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RESENHA. 

O artigo trata da falta de educação para o trânsito desde a educação básica e seus efeitos e 
de como é necessário mudar a cultura da sociedade sobre esse tema. Trata, também, da 
análise de um jogo educacional voltado para o trânsito e o quando ele acrescenta na 
educação. O jogo foi desenvolvido para ensinar a atravessar uma via, observando as leis de 
trânsito. 

PALAVRAS-CHAVES. 
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INTRODUÇÃO. 

Toda vez que um pedestre utiliza o trânsito ele espera encontrar um trânsito seguro, onde 
possa se mover livremente e com tranquilidade seja dentro de um veículo, moto ou a pé 
mesmo. Mas infelizmente não é o que vemos hoje, muito pelo contrario, o trânsito matou 
mais de 1382 pessoas no ano de 2009, fora os muitos acidentes sem mortos, mas que 
deixam sequelas para a vida toda e o estresse diário de congestionamentos e de acidentes 
que vemos todos os dias. CET (2011) 

O trânsito necessita de mudanças urgentes para contornar esse cenário, afinal é um direito 
nosso poder ir e vir em segurança. Segundo ROZESTRATEN (1988), para se alcançar um 
trânsito seguro e organizado, são precisas três ações indispensáveis, que nos Estados 
Unidos são mais conhecidas como o conjunto 3 E: Engineering, Education e Enforcement. 

Este trabalho parte da premissa da mudança de uma forma eficaz através da educação, 
pois é possível transformar a cultura, e a forma de como as pessoas veem o trânsito, 
segundo Siqueira (2007, p. 251) educar é mais que mudar comportamento, é transformar a 
mentalidade, formar personalidade, ampliar e desenvolver a inteligência e assim esperamos 
que as pessoas se conscientizassem da importância e do respeito às leis de trânsito as 
quais foram criadas para a proteção da vida de quem utiliza o trânsito. Mas tem faltado à 
educação para o trânsito desde a educação básica até os cursos superiores, matéria esta 
garantida pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). É necessário que ela seja mais 
acessível e presente à população, com projetos e programas educacionais que transcendam 
as convencionais cidades mirins.  

Baseado nisso e percebendo como essa geração de adolescentes e jovens tem uma 
facilidade com o uso de dispositivos eletrônicos, onde desde crianças já sabem manusear 
um celular, computador ou outros recursos tecnológicos e que essas tecnologias novas 
estão cada vez mais acessíveis, é que tem objetivo este artigo, onde se pretende trazer ao 
conhecimento dos adolescentes algumas leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) de 
uma forma divertida e lúdica. Foi desenvolvido um jogo com foco no pedestre, usuários mais 
frágeis, mais vulneráveis às fatalidades nos casos de acidentes envolvendo qualquer outro 
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meio de transporte (BARBOSA, Heloisa; MOURA, Mariana, 2010, p. 1), e os que mais 
sofrem com essa insegurança e desrespeito as normas e leis do CTB. 

Este jogo educacional propõe orientar os adolescentes a atravessar ruas e avenidas da 
forma correta, seguindo o que é preconizado na legislação brasileira. Foi feito um estudo 
para analisar os efeitos do jogo quanto ao aprendizado desse grupo etário, relacionando 
assim, os efeitos dos jogos eletrônicos educacionais com métodos de ensino que podem 
trazer uma forma de aprendizado mais eficiente e um ambiente de ensino agradável e bem 
interativo e dessa forma contribuir para a educação para o trânsito, pois, de acordo com o 
Art. 74 do CTB. “A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário 
para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”. Pretende-se, também, apresentar 
ao público que a simples travessia de uma via exige respeito às normas de trânsito e que, 
caso não ocorra, há a possibilidade de acidentes graves e até mesmo a perda da vida. 

O jogo foi validado através da verificação do aprendizado para adolescentes a respeito de 
benefícios à educação, por meio de coleta de dados em ambiente de laboratório, para 
analisar o conhecimento adquirido através do jogo. 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS.  
 

