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Abstract 

This paper intends to discuss whether a videogame is 
capable of enhancing a player’s cognitive abilities and 
motors skills, in order to consider if a videogame can 
be used as a tool to improve a driver apprentice’s driv-
ing aptitudes. Concurrently, it will be presented some 
studies to investigate if a racing game can change a 
driver’s behavior and make him more reckless while 
driving in real transit. 

Resumo 

Esse artigo pretende discutir se um jogo eletrônico é 
capaz de melhorar a capacidade cognitiva e motora de 
um jogador, de forma a considerar se o jogo eletrônico 
pode ser utilizado como ferramenta para melhorar a 
aptidão motora de um aluno de auto-escola. Em 
paralelo serão apresentados estudos para averiguar se 
um jogo de corrida é capaz de influenciar um condutor 
a ser imprudente no trânsito 
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1. Introdução 

A maioria das pesquisas com videogames foi realizada 
com jogos de ação, principalmente os chamados FPS 
(First Person Shooter). Assim esse trabalho  mostrará o 
resultado de estudos realizados na Europa a respeito do 
tema em questão, bem como apresentará sugestões de 
como se proceder para realizar pesquisa semelhante 
com o público brasileiro. 

Esse artigo será organizado da seguinte forma: 

1) Introdução – o objetivo desse trabalho e estudos 
que precisam ser realizados  

2) Classificação dos jogos de corida estudados de 
acordo com as classificações definidas por Callois 
apud Salen and Zimmerman [2006] 

3) Avaliação do jogo como ferramenta para 
modificar; seja para melhor ou para pior; a 
cognição e o comportamento do condutor. 

4) Diferenças entre o jogo e o simulador; e também 
comparações envolvendo a utilização de 
simuladores na formação de pilotos de aeronaves 

5) Metodologia de pesquisa a ser sugerida para se 
aplicar com condutores do Brasil. 

6) Conclusão. 

2. Classificação dos jogos estudados 

Os jogos de videogame analisados nesse trabalho são 
aqueles conhecidos do público em geral. Eles serão 

classificados de acordo com o trabalho realizado por 
Caillois apud Salen and Zimmerman [2006]. Ele 
separou os jogos nas seguintes categorias: 

• Agôn –  grupo de jogos cuja principal característica é 
a competição, um combate onde os adversários se 
confrontam em condições de equilíbrio e se atribui 
muito valor ao triunfo do vencedor; 

• Alea – são todos os jogos que se baseiam em 
decisões independentes das ações do jogador, algo de 
fora que não sofra nenhuma influência ou controle 
por parte do jogador. Nessa classe estão todos jogos 
que possuem ênfase em resultados aleatórios, nos 
quais o jogador tem pouca ou nenhuma influência no 
resultado; 

• Mimicry – O jogo demanda a aceitação de um 
universo imaginário. Quem joga ou participa desse 
tipo de jogo é confrontado com uma série de 
elementos que procuram dar a impressão de que o 
jogador é outra pessoa ou faz parte de outro mundo. 
O termo mimicry  é usado para classificar todos os 
jogos que funcionam como simuladores; 

• Ilinx – É o tipo de jogo que é associado ao 
movimento, à necessidade de causar vertigem, 
destruir a estabilidade de percepção e provocar uma 
espécie de descontrole sobre a mente lúcida.  

Além das quatro classes fundamentais definidas, 
Caillois apud Salen and Zimmerman [2006]  definiu 
também os termos  Paidia e Ludus para classificar o 
quanto um jogo está aderindo a um grupo de regras 
rígidas ou flexíveis.  “paidia são jogos livremente 
organizados, enquanto ludus significa jogos 
rigorosamente organizados” [Walther 2003]. Assim 
paidia e ludus, são os opostos de uma mesma medida 
no nível de comprometimento do jogo com suas regras.   

