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DO ANCESTRAL “ENDURO” À FEBRE DO “GRAN TURISMO”, VELOCIDADE 
E ADRENALINA CONTINUAM POR TRÁS DO SUCESSO DOS VIDEOGAMES

GAMES DE CARROS superpoderes que não são deste mundo. Tem gente que 
adora e tem quem ache muito exagero.
Já nos níveis de “simulação”, o comportamento do veículo 
se torna muito mais parecido com a prática real – 
dependendo do jogo escolhido. Aqui, os veículos geralmente 
se baseiam em referências de versões esportivas das 
principais marcas mundiais, demonstrando, por exemplo, 
os detalhes de motorização de cada modelo, tipo de tração, 
con� guração de suspensão e amortecedores, pneus, 
transmissão, distribuição de freio e até mesmo itens 
ligados à aerodinâmica do carro (um exemplo: os ajustes de 
spoilers e aerofólios para proporcionar melhor aderência).
Até as avarias são mais realistas nas versões de 
simulação, com danos em pneus, suspensão, motor e 
deformações na estrutura do veículo. Os danos realmente 
fazem o carro perder e� ciência no game, chegando ao 
ponto de � car impossível seguir adiante.

O jogador ainda tem a opção de acionar ou não sistemas 
de auxílio, como o controle de tração, freios ABS e trocas 
automáticas de marchas.
Tanto nos games arcade quando nos de simulação, muitas 
vezes o jogador pode optar pela forma como visualiza a 
corrida: pode ser uma visão externa, só do carro correndo, ou 
na posição de motorista, com a visão do painel e do volante. 

O “COCKPIT”
A evolução nos videogames de carros vai além do design e 
do conteúdo dos jogos: alcançou o próprio equipamento que 
o jogador tem para comandar seus veículos virtuais. 
Os controles, por exemplo, variam desde os conhecidos 
(e até cultuados) joysticks, alguns com múltiplos botões, 
até modernas opções de minivolantes. Quem pode gastar 
mais tem a chance de adquirir verdadeiros cockpits – com 
volantes em tamanho real, pedais de embreagem, acelerador 

GAMES: GRAN TURISMO
Exclusivo para as plataformas PlayStation, o game � cou em primeiro 
lugar na lista de “50 melhores jogos de corrida da história” do 
programa Top Gear, da BBC. Apresenta ótima dinâmica de simulação 
para os veículos selecionados, podendo contar com fabricantes e 
modelos bem diversi� cados e conhecidos.
O controle do volante é baseado nas impressões da vida real, os 
movimentos dos carros seguem de forma apurada os princípios da 
física e o som dos veículos tem base na gravação dos ruídos originais 

dos carros simulados. Tudo é extremamente realista, assim 
como as pistas de corrida.

Com as vitórias, você vai ganhando 
dinheiro, que poderá ser usado 

para a melhoria ou aquisição 
de carros novos.
Também é possível fazer 
corridas online com 
adversários do mundo todo.

O s videogames conquistaram crianças, adolescentes 
e adultos nos já longínquos anos 80. Desde então, 
os jogos de carros sempre estiveram entre os mais 

populares. Um clássico da época era o Enduro, do Atari. O 
jogador comandava um carro de corrida em meio a diversas 
situações de pista e de clima, incluindo trechos de gelo no 
piso – o veículo era pilotado via joystick, cujos movimentos 
determinavam aceleração, frenagem e direção.
Na época, os games tinham poucos megapixels de 
resolução, e hoje um jogo como Enduro parece uma 
transmissão do começo do mundo perto da so� sticação das 
imagens dos games atuais. Além da computação grá� ca, 
evoluíram os conceitos por trás desses games. Dependendo 

do jogo, o participante pode alterar a con� guração do 
seu carro para melhorar o desempenho nas corridas, ou 
simplesmente para ter um modelo mais bonito à mão.

ARCADE E SIMULAÇÃO
As plataformas de games se dividem basicamente nos 
modelos Playstation, Xbox e jogos para PC. O nível de 
realismo é que difere bastante: pode ir de con� gurações 
chamadas “arcade” até outras do estilo “simulação”.
Nos arcades, o comportamento do veículo pode ser 
alterado para uma forma mais “indestrutível”: tudo 
é muito irreal, superlativo, como um � lme de � cção 
cientí� ca e de fantasia. Os carros que você vê ali têm 

COM UM INVESTIMENTO MAIOR, 
DÁ PARA TER UM VERDADEIRO 
COCKPIT PARA JOGAR SEUS 
GAMES DE CARROS, COM 
VOLANTE EM TAMANHO REAL, 
FREIO E ALAVANCA DE MARCHAS
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e freio, além de alavanca de marchas e até freio de mão.
Algumas plataformas de games ainda possibilitam 
interpretar o movimento da cabeça do jogador por meio 
de sensores. Esses dispositivos captam os movimentos 
e alteram o ângulo de visão na tela, como se o jogador 
estivesse dentro do veículo, possibilitando olhar para 
os lados.