Educação para o Trânsito. 
O trânsito se tornou muito complexo desde a evolução dos transportes e com o crescimento 
da população nos grandes centros urbanos, o espaço para o deslocamento ficou menor 
tornando o trânsito uma disputa.  (TOLENTINO, 2006, p. 1) nos dá uma boa definição de 
como podemos traduzir o trânsito atualmente, definindo-o assim: 

Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de pessoas pelas calçadas e 
vias; é a movimentação geral de pedestres e de diferentes tipos de veículos. 
O trânsito ocorre em espaço público e reflete o movimento de múltiplos 
interesses, atendendo às necessidades de trabalho, saúde, lazer e outros, 
muitas vezes conflitantes. Para garantir o equilíbrio entre esses interesses 
coletivos é que se estabelecem acordos sociais, sob formas de regras, 
normas e sinais que, sistematizados, formam as leis.  

É por causa dessa complexidade que se tornou o trânsito que vemos a necessidade de que 
cada usuário tenha um conhecimento melhor desse sistema para sua melhor utilização. 
Segundo (Gomes, 2010, p. 6) temos a sensação de entender como se comportar no trânsito 
devido nossa utilização diária, todavia, tal sentimento está geralmente errado. 

Desde o ensino básico deveríamos ter um conhecimento contínuo para utilizarmos o trânsito 
afinal não nascemos sabendo como ele funciona e o conhecimento que nossos pais passam 
sobre o trânsito é muito superficial, e nem sempre correto. 

“A educação é primordial para que haja mudança na sociedade, pois ela é o caminho 
fundamental para transformar a sociedade” (MORAN, 2000, p. 11), sem ela vamos continuar 
a remediar problemas como a criminalidade, violência e acidentes. E o trânsito hoje é um 
dos principais cenários onde é fácil ver a falta de conhecimento de quem o utiliza. A maior 
parte dos acidentes que vemos hoje é por imprudência e desrespeito as regras de trânsito. 
Segundo Gomes (2010, P. 4) a Educação para o Trânsito é questão de segurança pública e 
necessita urgentemente de investimentos em Educação para o Trânsito nas escolas e, 
também, que seja reformulado o currículo escolar para atender a demanda social atual de 
um Trânsito seguro. Em países onde a educação é mais valorizada, vemos como é diferente 
essa questão, pois o respeito às regras são muito bem observadas e respeitadas.  

A importância da educação para o trânsito desde a educação básica de nossas crianças e 
adolescentes se dá pelo fato de que quanto mais cedo se aprende melhor se desenvolve a 
educação e a cultura. É muito mais fácil educar e mudar os hábitos de uma criança do que 
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de um adulto. Se ensinarmos uma criança a não jogar lixo no chão ela aprende e leva isso 
para o resto da vida, diferente de quando tentamos fazer o mesmo com um adulto que já 
tem o hábito de jogar lixo no chão, é muito mais difícil mudá-lo. Com relação ao que diz ao 
artigo 76 do CTB (GOMES, 2010, p. 11) salienta: 

Não é essa a realidade nas escolas, não se tem um currículo, uma disciplina 
para o trânsito. A educação para o trânsito nas escolas, quando ocorre, é 
através de temas transversais (locais) em certos períodos do ano letivo 
quando há campanhas de educação para o trânsito. O professor então fala 
sobre o tema ou o que geralmente acontece, a direção da escola através de 
palestras, traz pessoas especializadas para falar sobre o tema com policiais 
militares, agentes de trânsito da EPTC, instrutores de Centros de Formação 
de Condutores (CFC). 

