE) 

pode ser um meio de acelerar o processo de aprendizado, resgatando o interesse do 

aprendiz sobre conceitos teóricos, na tentativa de melhorar sua vinculação efetiva 

com as situações de aprendizagem. Isso se deve ao fato de que sua atenção poderá 

ser prendida, visto que o usuário aprende e se diverte enquanto utiliza o jogo e, 

consequentemente, sua percepção sobre as teorias acerca do assunto envolvido no 

jogo será facilitada. 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo, através de estudos, 

detalhar o desenvolvimento de um JDE sobre as leis de trânsito. Para tanto, buscou-

se entender a área de jogos, suas vertentes e os desafios acerca da área. Estudos 

com especialistas foram feitos para identificar as principais infrações cometidas e 

informações que seriam relevantes para serem implementados no jogo. 



 

 

16 

Adicionalmente, um estudo de caso foi realizado com participantes de diferentes 

perfis, com vista a avaliar o jogo desenvolvido e introduzir no mesmo as mudanças 

sugeridas. Assim, foi possível identificar os benefícios e desvantagens pela 

utilização do jogo como suporte ao ensino e aprendizagem das leis de trânsito 

brasileiras.  

Nas próximas subseções são apresentados os aspectos inerentes a esta 

pesquisa, bem como a motivação, os objetivos e organização do trabalho proposto. 

1.1 MOTIVAÇÃO   

Pode ser conhecido que a motivação é uma parte importante de qualquer 

contexto de aprendizagem bem sucedida, pois este é o primeiro passo para uma 

boa aprendizagem. A motivação está relacionada à aprendizagem, porque a 

aprendizagem é um processo ativo que requer esforço consciente e deliberado, de 

acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004).  

Em busca de novas técnicas para melhorar o processo de aprendizagem, os 

jogos digitais vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de auxiliar o usuário na 

realização de atividades e possibilitar a formação de conhecimento acerca do 

assunto abordado pelo jogo, seja relacionado a aspectos puramente perceptivos ou 

a alguma área de conhecimento. Ainda, por meio do uso de jogos, pode-se prover 

mecanismos que facilitem o raciocínio lógico, além da capacidade e aumento da 

destreza pela utilização do mesmo.  

Desse modo, a principal motivação encontrada para o desenvolvimento desta 

pesquisa está calcada no suporte ao ensino e aprendizado, sendo desenvolvido um 

jogo digital, sobre as leis de trânsito, com a finalidade de facilitar o aprendizado e, 

principalmente, prover a conscientização das pessoas sobre os perigos acerca da 

má condução dos veículos e infrações das leis.  

Para tanto, pesquisas foram feitas e estudos realizados de modo a coletar 

dados para desenvolvimento de um jogo adequado ao ensino e aprendizado de leis 

de trânsito. Dados estes estudos, foi possível verificar os pontos positivos e 

negativos do jogo, os quais ocasionaram resultados e melhorias para o mesmo. 



 

 

17 

1.2 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA 

Na busca por um cenário problemático para se provar a influência de jogos 

educacionais na educação, com o destaque do grande número de mortes por ano no 

trânsito brasileiro. Segundo o Instituto Avante Brasil (2013), as infrações das leis de 

trânsito se constituem como um dos principais fatores que contribuem para esse 

número elevado. Conforme o número de indenizações pagas pelo Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN), por meio do Seguro de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), no ano de 2012 ocorreram 

60.752 mortes no Brasil por acidentes de trânsito, tornando a situação atual da 

violência no trânsito preocupante.  

Assim, acredita-se que é necessária uma reeducação da população no país 

para tentar mudar essa tendência, acerca das responsabilidades e problemas 

decorrentes do não cumprimento das leis de trânsito.  

             Nesse contexto, espera-se que, além dos métodos tradicionais de ensino, 

ferramentas de apoio à conscientização possam ser usadas para informar às 

pessoas sobre os problemas em não seguir as leis de trânsito. Dessa forma, o uso 

de jogos educacionais pode facilitar o aprendizado, melhorando a educação no 

trânsito brasileiro. Portanto, este trabalho surgiu da necessidade em prover técnicas 

e ferramentas de software que sejam capazes de simular situações de risco em que 

o aprendiz possa cometer falhas sem comprometer a vida, adquirindo, assim, melhor 

compreensão e aprendizado sobre as leis de trânsito.  

1.3 OBJETIVO 

O objetivo principal desta monografia foi prover estudos sobre JDE para ser 

possível desenvolver um jogo educacional sobre as leis de trânsito e avaliar os 

resultados coletados por meio de avaliação feita por usuários de modo a verificar se 

o jogo desenvolvido corrobora para o ensino e aprendizado das leis de trânsito 

brasileiras.  

Para tanto, foi importante definir os aspectos relacionados no planejamento 

de estudos empíricos, em que são definidos os passos a serem seguidos para 
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condução da pesquisa. Assim, foi importante os pesquisadores elaborassem passo a 

passo as regras de aplicação do projeto na educação, incluindo os seguintes itens:  

 Como o projeto deve ser desenvolvido; 

 As questões que devem ser consideradas para coleta de dados e avaliação 

do sistema;   

 Verificação dos pontos positivos e negativos do projeto; e 

 Análise da acurácia dos resultados. 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta monografia está inserida na área de pesquisa com foco no contexto de 

desenvolvimento de sistemas de software para apoio ao ensino e aprendizado. Para 

tanto, foi implementado um JDE, seguindo as etapas de desenvolvimento 

disponibilizadas no contexto da Engenharia de Software. Assim, o sistema pôde ser 

analisado e avaliado, de modo a identificar vantagens e problemas acerca do 

desenvolvimento de software. 

A metodologia de pesquisa utilizada para desenvolvimento desta pesquisa 

foi baseada em duas fases, chamadas de fase de concepção e de avaliação, de 

acordo com a pesquisa apresentada por Spínola et al. (2008).  

Na fase de concepção os conceitos foram apresentados e as informações 

identificadas foram utilizadas para a construção da proposta deste trabalho, que foi o 

desenvolvimento do sistema de software, sendo este um jogo digital. O estudo de 

artigos relacionados a métodos de ensino e aprendizado foram relevantes, uma vez 

que possibilitou um maior clareamento de ideias para realizar esse projeto. Ainda, 

nesta fase, teve-se o auxílio de uma pedagoga por meio de reuniões presenciais.  

 Na fase de avaliação foram definidos estudos empíricos para coleta de 

dados e posterior desenvolvimento do sistema e avaliação do jogo desenvolvido. 

Inicialmente foi feita uma pesquisa com experts para identificação de aspectos 

relevantes ao jogo, os quais foram definidos como requisitos para o sistema. Em 

sequência, o jogo foi implementado, seguindo as etapas da metodologia de 

desenvolvimento de software apresentada no capítulo 4. Adicionalmente, um estudo 

de caso foi aplicado com vistas a analisar o jogo desenvolvido. Nas próximas 

subseções estas fases são melhores descritas. 
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1.4.1 FASE DE CONCEPÇÃO 

Essa fase envolve a definição de alguns passos que foram seguidos para o 

desenvolvimento desta pesquisa, dos quais envolvem desde o levantamento da 

bibliografia sobre JDE, identificação dos trabalhos relacionados e das lacunas nessa 

área, até a definição da proposta de trabalho.  

Para tanto, foi feita uma análise detalhada da bibliografia acerca de jogos 

digitais e jogos relacionados a educação, de modo a identificar informações 

relevantes e serem utilizadas no desenvolvimento do sistema aqui proposto. Nesse 

sentido, foi realizado um levantamento de requisitos que são necessários a um 

sistema que apoie o ensino e aprendizado.  

Esta fase contou com a colaboração de uma professora Doutora Simara 

Tavares Nunes Simões, alocada no Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Goiás, a qual pôde contribuir, eficazmente, para os aspectos de ensino e 

aprendizado envolvidos nessa pesquisa. Para tanto, foram definidas reuniões 

presenciais, onde foram analisadas as características que seriam essenciais ao jogo, 

de modo a verificar se esses cumpriam com as necessidades para um ensino e 

aprendizado de qualidade no contexto de pesquisa em que o jogo digital está 

inserido. 

Na Figura 1 são apresentados os passos seguidos nessa fase, possibilitando 

uma visão geral sobre os estudos desenvolvidos para proposta e desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

FIGURA 1 - METODOLOGIA DE PESQUISA – FASE DE CONCEPÇÃO 
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Como apresentado na Figura 1, na fase de concepção foram definidos 4 

principais passos, sendo eles:  

1) Estudo sobre os JDE;  

2) Estudos sobre as metodologias de ensino e aprendizado;  

3) Definição dos trabalhos relacionados; e 

4) proposta de trabalho.  

Os estudos analisados foram extremamente necessários para aquisição de 

conhecimento e construção de ideias a serem utilizadas para permear esta 

pesquisa. Para o desenvolvimento de um JDE primeiramente foi necessário definir a 

modalidade do jogo e o campo de atuação do aprendizado que o jogo iriar atuar.  

 É importante ressaltar que durante a pesquisa sobre estudos de metodologia 

de ensino e aprendizado, passo 3, teve-se o acompanhamento de um profissional 

PhD, o qual atua na área da Educação. Tal acompanhamento foi relevante, uma vez 

que pôde-se aplicar neste trabalho conceitos acerca do ensino e aprendizado, com 

base no conhecimento de um especialista.  

1.4.2 FASE DE AVALIAÇÃO 

Após finalizar a fase de concepção, foi então definida a fase de avaliação do 

trabalho desenvolvido. Esta, por sua vez, tem como objetivo a definição e avaliação 

do sistema de software, com vistas a verificar as vantagens e desvantagens acerca 

do jogo digital desenvolvido, bem como sua relevância em relação ao ensino e 

aprendizado e conscientização sobre o seguimento das leis de trânsito. Na Figura 2 

são apresentadas as etapas seguidas nesta fase. 
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Figura 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA – FASE DE AVALIAÇÃO 

 

 Como apresentado na Figura 2, a fase de avaliação foi composta de cinco 

passos, baseado na proposta de trabalho advinda da fase de concepção, os quais 

são:  

1) Proposta de Trabalho 

2) Definição dos requisitos; 

3) Survey com especialistas;  

4) Desenvolvimento do sistema de software;  

5) Estudo de caso com participantes; e 

6) O jogo digital final, nomeado como Trânsito Legal.  

 Tais passos são descritos em mais detalhes a seguir. 

 No passo 1) é definida a proposta do trabalho, onde e totalmente descrito na 

introdução desta monografia. 

  No passo 2) Definição dos requisitos, foram delimitadas as reais 

características a serem implementadas, tendo essa fase passanda por várias etapas 

de refinamento, para aprovação dos requisitos funcionais e não funcionais do 

sistema. Esta aprovação foi verificada por dois PhDs da área de Ciência da 

Computação e um PhD envolvido com a área de Educação, juntamente com um 

graduando em Ciência da Computação. As divergências encontradas foram 
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analisadas, baseadas no contexto de aplicação do jogo, de modo que fossem 

resolvidas antes de prosseguir para novas etapas de desenvolvimento do software. 

Observa-se que este passo teve como entradas a proposta de trabalho, previamente 

definida na fase de concepção, e o Survey realizado com especialistas da área de 

leis de trânsito.  

  No passo 3) Survey com especialistas, foi definido um conjunto de pessoas 

a participar de uma pesquisa promovida por meio de questionário. Os participantes 

desta pesquisa são pessoas que atuam em seu dia com as leis de trânsito, como 

motoristas profissionais e representantes de autoescolas. A metodologia Survey foi 

seguida de acordo com as recomendações propostas por Kitcheman e Pfleeger 

(2008). Esta pesquisa foi relevante, uma vez que foi possível, com base na proposta 

de trabalho já desenvolvida, definir quais seriam as possíveis características que o 

jogo contemplaria. 

 Após a definição dos requisitos, no passo 4) Desenvolvimento do sistema, 

foram definidas algumas versões do jogo digital, as quais foram testadas por dois 

Phds e um graduando em Ciência da Computação. As recomendações, referentes 

às vantagens e desvantagens do jogo, foram observadas e aplicadas em uma nova 

versão, com vistas a fornecer um sistema estável para posteriores testes por 

usuários em geral.  

 No passo 4) Desenvolvimento do sistema de software, do jogo digital, 

também apresenta processos de prototipação onde foram criados protótipos para 

criação de cenários dando a origem ao Game Design. Para o processo de 

desenvolvimento foi utilizado a ferramenta Stencyl que utiliza a linguagem de 

programação Action Script 3, ela possui motor bidimensional onde são somente 

desenvolvidos jogos bidimensionais. 

 Em contrapartida, no passo 5) Estudo de caso com participantes, foi definido 

o estudo de caso para avaliação e manutenção do jogo desenvolvido. Assim, o jogo 

“Trânsito Legal” foi analisado por diferentes perfis de participantes, de modo que 

pudessem ser observadas diferentes opiniões e, consequentemente, coletados 

diferentes pareceres ou resultados. Como perfis de participantes teve-se alunos do 

curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás, professores do 

curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás e outros 

usuários.   
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 Por fim, no passo 6) o jogo digital foi finalizado, baseado nas 

recomendações observadas no estudo de caso onde foram fornecidas inúmeras 

criticas construtivas relatando bug’s e erros de design. Além disso, foram fornecidos 

várias sugestões para trabalhos futuros e dicas de outras abordagens diretamente 

ligadas ao trânsito além das leis do Código de Trânsito Brasileiro. 

1.5 DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

Nesta seção são apresentadas as contribuições deste projeto. Por ser um 

trabalho que desenvolve uma pesquisa com a finalidade de contribuição para a 

educação e sociedade. Diante disso, pode-se destacar: 

 Elaboração de uma base de estudos para o desenvolvimento de JDE; 

 Geração conhecimentos, através do projeto, sobre as leis de trânsito segundo 

o Código Brasileiro de Trânsito (CTB); 

 Conclusões sobre a utilização de jogos como uma ferramenta educacional; e 

 Sistema de software para apoio ao ensino e aprendizado. 

Dessa forma, os resultados contribuem significativamente com a sociedade, 

destacando-se a importância do aprendizado e o processo de como pode ser 

efetivado esse aprendizado com a utilização de outras técnicas, além dos métodos 

tradicionais de ensino.  

1.6 FORA DO ESCOPO 

Uma gama de assuntos relacionados a este projeto foi excluída do escopo 

desta monografia, sendo que alguns deles foram propostos como trabalhos futuros. 

Assim, foram considerados fora do escopo os jogos voltados somente para o 

entretenimento, sem o intuito de promoverem aprendizados relacionados às leis que 

não estão inclusas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 2 são 

apresentados os trabalhos relacionados, com à finalidade de fundar uma base para 

fornecer informações e conceitos para o desenvolvimento desta monografia. 

No Capítulo 3 é apresentado o estado da arte sobre jogos digitais, sendo 

construído um referencial teórico sobre a área em que os mesmos são descritos, os 

conceitos sobre jogos digitais e destacados os aspectos relacionados às suas 

vantagens e desvantagens, bem como os tipos de jogos disponíveis e as áreas de 

sua aplicação. Ainda são elencados aspectos relacionados às práticas, ferramentas 

e métodos utilizados para o desenvolvimento de jogos digitais. 

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada para desenvolvimento 

do sistema, sendo descritas as fases seguidas para o correto cumprimento dos 

aspectos relacionados à Engenharia de Software.  

No Capítulo 5 é apresentada uma pesquisa baseada na opinião de 

especialistas, sendo uma importante etapa para levantamento de requisitos para 

produção deste trabalho.  

No Capítulo 6 é descrito como foi desenvolvido o jogo, ressaltando-se os 

cenários, protótipos, personagens e codificação.  

No Capítulo 7 são mostrados os resultados coletados por meio da realização 

de um estudo de caso com três diferentes perfis de usuários. Tal estudo teve com 

finalidade possibilitar a coleta de dados sobre as vantagens e desvantagens do 

sistema  e aplicação das  sugestões de melhoria.  

Por fim, no Capítulo 8 é elaborada a conclusão desta monografia conforme 

os dados coletados durante o desenvolvimento de todo este trabalho. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste Capítulo são apresentados, em síntese, alguns trabalhos relacionados 

similares a esta pesquisa, seja em relação a alguns objetivos como motivação para o 

desenvolvimento de Jogos Digitais Educacionais. Sendo assim, são apresentadas as 

finalidades de cada trabalho, as vantagens e desvantagens, destacando-se também 

as relações e divergências, e os comparando com a pesquisa desenvolvida nesta 

monografia. 

Diante disso, foram adotados na pesquisa trabalhos cujo tema se relacionam 

a jogos e as aplicações dos mesmos em técnicas de ensino. 

Assim, observa-se o quanto é necessário o estudo de trabalhos relacionados 

para que a pesquisa aqui apresentada contenha uma base sólida para seu 

desenvolvimento, de acordo com as contribuições originais e pertinentes obtidas por 

meio do estado da arte de JDE. 

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE JOGOS EDUCACIONAIS SÉRIOS PARA O 
TREINAMENTO DE HABILIDADES CIRÚRGICAS. 

No trabalho proposto por Graafland et al. (2012), os autores apresentam 

uma revisão sistemática sobre a aplicação de jogos digitais utilizado para 

treinamento de profissionais da área médica. Os chamados jogos sérios se 

constituem como instrumentos de formação que proporcionam um ambiente 

desafiador, ideal para o futuro treinamento cirúrgico. Em última análise, os jogos 

sérios objetivam reduzir os custos advindos de erros médicos com os cuidados da 

saúde. O objetivo foi revisar jogos sérios atuais para treinar profissionais da área 

médica, avaliando a eficácia dos mesmos. 

Um total de 25 artigos foi identificado, descrevendo 30 jogos sérios. Os jogos 

foram divididos em duas categorias: aqueles desenvolvidos para fins específicos de 

ensino e habilidades comerciais em conjunto com jogos também úteis para o 

desenvolvimento médicos considerados muito relevantes. Seis dos trinta, jogos 

sérios, foram identificados, pois houve um processo de validação. Dos seis, três 

jogos foram desenvolvidos para treinamento da equipe em cuidados críticos e 

triagem, e três eram jogos disponíveis comercialmente, aplicados para treinar 
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habilidades psicomotoras laparoscópicas. Nenhum dos jogos sérios se mostrou 

finalizado como um processo de validação completo para efeitos de utilização. 

2.1.1  PONTOS POSITIVOS 

            Graafland et al. (2012) concluem que promover o aprendizado interativo por 

meio de jogos sérios pode ser um instrumento aplicado para treinar as habilidades 

técnicas e não técnicas relevantes para o campo cirúrgico. Jogos desenvolvidos ou 

utilizados para este fim precisam de validação antes da integração cirúrgica em 

currículos de ensino.  

            Um dos principais pontos positivos deste trabalho são as informações 

fornecidas pelo mesmo, em que pode ser observada a importância dos jogos sérios, 

mostrando etapas de desenvolvimento desta modalidade de jogo que podem ser 

aproveitadas para a produção desta monografia.  

 Outro ponto importante é a utilização do jogo como um treinamento, para 

que os usuários aprendam sem causar danos físicos a um paciente, nesse sentido, 

esta monografia segue a mesma ideia de simular situações reais para o usuário, em 

que ele pode cometer erros sem causar danos a si mesmo e ao próximo, 

fornecendo-lhe experiência no trânsito. 

2.1.2 PONTOS NEGATIVOS 

 Um dos principais pontos negativos deste trabalho é pelo fato de ter poucos 

detalhes sobre os jogos sérios selecionados, pois poderia ter uma descrição ainda 

maior sobre os teste e verificação dos jogos. 

2.1.3  PONTOS DIFERENTES 

             Este trabalho é muito específico, mas bastante interessante, pois se trata de 

uma revisão sistemática sobre jogos que podem trazer benefício para a educação, 

sendo desenvolvido para a área da medicina. Nesse sentido, os resultados 

identificados por meio deste estudo não podem ser utilizados para o 

desenvolvimento do jogo aqui proposto, pois foco deste trabalho tem como objetivo 
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apresentar o que vem sendo produzido, sobre jogos sérios e apresentada alguns 

jogos que estão muito distantes da modalidade do jogo aqui desenvolvido nesta 

monografia, pois se trata um jogo que treina as abilidade cirúrgicas. 

