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RESUMO 

Tendo em vista a popularidade dos videogames entre os brasileiros, especialmente o 

público de jovens adultos, esta dissertação investigou a relação entre a prática regular com 

videogames e a habilidade de atenção sustentada entre universitários. No Estudo 1, realizou-

se uma revisão narrativa a fim de compreender o cenário atual referente aos principais 

achados  em relação a pesquisas sobre videogames e habilidades cognitivas, com destaque 

para as limitações metodológicas que devem ser trabalhadas em pesquisas da atualidade. 

Como resultado, estas limitações foram compiladas e discutidas, servindo como base para o 

Estudo 2 e futuras pesquisas experimentais na área dos videogames. O Estudo 2 teve o 

objetivo de comparar o desempenho da atenção sustentada de jogadores de videogames de 

ação e não ação, bem como não jogadores. Como objetivos secundários, buscou-se 

correlacionar o tempo de experiência com videogames e o desempenho da atenção sustentada, 

assim como comparar o desempenho acadêmico de jogadores regulares e não jogadores. Para 

isso, utilizou-se um método quasi-experimental do tipo ex post facto e transversal. 

Participaram 122 estudantes universitários, que responderam individualmente um protocolo 

de aproximadamente 50 minutos. Dentre os testes aplicados, encontra-se um questionário 

sociodemográfico, questionário de hábitos com videogames, questionário de desempenho 

acadêmico, Escala de Dependência de Jogos Eletrônicos e o Conners’ Continuous 

Performance Test para avaliação da atenção sustentada. Dentre os principais resultados, 

verificou-se que a categorização e comparação dos três grupos não apresentou significância 

em relação ao desempenho atencional quando controlou-se o impacto de variáveis 

intervenientes, tal como sexo. Adicionalmente, constatou-se que comparados às mulheres, 

homens respondem significativamente mais rápidos em função de uma ―troca‖ (trade-off, em 

inglês) com elevado número de erros de comissão. Estudos adicionais devem aprofundar os 

estudos sobre as diferenças entre o público masculino e feminino, bem como explorar as 

limitações metodológicas que não puderam ser superadas na presente pesquisa, tal como a 

análise detalhada sobre a prática com gêneros específicos de videogames (MMORPG, FPS, 

MOBA, entre outros), bem como o histórico de vida de prática com videogames e seus 

impactos longitudinais sobre a atenção sustentada e outros domínios cognitivos. 

 

Palavras-chave: Atenção Sustentada; Videogames; CPT II; Cognição; Vigilância. 

 

  



ABSTRACT 

Given the popularity of video games among Brazilians, especially among young 

adults, this dissertation addressed the relationship between regular video game practice and 

sustained attention skills among undergraduates. In Study 1, a narrative review was performed 

to understand the current scenario regarding the main findings in research on video games and 

cognitive skills, highlighting the methodological limitations that must be addressed in current 

research. As a result, these limitations were compiled, discussed and used as the basis for 

Study 2 and future experimental research in the area of video games. Study 2 aimed to 

compare the sustained attention performance of action and non-action video game players as 

well as non-players. The secondary objectives were to correlate the time experience with 

video games and performance of sustained attention, as well as to compare the academic 

performance of regular and non-gamers. For this, a quasi-experimental ex post facto and the 

cross-sectional method was used. In total, 122 undergraduates participated, who individually 

answered a protocol of approximately 50 minutes. Among the applied tests were a 

sociodemographic questionnaire, video game habits questionnaire, academic performance 

questionnaire, Game Addiction Scale and the Conners' Continuous Performance Test for 

sustained attention assessment. Among the main results, it was found that the categorization 

and comparison of the three groups were not significant in relation to attentional performance 

when controlling the impact of third variables, such as sex. Additionally, we found that 

compared to women, men respond significantly faster due to trade-off with a high number of 

commission errors. Additional studies should further study the differences between male and 

female audiences, as well as explore methodological limitations that could not be overcome in 

this research, such as detailed analysis of the practice with specific video game genres 

(MMORPG, FPS, MOBA, among others), as well as the life history of video game practice 

and its longitudinal impacts on sustained attention and other cognitive domains. 

 

Keywords: Sustained Attention; Video Games; CPT II; Cognition; Vigilance. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação de mestrado é uma produção vinculada ao Laboratório 

Psicologia Cognitiva Básica e Aplicada da UFSC (LPCOG). O trabalho é pertencente à área 

de pesquisa 3, Saúde e desenvolvimento psicológico e linha 3, Avaliação em saúde, 

desenvolvimento e processos psicológicos básicos do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da UFSC (PPGP). 

A temática desta dissertação originou-se de um interesse particular do mestrando sobre 

o impacto das novas tecnologias sobre habilidades cognitivas. Estudos em psicologia 

cognitiva circundaram as atividades do autor desde o início da graduação, bem como a 

afinidade com métodos experimentais de pesquisa e abordagens quantitativas. Neste sentido, 

o autor encontrou incentivos e o apoio adequado com o LPCOG, tanto pelo apoio de 

professores e colegas do PPGP, mas principalmente pelas orientações da Professora Dra. 

Carolina Baptista Menezes. Por fim, agradeço o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através do Programa de Demanda Social (Bolsa DS).   
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2. INTRODUÇÃO 

A popularidade dos videogames (VG) ocupa um espaço crescente na vida das novas 

gerações, dado que sua utilização perpassa as áreas do entretenimento, reabilitações 

cognitivas e motoras, bem como competições profissionais, conhecidas como eSports (Y. Li, 

Zhang, Long, Gong, & Lei, 2018). Este aumento no tempo de exposição a telas, incluindo os 

VG, possui impactos em rotinas, relações sociais e familiares (Patterson & Warnakulasuriya, 

2019).  

Segundo a organização internacional de pesquisa Newzoo (2017), 66,3 milhões ou 

31,7% da população brasileira são jogadores ativos de VG, ou seja, jogam ao menos uma vez 

por mês. Já os dados de uma organização nacional, a Pesquisa Game Brasil (2018), apontam 

que 75,5% dos brasileiros possuem contato com VG, porém, sem especificar os critérios para 

a categorização de um jogador regular. Apesar das diferenças entre as fontes citadas 

anteriormente, ambas concordam que o espaço dos VG no cenário brasileiro é notável. 

Jogar VG tornou-se um entretenimento que se expandiu para além do público infantil, 

popularizando-se e compondo parte significativa na rotina de muitos adultos (Entertainment 

Software Association, 2014). Dados da Newzoo (2017) apontam que 48% dos jogadores estão 

entre 21 e 35 anos de idade, enquanto que a Pesquisa Game Brasil (2018) apresenta que 

35,2% estão entre 25 e 34 anos de idade. Tendo em vista que aproximadamente 70% dos 

smartfones e 30% dos tablets e computadores possuem algum contato com jogos ou 

aplicativos "gameficados", grande parte da população também poderia ser considerada de 

jogadores casuais, fazendo uso esporádico de VG, sem regularidade (Casual Games 

Association, 2013; citado por Palaus, Marron, Viejo-Sobera, & Redolar-Ripoll, 2017). 

Ainda que sejam primariamente destinados ao entretenimento, a cada dia há um 

aumento significativo no estudo científico das aplicações dos VG, tal como no caso dos VG 

educativos para o desenvolvimento infantil (Rosas et al., 2003) e de adolescentes (Thompson 
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et al., 2010), de benefícios cognitivos ao público idoso (Anguera et al., 2013; Basak, Boot, 

Voss, & Kramer, 2008; Maillot, Perrot, & Hartley, 2012) e de reabilitação motora (Lange et 

al., 2011). 

Além disso, diversas pesquisas observaram resultados positivos na relação entre o uso 

de VG e funções executivas. De acordo com Cosenza (2014), as funções executivas se 

referem às ações cognitivas que usamos deliberadamente para traçar objetivos e estratégias, 

assim como monitorar comportamentos e inibir ações inadequadas. Sendo assim, o contato 

com VG demonstrou incrementos para a memória de trabalho (Colzato, Wildenberg, 

Zmigrod, & Hommel, 2013), flexibilidade cognitiva (Colzato, van Leeuwen, Van Den 

Wildenberg, & Hommel, 2010) e alternância de tarefas e raciocínio (Basak et al., 2008; Karle, 

Watter, & Shedden, 2010). Os estudos também demonstram que a prática com VG pode 

melhorar a atenção espacial (Feng, Spence, & Pratt, 2007), atenção visual seletiva (Belchior et 

al., 2013; Green & Bavelier, 2003) e atenção dividida (Greenfield, DeWinstanley, Kilpatrick, 

& Kaye, 1994). 

Pensando no público de universitários, um dos domínios atencionais importantes é a 

atenção sustentada, compreendida como a alocação do foco atencional em uma determinada 

tarefa por períodos extensos (Sarter, Givens, & Bruno, 2001; VandenBos, 2015). A habilidade 

de atenção sustentada está entre as funções executivas que podem beneficiar esta população, 

visto sua relação com a supressão de estímulos distratores e otimização do processamento de 

informações relevantes (Esterman, Rosenberg, & Noonan, 2014). Estudos já demonstraram 

que atenção sustentada é uma habilidade que possui relação com processos de aprendizagem e 

desempenho acadêmico (Steinmayr, Ziegler, & Träuble, 2010; Wei, Wang, & Klausner, 2012; 

Zimmerman, 2012). 

Em função das evidências que destacam a importância da atenção sustentada, a 

utilização de jogos eletrônicos está entre as estratégias estudadas como mecanismos de 
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aprimoramento cognitivo. No momento atual, é seguro afirmar que, apesar de os VG serem 

bons candidatos para o treinamento de habilidades cognitivas, ainda não são bem conhecidos 

os parâmetros de treinamento necessários para gerar os primeiros benefícios ou prejuízos 

(Palaus et al., 2017).   

Embora diversos estudos tenham mostrado efeitos positivos da utilização dos jogos em 

habilidades cognitivas, parte das pesquisas não verificam evidências que dão suporte para esta 

hipótese, atestando pouca ou nenhuma diferença entre o desempenho cognitivo de jogadores e 

não jogadores (Boot, Blakely, & Simons, 2011; Colzato et al., 2013). Sendo assim, os 

produtos desta pesquisa devem contribuir cientificamente para elucidar algumas demandas 

deste cenário, o que refletirá na aplicabilidade dos jogos eletrônicos em áreas do 

desenvolvimento humano e saúde mental. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar a relação entre prática regular de videogame e atenção sustentada em universitários.  