Para esse estudo foram escolhidos jogos 
conhecidos, normalmente com grande volume de 
vendas e público, verdadeiros “best-sellers”. Os jogos 
de corrida, em geral, possuem características de todas 
as quatro classificações fundamentais de Callois. 
Algumas predominâncias podem ser notadas; o 
elemento Agôn costuma ser o mais destacado mas a 
presença de elementos Mimicry também é intensa. 
Elementos Alea se fazem presentes em vários desses 
jogos, como a probabilidade de se deparar com um 
carro de passeio no sentido oposto. Mesmo elementos 
ilinx estão presentes na simulação: efeitos de 
embaçamento do foco da tela quando em alta 
velocidade para simular visão turva ou quando se faz 
uso de joysticks/volantes que são capazes de simular 
com maior realismo o comportamento real de um carro 
(Force Feedback) Essa mistura de características torna 
complicada a classificação dos jogos de corrida 
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seguindo as classificações fundamentais de Caillois, 
mas ainda é possível diferenciá-los pelo nível de 
rigidez de suas regras  

Assim jogos como Crazy Taxi [Activision 2002] e 
a franquia Gran Theft Auto [Rockstar 2003-2008], 
possuem um alto grau de liberdade (paidia). O jogador 
pode decidir por não executar nenhum dos objetivos do 
jogo, apenas dirigir, e até mesmo no caso de Gran 
Theft Auto, nem sempre a aventura se passa dentro de 
um veículo. Jogos como Need for Speed, Burnout, [EA 
Games [1997-2009] e Midnigth Club [Rockstar 2000-
2008] têm um grau de liberdade intermediário, existe a 
possibilidade de se seguir um roteiro de corridas, mas 
elas ocorrem em áreas livres e dão liberdade ao 
motorista dirigir como quiser. Jogos como Formula 
One Championship [SCEA 2007-2009], Forza 
[Microsoft 2005-2009] ou World Rally Championship 
[Bam 2003-2006] têm um forte apego às regras 
(ludus), as corridas ocorrem sempre em circuitos e o 
comprometimento do jogador sempre é com as corridas 
e campeonatos. 

3. Influência dos jogos  

O volume de trabalhos apontando as conseqüências e 
influências do jogo no comportamento, habilidade e 
cognição dos jogadores apontam tanto os aspectos 
positivos quanto negativos do jogo na formação das 
pessoas. Baki et al [2008] concluíram que “videogames 
são tanto benéficos quanto maléficos para o processo 
de aprendizado dos alunos”. Os estudantes podem ser 
afetados nos mais diversos graus e aspectos. E, 
portanto “não é uma justificativa justa concluir que 
videogames podem causar efeitos negativos. O correto 
seria dizer que os jogos eletrônicos são uma das causas 
de certos efeitos negativos em alguns estudantes” [Baki 
et al 2008]. 

Segundo Kearney [2005], “a habilidade cognitiva de 
um jogador pode ser ampliada pelo uso de jogos 
comerciais, que podem ser relacionados com estudos 
que apresentam comportamento violento em jovens e 
adolescentes [..] desde que o jogo ofereça 
características como imersão, colaboração e realismo, 
ele é capaz de promover aprendizado cognitivo”. Essa 
pesquisa se focou em jogos de tiro em primeira pessoa 
como Quake III [Id Software 1999] ou Counter Strike 
[Sierra 2004]. 

Outro estudo que aponta benefícios no uso de 
videogames é de Green and Bavelier [2007]. De acordo 
com essa pesquisa , “jogos de videogame de ação têm 
potencial para reabilitação de deficiências visuais”. Ou 
seja, os videogames podem ser utilizados como 
ferramenta para aprimorar a resolução espacial da 
visão periférica e diminuir os efeitos de um fenômeno 
conhecido como “crowding”. Esse fenômeno sugere 
que é substancialmente mais difícil identificar um 
objeto-alvo quando outros objetos distraem a atenção 
do observador e estão presentes na vizinhança do 
objeto-alvo [Green and Bavelier 2007]. 