Vemos assim que os jovens atingem a sua maioridade sem pouco ou nada de 
conhecimentos na educação para o trânsito e desejam se habilitar a dirigir algum veículo, é 
nesse instante que entram em contato com o conteúdo teórico e específico sobre o trânsito 
e sua legislação como: o que é o trânsito, funcionamento de veículos, direção defensiva, 
primeiro socorros, regras de circulação de veículos e pessoas e outros, porém não é um 
aprendizado contínuo, no fim, este conteúdo será apenas decorado para que consigam 
passar na prova teórica. Esses jovens e adultos com hábitos e cultura já formados não 
serão afetados de uma forma que possam mudar ou transformar seus valores, hábitos e 
cultura com uma teoria rápida e superficial. Por isso que se faz necessário que a Escola 
formasse essa consciência nos alunos tornando-os aptos de uma forma mais completa, 
onde os alunos saberiam seu papel com pedestre, condutor, passageiro ou qualquer outro 
usuário do trânsito mudando assim suas atitudes e valores e tornando o trânsito mais 
seguro. 

Jogos e a educação. 
Os jogos fazem parte do ser humano e isso desde que nascemos. Segundo MOTTA (2002, 
p.16-17 apud JELINEK, 2005, p. 40) já nascemos brincando sem a necessidade de que 
alguém nos ensine. Eles são uma parte fundamental na nossa evolução, seja passando 
cultura entre gerações, seja para superação de desafios ou como forma de prazer. 

Segundo Gouveia (2003, p.14) “o jogo desempenha um papel crucial no desenvolvimento da 
criança e jovem encerrando duas funções fundamentais: a lúdica e a educativa”, e são 
muitos os propósitos em que podemos utilizar os jogos dentro do aprendizado, conceitos 
como autoconfiança, motivação, socialização, dentre outros podendo ser facilmente 
trabalhados e proporcionar ótimos resultados assim como nos diz (MORATORI, 2009, P. 14). 

O jogo pode ser um importante meio educacional, proporcionando um 
desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, 
social, moral e motora, além de contribuir para a construção da autonomia, 
criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação das crianças e 
adolescentes. 

De acordo com Golveia (2008), todo jogo bem formulado e direcionado, tem uma finalidade 
educativa quanto à aprendizagem das crianças, às regras da sociedade e também quanto 
aos fatores de desenvolvimento integral delas, é uma forma da criança interagir com o 
mundo ao redor para sua melhor compreensão. 

O jogo educativo é uma ótima ferramenta como método alternativo de ensino ou como nova 
tecnologia de aprendizagem, pois facilita o entendimento e traz uma motivação maior para 
os alunos. Como diz Gouveia (2003) “o caráter lúdico converte qualquer processo de 
aprendizagem mais significativa”. De acordo com sua tese, (JELINEK, 2005, P. 05) mostra a 
importância de inserir jogos para que se tenha um melhor aprendizado desde que o 
educador saiba como usá-los, afinal não é qualquer jogo nem de qualquer forma, deve ser 
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estudada a forma de como criar um jogo para que se tenha um resultado positivo. Sobre 
isso (JELINEK, 2005, p. 54) diz: 

As discussões, os questionamentos, as intervenções dos educadores, entre 
outros fatores, é que proporcionarão um real crescimento por parte do 
educando. Jogar somente por jogar, sem ter um objetivo definido, sem um 
levantamento de hipóteses, análises de ações e questionamentos, 
dificilmente se conseguirá superar os desafios propostos pelo jogo e construir 
novas estruturas de conhecimento.  

Está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil, 2000) a utilização dos 
jogos, sendo reconhecido como elemento valioso para a educação, como instrumento que 
traz estímulos de cooperação, liderança, criatividade dentre outros. Também traz ao 
professor mais formas e técnicas de ensino podendo desenvolver o conteúdo escolar de 
uma forma divertida, prazerosa e participativa. 

Aliado aos jogos está à tecnologia dos jogos educacionais computadorizados, que trazem 
uma gama de opções de como trabalhar os jogos em sala de aula. (GOUVEIA, 2003, p.11) 
defende os jogos eletrônicos da seguinte forma: 

Os jogos de computador ou electrónicos apresentam-se como uma 
consequência dos avanços tecnológicos vividos nas últimas décadas. Estes 
foram conquistando o quotidiano dos indivíduos à escala global, e mais 
especificamente, dos jovens, e, dessa forma, têm-se assumido como um 
poderoso meio de comunicação, interacção, divertimento e aprendizagem. 

