
1 T́ıtulo

Desenvolvimento de um jogo digital educacional sobre leis de trânsito.

2 Aptidão

Em aptidão este projeto tem como objetivo, desenvolver um jogo computacional, vol-

tado para o domı́nio da educação, de modo a conscientizar os usuários sobre a importância

em respeitar as leis de trânsito. Espera-se que, através do jogo, os usuários possam apren-

der sobre as leis de trânsito de uma forma mais divertida, podendo interagir com o jogo.

Adicionalmente, tem-se a tecnologia como apoio ao aprendizado, uma vez que influencia,

de modo efetivo, os seus usuários, os quais podem adquirir conhecimento e habilidades,

através da simulação dos ambientes, situações e, principalmente, das causas pelo não

cumprimento das leis de trânsito.

3 Descrição do Problema

Com crescente potencial da tecnologia e com a presença desta cada vez mais constante

na vida das pessoas, observa-se que os métodos tradicionais de ensino nem sempre podem

ser tão atrativos, uma vez que das pessoas, observa-se que os métodos tradicionais de

ensino nem sempre podem ser tão atrativos, uma vez que as pessoas têm permanecido

conectadas à Internet em busca de ferramentas interativas e dinâmicas, que as permitem

interagirem com o computador e, consequentemente, com outros usuários online. Dessa

forma, observa-se a importância do uso de ferramentas de software para apoio ao ensino, as

quais podem estar presentes no dia-a-dia de alunos e usuários. Desse modo, técnicas para

apoio ao ensino são utilizadas com vistas a facilitar o aprendizado. Tais técnicas podem

estar relacionadas a métodos e ferramentas de software, as quais são consideradas mais

interativas, podendo prover tarefas dinâmicas, se comparada com métodos tradicionais

de ensino. Assim, espera-se que com o uso de softwares possa-se obter um resultado mais

satisfatório e efetivo em relação ao ensino e aprendizado, do que quando utilizado apenas

os métodos tradicionais, sejas nas salas de aula ou em outros ambientes.

Neste sentido, os jogos digitais podem ser usados como suporte ao ensino e ao apren-

dizado, possibilitando que os usuários aprendam de maneira mais agradável e eficiente.

De acordo com Melo [2009], à aplicação de jogos em métodos educacionais têm denotado

bons resultados, onde o conteúdo é mixado com essas ferramentas de apoio, tornando

assim mais interessante o estudo, além de melhorar a relação entre o educador e os seus

aprendizes.

Os jogos digitais educativos tendem a ser um método essencial para o aprendizado,
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mas, como toda ferramenta, estes devem ser planejados, desde o protótipo até o desen-

volvimento e sua utilização, uma vez que sem planejamento o jogo pode deixar de ser

realmente útil para o ensino e pode não abordar os conceitos de maneira satisfatória.

4 Fundamentação Teórica

Nos dias atuais, há uma grande importância sobre o uso de computadores e de tec-

nologias na educação, a utilização da computação trouxe 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, pois a apren-

dizagem envolve um processo de assimilação e construção intrasfeŕıvel [Tarouco, Roland,

Fabre, Konrath, 2008].

Para que a tecnologia seja utilizada com eficiência na educação é necessário considerar

vários fatores. É relevante que seja feito, uma análise sobre a possibilidade do desenvol-

vimento no ambiente desejado e sua efetiva utilização pelos usuários. Assim 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 que possam facilitar o aprendizado. Em contrapartida, permitindo que os alunos

aprendam de maneira divertida e facilitada, interagindo com o computador.

Como observado por Barboza [1998], frustração de muitos, por não alcançar resultados

satisfatórios no peŕıodo de educação, deixa sentimentos de insatisfação e constrangimento

nos quais funcionam como desmotivadores, fazendo com que o aprendiz perca o interesse

por qualquer tipo de aprendizado. Neste sentido, o uso de jogos digitais educacionais pode

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

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

as situações de aprendizagem.