2.2 UM JOGO EDUCACIONAL ROBÓTICO PARA LEIS DE TRÂNSITO 
BASEADO EM MINDSTORMS LEGO NA PLATAFORMA NXT.  

O trabalho de Silva e Netto (2010) utilizou-se um ponto de vista do 

construtivismo para o desenvolvimento do jogo, em que novos conceitos e 

conhecimentos são desenvolvidos quando o usuário interage com objetos do jogo. 

Ainda de acordo com os autores, por meio de atividades agradáveis se estimula a 

curiosidade e a autoconfiança, melhorando o desenvolvimento da linguagem, a 

concentração e a atenção. Eles explicam que por meio de jogos as crianças podem 

aprender a agir baseados em uma esfera cognitiva, o que lhes permite escolher suas 

próprias ações. 

 No Brasil vem sendo desenvolvido um grande número de jogos voltados 

para a educação no trânsito devido aos grandes problemas ocasionados pela falta 

de educação no trânsito brasileiro. O trabalho descreve o desenvolvimento de um 

jogo educativo usando Lego Mindstorms NXT 1.0, plataforma de robótica 

educacional e tecnologia Java, buscando a construção de conhecimento sobre a 

educação no trânsito para as crianças, de forma divertida e interessante. Com este 

jogo as crianças podem experimentar situações de trânsito urbano, levando-as a 

reflexões sobre que atitude tomar em situações típicas. O jogo procura simular o 

tráfego urbano como se fosse uma situação do mundo real.  

Algumas experiências baseadas na observação foram realizadas a fim de 

validar a primeira versão do jogo. A análise inicial sugeriu que os objetivos estavam 

sendo cumpridos. Durante essas experiências, algumas melhorias foram aplicadas 

em suas próximas versões.  

Como trabalhos futuros, os autores mostram que pretende-se permitir aos 

usuários jogarem através da Web, utilizando a tecnologia JSP e Applets, com 

acesso global. Esta vontade envolve a construção de um servidor JSP para criar um 

sistema de registro de usuário para lidar com perfis de pessoas que acessam o jogo. 

Informações sobre os jogadores podem permitir que os agentes animados se 
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adaptem a cada usuário, fazendo recomendações personalizadas, direcionando o 

aprendizado para cada jogador. Por causa do alto nível de interação com cenários 

com obstáculos físicos algumas colisões podem acontecer, causando erros de 

odometria. Novos modelos de robôs são testados para um melhor desempenho no 

jogo.  

2.2.1     PONTOS POSITIVOS 

             Um dos principais pontos positivos é utilização da robótica no jogo, 

proporcionado maior interação ao usuário, tornando mais interessante o 

aprendizado. A etapa de validação do jogo é documentada, sendo arquivada para 

versões futuras do jogo. 

 Adicionalmente, este jogo se mostra relevante por tratar de questões sobre 

as leis de trânsito, sendo este o mesmo domínio do trabalho aqui proposto. Assim, 

pode-se ter uma base para as ideias acerca do desenvolvimento, além de validar a 

relevância do tema.  

2.2.2 PONTOS NEGATIVOS 

Um dos pontos negativos deste trabalho é sobre a falta de informações 

sobre as leis de trânsito, de modo a explicá-las e justificá-las durante o jogo para que 

o jogador possa ter um maior conhecimento. Sendo que o jogo desenvolvido nesta 

monografia tem como foco informar e advertir os usuários conforme as leis de 

trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

2.2.3     PONTOS DIFERENTES 

Neste trabalho o software final não é aplicado a um público aberto, o que o 

torna diferente desta monografia, que, além de desenvolver o jogo, também realiza 

uma pesquisa sobre como o software foi aplicado e que resultados que ele trouxe 

para a educação.  

Apesar de ambos os trabalhos tratarem sobre as leis de trânsito, o estudo 

aqui proposto informa, de maneira mais abrangente, conhecimentos sobre as leis, 
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fornecendo ao usuário o número da lei, o tipo de infração e qual é a penalidade 

cometida. 

2.3 UMA LITERATURA DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE EVIDÊNCIA EMPÍRICA 
DE JOGOS DE COMPUTADORES E JOGOS SÉRIOS. 

Nesta pesquisa, Thomas et al. (2012) observam que, no decorrer dos 

últimos 40 anos, jogos de computador se tornaram cada vez mais tradicionais como 

atividades de lazer, tendo um impacto transformacional sobre os seres humanos.  

É evidente que o jogo digital conduz a uma variedade de impactos e 

resultados positivos, mas também é reconhecido que a literatura sobre jogos é 

fragmentada e sem coerência, uma vez que a literatura não segue uma sequencia 

lógica na sua produção. Segundo os autores, essa falta de organização é 

considerada como um obstáculo ao progresso em relação à compreensão dos 

efeitos de jogos, desenvolvimento de jogos mais eficazes e proposição de 

orientações sobre qual a melhor forma de se utilizar os jogos na aprendizagem.  

Em um grande número de trabalhos 7.392 foram levantados. Sendo assim, 

observaram que a grande maioria destes especulam sobre o potencial de jogos na 

aprendizagem, descrevendo como um jogo foi projetado ou discutindo questões 

teóricas subjacentes à concepção de jogos. Entretanto, os trabalhos não incluem 

evidências empíricas sobre os impactos positivos e os resultados dos jogos no que 

diz respeito à aprendizagem.  

Diante disso, vários destes foram excluídos da avaliação na pesquisa. 

Também foram excluídos artigos que não poderiam ser codificados em termos das 

variáveis da pesquisa. Conforme os critérios de inclusão, estabelecidos pelos 

autores, restaram 129 artigos que fornecem evidências empíricas sobre os impactos 

e resultados de jogos de computador, o que sugere que as preocupações sobre a 

falta de evidência empírica nesta área estão começando a ser abordadas. 70 destes 

artigos forneceram evidências de maior qualidade, embora tendo sido encontradas 

algumas diferenças entre os artigos de maior qualidade em todos eles. 

Assim, conclui-se que o ponto mais notável sobre a revisão foi a diversidade 

da pesquisa quanto aos impactos positivos e resultados associados a jogos digitais. 

A análise multi-componente de jogos ajudou a fornecer uma estrutura para organizar 
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os diversos resultados encontrados e os impactos dos jogos na educação, mas 

também foram destacadas as dificuldades persistentes associadas à classificação 

dos resultados da aprendizagem.  

De acordo com os autores, a evidência empírica sobre a eficácia da 

aprendizagem baseada em jogos foi encontrada na revisão, não havendo a 

necessidade de mais ensaios clínicos randomizados para fornecer provas mais 

rigorosas da sua eficácia. No entanto, mais estudos qualitativos também ajudariam a 

alargar a compreensão da natureza do envolvimento em jogos.  

Sendo assim, como meio de incentivar a utilização de jogos na 

aprendizagem, além de simulações e quebra-cabeças, é essencial desenvolver uma 

melhor compreensão das tarefas, atividades, competências e operações que 

diferentes tipos de jogos podem oferecer e também analisar o modo como estes 

possibilitam resultados positivos na aprendizagem. Tal como acontece com outras 

intervenções educativas, ainda é importante considerar os detalhes de como os 

jogos são integrados à experiência de aprendizagem do aluno. 

2.3.1    PONTOS POSITIVOS 

Neste trabalho é mostrado como a revisão sistemática pode trazer 

resultados importantes para uma pesquisa e deixa mais acentuada a questão da 

importância do uso de jogos na educação. Nesse sentido, foi possível observar 

alguns pontos interessantes para serem utilizados na monografia aqui desenvolvida, 

como a evidência empírica sobre a eficácia da aprendizagem baseada em JDE, 

além de mostrar a quantidade de trabalho nessa área, destacando a sua importância 

para a sociedade. 

Contudo, uma revisão sistemática pode fornecer conteúdo para a produção 

de uma pesquisa visando apresentar quais são os principais trabalhos já 

desenvolvidas em uma determinada área, sendo essencial  sua leitura para o 

desenvolvimento de novas pesquisas, uma vez que fornece exemplos sobre como 

aplicar e desenvolver JDE. 
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2.3.2     PONTOS NEGATIVOS 

Por se tratar de uma revisão sistemática o trabalho mantém o foco em 

pesquisar trabalhos desenvolvidos sobre jogos digitais. Em contrapartida, esta 

monografia tem como foco o estudo e desenvolvimento de um JDE, de modo o  

aplicá-lo em um contexto real, fazendo uma avaliação sobre os resultados obtidos. 

2.3.3     PONTOS DIFERENTES  

Nesta pesquisa foi apresentada uma revisão sistemática da literatura, a qual 

apresenta resultados interessantes, mas quais os se difere dos objetivos principais 

do trabalho aqui apresentado, que se baseia num estudos sobre JDE, para posterior 

desenvolvimento de um jogo e análise do mesmo por meio de estudos empíricos 

para identificação de requisitos e validação. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Analisando os trabalhos relacionados, pôde-se verificar que os JDE têm sido 

utilizados em diversas áreas como mecanismo de aprendizagem. Também se 

observa a gama de elementos positivos que estes trabalhos podem fornecer para a 

sociedade. 

             No primeiro trabalho relacionado de Graafland et al. (2012), pode-se  

perceber o uso de jogos como um treinamento na área cirúrgica, de modo a eliminar 

os riscos contra a vida humana. Assim, a monografia ora proposta segue o mesmo 

princípio, visto que são simuladas situações reais que o jogador pode se deparar. 

Sendo assim, espera-se que os jogadores adquiram experiências, mesmo errando 

durante o jogo, já que lhes são dado o direito de errar sem causar maiores danos a 

vida.  

             O segundo trabalho relacionado, de Silva e Netto (2010), é apresentado um 

jogo educacional, com o auxílio da robótica, sobre as leis de trânsito. Neste é 

fornecido ideias para a criação do jogo aqui desenvolvido, visto que a pesquisa 

apresenta o cotidiano de um condutor no meio urbano. Assim, seguindo este sentido 

foram desenvolvidas situações do dia a dia, que exigem um conhecimento sobre as 
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leis de trânsito no meio urbano, como o respeito às cores apresentados no 

semáforo, por exemplo.  

             No terceiro trabalho relacionado, de Thomas et al. (2012), podem ser 

observados um grande número de trabalhos que são produzidos nos últimos anos 

em relação aos JDE. Tal número justifica a importância desta área para a sociedade, 

além de fornecer inúmeras informações sobre o desenvolvimento de jogos. Assim, 

este trabalho foi essencial para a construção do estado da arte desta monografia.   

             Por fim, estes trabalhos apresentam uma evolução contínua em suas 

propostas, oferecendo contribuições oportunas e promissoras a suas respectivas 

áreas, visando o desenvolvimento e a aplicação dos jogos digitais voltados para a 

educação. Sendo assim, estes foram utilizados como base de estudo para o 

desenvolvimento deste trabalho como, por exemplo, estado da arte, em que são 

levantadas informações sobre a utilização de jogos no aprendizado e até mesmo 

para as etapas de desenvolvimento do jogo aqui apresentado.  
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3 JOGOS DIGITAIS 

Os jogos estão presentes no nosso dia a dia e fazem parte de nossa vida, 

pois, mesmo que indiretamente, trazem-nos benefícios. Quase sempre impõem 

algum tipo de raciocínio, seja ele complexo ou não. Espera-se que com sua 

utilização possa ser aumentada a capacidade de retenção do que foi ensinado, 

exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. Contudo, há ainda muita 

discussão sobre o que são jogos educacionais e em que domínio estes estão 

classificados.  

Botelho (2004) define que os jogos educacionais se constituem por qualquer 

atividade de formato instrucional ou de aprendizagem que envolva competições, 

sendo regulamentada por regras e restrições. Nesse sentido, no intuito de analisar 

os jogos educacionais computadorizados, define-se, neste trabalho, que Jogos 

Digitais Educacionais, ou JDE, são as aplicações que podem ser utilizadas para um 

objetivo educacional, estando pedagogicamente embasadas, podendo ser utilizadas 

através de um dispositivo computacional, seja computadores, smartphones, tablets, 

dentre outros.  

É interessante destacar o momento inicial de contato com um jogo por parte 

de uma criança. A quantidade de informações aprendidas em pouco tempo e com 

tanta vivacidade impressiona a todos, inclusive aos adultos, que, em vezes podem 

ser mais lentos e não têm tempo para se dedicarem a isso.  

Um estudo, apresentado por Parpet (1994), destaca que um adulto que 

pensa que os jogos são fáceis precisa se sentar e tentar dominar um jogo em sua 

completude, provando a dificuldade desta tarefa. Nesta mesma posição, Greenfield 

(1988) afirma que muitos dos que criticam os jogos não seriam capazes de jogá-los 

e que suas dificuldades não se restringem apenas à coordenação viso-motora. 

Ainda, de acordo com a pesquisa apresentada por Fernandes (1995), os jogos 

podem apresentar vários pontos positivos em relação ao ensino e à aprendizagem. 

Os jogos podem ser empregados a uma variedade de propósitos dentro do 

contexto de aprendizado. Um dos usos básicos é a possibilidade de se construir a 

autoconfiança. Outro é o incremento da motivação, uma vez que os jogos podem 

ajudar a despertar o interesse, por parte do jogador, sobre determinado conteúdo.  
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Assim, este é um método eficaz que possibilita uma prática significativa 

daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode ser 

empregado com o intuito de proporcionar informações factuais e praticar habilidades, 

conferindo destreza e competência ao jogador. 

Um jogo, para ser útil no processo educacional, deve promover situações 

interessantes e desafiadoras, permitindo aos aprendizes uma autoavaliação quanto 

aos seus desempenhos, além de fazer com que todos os jogadores participem 

ativamente de todas as etapas. Existem diferentes tipos de jogos que podem ser 

implementados no meio educacional, estes são classificados de acordo com seus 

objetivos, tais como: jogos de ação, aventura, lógicos, estratégicos, esportivos, role-

playing games (RPGs), entre outros. 

Quando o jogo educativo tem como objetivo principal o auxílio à 

aprendizagem de algum conteúdo curricular, isto acaba se tornando uma árdua 

tarefa, pois, muitas vezes, o conteúdo fica em segundo plano e o aluno acaba por se 

concentrar somente no desafio. O aluno se envolve na competição do jogo e não 

percebe o que está sendo ensinado, ficando sua atenção voltada apenas para o 

jogo, que é mais atrativo. Por vezes, o aluno até consegue cumprir os objetivos e 

desafios vinculados ao conteúdo a ser ensinado, mas isto é feito de forma mecânica, 

fazendo com que ele, em muitos casos, nem tenha consciência do aprendizado.  

Nesse sentido, é importante ponderar entre a utilização do jogo educacional, 

de modo que este seja um apoio ao aprendizado e não o principal responsável pelo 

mesmo, não substituindo os métodos tradicionais de ensino. Assim, a presença do 

professor é de extrema importância, pois ele deve conduzir o aluno à reflexão sobre 

a causa do erro ou acerto no jogo, fazendo com que este tome consciência dos 

conceitos envolvidos. 

Os jogos digitais podem ser reproduzidos em plataformas, como 

computador, celular, vídeo game, dente outros dispositivos. Normalmente, possuem 

desafios a serem vencidos por meio de um conjunto de regras e situações dinâmicas 

que vão sendo apresentados ao jogador, alguns considerando o tempo e a 

pontuação que deve ser alcançada. Espera-se que a atividade de jogar seja 

exercida de maneira voluntária e, na maioria das vezes, proporcione um ambiente 

lúdico, permitindo que o usuário brinque como se fizesse parte do próprio jogo. 
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Assim, o jogo digital é naturalmente motivador, pois o jogador faz uso do mesmo por 

gostar de interagir com ele, sem depender de prêmios externos e físicos.  

Dessa forma, brincar num ambiente digital, conectado à Internet, tem um 

papel importante na aprendizagem e na socialização dos indivíduos, pois, através do 

jogo, o usuário adquire motivação e habilidades necessárias à sua participação e ao 

seu desenvolvimento social. 

A interface dos jogos, para visualização e controle, pode ser constituída 

tanto por softwares, como também por elementos mecatrônicos, ou seja, partes 

móveis, como controles, volantes, robôs, dentre outros, os quais são controlados 

pelo computador, possibilitando maior poder de interação. Para tanto, diferentes 

atividades, para as mais variadas áreas da educação, têm surgido, sendo estas 

muito criativas e trazendo possibilidades de simulação em ambientes ricos em 

aprendizagem exploratória (Battaiola et. aI, 2002). 

Assim, pode-se dizer que uma grande vantagem do uso de jogos digitais é 

que os mesmos são adotados como tecnologia de apoio para simular problemas que 

podem ocorrer na vida real, mas que não devem ocorrer e nem serem colocados em 

teste com humanos. Como exemplo, citam-se os simuladores de software da 

aviação, em que é preciso garantir que todas as regras sejam cumpridas, pois se 

pode colocar em risco a vida de pessoas.  

O sucesso de um jogo não é consequência somente de sua interface, mas 

também de um enredo que proporcione desafios e divertimento ao jogador, pois esta 

é a parte que possibilita a interação entre o usuário e o jogo. 

Os jogos digitais, mesmo sem algum conteúdo curricular associado, por si só 

já se constituem como um desenvolvimento de competências que, certamente, serão 

úteis na vida do aprendiz. Balasubramanian e Wilson (2006) citam algumas 

competências e habilidades, dependendo do estilo do jogo: 

    Planejar uma ação com antecipação; 

    Selecionar dados segundo algum critério estabelecido; 

    Organizar elementos para atingir algum objetivo; 

    Relacionar e interpretar os dados e informações representadas de diferentes 

formas e em diferentes linguagens; 

    Tomar decisões com rapidez a partir de um conjunto limitado de dados; 
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    Enfrentar situações-problema;  

    Socializar decisões agindo de forma cooperativa com o parceiro do jogo. 

3.1 JOGOS DIGITAIS EDUCACIONAIS 

 Nos dias atuais, têm-se dado grande importância ao uso de computadores e 

de tecnologias na educação, uma vez que a utilização da computação possibilitou 

grandes mudanças culturais e sociais. Pode-se dizer que a capacidade do professor 

e do conteúdo dos livros constitui uma condição necessária, mas não suficiente para 

garantir a aprendizagem, já que esta envolve um processo de assimilação e 

construção intransferível (Tarouco et al., 2008). 

Para que a tecnologia seja utilizada com eficiência na educação é 

necessário observar vários fatores. Diante disso, é relevante que se proceda a uma 

análise sobre a possibilidade do desenvolvimento no ambiente desejado e sua 

efetiva utilização pelos usuários. Uma vez validada a proposta, espera-se ter 

desempenho satisfatório em relação ao uso de ferramentas computacionais durante 

o ensino, proporcionando ao professor a possibilidade de enriquecer sua pedagogia 

com recursos tecnológicos, tais como jogos educacionais, realidade virtual 

aumentada, robótica e outros métodos que possam facilitar o aprendizado. Em 

contrapartida, estes recursos poderão permitir que os alunos, aqui ditos usuários ou 

jogadores, aprendam, de maneira divertida e facilitada, por meio da interação com o 

computador. 

Como observado por Barboza (1998), no processo educativo formal é 

possível acontecer de muitos se sentirem frustrados por não alcançarem resultados 

satisfatórios no período de educação, vivenciando sentimentos de insatisfação e 

constrangimento. Estes, por suas vezes, podem funcionar como desmotivadores, 

fazendo com que o aprendiz perca o interesse por qualquer tipo de aprendizado.  

Nesse sentido, o uso de JDE pode ser um meio de acelerar o processo de 

aprendizado, resgatando o interesse do aprendiz sobre conceitos teóricos, na 

tentativa de melhorar sua vinculação efetiva com as situações de aprendizagem. 