 Estudos com jogos de corrida parecem apresentar 
resultados menos promissores. A pesquisa de Fischer 
et al. [2007] foi direcionada especificamente para 
carros de corrida, e procurava avaliar se os efeitos de 
jogos com indução de comportamento infrator no 
trânsito poderiam tornar um condutor mais imprudente 
ou cometer mais infrações na vida real. As conclusões 
de Fischer et al [2007] foram que “a utilização de jogos 
de corrida aumenta a acessibilidade a pensamentos 
positivamente relacionados com a postura de correr 
mais riscos e levam a mais excitação; e por fim, 
aumentam a postura do condutor na hora de decidir 
correr riscos em situação de tráfego”. 

A maioria dos estudos, porém, deixa claro que os 
testes não foram exaustivos, e os métodos podem 
merecer ajustes, maior número de indivíduos a serem 
pesquisados, e que nessas circunstâncias os novos 
resultados podem ser bem diferentes dos obtidos 
atualmente. 

4. Jogos e Simuladores 

Existe uma diferença bem definida entre jogos e 
simuladores, Narayanasamy et al. [2006] produziram 
um trabalho estudando as diferenças entre essas 
tecnologias. A tabela I sintetiza as diferenças entre 
simuladores de jogos, jogos e simuladores de 
treinamento. 

Exemplos positivos podem ser citados no uso de 
simuladores como ferramenta para aprimorar a 
capacidade de seus usuários. A própria ANAC 
(Agência Nacional de Aviação Civil) no Regulamento 
Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 61 
[ANAC 2006] aceita que alunos de aviação privada 
aproveitem até 5 horas de vôo em simuladores como 
hora real de vôo. E muitas escolas de aviação adotam a 
prática de treinamento em simulador antes de permitir 
que o aluno efetivamente pilote um avião real. 

Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula I 
também teve grande formação de suas habilidades a 
partir da utilização de simuladores. Ele venceu o 
grande prêmio de Canadá de 2007 [NYTimes 2007] 
sem ter nunca corrido no circuito. Seu conhecimento 
sobre as características da prova era totalmente teórico 
e praticado somente em simuladores.  

5. Metodologia de avaliação  

Para conseguir coletar evidências de que existe uma 
relação entre jogos de corrida e cometer imprudências 
no trânsito real;  [Fischer et al. 2007] produziram uma 
metodologia composta por três estudos distintos para 
investigar o impacto dos jogos de corrida em cognições 
e comportamentos relacionados com a ação de cometer 
imprudências em situações de trânsito real.  Os sujeitos 
pesquisados não têm obrigatoriedade de participar 
simultaneamente dos três métodos. Mas é importante 
sempre coletar a média e desvio padrão de idade dos 
participantes de cada método, e também procurar 
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manter um número proporcional constante de sujeitos 
do sexo feminino e masculino. 

O primeiro estudo consiste em entrevistar um grupo 
de jovens condutores a respeito de seu comportamento 
no trânsito. As perguntas iniciais são de caráter mais 
generalista, como por exemplo; Data da primeira 
habilitação?; Qual a potência do motor de seu carro (se 
possui) ou do carro que você dirige?; Quantos 
acidentes você já sofreu?; Quantas multas já recebeu?. 
A segunda etapa do questionário é composta por 
perguntas fechadas, que procuram avaliar o 
comportamento do sujeito enquanto dirige: para cada 
pergunta do questionário, ele deve atribuir uma nota de 
0 (discorda totalmente) a 10  (concorda plenamente). 
As perguntas são similares às seguintes: Gosto de 
participar de corridas de carro?; Sempre comparo 
minhas habilidades com as de outros condutores?; 
Gosto de impressionar os outros com as ultrapassagens 
que consigo fazer?; Gosto de dirigir em alta 
velocidade?; Sempre respeito os limites de 
velocidade?; Fico ansioso quando dirijo muito rápido?, 
etc..  A terceira parte do questionário segue a mesma 
metodologia da pontuação de 0 a 10. São feitas 
perguntas aos condutores se eles gostam e jogam 
frequentemente alguns dos videogames de corrida 
estudados nesse artigo (Need for Speed, BurnOut 
[EAGames 1997-2009] ou Midnight Club [Rockstar 
2000-2008] entre outros). 