Objetivos Específicos 

a) Comparar o desempenho da atenção sustentada de jogadores de videogames de ação 

(JVA), jogadores de videogame de não ação (JVNA) e não jogadores. 

b) Correlacionar o tempo de experiência com videogames e o desempenho da atenção 

sustentada. 

c) Comparar o desempenho acadêmico de jogadores regulares e não jogadores. 

d) Mapear e debater as limitações metodológicas em pesquisas envolvendo a prática regular 

com VG, seus potenciais impactos, e propor possíveis alternativas para superá-las. 
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4. HIPÓTESES 

Com base em estudos de revisão que destacam benefícios para habilidades atencionais 

por meio da prática regular com VG (Boot et al., 2011; Palaus et al., 2017), espera-se que os 

jogadores superem o desempenho de não jogadores na tarefa experimental utilizada na 

avaliação da atenção sustentada, Conners´ Continuous Performance Test (CPT II). Este 

resultado poderá reforçar não apenas o potencial de VG como um entretenimento diário 

benéfico, mas também sua aplicação no contexto clínico, onde já se constatou sua influência 

positiva em casos de reabilitação cognitiva (Corrêa, Assis, Nascimento, & Lopes, 2008), 

reabilitação motora através de jogos eletrônicos interativos (Doná, Araújo, Maia, Alves, & 

Kasse, 2014; Silva, Iwabe-Marchese, Silva, & Iwabe-Marchese, 2015) e até na capacidade de 

leitura em crianças com dislexia (Franceschini et al., 2013).  

Com relação ao objetivo específico a, espera-se que o grupo de JVA apresente 

desempenho significativamente melhor no CPT II em comparação aos JVNA não jogadores, 

dado as características singulares atribuídas aos VG de ação, tal como a evocação de respostas 

rápidas e interação com estímulos em movimento (Hubert‐Wallander, Green, & Bavelier, 

2010).  

Sobre o objetivo específico b, com base na revisão de literatura realizada, o único 

estudo que considerou a prática de VG como uma variável de razão (número de horas 

expresso livremente), não identificou relações entre experiência com VG e incrementos 

cognitivos (Unsworth et al., 2015). No entanto, tendo em vista os estudos envolvendo atenção 

sustentada (Alves & Carvalho, 2010; Alves et al., 2009; Anguera et al., 2013; Dye, Green, & 

Bavelier, 2009a), mesmo abordando a prática com VG como uma variável categórica, 

hipotetiza-se que maior número de horas implique em melhor desempenho em atenção 

sustentada.  
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Com relação ao objetivo específico c, como consequência dos possíveis benefícios da 

prática regular com VG para a atenção sustentada evidenciado por estudos prévios (Alves & 

Carvalho, 2010; Anguera et al., 2013; Dye et al., 2009a) , espera-se que jogadores regulares 

possuam melhor desempenho acadêmico, seguindo a tendência da literatura (Steinmayr et al., 

2010; Wei et al., 2012).  

Por fim, referente ao objetivo específico d, espera-se que o processo de revisão de 

literatura seja crucial para a compreensão do cenário entorno das limitações metodológicas 

em pesquisas sobre a prática regular com VG, auxiliando na elaboração de estratégias que 

serão estruturadas para a pesquisa quasi-experimental realizada em seguida. 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5.1 Videogame e jogador regular: definição operacional dos termos 

De acordo com o dicionário brasileiro da língua portuguesa Michaelis (2018), VG é 

todo jogo composto por imagens e sons projetados em televisão ou computador, envolvendo 

desafios, tomada de decisão e a manipulação ativa do jogo por um usuário. A limitação desta 

definição é restringir-se à televisão e ao computador, não abarcando os aparelhos 

smartphones, apontados como a plataforma de VG mais popular atualmente (Pesquisa Game 

Brasil, 2018). 

Outra possível definição sobre este conceito é apresentada no trabalho de Tavinor 

(2008), em que VG é um artefato em um meio visual digital, como foco primário em 

constituir um objeto de entretenimento, e destina-se a proporcionar tal entretenimento por 

meio do emprego de um ou ambos dos seguintes modos de interação: jogabilidade limitada à 

um conjunto de regras ou ficção interativa. No entanto, observa-se uma redundância nesta 

definição visto que todos os jogos estão sujeitos a um conjunto de regras de jogabilidade, tal 
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como o limite espacial do cenário do jogo. Isto inclui os jogos de ficção interativa, que é 

apenas uma das diversas modalidades de jogos. 

Sendo assim, a presente pesquisa aderiu à definição proposta por Esposito (2005), em 

que VG trata de um jogo manipulado por meio de aparatos audiovisuais (que inclui 

plataformas como computadores, consoles projetados em televisores, smartphone e VG 

portáteis) que pode – ou não – ser baseado em uma estória.  

Haja vista as análises comparativas entre grupos executadas na presente pesquisa, foi 

necessário estabelecer critérios para definição de um jogador regular, bem como não 

jogadores. Aderiu-se a uma variação do critério proposto por Green e Bavelier (2003) por ser 

um dos estudos comparativos (jogadores regulares versus não jogadores de VG) com maior 

impacto na comunidade científica. Neste sentido, haverá mais oportunidades de comparar 

nossos resultados com o produto de outros estudos.  

É importante ressaltar que os autores sugerem a frequência mínima de quatro sessões 

semanais de ao menos uma hora, nos últimos seis meses. Nossa proposta é simplificar este 

critério para quatro horas semanais, nos últimos seis meses, para considerar uma prática 

regular. Quanto ao critério de não jogadores, tendo em vista os últimos seis meses, deverão ter 

nenhuma experiência com VG ou, no máximo, o hábito de jogar uma hora por semana. A 

divisão destes dois grupos foi nomeada categorização A, conforme explicada na Figura 1. 

Após definir os critérios para jogadores regulares e não jogadores, tornou-se possível 

uma categorização mais específica, diferenciando JVA e JVNA (objetivo específico A), 

denominada categorização B. Para isso, utilizou-se os critérios de Bediou et al. (2018). A 

categorização B é baseada em quatro critérios para definir um VG de ação, sendo estes: ritmo 

de jogo acelerado; alta demanda perceptual, motora, de memória de trabalho, planejamento e 

objetivos; alternância entre atenção ampla e focalizada; aglomeração e distração de estímulos. 
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Figura 1. Divisão dos grupos de jogadores e não jogadores de VG. 

Por fim, destaca-se que a presente pesquisa, para além das categorizações, também 

registrou o número de horas semanais praticadas com VG, tendo em vista o objetivo 

específico b (correlacionar o tempo de experiência com VG e o desempenho da atenção 

sustentada). Deste modo, manteve-se consonância com o modelo de Unsworth e 

colaboradores (2015), o qual propõe a avaliação da prática de VG como uma variável de 

razão (e não categórica, conforme as pesquisas comparativas de grupos).  

5.2 Atenção sustentada: história e conceito 

Em 1890 William James propôs uma das mais famosas definições de atenção: 

It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of 

one out of what seem several simultaneously possible objects or 

trains of thought. Focalization, concentration of consciousness are 

of its essence. It implies withdrawal from some things in order to 

deal effectively with others (James, 1890, p. 403). 

 

A ideia da atenção como a ―concentração de atividade mental para o processamento de 

uma quantidade limitada de estímulos‖ ainda é amplamente utilizada em diversos livros 

(Matlin, 2013; Solso, MacLin, & MacLin, 2014). Em contrapartida, conforme descrito por 

Parasuraman (2000), estudos em neurociência cognitiva diferenciaram os processos 

atencionais em diversas operações distintas. O autor fez um levantamento histórico sobre o 

impacto de pesquisas, em especial com tomografia por emissão de pósitrons (PET) e 
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ressonância magnética funcional (fMRI), além de tecnologias com maior resolução temporal, 

como potencial relacionado a evento (ERP), demonstrando que a atenção não é uma atividade 

unitária no cérebro. Neste sentido, as evidências empíricas apontam para uma constituição 

multidimensional da atenção como um conjunto de constructos psicológicos (Godwin, Lomas, 

Koedinger, & Fisher, 2015; Styles, 2006). O que compreendemos por atenção passa a 

depender dos processos cognitivos que estamos observando ou avaliando (Coutinho, Mattos, 

& Abreu, 2010). 

Didaticamente, os tipos de atenção podem sofrer variações ou sobreposições conforme 

a perspectiva de diferentes autores.  Na produção de Matlin (2013) por exemplo, são 

abordados alguns tipos de processos atencionais, tal como atenção dividida (dividir a atenção 

entre dois ou mais estímulos), atenção seletiva (direcionar a atenção para selecionar uma 

categoria específica de estímulo enquanto ignora distratores) e atenção focada (direcionar a 

atenção exclusivamente para um estímulo). De modo similar, o livro de Cohen (2014) 

também dedica tópicos aos temas de atenção dividida, seletiva e focada, diferenciando-se ao 

adicionar um tópico sobre a atenção sustentada.  

O terceiro exemplo pode ser observado no trabalho de Sternberg e Sternberg (2012), 

em que a atenção é abordada como um grande constructo constituído por quatro principais 

funções. Dentre estas, a vigilância/detecção de sinais (detectar ativamente a aparição de um 

estímulo), busca (search em inglês; buscar um estímulo específico entre distratores), atenção 

seletiva e atenção dividida. Sendo assim, evidencia-se que não há um consenso sobre como os 

tipos de atenção são categorizados. 

O foco desta dissertação está na atenção sustentada, definida como a alocação do foco 

atencional em uma determinada tarefa por períodos extensos (Sarter et al., 2001; VandenBos, 

2015). Tradicionalmente, o ―período extenso‖ empregado em paradigmas experimentais para 

avaliação de atenção sustentada vai além de dez minutos (Bellgrove, Hawi, Kirley, Gill, & 
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Robertson, 2005). Estudos sobre atenção sustentada datam de década de 40 sob autoria de 

Mackworth (1948), em que investigou-se a queda do desempenho de operadores de radar da 

patrulha da força aérea em períodos prologados de tempo. A atenção sustentada é 

fundamental na modulação de resposta a estímulos, monitoramento de conflitos e 

comportamentos inibitórios (Barkley, 1997), assim como a elaboração de novas 

oportunidades, na medida que sustenta o rastreio de informações (Helfat & Peteraf, 2014). 