Isso ocorre porque sua atenção pode ser prendida, visto que o usuário aprende 

enquanto se diverte utilizando o jogo e, consequentemente, sua percepção sobre as 

teorias acerca do assunto envolvido no jogo será facilitada. 
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Segundo Perry (2007), os jogos educacionais podem se inserir em diversas 

atividades que não estão voltadas apenas para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos, mas também de habilidades que enriquecerão a formação geral do 

aluno, auxiliando-o a ampliar sua linguagem e promovendo a comunicação de 

ideias. 

Existem diferentes escopos em que os JDE são aplicados, assim como os 

jogos estão inseridos em divergentes áreas, considerando vários aspectos, os quais 

são descritos nas seções a seguir.  

3.2 GAMIFICATION 

Gamification é um termo informal para o uso de elementos de jogos de vídeo 

em sistemas non-gaming para melhorar a experiência do usuário e seu 

envolvimento, conforme descrito por Deterding et al. (2011). 

Recentemente gamification chamou a atenção significativamente entre os 

estudos referentes a jogos. Sendo assim, este pode ser compreendido como base 

para atividades com elementos envolvendo sistemas de jogos. Gamification tem 

despertado um grande interesse tanto na indústria como também na pesquisa, como 

observado por Huatori e Hamri (2012).                

O devido sucesso dos serviços móveis, tais como Foursquare1 e Nike+2, é 

frequentemente atribuído a gamification (Huatori e Hamri, 2012). Esta discussão tem 

se mantido principalmente no âmbito dos estudos sobre jogos.  

Embora um número crescente de jogos seja oferecido como serviços para 

os consumidores, poucos artigos acadêmicos abordando estudos sobre jogos, 

fazendo a ponte com serviços ou literatura de marketing têm sido publicados. Os 

estudos de jogo para a literatura de marketing de serviço existente poderiam 

                                            

 

 

 
1
 https://pt.foursquare.com/ 

2
 http://www.nikeplus.com.br/ 
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fornecer um quadro sobre como o jogo pode ser visto como uma parte do serviço em 

geral e sobre a forma como ele suporta a oferta de serviços do núcleo. 

3.3 SERIOUS GAME 

Já se sabe a importância dos jogos e os pontos positivos e negativos que os 

mesmos podem trazer para a sociedade. Com isso, o desenvolvimento da tecnologia 

pode proporcionar benefícios para a educação por meio da praticidade da inserção 

de jogos para ajudar no aprendizado. Os JDE surgem como uma ferramenta de 

ensino, auxiliando alunos e professores no que tange o ensino e à aprendizagem.  

Assim como os jogos educacionais, os chamados Serious Games vêm 

sendo referenciados pelos pesquisadores nas últimas décadas. Sendo assim, esses 

jogos têm como finalidade principal simular situações práticas do dia a dia, com o 

objetivo de proporcionar o treinamento de profissionais, simular situações críticas em 

empresas, conscientizar crianças, jovens e adultos, e mesmo propondo situações 

corriqueiras dentre outras situações, segundo Rodrigues e Machado (2009). 

Uma das áreas em que mais se utiliza jogos sérios é a da saúde, pois se 

trata de simuladores que fornecem condições aos profissionais de treinarem suas 

habilidades, sem que durante esse processo haja erros que possam trazer 

consequências. Além disso, são usados também pelas dificuldades encontradas na 

obtenção de materiais e validação de produtos (Rodrigues e Machado, 2009). 

3.4       GAME BASED LEARNING  

Um dos principais requisitos necessários para a aprendizagem é a 

motivação. Diante disso, muitas técnicas aparentemente foram desenvolvidas para 

alcançar esse objetivo, ou seja, levar o aluno à extrema motivação. A utilização de 

jogos digitais nos dias atuais vem crescendo e atingindo públicos de todas as 

idades, sexos e religiões. Outro ponto é a quantidade de horas relativamente alta 

que usuários passam diante de jogos.    

           Neste sentido, pode-se perceber que a aplicação de jogos baseados na 

aprendizagem, do inglês Game Based Learning, pode atingir um grande público e 

ser eficaz para a sociedade, levando conhecimento e tornando mais agradável o 
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aprendizado. Geralmente, a aprendizagem baseada no jogo é projetada para 

equilibrar o conteúdo proposto no jogo a uma jogabilidade e à capacidade do 

jogador para reter e aplicar o conteúdo, exposto no jogo, no mundo real (Prensky, 

2005). 

           A aprendizagem baseada no jogo é uma abordagem de apoio ao ensino, em 

que os alunos exploram aspectos relevantes de jogos em um contexto de 

aprendizagem concebido por professores. Assim, professores e alunos podem 

colaborar a fim de adicionar profundidade e perspectiva à experiência de aprender 

durante o jogo. Boas aplicações no aprendizado baseado em jogos podem tornar os 

ambientes virtuais agradáveis, fazendo os usuários sentirem familiaridade com o 

mundo real e tornando mais relevante o ensino.  

           Um ambiente de aprendizagem eficaz, baseado em jogos, é trabalhado em 

direção a um objetivo e a escolha de ações, permitindo ao jogador experimentar as 

consequências dessas ações ao longo do caminho, o que é bastante importante 

para o desenvolvimento das técnicas de ensino aprendizagem. Além de cometer 

erros em um ambiente livre de risco, através da experimentação, pode-se aprender 

de maneira correta como realizar atividades. Isso os mantém altamente engajados 

na prática de comportamentos e processos, que podem facilmente ser transferidos 

do ambiente simulado para a vida real. 

           Segundo Eck (2006), os efeitos positivos do Game Based Learning são vistos 

em estudos experimentais e podem ser rastreados, pelo menos parcialmente, por 

meio de princípios bem estabelecidos de aprendizagem como, por exemplo, 

cognição situada, jogar teoria, assimilação e acomodação. Isto significa que Game 

Based Learning pode ser implementado de forma mais eficaz, pelo menos em teoria, 

por atender a esses princípios subjacentes. 

 Neste sentido, o uso de Games Based Learning é relevante pois são 

inúmeras contribuições para sociedade, trazendo uma nova ferramenta para o 

aprendizado em um ambiente livre de riscos. 

3.5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 Os jogos digitais podem gerar inúmeras contribuições para sociedade, 

Sendo assim,  este trabalho tem propósito de gerar conhecimento por meio do uso 
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de jogos digitas, com intuito de utilizar estudos que vem sendo produzidos ao longo 

destas últimas décadas  para levantar requisitos para produção deste projeto. 

 Sendo assim , essas modalidades de Jogos como Gamification, Serious 

Game, Jogos  Digitais Educacionais e Game Based Learning são as principais 

modalidades desenvolvidas para fornecer aprendizado e cada um com seus  

propósitos e objetivos diferentes.  
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4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Os processos de desenvolvimento de software requerem planejamentos 

complexos, pois, para a produção dos mesmos atender aos requisitos e aos prazos 

do projeto é necessária uma metodologia de desenvolvimento. Nela, por exemplo, 

são definidos os passos a serem seguidos, desde a análise do domino, estudo de 

mercado, planejmaneto, definição de requisitos, equipe para execução, até a criação 

da arquitetura, teste e gerenciamento de configurações.   

Para um bom desenvolvimento, sem que deixe de atender aos requisitos 

propostos para o sistema, precisa-se de metodologias combinadas com o 

planejamento. Logo, a metodologia de desenvolvimento de software pode ser 

definida simplificadamente como uma coleção recomendada de fases, 

procedimentos, normas, técnicas, ferramentas, documentação, gestão e formação 

utilizada para desenvolver um sistema (Avison e Fitzgerald, 2003). 

Várias metodologias vêm sendo apresentadas na literatura sobre processo 

de desenvolvimento de JDE. Como o foco deste trabalho é o desenvolvimento de 

uma aplicação voltada para oensino e a aprendizagem, foi seguida a metodologia 

apresentada em Pressman (2006). 

Na próxima seção são apresentadas algumas metodologias de 

desenvolvimento de software, de acordo com as recomendações proposto por 

Pressman (2006) e Sommervile (2011), utilizadas no processo de desenvolvimento 

do software aqui apresentado.  

4.1 MODELO WATERFALL 

De acordo com Pressman (2006), Waterfall consiste em um conjunto de 

estágios totalmente sequencial e linear, pois, na primeira vez em que uma fase de 

desenvolvimento é completada, o desenvolvimento prossegue para a próxima fase e 

não há retorno. Os pontos positivos do desenvolvimento Waterfall são as várias 

permissões gerenciais de controle, haja vista que cada departamento tem sua 

independência em relação aos demais.   

Este modelo foi derivado de modelos de atividade de engenharia com o fim 

de estabelecer a ordem no desenvolvimento de grandes produtos de software. Cada 
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planejamento possui um tempo final para ser concluído, pois esse tempo é dividido 

para cada estágio de desenvolvimento (Pressman, 2006). Os estágios são 

apresentados na Figura 3.  

 

 

FIGURA 3 - MODELO WATERFAL (PRESSMAN, 2006) 
 

            Na Figura 3 são apresentados os estágios definidos pelo Modelo Waterfall, 

os quais são definidos a seguir.  

   Estágio Inicial: Requisitos 

Nesse estágio são levantados os requisitos que o produto final deve atender. 

Assim, torna-se importante esta etapa, pois se o produto final não atender aos 

requisitos do sistema o projeto estará totalmente perdido (Pressman, 2006). 

   Estágio 2: Análise  

Nesta estágio são analisados os requisitos e também a documentação e é 

realizado o estudo da facilidade e da viabilidade do projeto, com o fim de determinar 

o processo de início de desenvolvimento do mesmo. Pode ser visto como uma fase 

de concepção de um produto de software e também como o início do seu ciclo de 

vida (Pressman, 2006). 
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   Estágio 3: Projeto 

Este estágio se refere à construção dos requisitos necessários para o 

projeto. Esses requisitos podem incluir projeto das interfaces, banco de dados, 

características físicas do sistema, tais como número, tipos e localizações das 

estações de trabalho, hardware de processamento, cabeamento e dispositivos de 

rede (Gordon e Gordon, 2006). 

   Estágio 4: Codificação   

Esta etapa é realizada após o sistema ter passado pela análise e pela 

construção. O sistema é transferido do ambiente de desenvolvimento para o 

ambiente de codificação, onde será implentado conforme as etapas anteriores 

(Pressman, 2006).  

   Estágio 5: Teste 

              Depois de terminada a etapa de codificação, o sistema precisa ser validado, 

então, começa a etapa de testes. Esse processo verifica se a codificação apresenta 

erros semânticos e se o produto corresponde aos requisitos estabelecidos 

(Pressman, 2006). 

   Estágio 6: Manutenção 

Por fim, o último estágio consiste na correção de erros que não foram 

detectados, em melhorias funcionais e de preferência e outros tipos de suporte. É a 

etapa de manutenção à parte do ciclo de vida do produto de software e não pertence 

estritamente ao seu desenvolvimento (Pressman, 2006). 

4.1.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 Com uma estrutura linear se torna fácil o gerenciamento dessa metodologia. 

O projeto pode determinar prazos finais e monitorar o progresso conforme os prazos. 

Por outro lado, este modelo não é muito flexível, pois se os requisitos mudarem 

durante o projeto, todo o desenvolvimento do mesmo será comprometido. 



 

 

47 

             Segundo Suganya e Sahaya (2010), o processo linear de desenvolvimento é 

apontado como um dos responsáveis pelo baixo índice de sucesso dos projetos de 

software, em razão de atores tais como imprevisibilidade dos requisitos, mudança 

contínua do ambiente e utilização de métodos orientados a processos em vez de 

pessoas. 

Além disso, esse modelo não possui nenhum tipo de produto protótipo, 

processo muito importante, pois traz a confiança ao usuário e ajuda nas correções 

do produto se este não estiver conforme os requisitos declarados pelo usuário.  

4.2 MODELO INCREMENTAL 

 Esta metodologia foi desenvolvida com base nas limitações do modelo 

Waterfall, combinando as vantagens deste com as do modelo de Prototipação. A 

ideia principal é a de que um sistema deve ser desenvolvido de forma incremental, 

onde cada interação será adicionada ao sistema novos estágios funcionais do 

modelo Warterfall, até a obtenção do sistema final. A cada passo realizado, 

modificações podem ser introduzidas (Pressman, 2006). Na Figura 4 é apresentado o 

modelo Incremental. 

 

 

FIGURA 4 - MODELO INCREMENTAL (PRESSMAN, 2006) 
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 Como pode ser observado na Figura 4, o modelo Incremental é basicamente 

uma versão modificada do modelo Waterfall. Sendo assim, são criados estágios 

onde cada interação são processadas. 

• No primeiro estágio: 

 Inicialmente é feita uma implementação inicial do sistema, na forma de um 

subconjunto da solução do problema global (Pressman, 2006). 

• No segundo estágio: 

 Deve-se contemplar os principais aspectos que sejam facilmente 

identificáveis no que diz respeito ao problema a ser resolvido. E, então, é criado uma 

lista de controle de projeto (Pressman, 2006). 

• No terceiro estágio: 

 Depois de ter completado os principais aspectos, é desenvolvido uma 

documentação contendo todos os passos a serem realizados para a obtenção do 

sistema final, definindo quais tarefas devem ser realizadas a cada iteração 

(Pressman, 2006). 

• No quarto estágio: 

  Neste estágio começa uma etapa de gerenciamento de todo o 

desenvolvimento do software para se medir o quão distante se está da última 

iteração, relatando cada iteração do modelo (Pressman, 2006). 

• No quinto estágio: 

 Este estágio consiste em retirar um passo da lista de controle do projeto, 

através da realização de três etapas: projeto, implementação e  a análise é feita até 

que a lista esteja completamente vazia (Pressman, 2006). 

4.2.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS  
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 O modelo incremental possui inúmeras vantagens e desvantagens. Uma das 

principais vantagens são as entregas parciais do produto que facilitam a 

identificação e correção de erros entre os componetes do software, o projeto pode 

ser desenvolvido com número reduzido de profissionais e a cada interação será 

produzido um conjunto de itens utilizáveis, facilitando as próximas interações.   

 Por outro lado, suas desvantagens são o grande número de interações que 

não podem ser definidos no início do processo, sendo assim o fim do processo não 

pode ser precisamente definido. O gerenciamento e manutenção do sistema 

completo podem se tornar complexos e os custos podem ser enormes conforme o 

número de interações. 

4.3 MODELO ESPIRAL 

Este modelo foi desenvolvido para abranger as melhores características tanto 

do ciclo de vida clássico como da prototipação, acrescentando, ao mesmo tempo, 

um novo elemento, a análise de riscos que falta a esses paradigmas. O modelo 

define quatro importantes atividades, representadas por quatro quadrantes 

(Pressman, 2006). Na Figura 5 é apresentado o modelo Espiral. 

 

 

FIGURA 5 - MODELO ESPIRAL (PRESSMAN, 2006) 
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 Na Figura 5 é apresentado o modelo Espiral mostrandos as etapas que 

ocorrem neste modelo de desenvolvimento de Software. 

   Comunicação:  

 Nesta etapa é inicialmente realizada uma comunicação com cliente, 

levantando os requisitos inicias para um posterior planejamento de todo o projeto e 

também, para finalização do mesmo, pois no final será entregue o produto para o 

cliente (Pressman, 2006).  

   Planejamento: determinação dos objetivos, alternativas e restrições. 

 Nesta etapa é realizado o planejaneto de todo o projeto para a construção 

do software. Sendo assim, é trabalhado os requisitos iniciais do sistema e a cada 

vez que este modelo chega nesta etapa é revisado os requisitos adicionados 

(Pressman, 2006).  

   Análise de riscos ou modelagem: análise de alternativas, identificação e 

resolução de riscos. 

 Nesta etapa é analisado os riscos do projeto, identificando-os para gerar 

uma resolução. Sendo assim, esta etapa é uma das mais importantes desta 

metodologia, pois sem ela todo o projeto pode ser perdido caso acorra riscos, 

causando prejuízos para os desenvolvedores (Pressman, 2006).   

   Desenvolvimento ou construção: desenvolvimento do produto. 

 Nesta etapa é feito o desenvolvimento do produto, realizando a codificação 

depois de ter sido planejado e analisado todo projeto (Pressman, 2006).  

   Implantação: avaliação dos resultados do produto. 

 Nesta etapa é avaliado todo o projeto desenvolvido, se caso ele foi finalizado 

o produto encerra seu ciclo de vida. Caso o cliente atualiza os requisitos o projeto 

volta para espiral, fazendo todo processo novamente  (Pressman, 2006). 
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 Por fim, o modelo espiral estabelece uma relação de proximidade entre o 

cliente e os desenvolvedores, capacitando os desenvolvedores e o cliente a 

entender e reagir aos riscos em cada fase. O modelo espiral usa a prototipação 

como um mecanismo de redução de riscos, mas, o que é mais importante, possibilita 

que o desenvolvedor aplique a abordagem de prototipação em qualquer etapa da 

evolução do produto. Ele mantém a abordagem de passos sistemáticos sugerida 

pelo ciclo de vida clássico, mas incorpora-a numa estrutura iterativa que reflete mais 

realisticamente o mundo real (Pressman, 2006). 

4.3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

  O modelo em espiral permite que, ao longo de cada iteração se obtenha 

versões do sistema cada vez mais completas, recorrendo à prototipagem para 

reduzir os riscos. No entanto, a abordagem deste tipo de modelo exige considerável 

experiência a avaliação dos riscos.  

4.4 MODELOS ÁGEIS  

  Os métodos ágeis se popularizaram rapidamente quando especialistas em 

processos de desenvolvimento de software desenvolveram novos métodos que 

deram a origem aos modelos Ágeis. Com o declínio dos modelos tradicionais, cuja 

suas métricas já não estavam mais trazendo retorno as grandes empresas, surgiram 

Scrum e Extreme Programming e outros. Com isso o grupo criou The Agile Alliance 

onde formou Manifest for Agile Software Development (Soares, 2004). 

              Os métodos ágeis são orientadas a flexibilizar a cadeia produtiva de 

software, no intuito de focalizar no produto em detrimento da burocracia do 

processo. Perante esta situação, surgiram nas fábricas de software a necessidade 

de entender a aplicabilidade destas metodologias como fator de vantagem 

competitiva, dentro do contexto operacional e comercial (Rivas e Souza, 2014).   

4.4.1 SCRUM 

 O Scrum não é um processo linear onde metodicamente se segue uma série 
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de etapas sequenciais e que vão garantir que se produza no prazo e no orçamento. 

De acordo com um dos criadores, o Scrum é um framework simples utilizado para 

organizar as equipes e fazer o trabalho de forma mais produtiva e com alta 

qualidade (Sutherland e Schwaber, 2007).  

  

 

Figura 6 - MODELO SCRUM (SUTHERLAND E SCHWABER, 2007) 

 

 Como pode ser observado na Figura 6 framework Scrum é um conjunto de 

valores, princípios e práticas que fornecem a base para que a sua 

organização adicione suas práticas particulares de engenharia e gestão e que sejam 

relevantes para a realidade da sua empresa (Sutherland e Schwaber, 2007). 

4.4.2 EXTREME PROGRAMMING (XP) 

 O Extreme Programming (XP) é um método ágil para pequenas e médias 

equipes, que projetam softwares, onde os requisitos podem ser modificados 

constantemente,  de acordo Beck (1999). Suas principais vantagens são feedback 

constante, facilitando a revisão do projeto, possuinfo uma abordagem incremental, 

em que a comunicação entre as pessoas é encorajada.  

 Além disso, esse método enfatiza  o desenvolvimento rápido do projeto, para 
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garantir a satisfação do cliente, além  de favorecer o cumprimento das estimativas. 

Na Figura 7 é apresentado o modelo XP. 

 

 

FIGURA 7 - MODELO EXTREME PROGRAMMING (BECK, 1999) 
 

 Na figura 7 pode ser obrservado todo o processo do modelo XP. O primeiro 

projeto a usar XP foi o C3, da Chrysler. Após anos de fracasso utilizando 

metodologias tradicionais, com o uso da XP o projeto ficou pronto em pouco mais de 

um ano (Highsmith et al., 2000). 