As escolas públicas do Estado de São Paulo, em sua maioria, possuem laboratórios de 
informática como o programa Acessa Escola1, mantido pelo governo do estado. Esses 
laboratórios ficam abertos para a comunidade e podem ser muito bem explorados pelos 
professores tornando fácil o acesso dos seus alunos aos jogos computadorizados.  

Jogos Digitais. 
Segundo (PINHEIRO, 2007) os jogos digitais tiveram seu inicio na década de 50 com Tênis 
para Dois de 1958 ou SpaceWars de 1961, eram criados apenas por engenheiros e 
especialistas em computação e acessíveis apenas nas universidades e Instituições Militares 
devido ao alto preço de computadores da época, os jogos eram muito simples também pois 
o  poder de processamento era muito baixo. Desde então os jogos se desenvolveram muito, 
tanto em conteúdos quando em gráficos. Hoje em dia existem jogos dos mais variados 
temas e assuntos e dos mais simples gráficos aos mais realistas. 

Esse desenvolvimento trouxe uma maior facilidade de acesso aos jogos, encontramos jogos 
digitais desde aparelhos de celulares, DVDs players, Televisores, Consoles de games e nos 
computadores. E mesmo sendo um mercado bilionário em alguns países os jogos digitais 
não são meros produtos comerciais onde o único interesse são os lucros, eles trazem 
diversão, aprendizagem, e alegria a quem os utiliza. Segundo (BOGATSCHOV, 2001, pg. 
15), das tecnologias computacionais os jogos são os mais apreciados pelas crianças que 
passam horas na frente desde um computador ou um videogame. O fato dos jogos trazerem 
interatividade, desafios, níveis dificuldade e a imersão que os jogos são capazes de 
proporcionar deixam crianças e adolescentes quase presos a eles.   

                                                

 

1 Acessa Escola: programa do Governo do Estado de São Paulo, que tem por objetivo promover a 
inclusão digital e social e o uso da internet para os usuários das escolas da rede estadual de ensino. 
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(BOGATSCHOV, 2001, pg. 17) afirma que “os aspectos positivos encontrados nos jogos 
são: a necessidade de concentração e atenção, o desenvolvimento da capacidade indutiva, 
o tratamento paralelo de informações dadas pelo jogo, o desenvolvimento visual e espacial”. 
Mesmo tendo uma preocupação com a violência nos jogos e a influência nas crianças, os 
benefícios que os jogos trazem compensam qualquer lado negativo dos jogos. Os jogos 
computadorizados trazem uma grande socialização, pois geram grupos sociais que 
compartilham os mesmos ideais e vivem trocando informações e dicas sobre seus jogos 
preferidos. A concentração é outro dos ótimos benefícios dos jogos digitais, a imersão 
presente nos jogos fazem as crianças e adolescentes prestarem atenção quase total ao jogo 
e se desligam do mundo, com isso os jogos conseguem passar toda a aprendizagem 
necessária para o desenvolvimento e solução do desafio. 

Jogos e o trânsito. 
As maiorias dos jogos que conhecemos e que pelo menos envolve o trânsito são, em sua 
maioria, os de corrida onde não há qualquer respeito às regras de trânsito e que quanto 
maior a velocidade mais pontos ou objetivos são alcançados.  

Os jogos educativos na área de trânsito são poucos e não muito conhecidos como o game 
Mid Town Mandnes Two, um jogo de simulação de uma cidade onde o objetivo é conduzir 
um carro, caminhão ou um ônibus até o local indicado acessando as vias que fazem chegar 
mais rápido ao objetivo, mas obedecendo a semáforos, e sinalizações de trânsito. Os 
órgãos de trânsito geralmente utilizam alguns jogos também, porém são bem mais simples e 
envolvem mais questionários e quebra-cabeças para pessoas que estão em processo de 
tirar habilitação. 