Desde então, uma extensa variedade de estudos demonstrou a importância deste construto em 

nossa rotina, impactando desde o desempenho na direção (Brice & Smith, 2001; Rogé, 

Pébayle, Kiehn, & Muzet, 2002) e aviação (Petrilli, Roach, Dawson, & Lamond, 2006), até 

acidentes com armas (Wilson, Head, de Joux, Finkbeiner, & Helton, 2015) e operações 

militares (Lieberman, Castellani, & Young, 2009; McLellan et al., 2005).  

A atenção sustentada deve ser compreendida, em parte, composta por processos 

cognitivos top-down (descendentes), que envolvem os aspectos endógenos da atenção, 

orientada por objetivos, desejos e preferências pessoais. A atividade top-down é relacionada 

com a região cortical frontal (associada com funções executivas) e embasada nos 

conhecimentos do indivíduo a fim de orientar a filtragem de ruídos (noise, distratores ou 

estímulos não relevantes) e seleção de respostas adequedas (Egeth & Yantis, 1997; Sarter et 

al., 2001). Enquanto os processos bottom-up (ascendentes) dizem respeito à atenção exógena, 

―automática‖, direcionada por fatores externos e características dos estímulos, com 

propriedades antagônicas à atenção top-down (Egeth & Yantis, 1997; Sarter et al., 2001). 

Ainda que para alguns autores o conceito de atenção sustentada possa ser abordado 

como sinônimo ao de vigilância (e. g., Sarter et al., 2001), na presente pesquisa, considerou-se 

relevante diferenciá-los. Sob a perspectiva do processamento de informações, vigilância trata 

da habilidade de estar atento por um período extenso de tempo, em uma postura de aguardo e 

antecipação da ocorrência de um sinal (Cohen, 2014). Paradigmas experimentais relacionados 
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à vigilância são comumente utilizados para avaliação da atenção sustentada, em que são 

analisados dois principais fatores: nível de vigilância (vigilance level, em inglês) e decréscimo 

de vigilância (vigilance decrement, em inglês). O primeiro trata da habilidade de preparação 

para detecção de um sinal raro, enquanto o segundo aborda a análise do desempenho no 

decorrer do tempo (Sarter et al., 2001) 

 Há duas principais vertentes teóricas que buscam explicar o declínio de desempenho 

cognitivo em atividades de atenção sustentada (ou vigilância). A primeira vertente trata das 

teorias de monotonia (ou underload theory), as quais entende que esta queda de desempenho 

ocorre devido à carência de estimulação atencional exógena (Head & Helton, 2012). No 

decorrer de paradigmas experimentais como o CPT II, por exemplo, há um tempo 

considerável entre os eventos críticos (como inibir a resposta comportamental de pressionar a 

barra de espaço diante da letra X), com baixa estimulação atencional. Sendo assim, tais teorias 

compreendem que a queda de desempenho no decorrer de paradigmas de atenção sustentada 

está atribuída a natureza ―tediosa‖, repetitiva e pouco estimulante destas tarefas (Head & 

Helton, 2012). Evidentemente, um dos principais modos para incrementar o desempenho – ou 

reduzir os prejuízos no decorrer do tempo – é introduzir estímulos que quebram o estado de 

monotonia, assim como também a manipulação da motivação e recompensas (Esterman, 

Reagan, Liu, Turner, & DeGutis, 2014). 

A segunda vertente são as teorias de esgotamento de recursos (ou overload theory), 

associadas à fadiga mental. Nesta perspectiva, a queda de desempenho atencional ocorre 

perante o esgotamento de recursos cognitivos decorrente de um esforço mental contínuo, sem 

tempo adequado de recuperação, levando a fadiga mental. Diferentemente das teorias de 

monotonia, o desempenho da atenção sustentada está em função dos recursos pessoais e não 

das características dos estímulos (Head & Helton, 2012). Sob esta perspectiva, dentre 

alternativas para reduzir a queda de desempenho da atenção sustentada pode-se reduzir o 
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ritmo de demandas cognitivas, realizar pausas para recuperação de fadiga mental ou consumo 

de estimulantes, como cafeína (Matthews, Davies, Westerman, & Stammers, 2000; citado por 

Head & Helton, 2012). 

Uma pesquisa de Head e Helton (2012) conduziu um experimento de discriminação de 

estímulos substituindo letras e símbolos tradicionalmente em designs experimentais, por 

imagens de construções e florestas naturais, dado caráter mais estimulante e menos repetitivo. 

No primeiro estudo, 28 participantes foram expostos brevemente (50 milissegundos, ms) a 26 

estímulos alvo, e 204 estímulos não alvo no decorrer de cinco períodos de quatro minutos. 

Para metade dos participantes, as imagens naturais compuseram os estímulos alvo que 

deveriam ser respondidos com a barra de espaço, enquanto as imagens de construções 

compuseram os estímulos não alvo, que não deveriam ser respondidos. Para a outra metade 

dos participantes esta lógica foi invertida. Sob a perspectiva da teoria de recursos, os autores 

hipotetizaram que o desempenho em atenção sustentada deveria decair no decorrer do tempo, 

independentemente da natureza dos estímulos. No entanto, sob a perspectiva da teoria de 

monotonia, hipotetizou-se que não se observaria queda de desempenho, havendo a 

possibilidade de efeitos de aprendizagem. Como resultado, constatou-se prejuízo de 

desempenho em função do tempo em relação ao número de erros de detecção e tempo de 

reação para ambos os grupos. Em resumo, os autores reconhecem que a estrutura da tarefa 

pode ser considera ―monótona‖, mas sustentam a ideia que a teoria de recursos proporciona 

uma compreensão mais fidedigna para o fenômeno observado. 

A pesquisa de Esterman et al. (2014) teve objetivo de verificar o impacto de diferentes 

recompensas (incentivos) no desempenho em atenção sustentada. Para isso, 74 participantes 

foram divididos em quatro condições experimentais durante a avaliação da atenção 

sustentada: sem recompensa (1); recompensas de tempo pelo desempenho em acurácia (2); 

recompensa financeira pelo desempenho em acurácia (3); recompensa financeira pelo 
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desempenho em acurácia com feedback monetário a cada dois minutos (4). Para avaliar o 

desempenho em atenção sustentada, utilizou-se o gradual onset CPT (gradCPT). Este estudo 

foi composto por 20 fotografias redondas, em escala de cinza, sendo metade com imagens de 

montanhas e metade com cidades. No gradCPT, as imagens se transformam em uma nova 

imagem a cada pixel, de modo gradual no decorrer de 800 ms. Participantes responderam 

pressionando um botão para as imagens de cidade (90% das imagens) e não responder as 

imagens de montanhas (10% das imagens) no decorrer de 10 minutos; e por fim, todos foram 

orientados para priorizar a acurácia. Sob a perspectiva da teoria de monotonia, os autores 

hipotetizaram que a adição de um fator excitatório (tal como as recompensas) deveria 

incrementar o desempenho em atenção sustentada diante de maior arousal para completar a 

tarefa experimental. Na óptica da teoria de recursos, entende-se que e as recompensas 

aumentariam o esforço em busca de um bom desempenho, o que levaria à um esgotamento 

mais rápido de recursos cognitivos, acarretando em uma queda de desempenho mais acelerada 

em comparação à condição neutra (sem recompensas). Dente os principais resultados, 

constatou-se que a administração de recompensas influencia o desempenho geral em acurácia 

e estabilidade (menos variabilidade de resposta), apoiando a teoria de monotonia. Em 

contrapartida, alguns efeitos do tempo (time-on-task effect, em inglês) foram observados no 

decorrer do gradCPT , tal como a queda em acurácia e estabilidade de resposta, sugerindo que 

houve ―gastos de recursos‖ mesmo diante de recompensas, apoiando em parte a teoria de 

recursos.  

Diante deste contexto, a tendência contemporânea encontra-se em modelos integrados, 

buscando unificar teorias que não são mais opostas, porém complementares. Um exemplo 

disso se da no modelo proposto por Cohen (2014), nomeado unified neuropsychological 

model of attention. De acordo com sua perspectiva, este modelo de atenção é composto por 
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quatro conjuntos de processos, sendo estes: seleção sensorial; atenção executiva; atenção 

focada; e atenção sustentada. 

O primeiro conjunto de processos (seleção sensorial) trata dos estágios primários do 

processamento de informações, que se iniciam por meio de filtros que selecionam estímulos 

com características específicas (Cohen, 2014). Os estágios iniciais de percepção já podem ser 

observados por correlatos neurais de atividade frontoparietal sensória  em faixas entre 30 e 

100 ms após o ―disparo‖ de um estímulo (stimulus onset, em inglês) (Palva, Linkenkaer-

Hansen, Naatanen, & Palva, 2005).  O processo seguinte trata do foco atencional sustentado 

em processamentos de higher-order.  O foco sobre um estímulo pode ser inibido ou 

estimulado, conforme é modulado por aspectos motivacionais, assim como o potencial 

atencional evocado pelas características do estímulo (Cohen, 2014).  

O segundo conjunto (atenção executiva) trata do modo como lidamos com as 

demandas do cotidiano, envolvendo uma atenção que vai além do processamento inicial de 

informação descrito anteriormente. A atenção executiva se refere à seleção e controle do fluxo 

atencional de modo situacional e intencional. Em complemento, atenção executiva envolve 

tanto processos de iniciação e inibição de respostas, como também a alternância ativa do 

direcionamento atencional, processos que atuam no córtex anterior pré-motor e pré-frontal 

(Cohen, 2014). 

O terceiro conjunto de processos (capacidade atencional) refere-se aos limites da 

atenção e do processamento de informações. Primeiramente, não somos possibilitados de 

processar todas informações e estímulos que percebemos dado limitações estruturais, tal como 

a capacidade de memória, velocidade do fluxo de estímulos e de processamento. Outra 

parcela dos limites atencionais partem do nível de excitação (arousal, em inglês) e esforço, 

estados energéticos modulados pela disposição e reforços motivacionais do indivíduo (Cohen, 

2014). 
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O quarto e último conjunto de processos, a atenção sustentada, engloba todos os 

processos citados anteriormente. Para Cohen (2014), a atenção sustentada é uma perspectiva 

temporal dos outros três fatores (seleção sensorial, atenção executiva e capacidade 

atencional). Em um contexto com prolongada demanda atencional, prejuízos em atenção 

sustentada devem ocorrer por fadiga ―biológica‖. Já em situações de vigilância com raras 

ocorrências de estímulos, os prejuízos atencionais costumam ser atribuídos à falta de 

motivação ou excitação para manutenção do nível atencional e sustentação do engajamento. 