4.4.3 VANTAGENS E DENVANTAGENS  

            Uma das principais vantagens é flexibilidade e a organização desses 

modelos, pois mesmo com a mudança dos requisitos o projeto não se perde. Logo, 

esse modelo foi basicamente criado para prevenir esse tipo de mudança sem que 

comprometa o processo de produção do produto final, o software. Uma 

desvantagem é como usar essas metodologias ágeis em grandes empresas e 

equipes, uma vez que normalmente essas metodologias são baseadas em equipes 

pequenas, como observado por Soares (2004).  
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Para o desenvolvimento do jogo foram utilizadas farias etapas de diferentes 

metodologias de desenvolvimento. Inicialmente o modelo Waterfall possui um 

modelo sequencial de etapas que poderia ser muito útil para este trabalho, porem 

fato de ele não poder gerar verções protótipos para o jogo, torna este modelo 

inviável.  

 Sendo assim, analisando melhor, o modelo incremental, que é basicamente 

o modelo Waterfall com interações, sendo um processo que é possível voltar as 

etapas a cada interação se torna mais eficiente para produção deste trabalho.  

 Logo o modelo espiral também seria útil, mas este modele requer uma 

análise de riscos que não foi necessária neste software, outro ponto importante é as 

metodologias ágeis que não possuie um processo de documentação, pois a 

documentação pode tornar mais lento processo de desenvolvimento do software, 

uma vez que seja criada a documentação de todo o software. 

 Portanto, pensado na melhor maneira para produção do jogo aqui 

desenvolvido, foi combinada varias etapas de diferentes metodologias de 

desenvolviento, tentando reduzir o tempo para o desenvolvimento do software, sem 

perder qualidade no produto final. 
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5 PESQUISA COM BASE NA OPINIÃO DE ESPECIALISTAS 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa baseada em opiniões de 

especialistas, no intuito de coletar dados relevantes sobre o cenário das leis de 

trânsito. Tais dados foram utilizados para o desenvolvimento do JDE. Diante disso, 

pôde-se verificar por requisitos mais adequados sobre o que deve ser contemplado 

nesse projeto por meio dos guias para pesquisa, apresentado por Kitchenham e 

Pfleeger (2008), e as boas práticas seguidas para coletar da opinião de experts, 

recomendadas por Li e Smidts (2003).  

Segundo Kitchenham e Pfleeger (2008), a pesquisa baseada em 

questionáros provavelmente se constitui como o método de pesquisa mais comum 

para coletar opiniões.  

Adicionalmente, Fink (1995) mostra que uma pesquisa não é aplicada 

apenas como instrumento de coleta de informações, mas também para fornecer uma 

maneira de comparar ou compartilhar o conhecimento. Ou modo a completar essa 

pesquisa, foi utilizada também a metodologia baseada em opinião de especialista, 

conhecido como experts. Opiniões ou julgamentos de especialistas se constituem 

como uma série de esforços científicos empregados para interpretar os dados, 

antecipar comportamentos do sistema e avaliar incertezas (Li e Smidts, 2003).  

Esse tipo de estudo é efetivado por meio de uma pesquisa aplicada a 

pessoas que são consideradas especialistas em alguma área, a fim de identificar 

especulações, suposições e estimativas que podem servir como uma entrada 

cognitiva em algum processo de decisão (Chhibber et al. 1992).  

Neste sentido, esta pesquisa foi motivada pela importância de um ponto de 

vista sólido sobre o assunto aqui desenvolvido. Por se tratar de um JDE se sabe que 

é um processo complexo, pois o jogo tem que gerar conhecimento para os usuários, 

então, torna-se importante verificar a opinião de especialista para se ter informações 

relevantes para proposta e desenvolvimento do jogo, de modo as confirmar que este 

jogo está cumprindo seus objetivos. 

Como esta pesquisa é realizada com seres humanos, a pesquisa deveria 

passar por um comité de ética, porêm esta pesquisa não causa riscos a saúde 

humana, pois é aplicado somente um questionário com a finalidade de coletar 
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resposta, para o levantamento de requisitos deste trabalho, tornado desnecessário a 

avaliação do comitê de ética.  

              Nas próximas seções são apresentados os detalhes da pesquisa aplicada a 

especialista em leis de trânsitos.  

5.1 METODOLOGIA DE PESQUISA PARA COLETA DE DADOS 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa baseada na opinião de 

especialista, seguindo as principais atividades propostas por Kitchenham e Pfleeger 

(2008), conforme segue: 

• Definição dos objetivos: primeiramente devem ser definidos os objetivos da 

pesquisa de maneira clara e concisa; 

 • Design da pesquisa: nessa etapa são definidas as formas do design do 

questionário a ser seguido;  

• Desenvolvimento do instrumento de pesquisa: nesta atividade é desenvolvido o 

questionário para a coleta de dados;  

• Avaliação do instrumento de pesquisa: avaliar o questionário verificando se o 

mesmo irá atender aos objetivos da pesquisa;  

• Obtenção de dados válidos: após ter passado pela avaliação, os dados são 

coletados para análise;  

• Análise de dados: por último os dados são analisados para verificar se os 

resultados coletados são suficientes para colaboração com o JDE desenvolvido. 

             Estas atividades são melhores descritas a seguir, sendo apresentadas as 

peculiaridades para a pesquisa aqui desenvolvida. 

5.1.1 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

Nesta atividade foram definidos os objetivos da pesquisa baseada em na 

opinião de um especialista. Segundo Kitcheman e Pfleeger (2008), existem três 

objetivos comuns esperados pela pesquisa: 

 Para avaliar a taxa ou frequência de alguma característica que ocorre numa 

população; 
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 Para avaliar a gravidade de alguma característica ou condição que ocorre na 

população; e 

 Identificar fatores que influenciam a utilização do projeto. 

Sendo assim, a pesquisa proposta inclui exatamente todos objetivos 

descritos por Kitcheman e Pfleeger (2008). Neste sentido foi analisada a frequência 

de algumas características como, por exemplo, os principais acidentes que ocorrem 

com mais frequência no nosso pais. Adicionalmente, foi verificado sobre o impacto 

de JDE como uma ferramenta de apoio ao aprendizado. Por fim, foi verificado como 

funciona o aprendizado sobre as leis de trânsito do CTB, além de verificar o que 

pode ser abordado pelo jogo. Na próxima seção é apresentado o próximo passo, o 

design da pesquisa. 

5.1.2 DESIGN DA PESQUISA 

Diferentes tipos de design de pesquisa podem abordar diferentes objetivos, 

portanto, é necessário definir um projeto de pesquisa conciso e coerente com o 

intuito de incluir todos os objetivos especificados (Lobato, 2012). Duas maneiras 

podem ser apresentadas no design de pesquisa: experimental e descritiva, conforme 

destacado por Fink (1995). O design experimental é caracterizado por comparar dois 

ou mais grupos em que pelo menos um deles é experimental. Já o design descritivo 

produz informações sobre grupos e fenômenos que já existem. 

Com isso, este trabalho foi focado no design experimental, pois foram 

comparadas as respostas das pesquisas com especialistas em conhecimento sobre 

as leis de trânsito, para formar um gama de dados mais concisos. 

Para tanto, foram analisados três grupos de especialista, sendo eles 

instrutores de autoescolas, motoristas profissionais e funcionário do DETRAN-GO, 

todos da cidade de Catalão Goiás. 

Com a conclusão desta etapa foi efetuado o desenvolvimento do instrumento 

de pesquisa, que se trata do questionário para coleta das respostas dos 

especialistas.    

5.1.3 DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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No desenvolvimento do instrumento de pesquisa o propósito do questionário  

é definido baseado nos objetivos do trabalho. No entanto, como apontado por 

Kitchenham e Pfleeger (2008), simplesmente converter uma lista de objetivos em um 

conjunto de perguntas nem sempre leva a um instrumento de pesquisa bem 

sucedido. Por isso, é necessário cuidadosamente elaborar as perguntas, diante 

disso, é importante revisar a literatura para identificar o que vem sendo feito na área 

do experimento realizado. 

De acordo com Cruzes e Dybå (2010), neste método de pesquisa é utilizado 

um conjunto estruturado de perguntas fechadas para capturar dados que serão 

agregados em uma análise mais aprofundada. A evidência qualitativa e quantitativa 

é sintetizada a fim de identificar dados relevantes. 

A padronização e instrumentação possuem duas vantagens importantes: os 

instrumentos existentes já foram avaliados quanto à validade e confiabilidade, e, 

utilizando instrumentos comuns, é mais fácil comparar os novos resultados aos 

resultados de outras pesquisas. 

5.1.3.1QUESTIONÁRIO 

A pesquisa pode ser realizada de duas maneiras: por meio de perguntas 

fechadas ou abertas, conforme Cruzes e Dybå (2010). A questão é fechada quando 

os entrevistados são convidados a selecionarem uma resposta a partir de uma lista 

de opções pré-definidas, e abertas quando os entrevistados são convidados a 

enquadrarem sua própria resposta. De acordo com Kitchenham e Pfleeger (2008), 

ambos os tipos de questões têm suas vantagens e limitações e precisam ser mais 

precisas, inequívocas e compreensíveis para os sujeitos.  

Diante disso, foram utilizadas somente perguntas abertas para a realização 

deste trabalho, sendo feitas seis (6) perguntas referentes aos benefícios de JDE 

para o ensino e aprendizado sobre leis de trânsito. Na Figura 8 é apresentado o 

questionário contendo perguntas abertas, utilizadas neste projeto. 
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FIGURA 8 - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

Conforme a Figura 8, o questionário apresenta 6 perguntas abertas para 

tentar capitar quais são os pontos principais que o jogo deve abordar e também qual 

é a opinião do perito acerca do uso de jogos educacionais voltado para o trânsito, 

para ser utilizado em nas autoescolas como apoio ao ensino e aprendizagem.  

5.1.4 AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

Depois de criar o instrumento de pesquisa, o mesmo deve ser avaliado. 

Essa avaliação pode ser chamada de pré-testagem, englobando um conjunto de 

metas que devem ser analisadas, segundo Kitchenham e Pfleeger (2008). Alguns 

pontos devem ser considerados, como: verificar se as perguntas são 

compreensíveis; avaliar a taxa de resposta e provavelmente a eficácia dos 

procedimentos de acompanhamento; avaliar a confiabilidade e validade do 

instrumento; e garantir que as nossas técnicas de análise de dados correspondam 

às nossas respostas esperadas. 

           Um aspecto importante a ser considerado durante a construção do 

questionário é o impacto que o mesmo causará aos especialistas. Para evitar 
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problemas devem ser desenvolvidas perguntas neutras e se pensar em maneiras de 

definir questões que abranjam o objetivo (Lobato, 2012).  

            Com base no estudo apresentado por Kitchenham e Pfleeger (2008), foram 

definidas perguntas para cobrir adequadamente o tema de pesquisa. Considerando 

a ordem de perguntas inicialmente é verificada a questão da importância do JDE 

como auxilio ao ensino e aprendizado para, depois, analisar pontos estratégicos 

como diversão e aprendizado. Assim, têm-se uma pergunta direta sobre o principal 

objetivo deste projeto e, ao final, foi feita uma pergunta aberta para tentar 

compreender melhor a opinião dos especialistas. Também foram retiradas algumas 

questões do questionário a fim de evitar interferências nas respostas. Por outro lado, 

deve ser considerado que as perguntas não exijam muito esforço para serem 

concluídas.  

5.1.5 OBTENÇÃO DE DADOS VÁLIDOS  

Com a finalidade de obter dados válidos sobre as respostas dos 

especialistas, algumas estratégias podem ser usadas para fornecer motivação para 

que eles participem da pesquisa. De acordo com Chhibber et aI. (1992), a motivação 

pode ser realizada dando razões para a realização do exercício, neste caso, para 

participar da pesquisa. 

           Seguindo Kitchenham e Pfleeger (2008), em geral, as pessoas serão 

motivadas a fornecerem respostas completas e precisas se virem que os resultados 

do estudo são susceptíveis de serem úteis para elas. Assim, para a motivação, foi 

explicado a todos os participantes o propósito dessa pesquisa, sendo ressaltada a 

importância em desenvolver jogos educacionais para a conscientização das 

pessoas, nesse caso referente ao cumprimento das leis de trânsito. Ainda é 

mostrado que, por meio do jogo, pode-se proporcionar diversão aos usuários 

enquanto eles aprendem e simular situações reais sem que nenhum dano seja 

causado.  

           Para tanto, foram analisadas as seis (6) repostas fornecidas por treze (13) 

especialistas, os quais são referenciados de E1 a E13, de modo a omitir dados 

pessoais do mesmo.    
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5.1.5.1 Questão 1. Em sua opinião, um jogo pode ajudar no aprendizado sobre 

as leis de trânsito? Justifique.  

No gráfico, apresentado na Figura 9, são mostrados em porcentagens, as 

repostas dos peritos em relação a suas opiniões sobre uso de jogos no aprendizado, 

sendo observado que doze (12) responderam sim e somente um (1) respondeu não.  

 

 

FIGURA 9 - GRÁFICO DAS REPOSTAS DOS ESPECILISTAS 
 

 Como pode ser observado na Figura 9, quase que por unanimidade, os 

especialistas acham que o uso de jogos digitais podem  auxiliar  no aprendizado das 

leis de trânsito. Alguns citam que as técnicas tradicionais de ensino precisam ser 

auxiliadas por outros metodos para tornar o ensino das leis mais atraente e mais 

compreesível aos condutores, conforme segue a transcrição de algumas respostas. 

 E1: “Sim, pois hoje a maioria das pessoas não são aptas a uma boa 

interpretação, sendo melhores em questões de lógica de memorização”. 

 E2: “Sim, pois o acesso às tecnologias hoje trazem maior interesse a 

diversos assuntos, ao trânsito ainda é muito raro em jogos. Com isso trará melhor 

esclarecimento e interesse ao assunto”. 

 E3: “Devido ao grande crescimento das tecnologias no mundo digital creio 

que os jogos digitais educacionais ajudariam muito, pois é distração divertida e ao 

mesmo tempo está ajudando”. 

 E4: “Sim, pois o aluno passa a ter mais noção sobre leis de trânsito”. 
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 E5: “Sim, é uma forma fácil de aprendizado e muito interessante”. 

 E6: “Sim, Facilita a compreensão”. 

 E7: “Sim, porque hoje em dia tudo que é digital a população gosta e acho 

que iria incentivar muito as crianças, jovem e adultos, seria bom sim”. 

 E8: “Pode sim, porque vai ser bom para o trânsito”. 

 E9: “Não, pois em situações reais o trânsito não aceita erros infantis”.  

 E10: “Claro que sim, pois estimula o raciocínio do indivíduo através de 

treinamento simulação, exercícios e etc”. 

 E11: “Na minha opinião é uma ótima ferramenta, para animar e incentivar os 

futuros motoristas”. 

 E12: “Sim este jogo faz desenvolver as noções de trânsito e com isso a 

memorização dos códigos de trânsito”. 

 E13: “Sim, pois jogos podem desenvolver raciocínio, possibilitando o 

aprendizado”. 

5.1.5.2Questão 2. Em sua opinião, quais são os principais acidentes de trânsito 

que ocorrem nas rodovias, considerando as infrações cometidas pelo 

condutor perante as leis de trânsito (conforme o código de trânsito brasileiro)? 

Na opinião dos especialistas os principais fatores de acidentes ocorridos em 

rodovias foram, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas, ambos citados 

por sete (7) especialista. Em seguida, o comportamento indevido pelo condutor, 

onde cinco (5) especialistas citam em suas respostas, e, por último, o uso de 

bebidas alcólicas, citado por dois (2) especialistas em suas respostas . 

Sendo assim, foi pensado em desenvolver cenários para o jogo, utilizando 

estes dados, reportando essas princiapais infrações, pois o objetivo do jogo é 

simular situações reais para que os usuários possam aprender.  

5.1.5.3 Questão 3. Em sua opinião, quais são os principais acidentes de 

trânsito que ocorrem nas cidades, considerando as infrações cometidas pelo 

condutor perante as leis de trânsito (conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro)? 
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No perímetro urbano os especialistas vêem como uma das principais causas 

de acidente a falta de atenção, alguns apontam que isso se dá ao uso de aparelhos 

eletrônicos, como celulares e smartphones. Além da falta de atenção, outro ponto 

importante citado foi o desrespeito às sinalizações de trânsito, como semáforos, 

faixas e placas. Ainda, eles também mencionam sobre as condições dos asfaltos, o 

que influencia bastante para a ocorrência de acidentes. 

Neste sentido, as respostas dos especialistas foram as seguintes: 

 E1: “Os acidentes nas vias urbanas são causados pelo uso de telefones 

celulares”. 

 E2: “Não respeitar as preferências, passar em sinal vermelho,  velocidade 

acima do permitido e falta de atenção”. 

 E3: “Não atenção a sinalização, álcool, excesso de velocidade e 

ultrapassagem indevida”. 

 E4: “Uso de bebidas alcólicas, ultrapassagens pela direita, desobediência 

nos semáforos, não possuir a C.N.H., falar no celular, transitar pela contra mão de 

direção”. 

 E5: “Velocidade, falta de atenção no trânsito, celulares na direção enquanto 

dirige”. 

 E6: “Falta de programação pessoal de cada pessoa, deixando tudo para 

última hora, assim saindo todo apressado e não respeitando nenhuma  lei de 

trânsito”. 

 E7: “Uso de  telefones, falta de atenção”. 

 E8: “Batida -> por falta de sinalização. Acidentes fatais -> devido a 

velocidade”. 

 E9: “Falta de Respeito com o pedestre na faixa. Ultrapassar sinal vermelho. 

Não uso da seta”.  

 E10: “Não respeitar a velocidade da pista, falta de atenção e primeiramente 

muita imprudência”. 

 E11: “Não parar na faixa de pedestres, não obedecer o semáforo, e o 

desrespeito com os motoqueiros”. 

 E12: “Dentro das cidades há abuso de velocidade, desrespeito a sinalização, 

estresses, como desrespeito as luzes semafóricas, paradas obrigatórias e outros”. 
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 E13: “Utilização de aparelhos eletrônicos, falta de atenção e o desrespeito 

das sinalizações de trânsito”. 

5.1.5.4 Questão 4. Qual sua opinião sobre a utilização de Jogos Digitais 

Educacionais como método de apoio ao ensino e aprendizado nas 

autoescolas, considerando que estes podem fazer parte do plano de 

ensino? Justifique. 

Na questão 4 todos os especialistas concordaram que o uso de Jogos 

Digitais Educacionais como método de apoio ao ensino e aprendizado nas 

autoescolas é relevante, alguns ainda citam sua importância por ser uma ferramenta 

muito interativa que poderia estimular a curiosidade do aprendiz, as respostas foram 

como segue: 

 E1: “Seria de suma importância, tanto para o aprendiz quanto para os 

instrutores”. 

 E2:  “É uma ótima ferramenta de aprendizagem, pois nos dias atuais os 

jovens estão muito ligados  em tecnologia, com isso chamaria atenção dos jovens 

motoristas”. 

 E3: “Acho um meio bastante lógico, levando a crer que seja bastante útil”. 

 E4:  “Sim, porquê a pessoas vai ser orientada a viver em tempo real, 

simulações de várias situações, de explicações, exercícios, como se comportar e 

sair do perigo sua vida real”. 

 E5:  “Seria muito boa a utilização de Jogos Digitais Educacionais. Poderia 

sim ajudar na educação de trânsito”. 

 E6:  “Pode sim, pois ajudaria as pessoas a ficar mais ligadas no trânsito”. 

 E7:  “Uso de  telefones e falta de atenção”. 

 E8:  “ Muito interessante e diferente, facilitando mais ainda o aprendizado”. 

 E9:  “Sim, pode facilitar o entendimento e aprendizado dos alunos”.  

 E10: “Seria um avanço introduzir  essa tecnologia nas aulas, pois o ensino 

esta ficando ultrapassado”. 