Existem bons simuladores, embora não sejam acessíveis ao público em geral, eles vão 
desde simuladores de tráfego até simuladores de direção como o TS8000 publicado no site 
da revista Galileu2, ele utiliza um veículo real sobre esteiras e com o uso de telas gigantes 
simula um ambiente desejado. A empresa que criou explica que seria muito bom o uso 
dessa tecnologia para ensinar jovens sobre direção defensiva. 

Cipolini (2011) Afirma que utilizar jogos torna a educação para o trânsito mais interessante e 
atrativa para os adolescentes e sabendo que muitos deles não se interessarem em lerem o 
código de trânsito brasileiro devido à linguagem usada, que para eles e para a maioria da 
população é desgastante e nada divertido, torna-se agradável e eficiente juntar jogos e leis 
de trânsito, pois mesmo que chato ou desinteressante, não deixam de ser importante que a 
população tenha esse conhecimento afinal são seus direitos que estão em jogo.  

Esse estudo e projeto de jogo educacional proposto visa a importância dos jogos 
educacionais, que como já vimos é uma forma muito relevante para se educar e passar 
conhecimento, aliado ao fato de as tecnologias estarem bem acessíveis hoje em dia, para 
criar um jogo que possa transmitir uma parte do código de trânsito brasileiro no que diz 
respeito à travessia de vias por pedestres.  

Jogo Avaliado. 
O Jogo foi desenvolvido como parte do programa de iniciação científica da FATEC São 
Caetano do Sul voltada para o transito e desenvolvido como parte do Trabalho de 
Conclusão de Curso do curso de Jogos Digitais. Foi desenvolvido pensando na falta de 
games na área de educação para o trânsito e de como podemos usar os jogos até para 
ensinar a travessia de uma via.  

                                                

 

2 Artigo publicado no site da revista Galileu no endereço: 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT215279-17770,00.html. 
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Foi o usado o gênero puzzle, com pelo menos três tipos de quebra-cabeças. Possui quatro 
fases com vias de diferentes tipos, desde ruas com pouco movimento até vias maiores e 
com mais faixas de carros. O objetivo é completar o quebra-cabeça e para isso é necessário 
atravessar essas vias varias vezes, obedecendo às regras de trânsito. 

Este jogo consiste em um cenário de uma cidade onde o jogador é um personagem que tem 
por propósito, atravessar a via da maneira mais correta possível e montar o quebra-cabeça 
sabendo que assim que o jogador passa de fase as ruas ficam mais movimentadas, 
aparecem semáforos, faixas de pedestre e sinais que auxiliam na travessia da via. 

No jogo, ao atravessar a via, se o personagem não der sinal para atravessar ou não 
atravessar na faixa de forma a não obedecer às regras de trânsito acarreta em um acidente 
mostrado na tela com uma mensagem em vermelho, o jogador é obrigado a iniciar a 
travessia de novo e perde vidas.  

O jogo foi desenvolvido na plataforma XNA, por ser um framework que possibilita a criação 
de games com uma ótima qualidade em um tempo bem menor e evita que o programador 
perca tempo, pois traz muitas funções prontas como colisão de objetos, sons e sprites 
animados. Foi feito também apenas para a plataforma PC, podendo ser instalado em 
qualquer microcomputador com arquitetura x86 e com Windows XP ou uma versão mais 
recente e necessita do Microsoft Net FrameWork 4 para executar-lo. O XNA usa a 
linguagem C# da Microsoft, o framework é disponibilizado gratuitamente e por isso existe 
uma grande comunidade de desenvolvedores que ajudam qualquer um desde iniciante aos 
mais avançados trocando ideias e soluções. 

No inicio do jogo, conforme mostra a figura 01, é possível visualizar um menu de navegação 
contendo as opções para iniciar um novo jogo, visualizar o Ranking e sair e nas figuras 2, 3, 
4 e 5 mostra as fases do jogo.  