5.3 Atenção sustentada e desempenho acadêmico 

Em um contexto que a atenção se deslocasse para cada novidade apresentada em nosso 

meio, seria extremamente difícil para uma criança aprender sobre determinado evento. Neste 

sentido, a atenção sustentada exerce papel fundamental no âmbito educacional desde o 

desenvolvimento infantil. Durante a infância, aprendemos a lidar com aspectos endógenos 

(motivação, objetivos pessoais, etc) e exógenos (propriedades do estímulo) e desenvolvemos 

a habilidade de alocar nosso foco atencional em eventos específicos, assim como alterná-lo 

conforme sua importância e o interesse no objeto (Oakes, Kannass, & Shaddy, 2002). 

Um estudo (Steinmayr et al., 2010) realizado com estudantes adolescentes (média de 

16 anos de idade) avaliou a atenção sustentada por meio do Concentration-Achievement-Test-

R. Dentre os principais resultados, os autores destacaram que escores elevados e médios de 

qualidade de atenção sustentada modularam o efeito da inteligência verbal sobre as notas na 

disciplina de língua nativa (alemão). Foi observado também que apenas os indivíduos com 

escores medianos ou acima da média na qualidade da atenção sustentada conseguiram 

converter a inteligência numérica em melhor desempenho na disciplina de matemática, assim 

como a inteligência geral na média escolar geral. 
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Uma pesquisa (Wei et al., 2012) conduzida com a colaboração de universitários 

(média de 22 anos de idade) teve o objetivo de investigar a relação entre a habilidade de 

autorregulação (mensurada pela self-regulation scale), a prática de texting em aula (digitar 

mensagens com smartfone) e atenção sustentada (mensurada por uma escala de 6 itens 

desenvolvida pelos autores)  sobre a aprendizagem cognitiva. Como resultado, os alunos com 

mais autorregulação são mais propensos a manter sua atenção sustentada, assim como não 

praticar texting, o que em última instância fez estes alunos perceberem-se com melhor 

aprendizado cognitivo. 

Correlações entre desempenho escolar e atenção sustentada também foram verificadas 

com público infantil (Arcia, Ornstein, & Otto, 1991; Edley & Knopf, 1987; Fisher, Thiessen, 

Godwin, Kloos, & Dickerson, 2013; Rapport, Denney, Chung, & Hustace, 2001; Swanson & 

Cooney, 1989). Em conjunto, estas pesquisas reforçam a importância da habilidade de 

atenção sustentada, não apenas para público alvo desta pesquisa, mas para indivíduos de todas 

as idades. 

5.4 Conners’ Continuous Performance Test e a Teoria de Detecção de Sinais 

O Continuous Performance Test, também conhecido como Continuous Performance 

Task (CPT, ou teste de desempenho contínuo) é um teste amplamente utilizado e ―padrão 

ouro‖ para avaliação da atenção sustentada (Alves & Carvalho, 2010), originalmente 

desenvolvido por Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransom e Beck (1956) para avaliar indivíduos 

com lesões cerebrais. As primeiras versões do CPT ficaram conhecidas como CPT-X e CPT-

AX. Na primeira tarefa (CPT-X), o participante era colocado frente a uma caixa com um visor 

onde aparecia uma letra iluminada a cada 920 ms. Apenas ao visualizar a letra X o 

participante deveria pressionar um interruptor. Já no CPT-AX, responde-se apenas quando o 

X for antecedido pela letra A. Em ambas as tarefas computaram as respostas de até 690 ms. 
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No contexto atual, o Conners’ CPT II, ou apenas CPT II, é uma das variações mais 

populares do CPT. No manual desta tarefa (Conners, 2004), os autores destacam seu potencial 

para avaliação clínica de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o que 

se verifica pelo amplo número de pesquisas que utilizaram o CPT II em torno deste 

diagnóstico (Advokat, Martino, Hill, & Gouvier, 2007; Malloy-Diniz, Fuentes, Leite, Correa, 

& Bechara, 2007; Shaw, Grayson, & Lewis, 2005).  Dado que o CPT II invoca a inibição da 

resposta motora frente a um estímulo não-alvo raro, pode-se afirmar que este paradigma 

aborda comportamentos de impulsividade, habilidade de inibição comportamental e atenção 

sustentada (Miranda, Sinnes, Pompéia, & Bueno, 2008).  

A maioria das pesquisas investigando a relação entre variações do CPT II e VG aborda 

populações clínicas, principalmente TDAH (Bioulac et al., 2014; Chuang, Lee, & Chen, 2010; 

Shaw et al., 2005). O CPT II também já foi utilizado em populações não clínicas, em 

pesquisas envolvendo as temáticas da atenção sustentada e VG, demonstrando ser um 

paradigma sensível para diferenciar jogadores regulares e não jogadores, assim como detectar 

efeitos de intervenções agudas com VG (Alves & Carvalho, 2010; Alves et al., 2009). 

Um dos diferenciais do CPT II está em algumas métricas baseadas na Teoria de 

Detecção de Sinais (TDS) (Miranda et al., 2008). A TDS, data da década de 50 (Tanner & 

Swets, 1954), sendo relativamente jovem e contemporânea, tendo em vista sua aplicabilidade 

em pesquisas atuais. A TDS pode ser considerada uma teoria sobre como selecionamos 

estímulos relevantes em meio ambientes repletos de distratores e estímulos irrelevantes 

(Sternberg & Sternberg, 2012). Esta teoria é estruturada em conceitos clássicos de psicofísica, 

tal como o limiar absoluto
1
 e limiar diferencial

2
, porém se destaca ao adicionar entre suas 

variáveis o viés e a detectabilidade e o viés do respondente, ilustrado no decorrer deste tópico. 

                                                 
1
 Condição em que uma determinada intensidade de estímulo o possibilita ser percebido em 50% das 

ocorrências, ou energia mínima para evocar a percepção. 
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No CPT II, os estímulos relevantes (estímulos-alvo) e que devem ser percebidos 

tratam de qualquer letra, com exceção de X, também chamados de signal trials sobre a 

interpretação da TDS. Os estímulos não relevantes (estímulos não-alvo) e que não devem ser 

respondidos correspondem a letra X, também nomeados de de noise trials. Sendo assim, há 

quatro principais possibilidades de resposta na tarefa CPT II estruturadas com base na TDS 

(Sternberg & Sternberg, 2012) (Tabela 1): 

a) Acertos (hits): ocorre quando signal trials são corretamente respondidos;  

b) Rejeição correta: ocorre quando noise trials são corretamente não respondidos; 

c) Erros de comissão: ocorre quando noise trials são respondidos; 

d) Erros de omissão: ocorre quando signal trials não são respondido. 

Tabela 1 

 Relação entre estímulos e respostas do CPT II de acordo com a TDS (adaptado de Sternberg 

& Sternberg, 2012). 

 

 

Um dos exemplos mais populares para ilustrar a aplicabilidade da TDS ocorre com 

controladores de radares de voo (e. g. Abdi, 2007). Alguns estímulos não-alvo podem 

aparecer no radar, como um grupo de pássaros, que devem ser ignorados por serem 

irrelevantes. Em outras palavras, são ―noises‖ ou ruídos. A ocorrência dos estímulos noise 

                                                                                                                                                         
2
 Diferença inicial entre dois estímulos para serem discriminados. 
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está representada na linha contínua da Figura 2 em uma destruição normal. Quando um 

estímulo-alvo (tal como um avião no radar) possui potência suficiente para se destacar do 

noise, podemos representar este fenômeno com outra linha que representa noise + signal 

(linha pontilhada, Figura 2) cuja distribuição possuirá uma média afastada do noise (Cohen, 

2014). 

 

 

Figura 2. Ilustração da detecção de noises e signals de acordo com a TDS (adaptado 

de Heeger, 1997) 

Na Figura 3, o eixo y indica probabilidade de ocorrer uma das quatro respostas 

tradicionais do CPT II (―a‖ rejeições corretas, ―b‖ hits, ―c‖ erros de omissão e ―d‖ erros de 

omissão), enquanto o eixo x indica a resposta interna. A linha ―critério‖, também conhecida 

como viés de resposta, correspondente ao índice ß. No caso da Figura 3 o critério é 

considerado ―conservador‖, pois está deslocado para direita, indicando chances reduzidas de 

cometer erros de comissão (letra ―d‖), porém há mais chances para erros de omissão (letra 

―c‖). Perante um respondente com critério ―liberal‖ (Figura 4) a barra de critério deverá ser 

deslocada para esquerda, se beneficiando de uma menor taxa de erros omissão, porém haverá 

mais erros de comissão (Cohen, 2014).  
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Figura 3. Exemplo de critério conservador (adaptado de Abdi, 2007).  

 

Figura 4. Exemplo de critério liberal (adaptado de Abdi, 2007).  

 

Por fim, há o índice de dectabilidade (d’), o qual refere-se ao tamanho da diferença 

entre as médias de distribuição da linhas de noise e noise + signal. Em um cenário que a linha 

de noise e noise + signal não se diferenciem (sobrepostas), o índice d’ será 0, indicando que a 

detecção e distinção entre signal e noise deve ocorrer em 50% dos casos. Em outras palavras, 
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na medida que as linhas noise e noise + signal se afastam, maior o valor de d’ e probabilidade 

de detectar diferença entre noise e signal (Cohen, 2014). 

5.5 Videogames e atenção sustentada 

As novas gerações, especialmente a Geração Z (nascidos entre o final da década de 

1990 e 2010), estão em contato constante com tecnologias de transmissão de conteúdo desde 

o nascimento, não precisaram se adaptar com o surgimento de novas tecnologias. Espaços 

virtuais como Facebook, Instagram e VG ocupam parte significativa de suas vidas, e a 

velocidade atravessa estas experiências (Berkup, 2014). 

Este contexto influencia como estes indivíduos consomem conteúdos e o modo como 

situações instrucionais devem ser desenvolvidas para atender este público, o que está 

relacionado com problemas atencionais que se evidenciam atualmente (Shatto & Erwin, 

2016). Sendo assim, é interessante o desenvolvimento de estratégias inovadoras, tanto para a 

construção de conhecimentos acadêmicos (Shatto & Erwin, 2016), como para o treinamento 

da atenção. Neste contexto, os VG são fortes candidatos para promover benefícios atencionais 

(Palaus et al., 2017). 