 E11: “Apesar de o ensinamento nas autoescolas serem boas, sempre 

podemos melhorar e vejo que estes jogos iriam chamar muita atenção, pois 

estimularia a curiosidade do aprendiz”. 
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 E12: “A grande curricular brasileira precisa voltar a formação de crianças, 

jovens e adultos ao conhecimento, a tecnologia através de jogos poderá trazer mais 

interesse pela facilidade de acesso”. 

E13: “Sim, pois a utilização de jogos educacionais podem fornecer um 

melhor raciocínio e conhecimento prático do que é ensinado nas salas de aulas”.  

5.1.5.5 Questão 5. Em sua opinião, o Código de Trânsito Brasileiro é de fácil 

aprendizagem? Justifique. 

A Figura 10 é apresentado o gráfico das respostas dos especialistas diante 

de suas opiniões acerca da questão 5. 

 

 

FIGURA 10 - GRÁFICO DAS REPOSTAS QUESTÃO 5 
                    

Como observado na Figura 10 a maioria dos especialistas acreditam que o 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é simples e de fácil aprendizagem, sendo que 

dez (10) deles disseram sim, dois (2) não e um (1) talvez. Entretanto eles 

observaram que este é um processo extenso para que o aprendiz possa aprender 

sobre as leis, o que  pode acarretar no desinteresse por parte do aprendiz. 

Neste sentido, o jogo aqui desenvolvido, pode colaborar para o aprendizado, 

já que os usuários aprendem equanto se divertem.    
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5.1.5.6 Questão 6. Considerando o tema proposto neste trabalho, exprima sua 
opinião sobre quais assuntos podem ser abordados no jogo desenvolvido, de 
modo que o jogo possa instruir o jogador (aprendiz) durante seu treinamento 
sobre leis de trânsito. 

Nesta questão houveram inúmeras sugestões do que pode ser abordado no 

jogo desenvolvido, além de simular situações em que o aprendiz tem que aplicar 

conhecimento das leis de trânsito, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro.  

Neste caso, foi sugerido que o jogo deve tratar o comportamento dos 

condutores e o respeito ao próximo durante o ato de conduzir. Sabe-se que vivemos 

em um mundo de estresse em que a vida rotineira consome nosso cotidiano e, 

talvez, com o auxílio nesta questão do comportamento de forma indireta ou direta, o 

trânsito brasileiro possa melhorar ser respeitado. As respostas dos especialistas 

foram: 

   E1: “Sobre leis e suas penas”. 

 E2: “Regras gerais de circulação, sinalização e regras gerais de 

estacionamentos e parada”. 

 E3: “Maneiras de evitar acidentes, memorização das placas e sinais, dentre 

outros”. 

 E4: “Concientização deveres e obrigações. Simular cituaçoes do dia a dia”. 

 E5: “Poder ajudar no comportamento das pessoas, na educação, etc”. 

 E6: “Simular situações do cotidiano do condutor”. 

 E7: “Memorizar placas e sinalizações”. 

 E8: “Acho superinteressante, pois realmente  tem coisas que precisa como 

as leis e as formas  mais simples de aprender”. 

 E9: “Imprudência no trânsito”.  

 E10: “Respeitar a velocidade das vias, pedestres ultrapassagens e 

primeiramente bebidas alcólicas”. 

 E11: “Creio que um simulador de direção tendo como objetivo obedecer as 

regras (leis) de trânsito ara obter pontos positivos nos jogos, dar seta, parar nas 

faixas de pedestre, no sinal entre outros”. 

 E12: “Falar de regras de circulação e sinalização e o que aconteceria o seu 

desrespeito. Ou seja, criar possibilidades a um aprendizado com prazer”. 

E13: “Criar situações do nosso cotidiano com máxima realidade possível”. 
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5.1.6 ANÁLISE DE DADOS 

Uma vez que se tem concebido e administrado o questionário, o próximo 

passo foi analisar os, dados que foram coletados. O procedimento de análise 

principal consitiu em verificar todas as respostas recebidas, depois que todas as 

ações de acompanhamento foram concluídas (Lobato, 2012).  

            Sendo assim, analisando os dados foi possível observar que os mesmos 

foram bastante consistentes e trouxeram várias ideias relevantes para serem 

aplicadadas no desenvolvimento do jogo, os quais foram definidos como requisitos 

para o jogo.  

 Como exemplo, teve-se mensão do abuso de velocidade e ultrapassagens 

indevidas, o desrespeito às leis de trânsito de maneira geral baseado no não 

cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

 Assim, pôde ser observado que a ideia de utilizar um Jogo Digital 

Educacional no cenário de aprendizagem das leis de trânsito é bem aceita pelos 

especialistas, destacando-se que a base dos especialistas é formada pelos 

instrutores de autoescolas da cidade de Catalão-GO, outras são funcionários do 

Departamento Estadual de Trânsito do estado de Goiás (DETRAN-GO) e pelos 

motoristas da Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão (UFG/RC). 

 Neste sentido, observa-se que a amostra da população utilizada neste 

estudo é constituída de pessoas que estão envolvidas, em seu dia a dia, com as leis 

de trânsito brasileiras. 

 Por fim, como uma conclusão da análise transversal sobre as respotas, é 

possível observar alguns pontos contraditórios de alguns especialistas, onde alguns 

por algum motivo responderam de forma contraditória algumas questões.  

 Como exemplo na questão 1 um dos especialistas afirma que jogos não 

pode ser usado com ferramente de apoio ao aprendizado, mas posteriormente ele 

afirma que jogos podem sim fazer parte de plano de ensino de uma autoescola 

como sendo relevante ao ensino e aprendizado.    

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Por meio desta pesquisa, pôde-se verificar a relevância em se aplicar 

questionário a uma amostra sifnificativa da população, uma vez que pôde-se coletar 

dados relevantes utilizados para o desenvolvimento do jogo aqui proposto. 

 Neste sentido, têm-se mais segurança e maior precisão em transmitir 

aprendizado aos usuários, relatando os principais pontos que um jogo educacional 

sobre as leis de trânsito deve focar, os quais foram as situações mais mencionadas 

pelos especialistas.  

 Por fim, têm-se uma maior confiança quanto a validade deste trabalho, uma 

vez que o jogo desenvolvido foi baseado nas opiniões de pessoas que estão 

altamente ligadas ao cenário atual do trânsito brasileiro.  



 

 

6 SISTEMA DESENVOLVIDO: O JOGO TRÂNSITO 

LEGAL 
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6 SISTEMA DESENVOLVIDO 

 Como previamente mencionado, o sistema desenvolvido foi um jogo 

baseado nas leis de trânsito brasileiras, voltado para a educação. Este tem como 

objetivo a conscientização das pessoas em relação ao cumprimento destas leis, de 

modo que os usuários são remetidos a um cenário baseado na realidade. 

 Para proposta do jogo foram coletados informações relevantes por meio de 

uma pesquisa baseada na opinião de especialistas. Assim, pôde-se levantar os 

requisitos para o processo de construção do jogo, sendo que todo desenvolvimento 

seguiu uma metodologia de desenvolvimentode software, facilitando todas as etapas 

para contrução do produto final, de acordo com as recomendações propostas por 

Gordon e Gordon (2006).   

             Este trabalho se mostrou relevante, haja vista que nos últimos anos em 

nosso país o processo de aprendizagem nas autoescolas vem se tornando um 

problema, pois é um processo caro e, de certa forma, exaustivo, por requerer uma 

dedicação dos alunos em frequentarem aulas práticas e teóricas (Zorzatto, 2015). 

Então, um JDE pode deixar o ambiente mais agradável facilitando o aprendizado e 

despertando, assim, o interesse pelo estudo. 

             Na produção do jogo foram utilizados cenários habituais do cotidiano, sendo 

estes definidos baseados nas respostas fornecidas pelo questionáiro da pesquisa 

baseada na opinião de um especialista. 

            A seguir são demonstardas as etapas e o sistema desenvolvido nesse 

trabalho, sendo enfatizados alguns passos relevantes, os quais foram seguidos para 

a produção de um jogo que considere os aspectos de ensino e aprendizado. É 

importante mencionar que este trabalho contou com apoio de um profissional da 

área da Educação, para que as metodologias pudessem ser consideradas.   

6.1  DIAGRAMA DE REPRESENTAÇÃO 

            Em síntese, diagramas de atividades podem ser empregados para descrever 

complexos processos de negócio como, por exemplo, fluxos de controle, de casos  
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de uso ou até mesmo uma estrutura algorítmica, de funções individuais integrantes 

de atividades de um sistema (Gonçalves, 2012). 

           O diagrama de atividade, definido neste trabalho, é apresentado na Figura 11, 

onde são descritas as atividades para a criação do jogo.  

  

 

FIGURA 11 - DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 Como apresentado na Figura 11, inicialmente são levantados os requisitos 

para construção de cada cenário, em seguida, são definidos os potótipos, os quais 

foram verificados por dois professores Phds em Ciência da Computação e um  

pesquisador da área da Educação. As recomendações observadas foram aplicadas, 

até se atingir um protótipo estável, o que remeteu á execução da próxima etapa.  

 A seguir foram desenvolvidos os cenários e seus componentes, e, após o 

desenvolvimento, os mesmos avaliados para verificação de erros. Caso algum 

cenário apresente erros foi então retornado ao processo de desenvolvimento. Se 

não há erros, os cenários foram desenvolvidos e aplicados ao jogo. Assim se 

encerra uma etapa completa do processo de desenvolvimento. 
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6.2 PROTÓTIPOS 

 Um protótipo é uma visão inicial de um sistema de software, que possibilita 

demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto, e, em geral, conhecer o 

problema e suas possíveis soluções (Abib e Theodoro, 2013). Em suma, a 

prototipação é o processo que possibilita que o programador de software crie um 

modelo do sistema que será construído.  

 Protótipo é, de modo análogo para a arquitetura, uma maquete de um 

sistema futuro com o qual se pode realizar verificações e experimentações para se 

avaliar algumas de suas qualidades antes que o sistema venha realmente a ser 

construído. A prototipação pode ser utilizada como técnica de análise e redução de 

riscos pode também ser utilizada para outros propósitos, como treinamento de 

usuários antes que o sistema seja entregue e também para testes no sistema 

(Sommerville, 1992).  

 Assim, para desenvolvimento do jogo foram desenvolvidos protótipos para 

cada fase, sendo abordados os cenários definidos, bem como os atores utilizados.            

Inicialmente, o protótipo do jogo Trânsito Legal seria somente para retratar a criação 

dos cenários conforme os dados coletados na pequisa baseada na opinião de 

especialista. Entretanto os cenários foram ganhando mais componentes importantes.  

 Na Figura 12 é mostrado o cenário referente à ultrapassagem em uma 

rodovia. 
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FIGURA 12 - PROTÓTIPO DO CENÁRIO DA ULTRAPASSAGEM 
 

 Como apresentada na Figura 12, neste protótipo é apresentado o cenário 

para ultrapassagem, em que são mostrados como se dará a disposiçãoo dos carros 

na qual é melhor detalhada na apresentação do jogo desenvolvido. 

 Na Figura 13 é apresentada o protótipo para cenário, envolvendo o semáforo 

em uma cidade. 

 

FIGURA 13 - PROTÓTIPO DO CENÁRIO DO SEMÁFORO 
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Como apresentado na Figura 13, nesse protótipo é retratado a utilização dos 

sinais de trânsito, nesse caso sendo utilizado um semáforo em que o usuário irá 

testar suas habilidades. 

Estes cenários foram definidos baseados nos dados coletados pela pesquisa 

baseada na opinião de especialistas, em que foi observado que estes cenários 

podem ser importantes para o jogo, visto que muitas multas são decorrentes da 

ultrapassagem proibida e um dos principais acidentes que ocorrem em perímetro 

urbano é devido ao desrespeito aos sinais do semáforo.   

6.3 TRÂNSITO LEGAL 

 Como previamente mencionado, o jogo desenvolvido possui cenários 

selecionados por meio dos resultados relatados na pesquisa baseada na opinião de 

especialistas, em que foram apresentadas sugestões a cerca das infrações mais 

recorrentes.  

            Sendo assim, o jogo apresenta cenários vividos no cotidiano em diferentes 

situações, sejam eles no perímetro urbano, estradas e rodovias. Além disso, no jogo 

é disponibilizado um esquema de pontuação que o deixa mais competitivo e atrativo, 

possibilitando uma maior interação por parte dos usuários. 

            Por fim, pensado na aplicação do produto final e no aprendizado, foi atribuído 

ao jogo o nome “Trânsito Legal”, com a finalidade de transmitir a ideia de algo 

divertido, mas também muito sério por se tratar de trânisto, conscientizando os 

usuários sobre a importância em respeitar as leis de trânsito.   

6.3.1 GAME DESIGN 

            O Game Design é uma peça fundamental para a producão de jogo, uma vez 

que auxilia na criação dos personagens e de toda a estrutura do jogo, talvez sendo 

essa uma das partes mais importantes, que requer cuidado e dedicação. Basado 

nisso, neste trabalho teve-se muita atenção a este aspecto para alcançar um nível 

maior de qualidade para o produto final, sendo esta etapa um dos princiapis desafios 

deste trabalho.  

            Dentro do quadro de necessidades específicas, o design de um JDE é o mais 
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importante para a questão do projeto educacional e deve ser feito logo no início do 

projeto. O projeto educacional é o instrumento que descreve e fundamenta o jogo  

produzido, tendo em vista as necessidades didáticas e pedagógicas do conteúdo, 

que serão informadas pelos reponsáveis pela aplicação (Moore e Kearsley, 1996). 

 Por fim, ambientes de Game Design educativo têm sido utilizados como um 

meio envolvente de produção de software de ensino de conceitos multidisciplinares, 

tais como objetos, agentes, casos, comportamento e interação. No entanto, em 

contraste com a natureza colaborativa da programação, em particular entre os 

programadores iniciantes, ambientes de design existentes de jogo são aplicativos 

baseados em poucos investimentos ou com suporte muito limitado para 

compartilhamento e colaboração (Jazayeri e Repenning, 2012). 

 O design do jogo foi criado pensando em aproximar as cenas habituais do 

nosso cotidiano ao jogo. Diante disso, foram simuladas situações cotidianas em que 

o jogador deve usar os conhecimentos sobre as leis de trânsito nos cenários e tomar 

decisões e ações de forma correta, sobre as questões importas. O jogo possui vários 

cenários, conforme descrito nas próximas subseções. 

           A interface gráfica tem por objetivo ser divertida, mas também apresenta 

cenas sérias que prendem a atenção do usuário para tentar transmitir ao mesmo 

consciência de que não pode tomar uma atitude incorreta. Para retratar uma decisão 

errada, foram utilizadas explosões em caso de colisão ou alguma outra reação caso 

haja infração de lei. 

          O Game Design passou por um processo de prototipação, em que as telas 

que compõem os cenários foram inicialmente feitas à mão e avaliadas. Caso aceitas 

passaram para o processo de desenvolvimento, ganhando formas gráficas e 

elementos para enriquecê-las. 

6.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS  

          A ferramenta Stencyl foi utilizada para a produção do jogo, que usa a 
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linguagem de programação Action Script 33. O resultado final do jogo é apresentado 

em Flash, fácil de ser executado devido ao fato de existirem amplas plataformas 

para sua reprodução. A ferramenta exige uma boa lógica de programação, 

possuindo uma excelente interface para desenvolvimento, e, como se trata de jogos, 

o desenvolvedor deve possuir conhecimentos matemáticos, físicos e de 

computação, uma vez que para o desenvolvimento do jogo são necessários 

conceitos dessas diversas áreas.  

          O Stencyl é uma ferramenta de motor bidimensional, permitindo o 

desenvolvimento de jogos somente em duas dimensões, sendo considerada uma 

excelente ferramenta sob os paradigmas das tecnologias atuais. O motor de jogo é 

caracterizado pela reutilização de seus componentes, com a finalidade de se 

construir diversos tipos de jogos com um mesmo conjunto de códigos. Além disso, 

este componente distingue a diferença entre um código específico do jogo e o 

código específico do motor (Benin e Zambiasi, 2012).  

        O Stencyl é uma ferramenta free, ou seja, livre para uso, porém, para gerar o 

jogo para algumas plataformas, como IOS e Android, é necessário comprar pacotes. 

Por outro lado, os criadores dessa ferramenta disponibilizam uma página na web 

para publicar os jogos desenvolvida, os quais podem ser verificados como exemplos 

para o desenvolvimento de novos jogos.   

          Já para a produção do game design, foi utilizado Photoscape4, um simples 

editor de imagens em conjunto com Corel Draw5, Photoshop6 e Sketch7, excelentes 

ferramentas para a produção e manipulação de imagens. Por se tratar de um jogo 

bidimensional, imagens simples já são mais que suficientes para criação desse jogo. 

 Na Figura 14 é mostrado um exemplo de como foi criado um cenário, 

aplicando já a imagem criada no cenário. 

                                            

 

 

 
3
 http://www.adobe.com/devnet/actionscript/learning.html 

4
 http://www.photoscape.org 

5
 http://www.coreldraw.com 

6
 http://www.photoshop.com/ 

7
 http://www.adobe.com/br/products/sketch.html 
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FIGURA 14 - CRIAÇÃO DO CENÁRIO DE ULTRAPASSAGEM 
        

Na Figura 14 é mostrado como foi desenvolvido o jogo, sendo aplicado o 

Game Design em conjunto com a codificação, de modo que o cenário contemple os 

requisitos previamente estabelecidos para compor o jogo. 

6.4 DESENVOLVIMENTO DO JOGO TRÂNSITO LEGAL 

         O jogo é iniciado de uma maneira bem intuitiva, possibilitando apenas o 

início do jogo, informações e créditos. Assim, um Menu que permite ao usuários 

iniciar o jogo, ler informações sobre o propósito do trabalho, onde o usuário poderá 

receber auxílio para visualizar as opções de jogabilidade, além de verificar quais são 

as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, na opção créditos. Para 

melhor motivação são utilizados sons no decorrer do jogo, diferentes sons foram 

utilizados para retratar o cenário ou ação escolhida pelo jogador. Na Figura 15 é 

apresentada a tela inicial do jogo.  
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FIGURA 15 - TELA INICIAL DO JOGO 
         

Como observado, além do Menu, previamente mencionado, a tela inicial  

apresenta um carro em um semáforo, de modo a remeter o jogador ao entendimento 

dos objetivos contemplados pelo jogo. É importante ressaltar que no começo do jogo 

o usuário tem 5 vidas e  0 pontos, os quais são reduzidos a cada jogada errada e, 

consequentemente, os pontos são aumentados a cada correta jogada. 

Após iniciar, o jogador encontrará diferentes obstáculos a serem 

ultrapassados para que o jogo tenha sequência. Neste sentido, ele deve tomar as 

ações corretas, baseadas nas leis de trânsito brasileiras, para conseguir chegar ao 

final do jogo. 

Este jogo foi desenvolvido baseado em premissas da jogabilidade. Primeira  

em relação à tomadas de decisão, em que o usuário escolhe uma ação perante um 

questionamento imposto por meio do jogo, podendo levar ao sucesso ou fracasso. 

Segundo utilizado uma interação continuada, em que o usuário deve a todo tempo 

interagir como o jogo, por meio de ações contínuas, para a prosseguimento do jogo. 
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Na Figura 16 é apresentado um caso de tomada de decisão, sendo retratado 

o cenário de ultrapassagem de um carro em faixa contínua.     

 

 

FIGURA 16 - CENÁRIO 1 : ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA 
 

O primeiro cenário simula ultrapassagens perigosas induzindo o jogador a 

realizar uma ultrapassagem ao invés de reduzir a velocidade e se manter atrás do 

veículo a sua frente. Caso o jogador escolha a ultrapassagem, o cenário simula uma 

colisão com explosão entre os carros, caso contrário, o veículo reduz a velocidade e 

os carros seguem em velocidade reduzida.  

No caso da ultrapassagem, apos a colisão dos carros é apresentada a 

mensagem informando “Você infrigiu a lei 9.503 do Art. 203 onde houver marcação 

viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou 

simples contínua amarela, infração grave, penalidade multa”. Caso o usuário opte 

por não ultrapassar, é mestrada uma mensagem de parabéns e ele pode seguir para 

outra fase, nesse caso mantendo o número de vidas e aumentando sua pontuação. 

