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E ra por volta de 9h30 do dia 13 de março quando 
Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique 
de Castro, de 25, entraram na Escola Estadual 

Professor Raul Brasil com máscaras e armas de fogo, 
além de um arco e flecha, uma machadinha, entre 
outros armamentos. Nesse horário de intervalo no 
colégio, em poucos minutos os dois rapazes deixaram 
um cenário desolador atrás de si: cinco alunos mortos, 
além de uma inspetora e da coordenadora pedagógica do 
lugar – mais 11 feridos. Ao final do que ficou conhecido 
como o Massacre de Suzano, no município da Região 
Metropolitana de São Paulo, Guilherme deu um tiro fatal 
em seu cúmplice e também se matou – antes que a polícia 
chegasse perto dos dois. 
Os assassinos eram ex-alunos da instituição de ensino, 
tinham um histórico de mau relacionamento com os 
colegas, mas havia outro fator em comum, que logo 
chamou atenção no noticiário: eles competiam em 
games de tiro numa lan house da vizinhança. Entre os 
jogos favoritos dos atiradores estavam Call of Duty, um 
jogo de guerra, e Counter-Strike, que divide os jogadores 
entre terroristas e policiais. Foram encontradas 
anotações com táticas dos jogos no carro que levou os 
criminosos ao local da execução.
Essa descoberta reabriu um debate a respeito da influência 
de games violentos sobre o comportamento das pessoas. 
A tragédia de Suzano não era a primeira a ver essa 
relação: no massacre do colégio Columbine, ocorrido há 20 
anos nos Estados Unidos, os adolescentes que mataram 
13 colegas e feriram mais duas dúzias também eram 
viciados em games de tiro. 

Chegando mais perto do nosso universo automotivo, em 2003, 
a discussão voltou à tona quando um ladrão de 22 anos, Devin 
Moore, matou dois policiais e um escrivão em uma delegacia 
do Alabama (EUA). O criminoso havia sido detido por roubar 
um carro e decidiu escapar da cadeia. Pegou a arma de um 
dos policiais e atirou na cabeça das três vítimas. Disparos de 
alta precisão, que só costumam ser feitos por gente treinada. 
Mas com um detalhe: Moore nunca tinha atirado na vida. Sua 
experiência com o crime se resumia à prática do game Grand 
Theft Auto, no qual o jogador assume o papel de um ladrão 
de carros. Justamente o tipo de crime que o levara à prisão. 
Ao ser capturado, o assassino declarou: “A vida é como um 
videogame: uma hora você morre”.
Essa associação entre a violência do jogo e a da vida real 
leva a outra questão: se são capazes de estimular jogadores 
a assassinar alguém, que influência os games podem ter no 
comportamento dos motoristas? A reflexão, aliás, não é de 
agora: a primeira vez que se comentou sobre a contaminação 
agressiva dos games nos jovens foi em 1976, nos EUA. Na 
época, o jogo de fliperama Death Race tinha como objetivo 
pilotar um carro e atropelar o maior número possível de 
seres humanos. 

PAIXÃO PELO RISCO
Um estudo da Universidade Xi’an Jiaotong, na China, deu 
embasamento científico à impressão de que jogos violentos 
são maus conselheiros dos motoristas. Segundo a pesquisa, 
games intensos de corrida tornam seus jogadores mais 
suscetíveis a ultrapassar o limite de velocidade da via, correr 
na contramão, passar no farol vermelho e usar o celular 
enquanto dirige. 

ESTUDOS APONTAM QUE, SIM, GAMES VIOLENTOS INFLUENCIAM 
O COMPORTAMENTO DE RISCO DO MOTORISTA – MAS TAMBÉM 
MELHORAM SUA HABILIDADE AO VOLANTE

Alexandre Carvalho
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O estudo também identificou que pessoas que já têm 
personalidades mais inclinadas à aventura e ao risco 
procuram satisfazer seus anseios nesse tipo de game. 
Para a pesquisa, 40 estudantes da universidade – a 
maioria homens – responderam a testes de personalidade 
antes que fossem divididos aleatoriamente em dois grupos. 
Metade dos alunos jogou um game de corrida em circuito, 
similar ao da Fórmula 1, durante 20 minutos, enquanto a 
outra metade jogava Paciência.
Depois de uma pausa de cinco minutos, todos os alunos 
passaram por um teste, assistindo na tela do computador 
a 24 situações de risco no trânsito do ponto de vista do 
motorista, incluindo um cruzamento com trilho de trem 
em que a cancela já começou a baixar. O tempo que o 
estudante demorava para apertar a tecla “pare” diante de 
situações como essa foi considerado uma medida de sua 
disposição para assumir riscos na estrada. As pessoas 
que tinham jogado o game demoravam mais para “parar” à 
frente de um perigo.
Em um segundo experimento, os pesquisadores 
compararam os efeitos de um game de corrida calmo 
com outro mais violento. Eles descobriram que o segundo 
resultou em mais comportamentos de risco no teste e 
um fator curioso: um aumento na condutância da pele 
(atividade eletrodérmica), uma medida de excitação 
fisiológica. 
Psicólogos alemães também estudaram esse tipo de 
influência e chegaram à conclusão de que pessoas 
que adoram games de corrida tendem a dirigir mais 
agressivamente e assumir mais riscos no trânsito do 
que indivíduos que só jogam de vez em quando – ou 

que gostam de outros tipos de games. Foi o que os 
pesquisadores europeus publicaram no Journal of Experimental 
Psychology. O estudo analisou 198 homens e 92 mulheres, de 
idades entre 16 e 45 anos, enquanto jogavam uma variedade 
de games num Playstation. Os que praticaram num game 
de corrida tinham de violar uma série de regras de trânsito 
para vencer a competição: como avançar na calçada, colidir 
com outros carros e abusar da velocidade. Depois, tinham 
de relatar seus pensamentos e sentimentos em relação 
a assumir riscos no trânsito. Curiosamente, as mulheres 
voluntárias do estudo – mesmo as jogadoras do game de 
corrida – demonstraram menor inclinação para se envolver 
com situações propícias a um acidente que os homens.  