 No segundo estudo, deve-se dividir os participantes 
em dois grupos. O primeiro grupo deve escolher um ou 
mais jogos de corrida estudados nesse artigo entre os 
que possuem grau de liberdade alto ou intermediário 
(paidia). Já o segundo grupo deve jogar jogos neutros 
(não relacionados com corrida nem com temas 
violentos, jogos de esporte, como por exemplo, Fifa 
[EA Sports 1998-2009] ou Winning Eleven [Konami 
2005-2007] seriam adequados).  Depois de uma sessão 
de 20 minutos de jogo, cada participante teve que 

definir o significado de 10 palavras homônimas, essas 
palavras sempre possuíam um sentido relacionado com 
uma ação de risco e um sentido convencional (e.g. 
“cortar”, significa dividir algo, com uma tesoura, por 
exemplo, ou ultrapassar). Esse teste tem limitações 
lingüísticas, pois foi empregado usando homônimos 
em alemão, que não são necessariamente homônimos 
em português.  Outro problema é que a confiabilidade 
de um teste cognitivo a partir da definição de 
homônimos ainda não possui um método confiável de 
medição [Fischer et al. 2007]. 

O terceiro estudo segue o mesmo modelo do 
segundo e procura sanar algumas de suas deficiências. 
Após aplicar a mesma divisão em dois grupos e 
permitir que os participantes efetuem uma sessão de 20 
minutos de jogo nos moldes já definidos no estudo 2; 
cada participante deve ser submetido ao Sistema de 
Teste Vienna para avaliar postura de risco [Schuhfried, 
2006]. Esse teste é considerado na Europa “um método 
confiável para medir o quanto os participantes estão 
dispostos a correr riscos em situações de tráfego real” 
[Fischer et al. 2007].  O teste de Vienna é realizado em  
um terminal computadorizado, É constituído por vários 
vídeos de situações arriscadas de trânsito como: uma 
ultrapassagem em rodovia de pista simples com um 
carro vindo no sentido oposto; ou o vídeo de um carro 
atravessando um trilho de trem no momento em que as 
barreiras da ferrovia estão sendo baixadas. Um console 
é disponibilizado ao participante para que ele possa 
definir se irá abortar ou realizar a manobra. O objetivo 
principal do teste é medir o tempo de resposta dos 
participantes em cada situação de risco, não importa se 
a resposta é positiva ou negativa. 

6. Conclusão 

Os estudos realizados com jogos de corrida são menos 
freqüentes que os realizados com os jogos de ação, e 
FPS. Entre os poucos estudos realizados existe uma 

Tabela I – Diferenças entre simulação, jogos de simulação e jogos 

 

Características Jogos Simuladores de jogos Simuladores de Treinamento 

Envolve simulação 
1) Existe um ambiente virtual 
2) A aplicação engaja o usuário numa forma de simulação 

Experiência Imagi-
nativa 

1) Pode fornecer um ambiente imaginativo ou 
ficcional 

1) Fornece recreação apenas em ambientes do mundo 
real 

Entretenimento, di-
versão e enganja-
mento 

1) Oferece entretenimento 
2) Oferece desafios interessantes e cativantes 
3) Oferece experiência divertida 

1) Não é concebido para ser cativante, divertido ou 
oferecer entretenimento 
2) Operador pode, entretanto, considerar a aplicação 
divertida ou cativante 