Na Figura 17 é mostrado o segundo cenário que também reflete a 

ultrapassagem de carros uma pista.  
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FIGURA 17 - CENÁRIO 2 : ULTRAPASSAGEM DE CARROS 

 

        O que diferencia o jogo da  Figura 16 com a Figura 17 é a questão da 

jogabilidade, baseada na tomado de decisão ou na ação contínua. Na Figura 16 o 

usuário tem controle total das ações do carro, tendo que conduzir o carro até o final 

do cenário. Neste sentido, ele deve verificar o momento que é permitida a 

ultrapassagem de carros, seguindo as leis trânsito, de modo que não ocorra 

nenhuma infração, ao ultrapassar em faixa contínua, e enquanto faça 

ultrapassagens permitidas e com segurança, apenas com faixa seccionada equando 

não há carros vindo na direção oposta. 

 Assim, se é feito uma ultrapassagem em faixa contínua é mostrada a  

mesma mensagem “Você infrigiu a lei 9.503 do Art. 203 onde houver marcação 

viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou 

simples contínua amarela, infração grave, penalidade multa”. Nesse caso são 

perdidos pontos e uma vida. 

 Caso seja feita a ultrapassagens em faixa seccionada e com segurança, não 

vindo carro na direção oposta, o usuário continua trafegando na via. 

 Essas situações podem ocorrer em vários momentos nesse cenário, visto 

que este cenário é contínuo, já que a rodovia é mostrada com diferentes atores de 

modo a simular uma viagem. Ao fim da rodovia, se não há nenhuma intervenção, 

seja pela ultrapassagem proibida ou indevida, é finalizado este cenário, o jogador 

ganha pontos e é remetido a um novo cenário. 
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 Na Figura 18, ainda sendo abordadas as leis de trânsito e o cenário de uma 

rodovia, é mostrado um guarda e alguns animais. 

  

  

 

FIGURA 18 - CENÁRIO 3 : REDUÇÃO DE VELOCIDADE 
 

 Na Figura 18 é simulada uma situação frequente em estradas de regiões 

rurais, onde os animais ficam soltos sem cerca de proteção. A placa sinaliza a 

existência de animais na região e é mostrada a velocidade do carro, o qual trafega 

com a velocidade permitida pela pista. Isto induz o jogador a não reduzir a 

velocidade quando é perguntado, pelo guarda, se deve reduzir a velocidade. 

 Se o usuário opta por continuar com a mesma velocidade, o carro colide 

com o animal que está atravessando a pista e é mostrada uma explosão. Então é 

apresentado pelo quarda a seguinte mensagem: “Você infrigiu a lei 9.503 do Art. 203 

no parágrafo XI, reduzir a velocidade com aproximação de animais na pista, infração 

grave, penalidade multa”. Neste caso, o usuário perde uma vida e perde 50 pontos. 

 Se o usuário optar por reduzir a velocidade, o animal atravessa a pista e, em 

sequência, o carro passa sem haver colisão. A seguinte mensagem é mostrada: 

“Parabéns você agiu conforme a lei 9.503 do Art. 203 parágrafo XI”. Nesse caso, o 

usuário ganha 100 pontos. 

 Observa-se que neste cenário o jogo é baseada na tomada de decisão, em 
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que, ao ser questionado pelo guarda, o usuário decide se deve ou não reduzir a 

velocidade. 

 Na Figura 19 é apresentado o cenário em uma cidade, em que o guarda 

apresenta a mensagem se o usuário deseja continuar o percurso após o semáforo 

ter alterado a cor para vermelho.  

          

 

FIGURA 19 - CENÁRIO 4 : SEMÁFORO 
 

           O quarto cenário, apresentado na Figura 19, simula uma situação urbana em 

relação ao respeito ao sinal de trânsito. Esta é uma das principais causas de 

acidente no país, pois o desrespeito ao sinal pode causar acidentes gravíssimos 

levando centenas de pessoas à morte todos os anos. 

 Neste cenário se o usuário optar por ultrapassar, mesmo com o sinal 

vermelho, é mostrada uma condisão e a seguinte mensagem: “Você infrigiu a lei 

9.503 do Art. 208, avançar o sinal vermelho, infração grave, penalidade multa”. 

Assim, a pontuação do usuário é reduzida e ele perde uma vida a cada erro. 

 Se o usuário apto por não continuar, esperando que o semáforo fique verde, 

é mostrada a seguinte mensagem: “Parabéns, você agiu conforme a lei 9.503 do Art. 

208”. Nesse caso o jogador ganha 100 pontos e é remetido ao próximo cenário. 

 Neste cenário a jogabilidade também é baseada na tomanda de decisão, 

sem a interação contínua do jogador com o jogo. 
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 No próximo caso, retratado na Figura 20, é mostrado o carro seguindo na 

pista com água. Alguns elementos foram adicionados ao cenário, de modo a atrair a 

atenção do usuário para o jogo.    

 

FIGURA 20 - CENÁRIO 5 : AQUAPLANAGEM 
 

          Na Figura 20, o quinto e último cenário, é simulada uma situação muito 

frequente no Brasil devido às péssimas condições do asfalto e por ser um país 

tropical, em que se tem grandes tempestades, o que pode ocasionar na 

aquaplanagem.  

 Neste cenário, a placa sinaliza o perigo de aquaplanagem na pista e o 

guarda apresenta  a velocidade atual do carro, que poderia ser segura se não fosse 

o fato de estar em uma rodovia com possibilidade de aquaplanagem. 

 Nesse caso, o usuário deve também estar atento ás leis de trânsito, para 

tomar a decisões correta quanto a redução da velocidade. Se ele decide por não 

reduzir a velocidade, o carro continua na pista e, ao chegar na poça d’agua, roda na 

pista. Então a seguinte mensagem é mostrada: “Você infrigiu a lei 9.503 do Art. 230, 

deixar de reduzir a velocidade em uma pista com risco de derrapegem, infração 

grave, penalidade multa”. Nesse caso e perde 50 pontos e perde vida. 

 Se o usuário optar por reduzir a velocidade, ele passa pela água sem 

problemas, podendo continuar a viagem com segurança e ganha 100 pontos. 
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 Este também é um cenário baseado na jogabilidade por meio tomada de 

decisão, uma vez que após a escolha da opção o usuário deve aguardar como o 

jogo irá agir. 

 Após o usuário passar por todos os cenários do jogo, que seja concluir todas 

as fases, é mostrado a tela com a pontuação, conforme apresentado na Figura 21. 

           

.  

FIGURA 21 - TELA DE PONTUAÇÃO 

 

 Como mostrado na Figura 21, a tela de pontuação contêm uma tabela de 

pontos, onde o usuário está qualificado. O uso de pontuação no jogo torna-o mais 

atrativo e competitivo, motivando o usuário a jogar mais vezes para conseguir 

melhores resultado. Com isso, espera-se que, quanto mais o usuário jogue ele 

aprenda sobre as leis de trânsito e respeite-a, reduzindo os acidentes causados por 

motoristas imprudentes e desconhecidos sobre as leis. 

 Na Figura 22 são apresentados os nomes das pessoas que colaboraram 

para o desenvolvimento deste jogo, a que pode ser acessado por meio do Menu, na 

tela inicial do jogo.  
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FIGURA 22 - TELA DE CRÉDITOS 

 

         Na Figura 22 são mostrados os nomes de todos os participantes que 

ajudaram na construção do jogo Trânsito Legal.   

6.5 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 Nesta seção são descritas as características do sistema, que é composto 

por um jogo voltado para a educação das leis de trânsito, conforme o Código de 

Trânsito Brasileiro. O jogo foi desenvolvido com vistas a ser bastante atrativo e 

divertido, para isso diferentes cenários foram criados, simulando rotinéiras situações 

do dia a dia no trânsito. Adicionalmente sons foram inseridos às diversas situações 

para atrair a atenção do usuário acerca da ação tomada e reação advinda. 

 Considerando a vasta área de jogos digitais e a diversidade deste, pode-se 

considerar que o jogo desenvolvido nesta pesquisa é bastante simples, seus 

requisitos são mínimos, requerendo somente interações simples do usuário sem 

possuir gráficos pesados, como computação gráfica e efeitos como sombra e outros. 

 Para o funcionamento do jogo é necessário, simplesmente, de uma máquina 

que possua os componentes básicos de um computador, mouse, teclado e um 

sistema operacional em que seja possível rodar um arquivo do tipo Flash. 
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 Como o objetivo deste trabalho é ajudar prover a conscientização das 

pessoas para os cumprimentos das leis de trânsito, teve-se a preocupação em 

definir conjuntos de ações que ocorrem durante os cenários, sem deixar de transmitir 

o conhecimento.  

        Portanto, foram ultilizadas algumas imagens e efeitos que, de fato, atraem a 

atenção do usuário, como, por exemplo, a apresentação de um dos atores do jogo, o 

guarda de trânsito, apresentado na Figura 23. Este, em cada cenário, irá solicitar ao 

usuário uma decisão, e, como resultado, ele informará se a lei foi infringida ou não, 

alertando o usuário sobre os perigos adivindos de não cumprimento da lei, sobre a 

infração cometida ou, no melhor caso, parabenizando o usuário sobre a correta 

decisão tomada.  

 

FIGURA 23 - ATOR DO JOGO: GUARDA DE TRÂNSITO 
 

 É importante ressaltar que todos os cenários definidos neste jogo foram 

decididos em acordo com o aluno e a orientadora desta pesquisa, baseado nos 

resultados identificados por meio da literatura  e pela pesquisa com especialistas.  

Os cenários do jogo, após a prototipação, foram ganhando novos personagens, 

elementos e novas formas, de modo a deixar o design mais arrojado, atrativo e real, 

sem fugir do protótipo.  

 Um dos principais cenários é o cenário 1, o qual aborda sobre 

ultrapassagem. Esta tela é uma das mais importantes para a produção deste 

trabalho, pois é um dos principais cenários da vida real que acontece e o que mais 

provoca acidentes por requerer atenção e reconhecimento do condutor ou motorista, 

de acordo com a pesquisa realizada com os especialistas.  



 

 

89 

 Outro cenário importante é cenário 3, que simula a situação de uma 

travessia com o semáforo na cor vermelha, neste temos uma situação urbana 

cotidiana que requer conhecimento das leis apresentadas aos condutores  desde 

dos primeiros anos de escola, mas que, mesmo assim, provoca muitos acidentes 

devido ao desrespeito.  

         Por fim, pode-se dizer que o jogo é eficaz em seus objetivos, pois a mistura 

de diversão e educação é um excelente método de ensino. Sendo assim, ele 

consegue cativar a curiosidade de menores que irão passar por um processo futuro 

de aprendizagem sobre as leis de trânsito e também possui elementos para atrair 

pessoas de outras idades, por ser uma técnica rápida de aprendizagem que simula 

cenas reais do dia a dia dos condutores.  

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 No desenvolvimento deste jogo foram encontrados vários obstáculos, onde a 

definição do Game Desgin se destacou entre eles. Para produção do jogo foi 

pesando em criar uma interface mais amigável e atraente, com isso obteve-se uma 

dificuldade na sua produção, uma vez que elementos deveriam ser intercalados 

entre os diferentes cenários.  

 Analisando o jogo e seus elementos, acredita-se que, a interface cumpriu 

com seu objetivo, uma vez que foi possível simular situações ao dia a dia dos 

condutores de uma maneira divertida e atraente, proporcionando a conscientização 

e aprendizado acerca das leis de trânsito. 

 Por fim, não só a interface, mas todos os componentes que participam da 

construção deste jogo foram revisados e analisados durante a avaliação do estudo 

de caso e obteve críticas positivas e construtivas para sua melhoria. Este estudo é 

apresentado no próximo capítulo e serviu como método para avaliar o sistema 

desenvolvido, identificando melhorias que foram aplicadas à versão do jogo final.   



 

 

7 ESTUDO DE CASO PARA AVALIAÇÃO DO 

SISTEMA 
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7 ESTUDO DE CASO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

           Neste capítulo é apresentado o estudo de caso da aplicação do jogo para 

grupos de pessoas, de modo que estes possam avaliá-lo e fornecer dicas para 

melhorias, com o objetivo de coletar informações cruciais para o jogo, apontando os 

erros para uma melhor manutenção.  

 O estudo de caso foi realizado com diferentes perfis de usuário: alguns 

alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás -   

Regional Catalão, professores da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão 

e usuários comuns que não estão vinculados aos demais grupos já apresentados. 

Sendo assim, têve-se o intuito de receber críticas mais técnicas e construtivas, por 

meio do feedback de estudantes e profissionais da área de tecnologia, relacionadas 

ao desenvolvimento de sistemas de software e, ainda, identificar pontos positivos e 

negativos, por meio da opnião de usuários comuns, uma vez que pôde-se observar 

vários outros pontos de vista para melhoria do jogo. 

7.1 COMITÊ DE ÉTICA  

 Esta seção é dedicada ao desenvolvimento do projeto para o Comitê de 

Ética, que é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de 

todas as pesquisas envolvendo seres humanos. O Comitê de Ética tem como 

principal foco analisar os riscos que uma pesquisa pode acarretar à saúde humana.   

 Infelizmente, na época da submissão do projeto, na Universidade Federal de 

Goiás - Regional Catalão, as entidades responsáveis pela comissão de ética 

estavam indisponíveis para avaliar qualquer pesquisa ou experimento devido à 

greve dos Técnicos Administrativos da Educação. Sendo assim, não foi possível que 

este projeto fosse analisado. 

 Entretanto, como o produto final desta monografia é um jogo educacional, 

para a conscientização das pessoas sobre as leis de trânsito, entendeu-se que ele 

não poderia causar nenhum risco à saúde humana, por se tratar de produto 

computacional e não é uma matéria ou um componente físico, que possa denegrir 

ou causar riscos. Assim, o estudo de caso foi realizado e os usuários testaram o 
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jogo, apresentando opiniões, críticas e elogios, sendo utilizados para melhorias do 

sistemas final.  

7.2 ESTUDO DE CASO 

           O estudo de caso busca verificar a avaliação dos critérios supracitados em 

relação ao ponto de vista dos usuários, ou seja, os critérios verificados a partir da 

opinião dos próprios usuários do produto. Segundo Yin (2010), todo estudo de caso 

deve estar envolto de uma teoria, sendo que os elementos que compõem a teoria 

são:  

 Contexto do estudo de caso; 

 Fenômeno estudado; 

 Processo de coleta de dados; 

 Análise dos dados; e 

 Pressupostos e conceitos. 

            Com isso, foram analisadas as opiniões dos participantes e, após a aplicação 

do jogo aqui desenvolvido, eles responderam ao questionário com a finalidade de 

avaliar o jogo, fornecendo críticas positivas e negativas sobre o mesmo.  

7.2.1 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

           Nesta etapa são levantados os requisitos para desenvolvimento do estudo 

de caso, que, segundo Yin (2010), o planejamento é feito analisando os seguintes 

itens: 

 Ter o total conhecimento dos sujeitos pesquisados; 

 Ter recursos suficientes para a pesquisa; 

 Definir o método de pesquisa a ser seguido; 

 Elaborar o cronograma de coleta de dados; e 

 Formular a conclusão, por meio da avaliação dos dados. 

           Após a etapa de planejamento deve ser feito o design do estudo de caso 

contendo os elementos já elencados em seu planejamento, o qual é utilizado no 

método de pesquisa. 
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7.2.2 DESIGN DO ESTUDO DE CASO 

O método de pesquisa escolhido foi o método exploratório, em que são 

pesquisadas situações onde a intervenção (fenômeno) é avaliada, não possuindo 

um único e claro conjunto de resultados (Yin, 2010). 

            A justificativa para a escolha deste método foi compreender os aspectos 

positivos e negativos de um determinado contexto (Seaman, 1999). Ainda, deve-se 

ao  fato de que, nas fases iniciais de muitos projetos de investigação, a exploração é 

necessária para desenvolver ideias de investigação e perguntas (Yin, 2003). 

           Todo estudo de caso pode ter um design flexível (Seaman, 1999), permitindo 

modificações em tempo real e mantendo sempre os objetivos. Além disso, os 

procedimentos de investigação e questões foram descritos em um protocolo de 

estudo de caso, como defendido por Yin (2010), permitíndo a rastreabilidade das 

modificações relativas aos procedimentos e à investigação de perguntas. 

           O desenvolvimento da pesquisa foi realizado em dois ambientes, um deles 

digital e outro físico. No ambiente digital foi utilizado o envio de emails para enviar os 

questionários de avaliação do jogo, em que os participantes possuíam total liberdade 

e tempo para respondê-lo. Já o ambiente físico foi realizado no  Centro de Recursos 

Computacionais (CERCOMP) da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, 

onde os participantes utilizaram o jogo e, logo após, respondiam os questionários. 

 É importante ressaltar que não houve intervenção do autor dessa pesquisa 

durante o uso do jogo e respostas aos questionários, estando os participantes livres 

para dar suas mais sinceras opiniões. Isso foi importante para um feedback dos 

mesmos, contribui significantemente, para melhorias do jogo e validação da 

pesquisa aqui apresentada. 

7.3 QUESTIONÁRIO DO ESTUDO DE CASO 

           Nos questionários utilizados para avalização do jogo foram fornecidas 

algumas perguntas abertas e fechadas sobre o jogo, em que os usuários, depois de 

terem executado todo o jogo, responderam fornecendo seu ponto de vista para uma 

avaliação crítica sobre o JDE.  
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           Segundo Likert (1932), um item Likert é apenas uma afirmação à qual o 

sujeito pesquisado responde, por meio de um critério que pode ser objetivo ou 

subjetivo. Normalmente, o que se deseja medir é o nível de concordância ou não 

concordância com a afirmação. Usualmente, são usados cinco níveis de respostas, 

apesar de alguns pesquisadores preferirem usar sete ou mesmo nove níveis. Os 

cinco (5) níveis do Likert, os quais foram utilizados neste trabalho, são: 

1. Não concordo totalmente; 

2. Não concordo parcialmente; 

3. Indiferente; 

4. Concordo parcialmente; e 

5. Concordo totalmente. 

  

 Nas Figura 24, Figura 25 e Figura 26 são apresentados os questionários 

usados neste estudo de caso.   

 

FIGURA 24 - PRIMEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO 
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           Como pode ser observado nas Figura 24 e Figura 25 foram utilizadas nove (9) 

perguntas abertas, de modo a verificar a importância do uso do jogo como apoio ao 

ensino e aprendizado. Para a coleta das respostas sendo fornecida uma escala 

Likert adaptada para os entrevistados avaliarem com mais precisão suas respostas 

e, após, é sugerido que uma justificativa seja dada. 

 

FIGURA 25 - QUESTIONÁRIO PARTE 2 
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FIGURA 26 - QUESTIONÁRIO PARTE 3 
 

           Na segunda parte do questionário, apresentada nas Figura 25 e Figura 26, 

são apresentadas duas tabelas contendo perguntas fechadas, onde o entrevistado 

deve responder as questões relacionadas à utilização do jogo e às competências e 

habilidades que o jogo desenvolve.  

 Em relação ao número de entrevistados, foram feitas vinte cinco (25) 

entrevistas com dez (10) alunos do curso de Ciência da Computação, tentado 

abordar uma entrevista mais técnica, já que estes tem experiências com 

desenvolvimento de software. Também foram entrevistados cinco (5) professores, 

entre eles, mestres e doutores da mesma Universidade, os quais são envolvidos 

com em pesquisas.  Por fim, dez (10) usuários comuns, pessoas públicas da cidade 

de Catalão - Goiás, somando um total de 25 entrevistados. 

 

7.4 RESULTADO DO ESTUDO DE CASO 

          Nesta seção são apresentados os resultados obtidos neste estudo de caso, 

por meio das entrevistas viabilizadas pelo questionário mostrado na seção anterior.  