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 os adultos que, por sua natureza, são mais lentos ou não tem tempo para se

dedicar a tal. A escola dificilmente consegue atingir este ńıvel de aprendizagem, como

estudo apresentado por Parpet [1994], foi destacado onde o adulto que pense que estes

jogos são fáceis, precisa sentar-se apenas e tentar dominar um. Nesta mesma posição,

Greenfield [1988] destaca que muitos dos que criticam os jogos não seriam capazes de

jogá-los e que suas dificuldades não se restringiram 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 aprendizado, como segue:

Os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do contexto
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de aprendizado. Um dos usos básicos, muito importante, é a possibilidade de construir-

se 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. 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 para 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 auto avaliação 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,

onde são classificados de acordo com seus objetivos, tais como jogos de ação, aventura,

lógicos, estratégicos, esportivos, role-playing games (RPGs), entre outros.

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

sempre, talvez de forma oculta, nos trazem benef́ıcios, pois os jogos sempre impõem

algum tipo de racioćınio seja ele complexo ou não. Com eles ganha-se capacidade de

retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador.

Contudo há ainda muita discursão sobre o que são jogos educacionais. Botelho [2004]

define que os jogos educacionais onde se constituem por qualquer atividade de formato

instrucional ou de aprendizagem que envolva competição e que seja regulada por regras e

restrições. Nesse sentido, no intuito de analisar os jogos educacionais computadorizados,

define-se, neste trabalho, que jogos digitais educacionais são aplicações que possam ser

utilizadas para um objetivo educacional ou estejam pedagogicamente embasadas, podendo

ser utilizadas através de um dispositivo computacional, seja computadores, smartphones,

tablets, dentre outros.

Quando o jogo educativo tem como objetivo principal o aux́ılio a aprendizagem de

algum conteúdo curricular, isto acaba tornando-se uma árdua tarefa, pois, muitas vezes,

o conteúdo fica em segundo plano e o aluno acaba por se concentra somente no desafio. O

aluno se envolve na competição do jogo e acaba não percebendo o que está sendo ensinado,

ficando sua atenção voltada apenas para o jogo, que é mais atrativo. Em vezes, o aluno

até consegue até cumprir os objetivos e desafios vinculados ao conteúdo a ser ensinado,

mas isto é feito de forma mecânica que o mesmo nem tem consciência do aprendizado.

Neste sentido, é importante ponderar entre a utilização dos jogos educacionais, de modo

que este seja um apoio ao aprendizado e não o principal responsável por tal. Assim, a

presença do professor é de extrema importância, pois deve conduzir o aluno à reflexão

sobre a causa do erro ou acerto no jogo, fazendo com que ele tome consciência do conceito

envolvido.

Os jogos digitais podem ser reproduzidos em plataformas como computador, celular,

videogame, dente outros dispositivos. Normalmente, possuem desafios a serem vencidos
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através de um conjunto de regras e situações dinâmicas que vão sendo apresentadas ao

jogador, alguns considerando o tempo e a pontuação que deve ser alcançada pelo jogador.

A atividade de jogar é exercida de maneira voluntária e, na maioria das vezes, proporciona

um ambiente lúdico, permitindo que o usuário brinque como se fizesse parte do próprio

jogo. Assim, o jogo digital é naturalmente motivador, pois o jogador faz uso do mesmo

por gostar de interagir com o jogo, sem depender de prêmios externos e f́ısicos.

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

portante na aprendizagem e na socialização dos indiv́ıduos, pois através do jogo o usuário

adquire motivação e habilidade necessárias à sua participação e ao seu desenvolvimento

social.

A interface dos jogos, para visualização e controle, pode ser constitúıda por softwares,

como também por elementos mecatrônicos, ou seja, partes móveis como controles, volan-

tes, robôs, dentre outros , os quais são controlados pelo computador, possibilitando maior

poder de interação. Para tanto, diferentes atividades tem surgido, sendo estas bastantes

criativas para as mais variadas áreas da educação, trazendo possibilidades de simulação

em ambientes ricos de aprendizagem exploratória [Battaiola, 2002].

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

mesmos têm sido usados como tecnologia de apoio para simular problemas que podem

ocorrer na vida real, mas que não devem ocorrer na vida real, mas que não devem ocorrer

e nem serem colocados a teste com humanos. Como exemplo pode-se citar os simuladores

de software da aviação, onde é preciso garantir que todas as regras sejam cumpridas pois

pode-se colocar em risco a vida de pessoas.