Após uma revisão de literatura, constatou-se que há pesquisas que investigaram os 

efeitos da prática regular com VG para a atenção sustentada em dois principais métodos: 

transversais e longitudinais. Os métodos transversais separam grupo de jogadores regulares e 

não jogadores, de acordo com a experiência prévia dos participantes. A abordagem 

longitudinal costuma recrutar indivíduos sem experiência com VG e promover intervenções 

controladas em laboratório com a prática de VG específicos. 

Uma pesquisa conduzida no Brasil (Alves & Carvalho, 2010) com a colaboração de 30 

participantes (entre 10 e 16 anos de idade) comparou o desempenho de jogadores regulares e 
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não jogadores na tarefa CPT II. Posteriormente, o grupo de não jogadores treinou em VG 

comerciais por 50 horas (treinos de 50 minutos, três vezes na semana, repetidos 20 vezes). 

Como resultado, a comparação inicial entre os grupos demonstrou que os jogadores obtiveram 

desempenho significativamente superior com menos erros de omissão e tempo de reação. 

Após a intervenção, não jogadores melhoraram significativamente em todas as cinco variáveis 

(omissões, erros por ação, tempo de reação, variabilidade e detectabilidade). Com o final da 

intervenção também verificou-se que omissões e tempo de reação não foram 

significativamente diferentes entre os grupos, e os não jogadores superaram os jogadores com 

menos erros por ação, variabilidade e detectabilidade. De modo geral, estes resultados 

sugerem que a prática com VG proporcionam benefícios para atenção sustentada, assim como 

intervenções não muito extensas com VG (60 dias) podem trazer benefícios atencionais 

significativos. 

Outro estudo (Anguera et al., 2013) teve a participação de 46 idosos (entre 60 e 85 

anos de idade), divididos em três grupos: O grupo experimental participou de uma 

intervenção com o VG NeuroRacer no modo multitasking (realizando duas tarefas ao mesmo 

tempo), uma hora por dia, três vezes por semana, por quatro semanas. O grupo controle ativo 

treinou pelo mesmo tempo com o NeuroRacer no modo single task (jogando as duas tarefas 

separadamente). O terceiro grupo foi o controle sem contato com VG. Todos os indivíduos 

foram avaliados em uma bateria de testes cognitivos no início do estudo, após um mês e seis 

meses. Por meio de análise de variância (ANOVA) constatou-se que apenas para o primeiro 

grupo houve uma interação significativa entre grupo X sessão, em que o desempenho no 

tempo de reação no T.O.V.A. teve benefícios significativos após a intervenção, e as variáveis 

de impulsividade e acurácia não apresentaram diferenças entre os grupos. Os autores sugerem 

que os benefícios são parciais e não levam ao prejuízo de speed/accuracy trade-off, fenômeno 
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que aborda a relação inversa entre acurácia e velocidade de resposta (Kantowitz, Roediger III, 

& Elmes, 2009) 

Um estudo de meta-análise (Dye et al., 2009a) incluiu pesquisas comparando 

jogadores regulares de VG e não jogadores, verificando que os jogadores responderam 

significativamente mais rápido nos índices de avaliação de impulsividade e atenção 

sustentada do Test of Variables of Attention (T.O.V.A.), porém a acurácia não se diferenciou 

entre os grupos em ambos índices. Com estes resultados, os autores concluíram que jogadores 

superam parcialmente não jogadores na habilidade de atenção sustentada, sem prejuízos na 

qualidade de suas respostas (dado a acurácia similar entre os grupos). 

A partir de dados prévios (Unsworth & McMillan, 2014), um estudo (Unsworth et al., 

2015) investigou os dados de 198 universitários (entre 18 e 35 anos de idade), divididos entre 

jogadores regulares e não jogadores, submetidos a uma bateria de testes, incluindo Sustained-

Attention-to-Response Task (SART) e Psychomotor Vigilance Task (PVT), ambos para 

avaliar atenção sustentada. As análises constataram que nem a acuraria no SART, nem o 

tempo de reação médio no PVT diferenciou-se entre os grupos. Uma análise posterior 

correlacionou diferentes gêneros de VG (first person shooter, ação, estratégia em tempo real, 

turn-based strategy, role-playing e musical), o número de horas semanais de prática e o 

desempenho nos testes cognitivos, em que se constatou nenhuma relação significativa com a 

acurácia do SART e o tempo de resposta do PVT.   

Em um segundo momento deste mesmo estudo (Unsworth et al., 2015), os autores 

utilizaram uma amostra maior, de um estudo prévio submetido em 2014 (Redick et al., 2016). 

Os 466 indivíduos (entre 18 e 30 anos de idade) também foram submetidos a uma bateria de 

testes cognitivos e, tendo em vista o único teste de atenção sustentada desta pesquisa (SART), 

novamente não houve correlações entre o número de horas com diferentes gêneros de VG 
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(first person shooter, estratégia, role-playing e esportes & ação). Sendo assim, o trabalho de 

Unsworth et al. (2015) contraria as pesquisas apresentadas anteriormente nesta sessão, com 

uma amostra significativamente maior de participantes. Tendo visto as produções 

apresentadas nesta sessão da dissertação, torna-se evidente que não há consenso na literatura 

sobre relação entre a prática de VG e atenção sustentada, necessitando de mais investigações 

na área. 

6. MÉTODO 

6.1 Caracterização da pesquisa 

O Estudo 1 foi uma revisão narrativa, que envolveu artigos entre os anos de 1993 e 2018 

(de modo não sistemático), cujo os resultados apoiaram a elaboração do Estudo 2, 

identificando limitações metodológicas que deveriam ser incrementadas e superadas em um 

estudo empírico. O Estudo 2 foi um estudo quantitativo, quasi-experimental do tipo ex post 

facto, dado que o grupo experimental possuiu a experiência prévia com o VG (Gil, 2002).  

Como variável independente (VI) realizou-se a divisão de grupos de JVA, JVNA e não 

jogadores. A variável dependente (VD) primária foi o desempenho no CPT II e a VD 

secundária foi o escore de desempenho acadêmico. 

6.2 Participantes 

A amostra do Estudo 2 foi selecionada por conveniência, composta por universitários 

(graduandos e pós-graduandos) da Universidade Federal de Santa Catarina de ambos os 

sexos. Com base nas pesquisas prévias, não há um padrão sobre o número de participantes, 

havendo exemplos com 30 (Alves & Carvalho, 2010) até 466 participantes (Unsworth et al., 

2015). Os critérios de inclusão foram: idade entre 18 e 30 anos; visão normal ou corrigida por 

lentes; não ter reportado diagnóstico que envolva prejuízos neurológicos ou cognitivos, assim 
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como não ter reportado diagnóstico de algum transtorno mental, visto que esta pesquisa não 

envolveu amostras clínicas.  

Utilizou-se um critério de exclusão definido após a coleta de dados, em que o 

participante deveria enquadrar-se no perfil de jogador regular de VG ou não jogador (descrito 

no tópico Videogame e jogador regular: definição operacional dos termos). Portanto, 

participaram da pesquisa 176 indivíduos e, após o critério de exclusão a amostra final foi N = 

122. Para determinadas análises, realizou-se a divisão entre três grupos: jogadores regulares 

foram divididos entre jogadores de VG de ação (JVA) e VG de não ação (JVNA), enquanto 

não jogadores permaneceram com a mesma composição. 

Por fim, para as análises envolvendo desempenho acadêmico, foi necessário coletar a 

média das notas do último semestre cursado (índice de aproveitamento, IA). Considerando 

que alunos da primeira fase da graduação e todos estudantes de pós-graduação não possuem 

este dado, possuir o valor do IA foi um critério de exclusão para análises sobre desempenho 

acadêmico, restando N = 69. 

6.3 Instrumentos 

6.3.1 Questionário sociodemográfico 

Este questionário (Apêndice 1), desenvolvido pelo autor da pesquisa, contém 18 

questões sobre o nome,  idade, sexo, situação conjugal, naturalidade (estado e cidade), curso 

de graduação que o indivíduo está vinculado, fase atual de progressão no curso, renda 

familiar, consumo de medicamentos, horas de sono, nível de sonolência, consumo de 

energéticos e prática de exercícios físicos. 

6.3.2 Conners’ continuous performance test (CPT II) 
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O CPT II (Conners, 2004) é uma tarefa computadorizada para avaliação da atenção 

sustentada. Foi executada pelo software The Psychology Experiment Building Language 

(PEBL), versão 2.1 para Windows. Nesta tarefa, os participantes foram instruídos para 

responder apertando a barra de espaço para todas as letras que observarem (estímulos alvo), 

com exceção da letra X (estímulo não-alvo). Os intervalos entre estímulos (letras) foram de 

um, dois e quatro segundos, enquanto o tempo de apresentação dos estímulos foi de 250 ms. 

A tarefa possuiu duração de 14 minutos, dividida em seis blocos, cada um com 60 estímulos 

aleatórios (54 estímulos alvo e seis não-alvo). Cada bloco foi dividido em três sub-blocos 

aleatórios de 20 estímulos, com diferentes intervalos entre estímulos (um, dois e quatro 

segundos). O treino que antecede a tarefa possuiu duração de um sub-bloco (20 estímulos) 

com intervalo entre estímulos aleatório. Os estímulos (letras) foram feitos com fonte Arial 

com uma polegada de altura, na cor branca, emitidas em um fundo preto. Os índices obtidos 

por meio do CPT II, de acordo com seu manual foram (Conners, 2004):  

a) Tempo de reação (TR): mensurado pela média dos Hits expressados em ms. 

b) Erro de comissão (EC): também nomeado como Alarme Falso, contabilizado quando há 

uma resposta ao estímulo não-alvo. 

c) Erro de omissão (EO): contabilizado quando há falha em responder ao estímulo alvo. 

d) Detectabilidade (d'): trata da sensibilidade perceptiva, ou para diferenciar signal e noise 

trials (Huang-Pollock, Karalunas, Tam, & Moore, 2012). Dado que o manual não aprofunda 

sobre a natureza do cálculo, foram seguidas as orientações de Stanislaw & Todorov (1999) 

para o cálculo deste índice, embasado na taxa de Hits e Alarmes Falsos.  

e) Indicador de estilo de resposta (ß): trata do viés de resposta, identificando se o indivíduo 

tende a responder cautelosamente, sem cometer erros (maiores escores de ß), ou se o seu 
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estilo tende cometer mais erros, respondendo aos estímulos não-alvo com mais frequência 

(menores escores de ß). 