O QUE TE AFETA
Embora faltem ainda estudos que se aprofundem mais na 
questão, a pesquisa existente até hoje revela que as cognições, 
o afeto e as intenções comportamentais são os mediadores 
mais importantes para determinar os efeitos do conteúdo da 
mídia em atitudes da vida real. No caso dos estudos acerca 
da segurança viária, está consolidado que os sentimentos e as 
intenções relacionados à direção têm uma forte influência sobre 
o comportamento do motorista, o que confirma a tese que os 
estudos mencionados aqui apontam: a vontade de dirigir como 
um maníaco (ou um personagem de um game), despertada 
pelos jogos violentos, vai ter consequências no jogo que 
realmente importa. O jogo da vida. 

ADEPTOS DOS GAMES DE CORRIDA FICAM 
COM ELETRICIDADE CORRENDO ATRAVÉS 
DA PELE (LITERALMENTE)

O OUTRO LADO: MAIOR HABILIDADE AO VOLANTE

Se os games violentos acabam influenciando a sua 
atitude no trânsito, há pelo menos um contraponto 
positivo: jogos de carros podem ajudar qualquer um a 
desenvolver habilidade ao volante. 
É o que mostrou um estudo conduzido pela 
Universidade de Hong Kong. Na pesquisa, 80 
voluntários dessa instituição de ensino, entre 
alunos e funcionários, participaram de experimentos 
envolvendo tanto games de corrida, como Mario Kart e 
Unreal Tournament, quanto títulos com menos foco em 
ação. Após apenas dez sessões de uma hora cada, 

membros do grupo que praticaram com os games de 
corrida já demonstravam uma coordenação motora 
e reflexos bem melhores do que antes do início do 
estudo. Outro teste revelou que indivíduos com mais 
experiência com jogos de ação conseguiam conduzir 
um simulador de carros com uma desenvoltura maior 
do que aqueles que não gostavam desse tipo de 
game. A conclusão do estudo da universidade foi de 
que “jogar um game de ação por, no mínimo, cinco 
horas melhora a precisão e amplitude de resposta do 
controle visuomotor”. 

33

ARTIGO

A tualmente, a tecnologia avança como nunca, o que 
exige atualização permanente de conhecimento dos 
profissionais da cadeia automotiva. Os peritos, os 

responsáveis de pós-venda, os pintores, funileiros e demais 
especialistas do nosso setor devem se apoiar na capacitação 
para estar em dia com as evoluções que se sucedem 
diariamente.
Embora o treinamento seja entendido sob uma perspectiva 
ampla e variada, grande parte do aperfeiçoamento do nosso 
setor hoje está ligado à evolução tecnológica do produto: o 
veículo. Por exemplo, a crescente presença dos sistemas 
ADAS, que ajudam o motorista a ter uma direção segura 
– e é o primeiro passo para o veículo autônomo –, exige 
atualização técnica dos nossos profissionais. Além de poder 
substituí-los em caso de acidente ou avaria, o reparador 
precisa saber como calibrá-los corretamente. Do contrário, o 
sistema pode perder toda a sua funcionalidade ou, pior, uma 
má calibração pode aconselhar o motorista equivocadamente 
sobre como agir ao volante.
Levando-se em conta essa importância, um dos pilares para 
capacitar profissionais é contar com uma equipe de instrutores 
e técnicos perfeitamente atualizados sobre todas essas 
novidades. O CESVIMAP tem mantido um esforço permanente 
de inovação durante seus 36 anos de vida, de maneira a estar 
na vanguarda de todos os novos processos que possam afetar a 
mobilidade e as atividades do mundo segurador. 

Em alguns casos, o CESVIMAP tem sido o primeiro 
centro de pesquisa a aplicar processos que hoje já são 
convencionais, mas que significaram uma ruptura na época 
de seu lançamento. Alguns exemplos podem ser a reparação 
de para-choques plásticos em vez da substituição, a 
melhora dos crash-tests para a avaliação da reparabilidade 
dos modelos, ou mais recentemente os ensaios de ADAS 
para classificar a segurança dos automóveis. Avanços que 
sempre andaram em linha com os treinamentos que o centro 
proporciona.
Eu não sei se é realmente dele, mas Henry Ford costuma 
levar o crédito por esta citação: “Só há uma coisa pior 
do que treinar seus funcionários e deixá-los ir embora: 
não treiná-los e vê-los permanecer”. Derek Bok (reitor de 
Harvard) tem outra citação que diz: “Se você acha que o 
treinamento é caro, experimente a ignorância”.
Eu concordo plenamente com os dois. Dar aos membros 
da sua equipe a oportunidade de crescer profissionalmente 
por meio de treinamento, e a subsequente assunção de 
novas tarefas ligadas a ele, não é um incentivo apenas para 
a pessoa treinada. Isso aumenta a produtividade geral da 
oficina, a autoestima da equipe e a riqueza profissional do 
resto do time pela simples observação de como a pessoa 
treinada aplica o que foi aprendido. Quem não entender que 
a capacitação precisa ser contínua estará fora do mercado 
em pouco tempo. 

CAPACITAÇÃO É ESSENCIAL

José María Cancer Abóitiz, 
diretor geral do CESVIMAP

D
iv
ul
ga

çã
o


