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1. Introdução

Com o passar dos tempos as metodologias de ensino 
passaram a evoluir de acordo com o crescimento da 
interatividade oferecida pela tecnologia da informação 
(TI) e com elas o ciberespaço acompanha, traduz e 
favorece uma evolução geral dessa civilização (Lèvy, 
1999) conhecida como geração internet.

Buscando acompanhar essa geração internet,
tecnologias inovadoras e de cunho educativo foram 
surgindo e até hoje contribuem para o ensino-
aprendizagem em sala de aula, e é com este propósito 
que este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 
game educativo voltado ao ensino das leis de trânsito 
as crianças, utilizando o celular como ferramenta de 
aprendizagem.

Partindo das premissas de que o game deveria ser 
interessante o bastante para não só prender a atenção 
dos usuários mas também facilitar o ensino-
aprendizagem das leis de trânsito, foram selecionadas 
as ferramentas para o desenvolvimento e a plataforma 
de dispositivos móveis que serviriam de suporte para o 
uso do jogo. Também foi definido que o game deveria 
tirar proveito da sensores móveis de posição. Daí 
adveio a seguinte pergunta de pesquisa: como seria 
possível desenvolver um game que atendesse a essas 
premissas e que ainda aumentasse a fixação dos 
conteúdos didáticos projetados, sem perder de vista o 
prazer do game?

2. Fundamentação teórica

Segundo Sena e Moura (2009), os jogos sempre 
constituíram uma forma de atividade própria do ser 
humano, desde as épocas mais remotas, assumindo ao 
longo da história, diversos significados e tomando 
diferentes definições, sejam elas antropológicas, 
culturais ou educacionais. Com isso nota-se a 
importância do jogo como forma de atividade própria 
do ser humano, jogo este que pode envolver, ao 
mesmo tempo, aprendizagem, diversão e prazer.

A. Os jogos na educação

O uso da informática na educação através de software
educativos é uma das áreas que ganhou mais terreno 
ultimamente. Isto se deve, principalmente, à possibilidade 
da criação de ambientes de ensino e aprendizagem 
individualizados, somado às vantagens que os jogos trazem 
consigo: entusiasmo, concentração e motivação, entre 
outros. Os jogos mantêm uma relação estreita com a 
construção do conhecimento e possuem a influência como 
elemento motivador no processo de ensino - aprendizagem, 
favorecendo um ambiente agradável, planejado e 
enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias 
habilidades (ANTUNES, 2000). A partir do momento que 
este elemento está cobrando imaginação da criança, passa a 
ajudá-la a desenvolver a sua capacidade de resolução de 
problemas, proporcionando informações factuais e a prática 
de habilidades, conferindo destreza e competência.

Alguns objetivos indiretos que os jogos podem 
proporcionar, segundo Passerino (1998), são: 

 memória (visual, auditiva, sinestésica); 
 orientação temporal e espacial (em duas e três 

dimensões); 
 coordenação motora visomanual (ampla e fina); 
 percepção auditiva; 
 percepção visual (tamanho, cor, detalhes, forma, posição, 

lateralidade, complementação); 
 raciocínio lógico-matemático; 
 expressão lingüística (oral e escrita); 
 planejamento e organização. 

B. Solução proposta

Depois de analisar algumas possibilidades tecnológicas e 
também levando-se em conta o quantitativo de 
desenvolvedores que dominam as linguagens de 
programação disponíveis, optou-se por desenvolver o game
com a tecnologia Java ME, que possui suporte para a 
maioria dos celulares de hoje, bem como para um game em 
duas dimensões (2D), com sua primeira versão utilizando as 
teclas convencionais para interação com o gamer.

Nesta versão foi desenvolvida a classe para integrar o 
sensor de movimentos dos celulares atuais com a versão 
anterior do game.