7.4.1  ANÁLISE DAS QUESTÕES REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

RELACIONADAS A IMPORTÂNCIA E O USO DO JOGO  
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          Na Tabela 1 são exibidos os resultados da primeira parte do questionário, 

referente as questões relacionadas a importância e o uso do jogo, contendo as 

respostas dos participantes, sendo este alguns alunos do curso de Ciência da 

Computação da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. 

  

TABELA 1 – RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A IMPORTÂNCIA 
E O USO DO JOGO. PUBLICO: ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

P1 5 1 1 5 5 2 4 

P2 5 1 4 4 5 4 2 

P3 5 1 5 4 4 3 1 

P4 4 1 5 5 5 3 4 

P5 3 1 3 4 4 2 1 

P6 4 1 3 5 3 2 1 

P7 4 1 3 3 3 3 1 

P8 4 1 5 5 5 3 3 

P9 5 1 5 5 5 4 5 

P10 5 1 5 5 5 4 4 

Total 39 10 39 45 40 30 26 

 

          Observando a Tabela 1 têm-se os resultados coletados, onde “P” são os 

participantes e “Q” são as questões, sendo essa legenda utilizada nas demais 

tabelas desse capítulo. Segundo a escala Likert, os entrevistados deram suas 

respostas assinalando as escalas de cada pergunta. 

           Pode-se observar que a questão 4 foi a que obteve maior pontuação, isso se 

dá visto que os participante confirmam ter aprendido algo relacionado às leis de 

trânsito após o uso do jogo.   

           A questão 5, que trata da opinião sobre a incorporação de JDE como parte 

essencial do plano de ensino de uma autoescola, teve a próxima maior pontuação. 

Sendo assim, pode-se observar que este grupo de usuários está de acordo com 

essa incorporação.  
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           E, por fim, na questão 2 é questionado se jogo possui elementos que trazem 

malefícios para sociedade e precisam ser observados, sendo assim todos os 

participantes deste grupo falaram que este jogo não traz nenhum malefícios para 

sociedade. Este resultado foi importante uma vez que não foi possível passar o 

projeto pela avaliação do comitê de ética.   

           As questões 8 e 9 são questões de opinião específica sobre o uso de jogos 

digitais e sobre quais as sugestões de melhorias para o jogo aqui desenvolvido 

carece. Sendo assim, não foram utilizadas as escalas Likert para poder ter uma 

opinião quantitativa dessas duas questões, devendo o participante transcrever sua 

opinião.  

           Na questão 8 todos os entrevistados  do curso de Ciência da Computação 

afirmam que os JDE podem sim ser um mecanismo de apoio ao ensino e 

aprendizado sobre leis de trânsito, sendo as respostas como seguem:  

            P1: “Os jogos digitais podem auxiliar a fixar o conteúdo através de tentativa 

e erro”. 

           P2:  “São uma ótima ferramenta para um aprendizado otimizado”. 

           P3: “É uma boa ferramenta, ainda mais para os mais jovens, por aliar 

diversão com formas de adquirir conhecimento”. 

           P4:  “Acredito que seja um grande apoio junto à parte teórica”. 

           P5: “Em minha opinião, se caracterizam como uma ferramenta capaz de 

despertar o interesse de todo cidadão que precisa estar ciente das leis de trânsito, 

mas não buscam conhecimento dos mesmos com muita frequência. O jogo permite 

que de forma descontraída e divertida, se observe conceitos e lei”. 

 P6: “Acho uma boa ideia a conscientização das leis de trânsito, todo ato é 

bem válido e com os jogos com certeza atingirá maior público”. 

 P7: “Uma ótima opção pois é interessante e seguro”. 

 P8: “Muito interessante e diferente, facilitando mais ainda o aprendizado”. 

 P9: “Uma maneira que pode facilitar, de forma considerável, o aprendizado 

sobre leis de trânsito”.  

 P10: “Os jogos educacionais tem de tudo para facilitar o aprendizado sobre 

as leis de trânsito”. 

            Na questão 9 foram apresentadas várias sugestões para melhorar o jogo, 

ajudando a corrigir erros não identificados na fase de desenvolvimento. Em alguns 
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casos foi sugerida uma transformação de um jogo bidimensional para tridimensional, 

o que, de certa forma, pode ser colocado como proposta de trabalhos futuros, pois o 

Stencyl é uma ferramenta de motor bidimensional. Outras sugestões foram o 

aumento do número de cenários e correções de bugs, os quais já foram corrigidos. 

Como resposta teve-se:  

            P1: “Acho que a faixa de ultrapassagem pode ser aumentada, dependendo 

do nível do jogo para diminuir a dificuldade da ultrapassagem”. 

            P2: “Talvez seria mais intuitivo se a rodovia fosse projetada na vertical, como 

nos jogos clássicos, ao invés de na horizontal”. 

            P3: “Primeiramente, o jogo deve fluir mais rapidamente, pois na velocidade 

atual ele acaba se tornando entediante”. 

           P4: “Diminuir o tamanho da fase 2 e acrescentar mais fases”. 

           P5: “Mais fazes, maior interatividade e melhorar o gráfico”. 

          P6: “Poderia colocar a opção de buzinar”. 

           P7: “Apenas ter mais variações nos cenários”. 

           P8: “Ao errar, no nível 2, o carro simplesmente desaparece enquanto você 

pode mover a câmera da cena livremente. Após o sinal vermelho não deve acender 

o amarelo”. 

           P9: “Acredito que no cenário 2 a linha pontilhada pode ser aumentada dando 

uma segurança maior nas ultrapassagens, e os carros podem desenvolver uma 

velocidade maior”.  

 P10: “Para uma melhora neste jogo, certamente pode-se sugerir o acréscimo 

de mais níveis, alguns ajustes nas dimensões de alguns atores”.  

 Observa-se, que por meio dessa primeira parte do questionário, foi possível 

avaliar o jogo quantitativamente e qualitativamente, de modo que uma medição, 

sobre a relevância dos JDE foi verificada e melhorias, ao jogo desenvolvido, foram 

propostas. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da primeira parte do questionário 

contendo as escalas Likert. Desta vez, são apresentados os resultados dos dez (10) 

usuários comuns que participaram deste estudo de caso na primeira parte do 

questionário relacionadas a importância e o uso do jogo.  
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TABELA 2 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A IMPORTÂNCIA 

E O USO DO JOGO. PUBLICO: USUÁRIOS COMUNS 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

P1 5 1 5 5 5 5 1 

P2 5 1 5 5 5 5 2 

P3 3 1 4 4 5 3 2 

P4 4 1 3 4 3 3 2 

P5 3 1 4 4 5 3 2 

P6 5 1 5 5 4 5 1 

P7 4 1 3 3 5 2 1 

P8 5 1 5 5 5 4 2 

P9 3 2 2 4 4 5 2 

P10 5 1 5 5 5 4 1 

Total 42 11 41 40 41 39 16 

 

 Na Tabela 2 pode ser observado que este perfil de usuários apoia o uso de 

JDE como apoio do ensino. A grande maioria acredita que esta forma de 

aprendizado pode trazer muitos benefícios para a sociedade, alguns ainda citam que 

esta ferramenta pode tornar o aprendizado ainda mais prazeroso fazendo com que o 

aprendizado seja mais efetivo. De acordo com a questão 1, os usuários comuns 

concordam que após a utilização do jogo, foi possível identificar elementos benéficos 

para sociedade. Já na questão 7 os usuários afirmam não ter muita experiência com 

JDE. 

 Outro ponto que pode ser observado nesta tabela e que esse grupo não 

possui muita experiência com o uso de JDE, de acordo com as respotas da questão 

7. Isto era de se esperar, visto que os entrevistados foram usuários comuns, que, em 

vezes, não utiliza o computador com tanta frequência quando comparado aos outros 

dois grupos de participantes. 

            Na questão 8 todos os participantes acreditam que JDE pode não apenas 

ajudar no  aprendizado sobre leis de trânsito, mas também, de um modo geral, para 
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o melhor comportamento dos condutores, sendo assim foram coletadas as respostas 

como seguem:  

            P1: “Por não ter muita experiência com jogos, foi muito bom e consegui 

aprender muito”. 

           P2: “Se faz relevante pelo motivo de facilitar o aprendizado de informações 

importantes, como, por exemplo, as leis de trânsito”. 

           P3: “Com os jogos temos a oportunidade de aprender errando, e isso nos 

mostra as consequências dos erros na realidade”. 

          P4: “Os Jogos Digitais Educacionais são novas formas de ensinos, fazendo 

com que o aprendiz preste mais atenção no jogo e também no aprendizado sobre as 

leis”. 

           P5: “Legal! Como jogo jogos desde a infância. Imagina poder aprender algo 

diante de jogos”. 

 P6: “É importante, pois simula situações reais que não são abordadas em 

autoescolas. Por exemplos: direção nas chuvas”. 

 P7: “Não apenas no âmbito das leis e educação no trânsito, mas de um 

modo geral, jogos tendem a ensinar, passar algo aos usuários, por isso são muito 

importantes”. 

 P8: “Creio que o uso de jogos digitais sobre regras de trânsito é uma 

maneira mais informal e criativa de fazer o jogador ou aluno aprender de uma forma 

divertida sobre leis de trânsito”. 

 P9: “Muito importante, pois de certa forma esta ferramenta pode simular 

situações cotidianas, fornecendo conhecimento e permitindo que o aprendiz possa 

cometer erros sem que corra riscos”.  

 P10: “Pode fornecer um ótimo apoio ao ensino e aprendizado sobre leis de 

trânsito, fornecendo segurança e conhecimento prático para os estudantes”. 

  Na questão 9 foram apresentadas várias abordagens que podem ser 

implementadas para melhorias o jogo. Como resposta teve-se:  

            P1: “Algumas melhorias de acessibilidade para tornar a jogabilidade mais 

interessantes”. 

            P2: “Não vejo problemas, seria ótimo colocar mais cenários, pois teriam mais 

o que aprender”. 
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            P3: “Achei o jogo muito interessante, mas talvez precisa de uma explicação 

prévia”. 

           P4: “O nível dois é o mais difícil, assim como a ultrapassagem na vida real é 

complexa. Acho que outros níveis difíceis, que exigem mais do usuário, deveriam ser 

criados no jogo, pois complicadores podem trazer mais interesse. E, por favor, ao 

acabar o jogo tirar game over, pois no contexto de jogos não significa apenas fim de 

jogo, mas perder o jogo”. 

           P5: “Apresenta alguns erros de botões”. 

          P6: “Creio que a jogabilidade deve ser melhorada, aumentando a 

interatividade dos usuários com o jogo. Podem ser adicionadas novas fases e 

regras, com o propósito de prender mais a atenção do usuário. O design também 

pode ser melhorado”. 

           P7: “Creio que precisa melhorar no jogo alguns cenários, como feito no 

segundo, melhorar o fluxo de carros, criar obstáculos diferentes, acrecentar 

pedestres, animais, pois no trânsito existem outros fatores além de simplesmente 

carros”. 

           P8: “Na hora de fazer a ultrapassagem achei o espaço pequeno”. 

           P9: “Melhorar o tempo dos balões”.  

 P10: “Colocar efeitos sonoros nos carros”. 

 Observa-se, que este grupo de participantes contribuíram bastantes para os 

processos de avaliação e validação deste jogo. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados relacionados à importância e 

ao uso do jogo, obtidos pelo estudo de caso realizado com professores do curso de 

Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. 

Foram entrevistados cinco (5) professores com o intuito de receber uma avaliação 

mais técnica sobre o jogo aqui desenvolvido.  
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TABELA 3 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A IMPORTÂNCIA 
E O USO DO JOGO. PÚBLICO: PROFESSORES DO CURSO DE 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

P1 4 1 5 5 5 3 1 

P2 5 1 4 3 5 3 5 

P3 4 1 4 1 3 3 3 

P4 3 4 3 4 5 4 5 

P5 4 1 4 3 4 3 3 

Total 20 8 20 16 22 16 17 

  

Na Tabela 3 se verifica uma visão mais técnica sobre a importância do uso 

de jogo como um meio de aprendizagem. Em geral, os entrevistados acreditam que 

jogos podem sim ser incorporados como parte do plano de ensino de uma 

autoescola.  

Nas questões 8 e 9, referente à importância do uso do jogo, os entrevistados  

mencionam que os JDE tem se destacado como mecanismo de apoio ao ensino e 

aprendizado, nesse sentido, eles acham relevante a utilização destes jogos como 

suporte ao ensino das leis de trânsito, de modo que serão simulados os problemas 

que podem ocorrer caso as leis não sejam cumpridas.  

Adicionalmente, de modo interessante, o jogo pode prover e disseminar a 

conscientização das pessoas sobre os perigos inerentes ao não cumprimento das 

leis, mesmo por usuários que não são motoristas ou que faltam muito tempo para se 

tornar, fornecendo aprendizado para sua formação como um fulturo condutor, sendo 

as respostas como seguem: 

            P1: “Importante”. 

            P2: “Acho válido, pois permite simular situações em um ambiente que não 

causará mal a outro”. 

            P3: “Entendo ser de grande valor a produção e a divulgação de tais jogos 

contribui na formação do cidadão”. 

            P4:  “Os JDE têm se destacado como mecanismo de apoio ao ensino e 

aprendizado. Neste sentido, acho muito relevante a utilização destes como suporte 

ao ensino para que as leis sejam cumpridas. Adicionalmente, de modo interessante, 
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prover e disseminar a conscientização das pessoas sobre os perigos inerentes ao 

não cumprimento das leis, mesmo por usuários que não são motoristas ou que falta 

muito tempo para se tornar,  educando as pessoas deste cedo”. 

            P5: “Extremamente benéfico o uso de jogos. Com isso, as pessoas com 

menor nível de conhecimento aprendem com facilidade”. 

 Já na questão 9 os entrevistados forneceram várias opiniões e correções 

sobre o jogo aqui desenvolvido, muitos deles questionam a comunicação entre o 

usuário e o jogo, pois as falas dos personagens são curtas e também foram 

encontrados erros de escrita nas mesmas, mas todos eles foram corrigidos.          

 P1: “Calibrar velocidade dos carros e aumentar barulho de aceleração dos 

carros”. 

            P2: “Mais cenários e mais opções de configurações, como tempo e 

comandos, melhorar a resolução e permitir distribuição Web”. 

            P3: “Ao iniciar cada nível deveria aparecer antes da interface do jogo uma 

área sobreposta dizendo o objetivo do nível em questão”. 

           P4: “Alguns erros e melhorias foram observados, como segue: Erros de 

português, como a palavra veículo sem acento, palavra em maiúsculo sem ser início 

de frase ou nome próprio”. 

           P5: “Foi encontrado alguns erros de português nas regras do jogo. Os sons 

do jogo também poderiam ser melhores. Melhorar a comunicação no início do nível 

2, talvez colocando o aviso com uma letra com a cor vermelha para destacar”. 

 Assim, pode-se observar que esta questão foi bastante relevante para essa 

pesquisa, uma vez que se podem coletar respostas relevantes que serviram de 

melhorias para jogo. 

7.4.2  ANÁLISE DAS QUESTÕES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO JOGO 

 Quanto à segunda parte do questionário, em que é perguntado sobre a 

utilização do jogo por meio de perguntas fechadas, os resultados são apresentados 

na Tabela 4 e Tabela 5. É importante ressaltar que estas respostas ainda são da 

mesma amostra de participante, os alunos de Ciência da Computação. Como 

legenda, para esta tabela, tem-se S para “Sim”, N para “Não” e NS para “Não Sei” 

sendo essa legenda também aplicada em outras tabelas. 
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TABELA 4 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 

JOGO. PÚBLICO: ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO, PARTE 1 

 
 

 Q1 Q2 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q4 Q5 Q6.1 Q6.2 

P1 S S S S S S N S S 

P2 S S S S S NS S S S 

P3 S S S S S NS N S NS 

P4 S  S S S S S S S S 

P5 S S S S S S S S S 

P6 S S S S S S S S N 

P7 S S S S S NS NS S S 

P8 S S S S S S S S S 

P9 S S S S S S S S S 

P10 S S S S S S S S S 

 

           Por meio da Tabela 4, pode-se observar que a maioria dos participantes 

apresentaram respostas “Sim” para as questões relacionadas à utilização do jogo, 

onde é questionado aspectos importantes que compõe o jogo. 

           Vale ressaltar que para questão 4, referente a perimição de finalizar o jogo a 

qualquer momento, teve-se três (3) respostas “Não Sei. Isso pode ser justificado 

visto que a ferramenta Stencyl não possibilita facilmente desenvolver uma opção 

para sair do jogo porêm isto pode ser feito utilizando Flash que abre uma janela com 

botão de fechar a aplicação, causando a devida confusão. Entretanto, na questão 1 

os participantes confirmam que os objetivo do jogo é facilmente identificado. 

            Adicionalmente, a questão 5, que trata sobre o jogo possuir mecanismo para 

preveção de erros, como confirmação das ações escolhidas (ex: tomada de decisão, 

sair do jogo), e a questão 6.2 que aborda a cerda de o jogo possuir controle e 

comandos de fácil entendimento para um melhor desempenho da jogabilidade, 

tiveram repostas “sim”, “não”e “não sei”. Verificando o perfil dos participantes pode-

se dizer que eles não tem o conhecimento técnico, para fazer essa análise mais 

técnica do jogo.  
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           Por fim, os resultados obtidos nesta parte do questionário ressalta que este 

grupo de participante aprova que este jogo possui aspectos importantes bem 

definidos na sua produção.     

 
TABELA 5 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 

JOGO. PUBLICO: ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO PARTE 2 

 
 

 Q7.1 Q7.2 Q8.1 Q8.2 Q9 Q10 Q11 Q12 

P1 S NS S S S N N N 

P2 S S S S S N N N 

P3 S N N S S N  N N 

P4 S  S S S S N N N 

P5 S S NS S NS NS NS NS 

P6 S S S S S N N N 

P7 S S NS S NS N N S 

P8 S S N S S NS S NS 

P9 S S S S S N N N 

P10 S S S S S S S N 

 

           Resumidamente na Tabela 4 e na Tabela 5 têm-se os resultados coletados 

das questões relacionadas à utilização do jogo, onde “P” são os participantes e “Q” 

são as questões. Pode ser observado que o jogo foi bem conceituado por este grupo 

de alunos; sendo que o layout e os efeitos sonoros foram considerados satisfatórios 

para esse grupo de usuários, fornecendo também padrão na linguagem e objetos 

utilizados, de acordo com as resposta das questões 7.1 e 7.2.  

           No entanto, observou-se que para as questões 10, 11 e 12 erá esperado 

estes resultados, pois nestas questões são questionadas aos participantes, se o 

jogo possui ajuste de nível e se possui competições com outros usuários. Como 

justificativa para este quadro negativo de resposta pode-se dizer que o jogo foi 

pensado em uma linha única de dificuldade onde a única habilidade requerida é 

conhecimento sobre as leis de trânsito e seu mecanismo de competição é somente 
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com o próprio participante em conseguir concluir todos os cenários sem cometer 

erros. 

Na Tabela 6 e na Tabela 7 podem ser observados os resultados da segunda 

parte do questionário relacionado à importância do uso do jogo apresentado pelos 

usuários comuns. 

 

TABELA 6 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 
JOGO. PÚBLICO: USUÁRIOS COMUNS PARTE, 1 

  

 Q1 Q2 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q4 Q5 Q6.1 Q6.2 

P1 S NS S S S N N S S 

P2 S S S S S S N S S 

P3 S S S S S S S NS NS 

P4 S  S S N NS S NS NS S 

P5 S S S S S N NS N S 

P6 S S S S NS N NS S S 

P7 S S S S S NS NS NS NS 

P8 S S S S S S S S S 

P9 S S S S S NS N S N 

P10 S S S S S S S S S 

 

 Na Tabela 6 é apresentada a parte 1 das questões relacionadas à utilização 

do jogo fornecidas pelo grupo de usuários comuns. Pode-se observados a 

quantidade de respostas “Não Sei” usadas pelos participantes desse grupo, isso 

pode ser explicado pelo fato dessas parte da pesquisa ser voltada aos aspectos 

técnicos do design de jogo, o que por alguns desses usuários..  