DETALHISMO NOS CENÁRIOS
Nos games mais so� sticados, os cenários são muito 
realistas. Podem incluir circuitos e estradas que realmente 
existem, com detalhes excepcionais de zebras da pista, 
vegetação e arquibancadas ao redor. Você pode correr 
em circuitos da categoria norte-americana da Nascar, 
escolhendo a maioria das pistas ovais e mistas, ou correr 
no circuito de Interlagos em um jogo de Fórmula 1.
Também compõem o realismo do cenário as condições 
climáticas e horários das corridas. Você pode tanto 
enfrentar chuva e granizo durante uma corrida, percorrer 
estradas com o sol de � nal de tarde ou se basear nos 
faixos dos faróis durante uma noite grá� ca.
As simulações de cenários são tão perfeitas que até 
mesmo os serviços de troca de pneus podem ser feitos nas 
paradas de box com detalhes dos mecânicos, velocidade 
diferenciada para evitar punições e marcações no solo para 
a correta parada.
Os sons, então, são um capítulo à parte: extremamente 
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realistas, reproduzem perfeitamente os ruídos 
característicos de cada carro. Também vão mudando 
conforme o comportamento do veículo na corrida: mudam 
em rotações diferenciadas, trocas de marcha, de acordo 
com a aderência dos pneus no solo, impactos e frenagens.
Em corridas de rally, você consegue ouvir até mesmo a voz 
do navegador auxiliando o piloto (jogador) na tomada de 
decisão de marcha e na velocidade para os trechos
 à frente. 

CORRER CONTRA RIVAIS 
DO MUNDO TODO
Os games mais bacanas também permitem interação entre 
jogadores. E você não precisa mais correr sempre contra 
aquele seu vizinho que também adora games de carros. 
Hoje é possível enfrentar outros jogadores online – gente de 
carne e osso como você, e de qualquer parte do mundo.
Com essa opção, que frequentemente inclui ranking 
de tempo ou de posições, é possível participar de 
campeonatos internacionais muito disputados. 
O difícil mesmo nesses games é... parar de jogar. Para 
quem gosta de carros (e, se você está lendo esta revista, 
certamente não é indiferente a eles), é fácil perder a noção 
do tempo diante do videogame – a ponto de esquecer 
um pouco a diferença entre o que é realidade e o que é o 
máximo de so� sticação que a computação grá� ca é capaz 
de proporcionar ao seu entretenimento. 

GAMES: FORZA
Produzido para jogar em consoles Xbox e também no Windows, este 
game permite escolher circuitos de rua ou mesmo pistas de corrida 
mundialmente conhecidas, como o autódromo de Nürburgring, com 
traçado completo de 22 km ou o reduzido, de 5,1 km por volta.
Os carros podem ser selecionados por fabricante e modelo, com variação 
de cores, adesivos e até de regulagens de suspensão, freio, recursos 
eletrônicos, relação de marchas, etc. 
As corridas podem ser de� nidas por tempo ou colocação � nal 
– bons resultados desbloqueiam upgrades para os veículos 
ou até carros novos para o jogador.
O grá� co é de grande qualidade, o estilo é de simulação e o 
comportamento dos veículos muda de acordo com as características 
de cada carro.
Outro jogo que permite corridas online. 
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GAMES: CARMAGEDDON
Imagine um jogo totalmente contrário aos conceitos de segurança 
viária... Pior, ele até estimula o comportamento criminoso de 
motoristas no trânsito. 
Basicamente é um jogo de corrida de automóveis, sendo que o jogador 
tem de fazer a melhor corrida dentro do tempo estipulado para cada 
fase. O grande problema é a forma como você pode ganhar pontos 
e bônus de tempo: atropelando pedestres (robôs) e até mesmo 
cadeirantes. Além disso, você pode destruir os oponentes durante a 
corrida para se bene� ciar.
Matar robôs não é tão “divertido” assim? Em alguns países da 
Europa, o game possui uma senha que habilita uma versão em que 
os pedestres são seres humanos mesmo. Para tudo virar uma 
autêntica carni� cina.
A violência e o mau exemplo são tantos que o game foi proibido no 
Brasil – embora haja versões piratas sempre em circulação.
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GAMES: NEED FOR SPEED
Este clássico dos games desa� a o jogador a participar de 
corridas em ruas e estradas, podendo haver disputas de igual 
para igual ou entre oponentes de níveis bem diversos, que levam 
em consideração a habilidade do motorista e as características 

do veículo. Os carros são de marcas de renome mundial, com 
versões esportivas. Mas, atenção: durante o jogo, você pode ser 
surpreendido e perseguido pela polícia por excesso de velocidade 
ou manobras agressivas.
Com o avanço e bom desempenho nas corridas, o jogador 

vai tendo desbloqueio de customizações que auxiliam 
cada vez mais na melhoria do carro para as 

corridas seguintes.
Os grá� cos são excelentes, mas muitos 
jogadores reclamam do game ser muito 
do estilo arcade (fantasioso), com menos 
simulação (que seria mais realista).

CARMAGEDDON ESTIMULA 
O ATROPELAMENTO DE 
PEDESTRES. O GAME FOI 
PROIBIDO NO BRASIL, 
APESAR DA CIRCULAÇÃO 
DE VERSÕES PIRATAS