Desenvolvimento 
de habilidades 

1) Não oferece nenhum desenvolvimento 
específico de habilidades 
2)  Possível que haja desenvolvimento de 
habilidades, mas este não é o principal objetivo 

1) Objetivo primário é o desenvolvimento de 
habilidades do operador  

Tipos de desafio 
1) Idealmente, um único contínuo e inteligente 
desafio 

1) Desafios representados com exatidão de acordo 
com o seu equivalente no mundo real 

Jogabilidade 

1) Presença de padrões comuns aos jogos 
2) Padrões podem variar 
3) Possível desenvolvimento de um padrão 
comum de jogabilidade 

1) Presença de procedimentos operacionais padrão 
2) Procedimentos não sofrem alteração 

Orientação por ob-
jetivo 

1) Presença de atividade orientada a objetivo 1) Ausência de atividades orientadas a objetivo 
2) Sem final óbvio 2) Final presente 2) Sem final óbvio  
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tendência em associar comportamento violento ou 
irresponsável no trânsito, com os jogos de corrida em 
trânsito urbano. Mesmo Fischer et al. [2007] fizeram 
referencia ao acidente de carro ocorrido em janeiro de 
2006 em Toronto (CA), quando um “racha” entre 
adolescentes acabou na morte de um taxista [CTV.CA 
2006]. No carro de um dos adolescentes foi encontrada 
uma cópia do jogo Need for Speed [EA Games]. 
Mesmo sem a polícia comprovar nenhuma relação 
direta do jogo com o acidente, tanto a mídia quanto 
diversos trabalhos de cunho científico citam o caso 
como argumento para apoiar a tese de irresponsabilida-
de no trânsito por aqueles que gostam de jogos de 
corrida. Jones [2004] em seu livro, também criticou o 
formato da pesquisa realizado por [Fischer et al 2007].  

“Várias pesquisas de laboratório demonstraram 

aumento de agressividade de jovens depois de jogar 

videogames. Esses estudos fizeram com que as pessoas 

envolvidas na pesquisa jogassem por um período 

limitado, e parassem abruptamente – uma situação que, 

com certeza, frustra qualquer um que esteja jogando um 

jogo cheio de suspense e adrenalina. E os dados foram 

colhidos imediatamente após os garotos pararem de 

jogar, quando sua excitação está no nível mais elevado, 

como estaria ao final de qualquer experiência 

competitiva ou estimulante. O processo de estudo em si, 

pode ser o responsável por criar o efeito que examina”. 

 Entretanto, os trabalhos que estudaram as possíveis 
relações entre jogos de corrida e comportamento 
irresponsável admitem que se o foco do trabalho 
tivesse sido jogos com características mais próximas a 
simuladores [Narayanasamy et. al 2006], os resultados 
poderiam ser diferentes. 

 Pode parecer sensato afirmar, portanto, que um 
jogo simulador construído com o objetivo de respeitar 
as regras de trânsito, tendo seu conjunto de regras  de 
circulação (ludus) baseada em trabalhos como o 
elaborado por Teixeira [2009] , trará benefícios aos 
jogadores que pretendem tornar-se condutores. E de 
forma similar ao que hoje é usado nas escolas de 
aviação, pode facilitar e melhorar o aprendizado 
daqueles que desejam se tornar condutores mais 
habilidosos. 

 Dessa forma esse artigo deixa a disposição o 
método de pesquisa realizado em Munique, e sugere 
que essa pesquisa seja implementada nas principais 
cidades brasileiras. Mas, ao contrário do trabalho 
realizado na Alemanha, que a pesquisa brasileira leve 
em consideração as duas modalidades de jogos de 
corrida. E que se tente aproveitar alguns dos métodos 
atualmente empregados pelas escolas de pilotos de 
aeronaves. Pois no mundo da aviação, o uso de 
simuladores já é comumente utilizado e até mesmo 
regulamentado pelas agências governamentais. 
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