Figura 1: Tela Inicial                                                                   Figura 2: Fase 1. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fonte nossa.       Fonte: fonte nossa. 

 

Figura 3: Fase 2.                                                                        Figura 4: Fase 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fonte nossa.       Fonte: fonte nossa. 
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Figura 5: Fase 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fonte nossa. 

 

Pesquisa de Opinião  
Para avaliar os parâmetros e resultados que o jogo proposto contribui, foi realizada uma 
coleta de dados em um ambiente de laboratório, no qual os sujeitos foram esclarecidos do 
objetivo da pesquisa e responderam dois questionários. Os dados obtidos nos questionários 
foram analisados, podendo então refutar ou não as hipóteses delineadas para comprovar se 
jogos digitais educacionais são ferramentas importantes no aprendizado para a educação no 
trânsito, cujo foco encontra-se no questionário 2. Foi feito um experimento com 107 alunos 
do 1° ano do Ensino Médio da ETEC Jorge Street e com média de idade de 15 anos. 

Os Formulários a serem preenchidos pelos alunos foram desenvolvidos exclusivamente 
para análise estatística, as informações são compiladas e transcritas em forma de gráficos e 
tabelas. 

Análises Estatísticas. 
Foi utilizado, para a análise estatística, o teste de hipótese que é um método inferencial. 
Esse teste exige que se faça uma afirmativa de uma forma não ambígua. A partir da 
estatística da amostra é verificado se condiz mais com a afirmativa declarada ou com sua 
alternativa mutualmente excludente. A afirmativa declarada é definida como hipótese nula e 
sua alternativa de hipótese alternativa. 

A hipótese nula corresponde ao status quo ou estado atual e é identificado pelo símbolo H0. 

A partir da estatística da amostra é realizado inferências sobre a análise, se os resultados 
observados com base nos dados da amostra indicar que a hipótese nula é falsa, alguma 
outa afirmativa deve necessariamente ser a verdadeira, porém o fato de não conseguir 
rejeitar a hipótese nula não significa que esta seja a correta.  

Haverá sempre uma hipótese alternativa assim que uma hipótese nula for especificada a 
qual será verdadeira caso a hipótese nula seja falsa. 

Foi utilizado o teste Z de Hipótese para a Proporção onde podemos testar uma hipótese 
relacionada à proporção em vez de testar a média aritmética da população. Com um nível 
de significância de (α) = 0.05 e valores ditos críticos para z são ± 1,959 para testes, 
calculamos a proporção da amostra (p = X/n) e a partir dai compara o valor dessa estatística 
com o valor da hipótese especificada para ver se rejeito ou não a hipótese nula.  
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O valor calculado para z, de acordo com proporções das respostas obtidas dos alunos que 
participaram do experimento esta apresentado na tabela abaixo para representando assim o 
que foi aprendido a partir do jogo proposto. 

Dos questionários aplicados 56% dos entrevistados conhecem pouco ou desconhecem o 
Código de Trânsito Brasileiro, enquanto apenas 44% conhecem bem ou muito bem. Quando 
questionados sobre atravessar na faixa, 67% responderam que só atravessam às vezes ou 
nunca atravessam na faixa enquanto apenas 31% atravessam da maneira correta. Para a 
travessia da via antes que o sinal fique vermelho para os carros 91% dos alunos 
responderam que às vezes ou sempre atravessam a via e somente 9% dos alunos sempre 
esperam o sinal ficar vermelho para os carros mesmo que não vejam carros na via.  

Após jogar, quando questionados sobre algum erro que eles cometem ao atravessar a via, 
dos 42% que responderam sim. 

Tabela 1: 1ª Hipótese 
Hipótese nula – Ho – Não percebe erros cometidos no trânsito a partir do jogo proposto. 
Hipótese – Percebe erros cometidos no trânsito a partir do jogo proposto. 

Amostra Proporção Valor de Z 
107 42% -1,64 

Resultado: Ho não refutada. 
Fonte: fonte nossa. 