 

Figura 5. Fluxograma representativo da tarefa CPT II.  

Para a execução do CPT II, o participante foi posicionado sentado a aproximadamente 

65 centímetros de distância de um monitor de 20 polegadas, em uma sala de experimentos 

silenciosa e iluminada artificialmente. O participante recebeu as seguintes instruções sobre a 

tarefa computadorizada CPT II: ―Você deverá pressionar a barra de espaço do teclado ao 

observar qualquer letra que aparecer na tela, com exceção da letra X. Quando a letra X 

aparecer, você não teclará nada. Você deverá responder da forma mais rápida e precisa 

possível. Faremos um breve treino de aproximadamente dois minutos, seguido pela tarefa 

real, com duração de 14 minutos. Há alguma dúvida?”. Quando o participante compreendeu 

a tarefa adequadamente, o CPT II foi iniciado. Esta tarefa computadorizada contribuiu com o 
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objetivo geral do projeto e os objetivos específicos a e b visto que seus índices que refletem 

primariamente o desempenho em atenção sustentada. 

6.3.3 Questionário de hábitos com videogames (QHVG) 

Este questionário (Apêndice 2) foi desenvolvido pelo autor do projeto e contém 

questões sobre hábitos de práticas com VG, incluindo as plataformas que o participante tem 

contato, a frequência semanal com cada jogo (em número de horas) e o período que esta 

frequência está sendo mantida (em meses). Há também uma tabela em que os participantes 

relataram se já se tiveram hábitos regulares com VG no passado, ou seja, registraram os 

principais VG praticados em qualquer período de vida (até três opções). Este questionário 

também contou com quatro questões que foram utilizadas como variáveis controle na análise 

de dados: Dentre estas, questões que verificaram se o participante possuia conhecimento 

sobre pesquisas ou notícias que indiquem efeitos do VG na cognição, assim como se o 

participante observou relação entre o paradigma experimental e experiências prévias com os 

VG que teve contato, e duas questões sobre a crença da influência dos VG sobre habilidades 

mentais. O QHVG contribuiu com o objetivo geral do projeto e todos objetivos específicos, 

visto que auxiliou na identificação de jogadores e não jogadores. 

6.3.4 Questionário de desempenho acadêmico (QDA) 

Este questionário (Apêndice 3) foi desenvolvido pelo autor do projeto, a fim de 

investigar o desempenho acadêmico do participante. O QDA possui questões sobre o índice 

de aproveitamento do último semestre completo no curso (IA, média das notas das disciplinas 

do semestre), índice de aproveitamento acumulado (IAA, média das notas de todas disciplinas 

cursadas), assim como o índice de aproveitamento das disciplinas aprovadas (IAP, média das 
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notas de todas disciplinas cursadas e aprovadas). O QDA contribuiu com o objetivo específico 

c. 

6.3.5 Escala de dependência de jogos eletrônicos (ESDEJE) 

A Game Addiction Scale (GAS) foi desenvolvida originalmente por Lemmens, 

Valkenburg e Peter (2009). Em 2015, realizou-se sua adaptação para o contexto brasileiro, 

nomeando-a como Escala de Dependência de Jogos Eletrônicos (ESDEJE, Anexo 1) (Lemos, 

Conti, & Sougey, 2015). Este instrumento possui 21 itens em escala Likert de cinco pontos 

(nunca; raramente; algumas vezes; frequentemente; muito frequentemente) divididos em sete 

categorias: saliência, tolerância, modificação do humor, retrocesso, recaída, conflito e 

problemas. Apenas o escore total da escala foi utilizado, variando ente o mínimo de 21 pontos 

e o máximo de 105 pontos. 

No estudo de validação original do instrumento (Lemmens et al., 2009), houve a 

participação de dois grupos amostrais entre 12 e 18 anos, com 644 e 573 indivíduos. A 

consistência interna do instrumento foi considerada alta (α de Cronbach = 0,94 e 0,92). No 

estudo de adaptação à população brasileira (Lemos et al., 2015) houve a participação de 100 

universitários com média de idade de 20,95 anos, onde também constatou-se uma alta 

consistência interna deste instrumento (α de Cronbach = 0,92). 

O ESDEJE contribuiu com a pesquisa com informações sobre comportamentos 

patológicos de uso de VG, possibilitando verificar relações entre os escores de dependência e 

tempo despendido com VG, com possíveis impactos para atenção sustentada (complementar 

ao objetivo específico b). 

6.4 Procedimentos de coleta de dados  
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Os participantes foram convidados a contribuir com a pesquisa por meio de cartazes 

de divulgação espalhados pelo campus universitário, bem como emails institucionais. Em 

complemento também utilizou-se a técnica de amostragem não probabilística bola de neve, 

em que os participantes da pesquisa indicaram outros participantes em potencial (Bernard, 

2011; Vinuto, 2014).  

Etapa online 

Os interessados entraram em contato pelo email de divulgação da pesquisa. Por este 

email, os participantes receberam um convite (Apêndice 4). O convite foi composto por um 

texto no corpo do email, constando uma breve apresentação da pesquisa e os critérios para 

participação. Os indivíduos caracterizados conforme os critérios requisitados no email 

responderam o email sugerindo opções de datas e horários para a participação presencial. O 

tempo estimado para concluir a etapa online foi de 5 minutos. 

Etapa presencial 

Na etapa presencial, os participantes foram atendidos individualmente na Sala de 

Pesquisas de Psicologia, Bloco E do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. 

Primeiramente, o participante recebeu o TCLE (Apêndice 5). Apenas após ler, concordar e 

assinar o termo a pesquisa teve continuidade e o participante teve contato com os 

instrumentos a seguir. 

O primeiro instrumento entregue ao participante foi o questionário sociodemográfico. 

Em seguida, o participante foi posicionado sentado em frente ao computador e recebeu 

instruções orais sobre a tarefa computadorizada CPT II. Quando este compreendeu a tarefa 

adequadamente, o CPT II foi iniciado. A atividade seguinte foi o Questionário de 

Desempenho Acadêmico (QDA, Apêndice 3). Para responder ao QDA, havia um notebook à 

disposição do participante, a fim de facilitar a verificação de seus dados pelo portal da 
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universidade, no site www.cagr.ufsc.br. Por fim, foi aplicado o Questionário de Hábitos com 

Videogames e o ESDEJE. O tempo aproximado para concluir a etapa presencial foi de 40 

minutos. 

6.5 Procedimentos Éticos  

Esta pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da UFSC (CEPSH), com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 

03609418.0.0000.0121. A coleta de dados da etapa presencial ocorreu após a assinatura do 

participante no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice 5) nos quais 

estão elucidadas as condições da pesquisa.  

Foi garantida a confidencialidade, proteção e privacidade de todos participantes. Para 

isso, todos os dados e computadores envolvidos na pesquisa são protegidos com senha, onde 

apenas o pesquisador e sua orientadora (pesquisadora responsável pela pesquisa) possuem 

acesso. No entanto, um risco inerente à pesquisa é a remota possibilidade da quebra do sigilo, 

mesmo que involuntário e não intencional (tal como roubo de computadores). Outro risco 

desta pesquisa trata do cansaço mental ou sonolência após responder aos testes 

computadorizados, visto que demandaram a atenção e concentração do participante por 

aproximadamente 16 minutos. Para evitar qualquer prejuízo ao participante, foi explicitado 

que ele poderá interromper sua participação em qualquer momento, sem ter que apresentar 

qualquer justificativa. A presente pesquisa seguiu as diretrizes e normas regulamentadoras 

compreendidas na resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.  

6.6 Análise dos dados  

A análise de dados do Estudo 1 foi constituída pelo processo de revisão narrativa, em 

que formulou-se tópicos com diferentes limitações metodológicas de pesquisas sobre a prática 

http://www.cagr.ufsc.br/
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com VG. Para cada limitação foram analisados e discutidos os impactos científicos (referentes 

à validade dos resultados), bem como possíveis alternativas metodológicas para superar estas 

limitações. 

Para a análise de dados do Estudo 2, utilizou-se o software STATA versão 14 

(StataCorp LLC, Texas, USA). As primeiras análises compuseram as estatísticas descritivas 

da amostra, enquanto as estatísticas inferenciais foram direcionadas a responder os objetivos 

da pesquisa. Considerou-se como variável dependente o desempenho em atenção sustentada 

avaliado pelo CPT II, enquanto a variável independente principal foi a categorização dos três 

grupos de participantes: JVA e JVNA, bem como não jogadores. Informações mais detalhadas 

sobre o processo de análise de dados foram descritas no método dos Estudos 1 e 2. 

7. ESTUDO 1:  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS EM PESQUISAS SOBRE A 

PRÁTICA COM VIDEOGAMES: UMA REVISÃO
3
 

7.1 Resumo 

Os benefícios e prejuízos cognitivos decorrentes da prática com VG ainda não são 

totalmente consensuais entre pesquisadores. O presente estudo tem o objetivo de compor uma 

revisão narrativa incluindo artigos empíricos e de revisão, a fim de mapear e debater os 

impactos de limitações metodológicas em pesquisas envolvendo a prática com VG e propor 

alternativas para superá-las. Foram incluídos nesta revisão artigos científicos nos idiomas 

português e inglês, oriundos de bases de dados científicas. Como resultado, foram 

organizados tópicos temáticos compilando contribuições de diversos autores, bem como 

comentários e críticas originais, que poderão fomentar avanços metodológicos e orientações 

para novas produções entorno da prática com VG. 

                                                 
3
 O artigo derivado do Estudo 1 foi submetido para a revista Psicologia em Pesquisa (ISSN 1982-1247) em 

Dezembro de 2019. No processo de submissão informou-se que o estudo foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através do Programa de Demanda 

Social.   
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Palavras-chave: Limitações; Videogame; Revisão. 

7.2 Abstract 

Cognitive benefits and impairments of video game practice are not yet fully agreed 

among researchers. This article aims to compose a narrative review including empirical and 

review articles, in order to map and debate the impacts of methodological limitations in 

research involving regular video game practice and to propose alternatives for overcome 

them. This review included scientific articles in Portuguese and English scientific databases. 

As a result, thematic topics were organized compiling contributions from various authors, as 

well as original commentaries and critiques, which could promote methodological advances 

and guidelines for new productions regarding video game practice. 