Apesar de que o sucesso de um jogo não seja consequência somente de sua interface,

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

sua vez, é de extrema relevância, pois é a parte que proporciona a interação ente 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. Algumas competências e habilidades, dependendo do estilo do jogo

[Balasubramanian, 2006]:

• 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;
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• Tomar decisões com rapidez a partir de um conjunto limitado de dados;

• Enfrentar situações problema;

• Socializar decisões agindo de forma cooperativa com o parceiro do jogo;

No cenário brasileiro temos um grande número de mortes por ano. As infrações das

leis de trânsito são um dos principais fatores que contribui para esse elevado, de acordo

com Instituto Avante Brasil [2013]. De acordo com a pesquisa, em 2012 ocorreram 60.752

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

trânsito preocupante. Acredita-se que é necessária uma reeducação da população no páıs

para tentar mudar essa tendência.

Neste sentido, espera-se que, além dos métodos tradicionais, 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

reaprendizado, melhorando a educação no trânsito brasileiro. Dessa forma, este trabalho

surgiu da necessidade em prover técnicas e ferramentas de software que sejam capazes de

simular situações de risco onde o aprendiz pode cometer falhas sem comprometer a vida,

tendo, assim, uma melhor compreensão e aprendizado sobre as leis de trânsito.

A ferramenta Stencyl será utiliza para a produção do jogo, que utiliza a linguagem

de programação ActionScript 3. O resultado final do jogo será apresentado em flash,

devido ao fato de que existem amplas plataformas para pode executá-lo. A ferramenta

Stencyl exige uma boa lógica de programação e também possui uma excelente interface

para desenvolvimento, como se trata de jogos, o desenvolvedor deve ter conhecimentos

matemáticos, f́ısicos e conhecimentos de computação, uma vez que para o desenvolvimento

do jogo são necessários conceitos de diversas áreas.

5 Objetivos

Tem-se como objetivo para este projeto os seguintes prinćıpios:

• Compreender sobre novos métodos educativos, como ferramentas computacionais,

seus pontos positivos e negativos no meio social;

• Definir o Game Design e os requisitos do jogo, de modo que as questão das leis de

trânsito sejam efetivamente tratadas, com vistas a melhorar o de quem utilizar o

jogo;

• Implementar os requisitos impostos, cuja finalidade é desenvolver o jogo para apren-

dizagem das leis de trânsito;
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• Desenvolver uma boa lógica de programação com a ferramenta Stencyl, desfrutando

ao máximo de sua interface e mecanismos dispońıveis, de modo a tornar o jogo

atrativo e eficiente;

• Fazer um estudo de caso sobre a aplicação do jogo, definindo uma amostra de pessoas

que possam utilizar o jogo apontando os problemas e sugerindo novas caracteŕısticas

que sejam relevantes;

• Relatar todos os processos de a aplicação desenvolvida no documento da Monografia,

de modo que um próximo aluno possa dar sequência ao projeto desenvolvido;

6 Resultados Esperados

Como resultados finais, pode-se citar alguns pontos, como segue:

• Adquirir conhecimento das mecânicas do aprendizado, conhecimento em programação

e principalmente no desenvolvimento de jogos educacionais digitais;

• Adquirir o conhecimento sobre a ferramenta Stencyl, entendendo sobre as suas fun-

cionalidades em relação ao desenvolvimento de jogos e, considerando também, as-

pectos de acessibilidade, de modo que seja obedecido o propósito geral do software

final: um jogo em que o usuário possa aprender de uma maneira mais divertida e

interativa sobre leis de trânsito;

• Aquisição de conhecimento sobre como aplicar em uma instituição o jogo de forma

que ele traga benef́ıcios aos alunos e professores, conscientizando os alunos sobre

a importância em seguir as leis de trânsito, bem como provendo um mecanismo

facilitador, por parte do professor, para ensinar.

7 Descrição de Produtos

7.1 Produtos de PFC 1

Como produto de PFC 1 será apresentado um seminário junto à comunidade acadêmica.

7.2 Produtos de PFC 2

Este produto envolverá a escrita da Monografia, com base nos estudos realizados para

o desenvolvimento do projeto e os resultados alcançados. Dessa forma, pretende-se com

este trabalho, além de desenvolver o jogo, também aplicá-lo em um cenário, onde seja
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definido um estudo de caso real para verificar as vantagens e desvantagens pelo uso do

jogo.

Ainda, como resultado, busca-se pelo desenvolvimento de artigos cient́ıficos, de modo

a relatar os resultados obtidos com este trabalho.