Cerca de 89% dos alunos responderam que o jogo foi útil para que pudessem aprender 
como atravessar uma via de forma segura.  

Tabela 2: 2ª Hipótese 
Hipótese nula – Ho – Não aprende com o jogo a forma correta para se atravessar uma via 
Hipótese – Aprende com o jogo a forma correta para se atravessar uma via. 
Amostra Proporção Valor de Z 
107 88,78 8,02 
Resultado: Ho refutada. 

Fonte: fonte nossa. 

82% dos entrevistados responderam que o jogo proporcionou uma melhora em seus 
conhecimentos sobre as leis de trânsito.  

Tabela 3: 3ª Hipótese 
Hipótese nula – Ho – Não se aprende as leis de trânsito com o jogo. 
Hipótese – Aprende as leis de trânsito com o jogo. 

Amostra Proporção Valor de Z 
107 82,24% 6,67 

Resultado: Ho refutada. 
Fonte: fonte nossa. 

A maioria dos alunos, cerca de 80%, disse que o jogo ajuda a trazer uma consciência mais 
responsável com o trânsito. 

Tabela 4: 4ª Hipótese 
Hipótese nula – Ho – O jogo não acrescenta algo para ser um pedestre mais responsável. 
Hipótese – O jogo acrescenta algo para ser um pedestre mais responsável. 
Amostra Proporção Valor de Z 
107 80,37% 6,28 
Resultado: Ho refutada. 

Fonte: fonte nossa. 
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Foi perguntado aos alunos, também quais os erros mais comuns que os pedestres 
cometiam de acordo com as situações que ocorriam no jogo, 54% responderam que eram 
os pedestres que não atravessam na faixa, 24% responderam que era a travessia sem que 
os carros estejam parados, e 22% responderam que é não respeitar a sinalização do 
semáforo. 

Resultados obtidos. 
Verificando os resultados obtidos, foi observado que mais da metade dos alunos tem uma 
deficiência quanto à educação para o trânsito, pois apenas 48 conhecem bem ou muito bem 
o CTB, é possível verificar, também a consequência disso quando 69% dos entrevistados 
responderam que só atravessam de vez em quando ou nunca atravessam na faixa de 
pedestre e no fato que apenas 9% dos alunos aguardam o sinal fechar para os veículos. 

Quanto às hipóteses aqui estudadas, verificou-se que o jogo foi útil para o ensino da 
travessia de uma via para 89% dos alunos entrevistados, para o conhecimento das leis de 
trânsito, 82% dos alunos tiveram um retorno positivo a esse respeito e para 80% dos alunos, 
o jogo acrescentou valores no sentido de ser mais responsável no trânsito. 

As hipóteses alternativas foram aceitas para todas as questões levantadas para a análise 
com valores obtidos para z inferiores a -1,96 e superiores a 1,96, portanto todas as 
hipóteses nulas definidas foram rejeitas, ou refutadas. 

CONCLUSÕES. 

Verificamos que a educação para o trânsito necessita de muitos incentivos e mudanças para 
que seja mais valorizada e mais difundida e vimos que os jogos digitais fazem um papel 
muito importante para ela, pois une o lúdico e o ensino tornando o aprendizado mais efetivo.  

Com o resultado da análise obtido pelo experimento foi possível validar a hipótese estudada 
para a amostra pesquisada na população de alunos do primeiro ano do ensino médio 
matutino da ETEC Jorge Street, ou seja, é válido afirmar que a utilização de jogos digitais 
para o ensino tem um bom rendimento de aprendizagem mesmo para assuntos que não 
sejam agradáveis de estudar com, por exemplo, leis de trânsito.  

Ë muito importante que o uso de jogos para o ensino seja mais valorizado e que como 
MORINATI(2003, p14) salienta, é importante saber utilizar essa grande ferramenta, 
adaptando de acordo com as situações do dia-a-dia e de acordo com a turma de alunos, 
sabendo que a participação de alunos será muito maior do que usando métodos 
tradicionais.  
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