Keywords: Limitations; Video Game; Review. 

7.3 Resumen 

Los beneficios cognitivos y las deficiencias de la práctica de los videojuegos aún no 

son totalmente consensuales entre los investigadores.  Este artículo tiene como objetivo 

componer una revisión narrativa que incluya artículos empíricos y de revisión, con el fin de 

mapear y debatir los impactos de las limitaciones metodológicas en la investigación acerca de 

la práctica regular con videojuegos y proponer alternativas para superarlos. Esta revisión 

incluyó artículos científicos en portugués e inglés de las bases de datos científicas. Como 

resultado, se organizaron temas temáticos compilando contribuciones de varios autores, así 

como comentarios y críticas originales, que podrían fomentar avances metodológicos y 

directrices para nuevas producciones en torno a la práctica de los videojuegos. 

Palabras clave: Limitaciones; Video Juego; Revisión. 
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7.4 Introdução 

Os VG são tecnologias promissoras para o treinamento de habilidades cognitivas 

devido seu caráter lúdico e sua capacidade de simulação de situações cotidianas (Enriquez-

Geppert, Huster, & Herrmann, 2013), bem como sua popularidade entre adultos e crianças 

(Entertainment Software Association, 2014). Embora não haja consenso na literatura sobre a 

relação entre a prática regular com VG e benefícios ou prejuízos cognitivos, há uma 

quantidade substancial de evidências que indicam efeitos positivos dos jogos sobre as funções 

atencionais (Boot et al., 2011; Colzato et al., 2013). No entanto, estudos de revisão (Boot et 

al., 2011; Palaus et al., 2017) e pesquisas empíricas (Unsworth et al., 2015) pontuam críticas e 

limitações metodológicas em pesquisas sobre  que devem ser discutidas; estas partem desde a 

definição de VG até as implicações sobre a escolha entre delineamentos experimentais, 

cuidados no recrutamento dos participantes, entre outros aspectos. Discutir tais limitações é 

fundamental para o avanço do conhecimento sobre o impacto dos VG em processos 

psicológicos e pode ajudar a clarificar a falta de consenso entre pesquisas. O objetivo deste 

estudo, através de uma revisão narrativa com artigos empíricos e de revisão, é mapear e 

debater as limitações metodológicas em pesquisas envolvendo a prática regular com VG, seus 

potenciais impactos, e propor possíveis alternativas para superá-las. 

7.5 Método 

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa. Segundo Rother (2007), este 

tipo de revisão é adequado para discutir o estado da arte sobre determinado tema, juntamente 

a uma análise crítica dos autores. Foram pesquisados artigos científicos sobre a prática com 

VG e domínios cognitivos, sem critério de ano de publicação, nos idiomas português e inglês 

nas bases de dados Web of Science, BVSalud, LILACS, PubMed, PsycINFO e Scielo. Foram 

incluídas publicações de estudos de revisão e empíricos, tanto transversais, quanto 
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longitudinais. A partir da leitura dos artigos selecionados, realizou-se a compilação de 

limitações metodológicas das pesquisas sobre a prática com VG, seguida de uma discussão 

crítica destas limitações e da proposição de contribuições para possíveis soluções. As 

limitações foram organizadas em tópicos temáticos, descritos a seguir. 

7.6 Resultados e discussão 

7.6.1 Videogames, vídeo games ou vídeo-games? 

Artigos científicos nacionais e estrangeiros utilizam diferentes variações na escrita da 

palavra videogame, tal como video-game (Gentile, 2009) ou video game (Green & Bavelier, 

2003). Todo conteúdo apresentado nesta revisão foi fruto de buscas abrangendo as variações 

deste conceito, com intuito de evitar perdas.  

No entanto, há outros termos similares que se referem à mesma tecnologia, tal como 

videojogos, comumente utilizado por portugueses (Lopes & Oliveira, 2013), consoles 

(Stocco, da Silva, & de Melo, 2015), jogos eletrônicos (Abreu, Spritzer, Góes, & Karam, 

2008) e jogos digitais (Savi & Ulbricht, 2008). Esta extensa variedade de nomenclaturas pode 

ter implicações em revisões de literatura, dificultando o acesso ao total de produções nesta 

área, bem como ao diálogo entre seus dados. A padronização é uma alternativa para este 

problema. Tendo em vista o contexto brasileiro, o presente estudo aderiu e sugere o uso do 

termo videogame (sem hífen e sem acentuação), por ser reconhecido no vocabulário 

ortográfico da Academia Brasileira de Letras (2018). 

7.6.2 Quais tecnologias são consideradas videogames? 

Diferentes tecnologias compõem as variadas plataformas de VG. Segundo a Pesquisa 

Game Brasil (2018), a plataforma de VG mais popular é o smartphone (84%), seguido pelo 

console (46%) e computador (45%). Dentre os principais motivos para o destaque dos 
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smartphones, está a variedade de aplicativos e funcionalidades anexadas a estes aparelhos, tal 

como na área da comunicação, redes sociais, localização (mapas) e entretenimentos, que 

tornam o mobile gaming uma experiência diferenciada frente às outras plataformas 

(Academia Brasileira de Letras, 2018; Feijoo, Gómez-Barroso, Aguado, & Ramos, 2012). 

Algumas pesquisas não especificam em seus métodos as plataformas incluídas em 

estudos envolvendo jogadores de VG (Green & Bavelier, 2007; Mishra, Zinni, Bavelier, & 

Hillyard, 2011; Wood, Griffiths, & Parke, 2007), porém, grande parte das pesquisas incluem 

múltiplas plataformas (Delfabbro, King, Lambos, & Puglies, 2009; Salguero & Morán, 2002; 

Simons, de Vet, Brug, Seidell, & Chinapaw, 2014). Com base nestas informações, sugere-se a 

necessidade de as pesquisas na área se atentarem sobre todas as formas como os VG se 

apresentam, evitando a negligência de tecnologias de alto impacto para as novas gerações, 

como os smartphones. Do mesmo modo, tecnologias futuras podem exigir atualizações sobre 

o conceito de VG, influenciando o modo como investigamos este fenômeno. 

7.6.3 Categorização de videogames de ação e não ação 

A fim de tornar a classificação dos VG mais específica, existe uma tendência na 

literatura em agrupar VG nas categorias de ação ou não ação. Os VG de ação são 

caracterizados pela alta velocidade de estímulos e eventos, alta demanda cognitiva, perceptiva 

e motora em prol da manutenção do desempenho, assim como a imprevisibilidade temporal e 

espacial, que implica no processamento de estímulos periféricos (Green, Li, & Bavelier, 

2010). Os VG de ação são definidos por suas características estruturais, que incluem respostas 

rápidas para identificação de estímulos entre distratores, assim como rastreio e interação com 

objetos em movimento e gerenciamento de tarefas simultâneas (Hubert‐Wallander et al., 

2010).  
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Em uma pesquisa de meta-análise (Bediou et al., 2018), foram definidos quatro 

critérios objetivos para considerar um VG de ação, sendo estes: ritmo de jogo acelerado; alta 

demanda perceptual, motora, de memória de trabalho, planejamento e objetivos; alternância 

entre atenção ampla e focalizada; aglomeração e distração de estímulos. Neste trabalho, os 

autores reconhecem que seguiram estritamente estes critérios, não incluindo diversos jogos 

previamente incluídos como VG de ação por outras pesquisas. Os VG de ação costumam ser 

observados em gêneros de VG como first person shooter e third person shooter (Bediou et 

al., 2018), detalhados no tópico seguinte. 

VG de ação têm se mostrado um recurso promissor para o aprimoramento de 

habilidades cognitivas (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012; Green & 

Bavelier, 2015; Green, Sugarman, Medford, Klobusicky, & Bavelier, 2012). Há indícios que 

JVA, em comparação com não jogadores, apresentam melhor desempenho em velocidade de 

resposta no Attentional Network Test, o qual avalia três domínios da atenção: alerta, 

orientação e controle executivo (Dye, Green, & Bavelier, 2009b). Benefícios da prática com 

VG de ação também foram observados em pesquisas envolvendo habilidades de atenção 

espacial (Useful Field of View Task) (Feng et al., 2007; Green & Bavelier, 2003), atenção 

visual (R. Li, Polat, Scalzo, & Bavelier, 2010; Mishra et al., 2011) e atenção sustentada (Dye 

et al., 2009a). 

Por outro lado, VG de não ação são caracterizados por ritmos mais lentos, focados em 

habilidades de planejamento, ambientes mais estáticos (pouca movimentação do cenário 

virtual) (Hubert‐Wallander et al., 2010). Comumente, VG de não ação estão presentes em 

gêneros de VG como role-playing games (RPG) (Krishnan, Kang, Sperling, & Srinivasan, 

2013), puzzles (Green & Bavelier, 2003), ou estratégia em tempo real (Tsai, Cherng, & Chen, 

2013).  É notável que grande parte das pesquisas experimentais focam nos impactos de VG de 

ação, enquanto os de não ação são alocados na condição controle (Oei & Patterson, 2014a), 
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partindo da premissa que estes VG exercitam habilidades espaciais e atencionais em baixa 

escala (Feng et al., 2007). No entanto, estudos prévios com diferentes jogos de não ação 

apontam impactos positivos em habilidades cognitivas, tal como rotação mental (Sims & 

Mayer, 2002), alternância entre tarefas, memória de trabalho e raciocínio (Basak et al., 2008). 

Logo, estes dados sugerem que esta categoria de jogos também possui potencial benéfico 

sobre funções executivas, e que possivelmente impactam habilidades distintas daquelas 

observadas com VG de ação (Oei & Patterson, 2014a). 

Se, por um lado, a categorização entre VG de ação e não ação proporciona pesquisas 

mais específicas (contrapondo a ―tradicional‖ comparação entre jogadores e não jogadores de 

VG), por outro lado há ressalvas e limitações que devem ser consideradas. O conceito de 

―jogo de ação‖ é excessivamente amplo, englobando uma variedade de gêneros de VG que 

possuem diferenças significativas entre si (Dobrowolski, Hanusz, Sobczyk, Skorko, & 

Wiatrow, 2015; Palaus et al., 2017).  

Um exemplo deste caso pode ser constatado na comparação entre o gênero de luta com 

o gênero first person shooter, visto que este último demanda mais recursos atencionais e 

habilidades visuoespaciais adequadas para estímulos mais rápidos (Palaus et al., 2017). Ainda 

que ambos possam ser categorizados como VG de ação, as discrepâncias entre os gêneros de 

VG reforçam a necessidade de estudos criteriosos e sensíveis a estas diferenças e seus 

respectivos impactos cognitivos, um debate ainda recente na literatura (Dobrowolski et al., 

2015). 