 Na questão 6.1 também observa-se um grande número de NS, nesta 

questão simplesmente é questionado aos participantes, se o jogo possui uma 

interface intuitiva, cujas ações não precisam ser memorizadas para um melhor 

desempenho de jogabilidade.  

 Sendo assim, pode-se concluir uma possível falta de conhecimento deste 

grupo de participantes em relação aos aspectos técnicos de produção de jogos, 
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obviamente alguns destes participantes não possuem nenhum conhecimento sobre 

tecnologias.  

 Na tabela 7 é apresentada a segunda parte deste questionári, considerando 

o mesmo grupo de participantes.          

 

TABELA 7 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 
JOGO. PUBLICO: USUÁRIOS COMUNS PARTE 2 

 

 Q7.1 Q7.2 Q8.1 Q8.2 Q9 Q10 Q11 Q12 

P1 S S N S N N N N 

P2 S S S S S N N N 

P3 S S NS S S N  S N 

P4 S  S S S S S S NS 

P5 S S S S S N  N  N  

P6 S S S S NS N S N 

P7 S S S S S NS S N 

P8 N S S S S N  N N 

P9 S S S S S NS NS NS 

P10 S S S S S S S NS 

 

  Pode-se observar, por meio da Tabela 7, que há muitas questões que os 

entrevistados não conseguem responder ou responderam com “Não”, devido a 

alguns termos técnicos, mas se evidencia que esta classe de usuários aprovou 

alguns dos principais itens do jogo aqui desenvolvido, como layout e efeitos sonoros 

questionados na questão 7.1 e 7.2. Por outro lado, este perfil de usuários contribuiu 

bastante para a identificação de erros durante a execução do jogo. 

Por fim, pode-se concluir que na Tabela 6 e Tabela 7são elencadas as 

respostas das questões quanto à utilização do jogo, apresentadas por usuários 

comuns.  

A Tabela 8 e Tabela 9 apresentam os resultados fornecidos pelos 

professores do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás -

Regional Catalão, referente ao questionário relacionado à utilização do jogo.  
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TABELA 8 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 
JOGO. PÚBLICO: PROFESSORES DO CURSO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO, PARTE 1 

 

 Q1 Q2. Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q4 Q5 Q6.1 Q6.2 

P1 S S S S S NS NS S S 

P2 S S S S S N N S S 

P3 S N S S N NS NS S S 

P4 S  S S S S NS NS N S 

P5 S S S S S N NS N S 

             

 Na Tabela 8 é apresentado os resultados da parte 1 das questões 

relacionadas à utilização do jogo. Podem ser observadas boas avaliações deste 

grupo de usuários, por se tratar de professores, pessoas com conhecimento sobre 

sistemas computacionais.  

 Na questão 6.1 alguns professores dizem que jogo aqui desenvolvido não 

possui uma interface intuitiva, porém a maioria deste grupo pensa o contrário 

confirmando que o jogo possui sim uma interface intuitiva. Adicionalmente, ressalta-

se as respostas para a questão 6.2, que trata de que o jogo possui controles e 

comandos de fácil entendimento para um melhor desempenho da jogabilidade, onde 

todos reponderam  “Sim”. Isso é importante, pois todo jogo deve fornecer uma 

exelente jogabilidade. 

 Sendo assim, pode-se observar o alto rigor no processo de verificação dos 

componentes do jogo aqui desenvolvido.     
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TABELA 9 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DO 
JOGO. PÚBLICO: PROFESSORES DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 
PARTE 2 
 

 Q7.1 Q7.2 Q8.1 Q8.2 Q9 Q10 Q11 Q12 

P1 S N S S N N S N 

P2 N S S S S N N N 

P3 N S NS NS NS N N NS 

P4 N N NS S N N N N 

P5 S S S S S N  N  N  

 

          Na Tabela 8 e na Tabela 9 podem ser evidenciadas respostas fornecidas 

pelos professores da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão do curso de 

Ciência da Computação. Em geral, a interface do jogo não agradou muito a este 

grupo de participantes, como pode ser verificado por meio da questão 7.1. Porém 

alguns pontos importantes, como o objetivo do jogo, por exemplo, foram fortemente 

identificados pelos entrevistados. 

          Na questão 10 todos os participantes deste grupo de usuários confirmam com 

que já era esperado, pois eles afirmam que este jogo desenvolvido não possibilita 

ajustar o desafio de acordo com a sua capacidade.   

          Sendo assim, este jogo realmente não possui ajustes de nível, pois os 

requisitos de capacidade para jogar o jogo é somente ter o conhecimento sobre as 

leis de trânsito, se caso o participante não tem conhecimento sobre o mesmo, 

através da tentativa o usuário poderá aprender sobre as leis de trânsito. 

          Por fim, este grupo de usuários foi bastante crítico em suas avaliações, 

trazendo pontos positivos para construção deste jogo e também para validação 

deste projeto.  

7.4.3  ANÁLISE DAS QUESTÕES REFERENTES ÀS COMPETÊNCIAS E AS 

HABILIDADES QUE O JOGO DESENVOLVE 

           Na Tabela 10 são apresentada os resultados das questões relacionadas às 

competências e às habilidades que o jogo desenvolve.  
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TABELA 10 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADO ÀS 

COMPETÊNCIAS E AS HABILIDADES QUE O JOGO DESENVOLVE 
PUBLICO: ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 Q1 Q2 Q3. Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

P1 Médio Ótimo Ótimo Ótimo Médio Médio Médio Indiferente Ótimo 

P2 Médio Ótimo Ótimo Médio Médio Ótimo Ótimo Médio Ótimo 

P3 Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo 

P4 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Médio Médio Ótimo Indiferente Ótimo 

P5 Médio Ótimo Ótimo Médio Médio Médio Médio Indiferente Médio 

P6 Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo 

P7 Médio Médio Ótimo Médio Médio Médio Ótimo Indiferente Ótimo 

P8 Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo Ótimo Ótimo  Médio Ótimo 

P9 Ótimo Médio Ótimo Ótimo Médio Ótimo Médio Médio Ótimo 

P10 Ótimo Médio Ótimo Médio Médio Ótimo Médio Médio Médio 

 

São apresentados na Tabela 10 os resultados das questões relacionadas às 

competências e às habilidades que o jogo desenvolve, onde o entrevistado deve 

responder às questões fechadas.  

Nesta parte da pesquisa foram feitas perguntas tentado saber se o conteúdo 

presente no jogo cumpriu com sua proposta. Nas questões 1 e 2 é questionado se o 

jogo proporciona um melhor raciocínio e ajuda na memorização, diante disso, pode-

se notar o quanto foram positivas as repostas dos participantes, pois muitos 

disseram que foi proporcionado raciocínio e o quanto pode ajudar na memorização 

este jogo sobre as leis de trânsito, dando respotas entre médio e ótimo. 

Observa-se que em relação às questões 3 e 9, foram obtidas boas notas 

confirmando a alta contribuição para interpretações das situações do dia a dia, 

proporcionado uma melhoria para os conhecimento  do condutor. 

     Por fim, observa-se que a questão 8 obteve uma pior avaliação por este 

grupo de participantes, pois este jogo não possui diferentes níveis de acessibilidade. 

Esta análise já era esperada, pois o propósito principal foi o desenvolvimento e 

avaliação do jogo de modo a conscientizar as pessoas sobre a importância em 
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seguir as leis de trânsito e não construir por enquanto um JDE acessível, o que pode 

ser trabalhado futuramente. 

Na Tabela 11 são apresentas as respostas do questionário relacionado às 

competências e às habilidades que o jogo desenvolve, fornecidas pelos usuários 

comuns.  

 

TABELA 11 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADO ÀS 
COMPETÊNCIAS E AS HABILIDADES QUE O JOGO DESENVOLVE 
PÚBLICO: USUÁRIOS COMUNS 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

P1 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Indif... Ótimo Ótimo Indif... Ótimo 

P2 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 

P3 Médio Ótimo Ótimo Médio Indif... Ótimo Indif... Indif... Médio 

P4 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 

P5 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Indif... Ótimo 

P6 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Indif... Médio 

P7 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Médio Médio Ótimo Médio Ótimo 

P8 Ótimo Ótimo Médio Ótimo Indif... Ótimo Médio  Médio Ótimo 

P9 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Médio Ótimo Médio Médio Ótimo 

P10 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Médio Médio Ótimo 

             
Na Tabela 11 podem ser observados os resultados positivos que os usuários 

comuns forneceram à pesquisa. A maioria consegue absorver conhecimento do 

jogo, além disso, situações de seus cotidianos foram citadas no jogo, 

proporcionando melhor raciocínio e contribuindo para interpretar dadas situações do 

dia a dia, como ode ser observado nas questões 1, 2, 3 e 9.  

Na Tabela 12  são apresentas os resultados do questionário relacionado às 

competências que o jogo desenvolve sendo as repostas fornecidas pelos 

participantes do grupo de professores do curso de Ciência da Computação. 
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TABELA 12 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO RELACIONADO ÀS 
COMPETÊNCIAS E AS HABILIDADES QUE O JOGO DESENVOLVE 
PÚBLICO: PROFESORES DO CURSO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

P1 Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Indif... Ótimo Indif... Ótimo 

P2 Médio Ótimo Ótimo Médio Médio Médio Indif... Indif... Médio 

P3 Médio Médio Médio Indif... Indif... Ótimo Indif... Indif... Médio 

P4 Ótimo Médio Médio Indif... Médio Médio Médio Indif... Indif... 

P5 Ótimo Médio Médio Médio Indif... Ótimo Ótimo Indif... Indif... 

              

Na Tabela 12 são apresentadas as respostas que trazem um ótimo resultado 

quanto às habilidades que o jogo aqui desenvolvido gera para os usuários. 

Individualmente os participantes foram bastante sinceros quanto a avaliação deste 

questionário.  

De forma geral, os três perfis de participantes sugeriram melhorias para este 

JDE, mas também mostraram que o mesmo possui o necessário para fornecer 

aprendizado sobre as leis de trânsito.  

Na próxima seção é apresentada uma melhor conclusão destes resultados. 

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           Nesta seção são relatados os principais pontos coletados dos resultados do 

estudo de caso, fornecendo uma conclusão acerca da análise feita no jogo por três 

(3) perfis de usuários. Analisando os dados, pôde-se observar que o jogo aqui 

desenvolvido cumpriu com seus objetivos, haja vista que ele foi desenvolvido para 

ser considerado um Jogo Digital Educacional sobre as leis de trânsito que ajuda na 

conscientização das pessoas sobre a importância em cumprir com as leis.  

 Assim, os resultados foram satisfatórios já que o jogo pode ser utilizado 

como um auxílio para ensino e aprendizado, de acordo com as respostas coletadas 

com o estudo de caso. Neste sentido, é importante mencionar sobre a questão 4, em 

que é questionado se o entrevistado aprendeu algo relacionado às leis de trânsito 
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com o jogo. Na Figura 27 é apresentado um gráfico contendo todas respostas em 

porcentagem, conforme a escala Likert. 

 

 
FIGURA 27 - RESULTADOS GERAIS DA QUESTÃO 4: QUESTÃO RELACIONADA 

A IMPORTÂNCIA E O USO DO JOGO 
 

            Na Figura 27 são apresentadas os resultados gerais de todos os vinte e 

cinco (25) entrevistados neste estudo de caso quanto à questão 4 da parte das 

questões sobre a importâcia do uso do jogo. Assim, em que foi questionado se o 

entrevistado aprendeu com o jogo, sendo que 48% confirmam que aprenderam com 

o jogo desenvolvido, com plena certeza. Já 32% concordam que aprenderam algo 

com o jogo, mas parcialmente, 16% não têm certeza se aprenderam e 4% afirmam 

que não houve aprendizado.  

            De forma geral, os resultados foram bastante interessantes, haja vista que 

houveram muitas correções após a aplicação do estudo de caso, pois foram 

relatados erros ortográficos ou de contexto e bugs que atrapalhavam o bom 

desempenho do jogo. Como o objetivo do estudo de caso faz parte da etapa de 

validação e verificação do jogo, eram esperados que erros fossem identificados 

durante essa pesquisa, assim na Figura 28 é apresentado o gráfico contendo a 

porcentagem de erros e sugestões, relatados na questão 9, onde é questionado 

para que o participante deixe sua opinião acerca do que pode ou precisar ser 

melhorado neste jogo. 

Concordo 
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Parcialmente 
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Indiferente  
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Parcialmente 

0% 

Não Concordo 
Totalmente 
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FIGURA 28 - GRÁFICO DE ERRO E SUGESTÕES 
 

            Na Figura 28 podem ser observados os principais erros e sugestões 

apresentados pelos usuários. Sendo assim, 17% das respostas apontam que a 

jogabilidade deveria ser melhorada, pois alegam certo grau de dificuldade no cenário 

2, onde os usuários têm que passar por todo um trajeto sem cometerem nenhuma 

infração de trânsito, tendo controle total do carro. Do total, 18% das respostas 

relatam bugs sendo estes referentes aos problemas dos botões e movimentos da 

câmera durante o jogo. 13% identificaram erros ortográficos ou de contexto durante 

o jogo, os quais foram arrumados nas versão final. Adicionamente, 26% sugerem 

mais cenários, 22% sugerem uma melhoria no design e 4% solicitam uma melhoria 

nos efeitos sonoros. Após esses dados foram realizadas alterações no jogo 

corrigindo erros e aplicando melhorias, as melhorias muito significativas, como 

adições de novos cenários, foram colocadas como trabalhos futuros devido ao 

tempo para finalização desta pesquisa.  

 Na Figura 29 é apresentado o gráfico contendo os resultados gerais da 

questão 5 relacionada a importância do uso do jogo, que trata sobre a incorporação 

de Jogos Digitais Educaionais como parte essencial do plano de ensino de uma 

autoescola, tendo resultados conforme a escala Likert.  
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FIGURA 29 - RESULTADOS GERAIS DA QUESTÃO 5 RELACIONADA A 
IMPORTÂNCIA DO USO DO JOGO 

 

          Na Figura 29 se observa o gráfico contendo os resultados analisados de todas 

as respostas da questão 5 referente parte das questões das importâcia do uso do 

jogo. Com 64% os usuários opinam concordando totalmente que o JDE pode ser 

incorporado como parte essencial do plano de ensino de uma autoescola. Sendo 

assim, este jogo pode ser facilmente aplicado como uma ferramenta de apoio ao 

ensino das leis de trânsito, podendo até fazer parte de um plano de ensino de uma 

instituição apropriada.  

           Por fim, pode-se concluir que foram apontados pontos altamente positivos 

neste jogo, além disso, fica evidente que este JDE pode contribuir para o ensino e 

aprendizado, apesar da diferença dos grupos entrevistados. Em geral, técnicas para 

melhorar o ensino e aprendizado, como jogos digitais, foram bem aceitas e podem 

sim ser incorporadas por instituições de ensino, como a autoescola. 

 Indiferente 
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8 CONCLUSÃO 
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8 CONCLUSÃO 

           Esta seção apresenta as conclusões gerais acerca deste trabalho, sendo 

discutidos os resultados finais da pesquisa.  

           Com o propósito de desenvolver um Jogo Digital Educacional sobre as leis de 

trânsitos foram realizadas duas pesquisas: uma para levantar requisitos para a 

produção do jogo e a outra para proceder o processo de validação e verificação do 

jogo aqui desenvolvido.  

            Seguindo a metodologia apresentado no primeiro capítulo, foram definidas as 

etapas do trabalho para a produção do Jogo Digitial Educacional. Na primeira etapa 

foi definido o tema do jogo aqui desenvolvido, em que seriam abordadas as leis de 

trânsito como foco principal deste jogo. Para o processo de desenvolvimento foi 

utilizado uma combinação de várias metodologias de desenvolvimento apresentadas 

no Capítulo 4. Seguindo as etapas de desenvolvimento do modelo Incremental com 

algumas alterações, procedeu-se a uma pesquisa baseada na opinião de 

especialista, para levantar resquisitos, sendo coletados dados que deram origem a 

alguns cenários criados neste jogo. Também foi verificado junto aos especialistas 

qual seria a opinião deles em relação à aplicação de JDE no ensino das leis de 

trânsito nos cursos de autoescola, tendo todos respondido positivamente a este 

questionamento, o que deu uma maior credibilidade ao trabalho aqui proposto.  

           O processo de desenvolvimento seguido é apresentado no Capítulo 6, em 

que e foram feitos protótipos e descritas todas as etapas para a produção do jogo. 

Com a finalização do jogo, deu-se início à validação do mesmo e a manutenção. 

Para tanto foi realizado um estudo de caso com três perfis de participantes, o 

primeiro composto por alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão, o segundo grupo formado por usuários 

comuns, pessoas de cursos aleatórios e funcionários que trabalham na Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão, e o terceiro e último grupo foi formado por 

professores do curso de Ciência da Computação. 

           No estudo de caso foram revelados pontos importantes que validam este 

trabalho, em que os usuários, de forma geral, afirmaram que aprenderam com o uso 

de JDE, esboçaram raciocínio e memorizaram as situações simuladas do seu 
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cotidiano relacionadas ao trânsito no jogo aqui desenvolvido. Por outro lado, foi 

detectado um grande número de erros, bugs, os quais foram corrigidos depois de 

identificados. Além disso, os professores fizeram muitas críticas em relação ao 

layout, efeitos sonoros e jogabilidade. Era esperada uma crítica mais técnica desses 

grupos de usuários, pois eles possuem experiência nessa área. Assim, suas 

participações no estudo de caso foram bastante significativas, pois apontaram os 

principais erros e melhorias a serem aplicadas e apresentadas no jogo. 

           Por fim, o jogo passou pelo processo de validação e manutenção, de acordo 

com o processo de desenvolvimento de software seguido. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a validação e a manutenção foram concluídas com sucesso, obtendo 

bons resultados.  

           De certa forma, esse JDE pode ser considerado eficaz e, para ser realmete 

aplicado em uma autoescola, é necessário planejamento e apoio das mesmas, o 

que pode ser um próximo passo nesta pesquisa.  

           Na próxima seção são apresentadas algumas propostas para trabalhos 

futuros, alguns baseados em melhorias já identificadas para o jogo e que não 

puderam ser aplicadas devido ao tempo e, outras, são propostas de  pesquisas para 

continuidade deste trabalho. 

8.1 TRABALHOS FUTUROS 

           Nesta seção são apresentadas algumas das principais propostas para 

trabalhos futuros observados ao longo deste trabalho. No estudo de caso e na 

pesquisa baseada na opinião de especialistas foram evidenciadas inúmeras 

sugestões, como desenvolvimento de mais cenários relatando não somente as leis 

de trânsito, mas também elementos como comportamento dos condutores no 

trânsito, pois a falta de educação no trânsito é um fato recorrente entre os 

condutores e foi bastante sugerido.  

           Além disso, pode ser futuramente trabalhada a mudaça dimensional do jogo, 

que inicialmente foi criado em duas dimensões. Em trabalhos futuros ele pode conter 

uma dimensão a mais, sendo tridimensional, deixando mais realistas os cenários 

aqui desenvolvidos. Esta sugestão foi bastante reforçada pelos usuários no estudo 

de caso. É importante ressaltar que o foco principal deste trabalho é fornecer 
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aprendizado, e desde que o jogo fique mais atraente e divertido, isso, de certa 

forma, pode fornecer melhor aprendizado, pois os usuários podem prender mais sua 

atenção no jogo. 

           Outro ponto que pode ser apreciado para trabalhos futuros é a competição, 

pois o único método de competição que o jogo possui é a comparação de pontuação 

entre os usuários. No entanto, para se abordar tal requisito seria necessária uma 

total reformulação no jogo aqui desenvolvido, o que pode ser trabalhado 

futuramente. 

           Por fim, são inúmeras as propostas para trabalhos futuros, contudo, é 

evidente que a abordagem deste jogo digital pode ser útil para o aprendizado das 

leis de trânsito e, mesmo com sugestões promissoras para este trabalho no futuro, 

ele não pode perder seu objetivo principal, uma vez que deve fornecer aprendizado 

sobre as leis de trânsito, conscientizando as pessoas sobre o cumprimento de tais 

leis. 
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