A linguagem Java, com sua plataforma Java ME 
para desenvolvimento de aplicações para dispositivos 
móveis, possibilitou através da API JSR-256, 
responsável pelo controle dos sensores de movimento 
dos celulares, utilizar este recurso para que a interação 
e dinamismo entre a aplicação e usuário se tornasse 
maior.  

A figura 1 demonstra o protótipo da versão anterior 
do game utilizando as teclas do joystick para que a 
criança aprendesse as leis de trânsito com os sons 
emitidos durante o seu percusso por uma cidade Ainda 
na figura 1 pode-se visualizar a mensagem escrita (há 
também o som) da ação do usuário: “ATENÇÃO: 
SINAL VERMELHO, NÃO ULTRAPASSE”.

As exceções são tratadas de acordo com o 
acontecimento. Por exemplo, na figura 1, caso o 
condutor ultrapassasse a faixa de pedestre em sinal 
vermelho, aconteceria uma colisão com o carro logo à 
sua frente, o que seria o término do game, com uma 
mensagem emitida no display: “VOCÊ 
ULTRAPASSOU O SINAL VERMELHO”. Mesmo 
com o condutor atravessando e não existindo a colisão, 
a mensagem seria emitida, pois ele descumpriu as leis, 
mas no segundo caso, seria aplicada uma multa ao 
condutor, e assinalados em sua carteira de habilitação 
os pontos referentes a tal erro, ou seja, isso possibilita 
ao usuário aprender jogando.

C. A estrutura

A captura das posições x, y e z do sensor de 
movimento do celular acontece a partir do momento 
em que a conexão com o sensor é estabelecida pela 
classe responsável. O acelerômetro retorna então 3 
valores correspondentes às posições em que o celular 
se encontra.

O exemplo mostrado na figura 2 apresenta o retorno 
dos valore x, y e z do sensor que são utilizados para 
calcular se o carro deve se mover para direita a ou a 
esquerda.

Adotou-se a estrutura de utilizar a tecla ‘#’ para 
acelerar o carro, bem como a tecla 5 ou a tecla 
GAME.FIRE (tecla central de ação) para fornecer às 
crianças um melhor controle do veículo, simulando 
uma aceleração real, ao invés de atribuir valores para o 
sensor do movimento quando o celular fosse inclinado 
para frente ou para trás, até porque a visualização da 
tela se tornaria inviável.

Com isso, ao inclinar o celular para a esquerda ou 
para a direita, o carro se movimenta no mesmo sentido. 
Tomando por base o protótipo anterior do game é 
possível ensinar à criança, a cada erro que ela comete, 
a como se comportar corretamente ao volante, 
emitindo sons específicos para cada situação.

3. Materiais e métodos

Além do desafio do desenvolvimento do game, foi 
montado um experimento para avaliar o uso do game. A 
execução dos testes foi realizada com crianças de uma 
escola pública do sertão pernambucano, com a montagem 
de dois grupos de 20 crianças. Um deles teve aulas 
expositivas sobre as leis de trânsito e o outro grupo utilizou 
o game para aprendizado. Estas atividades visaram mostrar 
como as crianças se comportavam ao utilizar um game para 
aprender, bem como medir conhecimentos através de 
questionamentos orais. Foram feitas as mesmas perguntas 
para o grupo controle (aulas expositivas) e para o grupo do 
game.

4. Resultados e discussão

Constatou-se que as crianças que utilizaram o protótipo 
do game conseguiram um aprendizado consideravelmente 
melhor com relação às demais crianças (que aprenderam as 
regras através de aulas expositivas). 

Os testes com a nova versão do game ainda não foram 
efetuados, devido à falta de um número considerável de 
aparelhos que dêem suporte ao sensor de movimento, o que 
será realizado nos próximos testes até o fim desse semestre, 
mas já é possível intuir que os resultados do uso do game 
serão ainda melhores.
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Figura 1. Protótipo da versão anterior do game utilizando as teclas de joystick para controlar o carro.

Figura 2. Protótipo da versão anterior do game utilizando as teclas de joystick para controlar o carro.