8 Metodologia

Para desenvolvimento deste trabalho, utilizar-se-á uma metodologia que visa compre-

ender os conceitos de aprendizagem em um determinado ambiente [Fortuna, 2000]. Assim,

considerou-se todo o espaço que influencia o aprendizado, de modo a identificar pesquisas

relacionadas e, assim, desenvolver o jogo digital educacional, com intuito de melhorar e

facilitar os aspectos que influenciam no aprendizado, torando o ensino mais agradável.

Dessa forma, alguns passos devem ser seguidos:

I) Reconhecimento de aspectos teóricos: Nesta sessão é pesquisado todos os aspec-

tos teóricos e materiais de apoio, tais como artigos, sites especializados, etc. Este

reconhecimento será utilizado durante todo processo de desenvolvimento do traba-

lho.

II) Levantamento dos conceitos inerentes a jogos educacionais: Entender o que

são os jogos educacionais e reconhecer sua relevância como um método de apoio ao

ensino e aprendizagem em um determinado ambiente.

III) Objetivos para criação de jogos educacionais: É obrigatório ter conhecimento

sobre os modelos já utilizados por de ensino, de modo a definir estratégias com vistas

alcançar a eficiência da aplicação final.

IV) Análise do software utilizado para o desenvolvimento do jogo: Neste sentido,

é importante que uma análise seja feita sobre a ferramenta Stencyl para identificar

seus benef́ıcios e quais são as deficiências da mesmas, de modo que o projeto não

seja comprometido pelo não desenvolvimento de algum requisito imposto.

V) Analisar e compreender: Compreender a linguagem ActionScript 3, utilizada para

o desenvolvimento de jogos.

VI) Gerar uma série de testes do funcionamento da aplicação: Esta etapa con-

siste no desenvolvimento e implementação do jogo educativo e os testes finais da

aplicação.

VII) Introduzir o jogo em um ambiente real: Nesta etapa um estudo de caso será

desenvolvido com o objetivo de utilizar o jogo na prática. Neste caso, busca-se
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pela definição de uma amostra de participantes que possam utilizar o jogo como

ferramenta de ensino e aprendizagem. Esta etapa é de extrema relevância uma vez

que testes serão realizados em um ambiente real, podendo ser verificado o grau de

satisfação dos usuários, bem como o ńıvel de contribuição ao ensino e aprendizado

promovido pela utilização do jogo.

VIII) Elaboração do produto PFC 1: Consiste na elaboração final do produto de

PFC 1.

IX) Elaboração do produto de PFC 1. Consiste na elaboração final do produto de

PFC 1.

X) Elaboração do produto PFC 2: Consiste na elaboração final do produto de PFC

2.

XI) Elaboração da monografia. Esta etapa compreende o desenvolvimento, redação

e entrega da monografia.

9 Cronograma

As etapas estimadas para realização desse trabalho estão descritas conforme o crono-

grama da Tabela 1:

Tabela 1: Cronograma para desenvolvimento do trabalho.

Ano 2013/2014

Mês 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Levantamento de material teórico.
√ √ √ √ √ √

Estudo sobre o que são jogos educativos.
√ √ √ √ √

Estudo sobre objetivos para criação de jogos educativos

digitais.

√ √ √ √ √

Estudo sobre software utilizado para o desenvolvimento da

aplicação, Stencyl.

√ √ √

Treinamento e Peŕıodo de testes da ferramenta Stencyl.
√ √ √ √ √

Criação, Implementação e teste de funcionamento da

aplicação.

√ √

Aplicação do jogo na instituição de ensino.
√

Desenvolvimento de estudo de casos.
√

Elaboração do produto de PFC 1.
√ √

Elaboração do produto PFC 2.
√ √ √ √ √

Elaboração da monografia.
√ √ √ √ √ √

8



Referências

ALVES, S. D. A promoção do aprendizado por meio do uso de jogos adaptativos. Trabalho

de Conclusão do curso de Jogos Digitais. São Leopoldo: UNISINOS, 2008.

FROSI, F. O. ; SCHLEMMER, E. Jogos digitais no contexto escolar: desafios e possibi-
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da tv, computadores e videogames. Tradução de Cećılia Bonamine. Cap 7 :Videogames
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