7.6.4 Categorização de videogames por gêneros 

VG também podem ser categorizados por gêneros com base em sua jogabilidade, 

regras e objetivos de jogo (Dobrowolski et al., 2015), bem como diferentes características 

estruturais (Deleuze, Christiaens, Nuyens, & Billieux, 2017), elucidadas no decorrer deste 
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tópico. No entanto, ainda que alguns gêneros de VG se aproximem do rótulo de ação ou não 

ação, isso não é uma regra. Grande parte dos jogos categorizados como first person shooter 

(FPS, tiro em primeira pessoa) por exemplo, são categorizados como jogos de ação em 

diversas pesquisas (Dobrowolski et al., 2015; Green & Bavelier, 2007; Green et al., 2012), 

mas isso não é uma regra.  

Os jogos de FPS são estruturados simulando que o jogador está em uma batalha com 

armas de fogo, na perspectiva do próprio combatente, segurando uma arma. Os FPS se 

caracterizam por colocar os jogadores em constante situação de confronto, implicando que 

reajam mais rapidamente que seus oponentes para sobreviver. Sendo assim, suas 

características estruturais exigem habilidades motoras precisas e rápidas, e costumam 

envolver sistemas de recompensas e objetivos de conquista (Deleuze et al., 2017). Exemplos 

de jogos deste gênero são Counter-Strike, Call of Duty, Halo e Battlefield. VG de third person 

shooter carregam as mesmas características dos FPS, porém observa-se o personagem de trás, 

tal como em Gears of War e Grand Theft Auto V. 

Os massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) são caracterizados 

por ambientes virtuais online compartilhados entre todos os jogadores, ativos 

ininterruptamente (24 horas por dia). Estes ―universos virtuais‖ costumam ser vastos e 

requerem diversas horas ou dias para que os jogadores o conheçam por completo, refletindo o 

aspecto exploratório destes jogos. Os MMORPGs costumam ter extensos sistemas de 

progressão, que orientam os jogadores em conquistas de longo-prazo (o que não impede que 

existam atividades de curto-prazo). Dado as características citadas previamente, a socialização 

com outros jogadores costuma ser recorrente para facilitar a evolução nestes jogos (Deleuze et 

al., 2017). Exemplos de jogos deste gênero são RuneScape, World of Warcraft, Final Fantasy 

XIV e Perfect World.  
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Os multiplayer online battle arena (MOBA) são jogos de batalha em arenas fechadas, 

com duração relativamente breve, em média de 30 a 45 minutos, cujo objetivo é dominar o 

mapa (arena, cenário da batalha) e destruir a base do time oponente. Neste sentido, é 

fundamental a comunicação e o trabalho em equipe. Estes jogos também são caracterizados 

por atividade intensa, que exigem tanto habilidades motoras, quanto estratégicas (Deleuze et 

al., 2017). Exemplos de jogos deste gênero são League of Legends, DOTA e Smite. 

Há também os jogos do gênero puzzle, ou quebra-cabeças, caracterizados por 

demandar habilidades de rotação mental e visualização espacial (Okagaki & Frensch, 1994). 

Exemplos de jogos populares deste gênero são Tetris, Portal 2, Candy Crush e Angry Birds. 

Há estudos que envolvem outros exemplos de puzzles, como o VG Cut the Rope, o qual 

demanda habilidades de resolução de problemas, estratégia e formulação de imagens mentais 

(Oei & Patterson, 2014b). 

Os jogos de estratégia em tempo real (real time strategy, em inglês) costumam ser 

caracterizados pela busca e administração de recursos que serão utilizados em batalhas, 

construções de prédios e estruturas de guerra, por meio do manejo de diversos personagens. 

Podem ser considerados jogos de natureza estratégica, visto que a precisão com o mouse, 

teclado ou controle não costuma ser de grande relevância para o desempenho no jogo 

(Claypool, 2005). Exemplos de jogos deste gênero são Warcraft III, Age of Empires e 

Command and Conquer: Generals. 

O battle royale é um gênero similar ao FPS por envolver armas. No entanto, a 

jogabilidade do FPS se baseia em missões com objetivos específicos (e.g. desarmar uma 

bomba ou salvar um refém). Já as ações tomadas em um jogo battle royale costumam ser 

entorno da sobrevivência perante a ameaça de outros jogadores e o limite do cenário, que vai 

se reduzindo ao passar do tempo (aproximando todos os jogadores, forçando e intensificando 
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os combates). Enquanto os vencedores do FPS são os que cumprem as missões, o vencedor do 

battle royale é o último jogador vivo na partida (Choi & Kim, 2018). Exemplos de jogos deste 

gênero são PlayerUnknown's Battleground, Fortnite e H1Z1: King of the Kill.  

Há ainda uma extensa variedade de gêneros não citados na presente revisão, tal como 

arcades (e.g. Pac-Man, Space-Invaders e Mario Bros), luta (e.g. Street Fighter e Mortal 

Kombat), corrida de carros (e.g. Need for Speed, Midnight Club e Gran Turismo), esportes 

(e.g. FIFA, NBA e Pro Evolution Soccer), entre outros. No trabalho de Apperley (2006) é 

apresentada uma reflexão sobre o modo como os jogos podem pertencer a diferentes gêneros 

simultaneamente. Por fim, há exemplos de jogos com gêneros mistos, tal como Rocket League 

(mistura carros de corrida e futebol), assim como novos gêneros que ainda podem surgir.  

Estas variedades de gêneros de VG reconhecidos na literatura por diferentes 

características estruturais e demandas cognitivas os tornam dificilmente comparáveis (Palaus 

et al., 2017). Pesquisas que realizam o agrupamento binário e comparação entre jogadores e 

não jogadores de VG podem estar simplificando excessivamente o objetivo do estudo. Neste 

sentido, é importante que pesquisas comparativas entre jogadores e não jogadores de VG 

sejam sensíveis ao mapear jogadores destes diferentes gêneros, elucidando com maior clareza 

o impacto do treinamento de diferentes habilidades cognitivas (Latham, Patston, & Tippett, 

2013). Latham et al. (2013) aponta que pesquisas com jogadores de VG não costumam 

abordar a variedade de gêneros que os participantes jogam. Considerando que diferentes 

gêneros implicam em diferentes habilidades cognitivas, é razoável deduzir que jogadores de 

diferentes múltiplos gêneros de VG possam ter benefícios em um escopo ampliado de 

habilidades, assim como jogadores limitados a gêneros específicos de VG possam treinar e ter 

incrementos específicos e menos generalizados. 

7.6.5 Comparação de grupos extremos 
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A comparação de grupos extremos é um delineamento comum entre as pesquisas nesta 

área, em que se considera a prática com VG como uma variável categórica (jogadores versus 

não jogadores) (Unsworth et al., 2015). Primeiramente, a definição de ―jogador regular‖ 

possui grande variação de horas semanais entre as pesquisas. Há estudos que recrutam 

jogadores com quatro (Green & Bavelier, 2003), cinco (Green & Bavelier, 2006), sete (Boot, 

Kramer, Simons, Fabiani, & Gratton, 2008) e até 15 horas semanais (Schenk, Lech, & 

Suchan, 2017), assim como há casos que a frequência semanal não foi um critério de inclusão 

(apenas os meses) (Dye et al., 2009b).  

O critério sobre o tempo que a frequência semanal deve ser mantida também varia 

significativamente entre as pesquisas. Observa-se exemplos de seis meses (Green & Bavelier, 

2003, 2006), um ano (Dye et al., 2009b), dois anos (Boot et al., 2008) e em alguns casos esta 

informação não está presente (Schenk et al., 2017). 

Da mesma forma, a classificação de não jogadores varia desde estudos que delimitam 

nenhum hábito de prática com VG nos últimos dois anos (Basak et al., 2008), assim como há 

casos que permitem a prática de até uma hora por semana (Boot et al., 2008; Hubert-

Wallander, Green, Sugarman, & Bavelier, 2011), enquanto em outras pesquisas esta 

delimitação é vaga, com o critério de ―pouca ou nenhuma prática com VG‖(Colzato et al., 

2010; West, Stevens, Pun, & Pratt, 2008). Na revisão de Palaus et al. (2017) há uma crítica a 

este quadro, uma vez que há estudos que evidenciam alterações em habilidades cognitivas 

com algumas semanas de intervenções com VG, sugerindo que pesquisas com não jogadores 

―puros‖ e pesquisas com não jogadores com algumas horas de experiência podem exprimir 

resultados discrepantes. 

De modo geral, é evidente que não há consenso na literatura sobre uma linha de corte 

para caracterizar tanto jogadores regulares, como não jogadores, limitando as comparações 
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entre pesquisas (Palaus et al., 2017). Uma alternativa ao problema da falta de padronização 

entre pesquisas é se basear no método dos estudos com maior impacto na área. Neste sentido, 

poderá haver mais oportunidades de comparação entre os produtos das pesquisas. Um 

exemplo disso poderia ser o estudo comparativo (jogadores versus não jogadores de VG) de 

Green e Bavelier (2003). Os autores propõem que jogadores regulares devem praticar a 

frequência mínima de quatro sessões semanais de ao menos uma hora nos últimos seis meses, 

enquanto não jogadores deveriam ter pouca ou preferencialmente nenhuma experiência com 

VG. Com base nesta referência, sugerimos tornar estes critérios mais objetivos, categorizando 

como jogadores regulares os indivíduos com a prática de VG de quatro horas semanais nos 

últimos seis meses. Já os não jogadores devem ter nenhum contato com VG, ou no máximo 

uma hora semanal de prática nos últimos seis meses. 

Uma segunda limitação dos estudos com grupos extremos é que, ao definir-se um 

critério mínimo de prática com VG para ser categorizado como um jogador regular, assim 

como critérios para categorizar um não jogador, perde-se a representatividade de parte da 

população localizada entre estes grupos. Para exemplificar este fenômeno, destacamos uma 

pesquisa (Hubert-Wallander et al., 2011) que recrutou jogadores regulares a partir da prática 

de cinco horas semanais no último ano, enquanto não jogares foram selecionados conforme o 

limite de uma hora semanal de prática com VG no mesmo período de tempo. Esta pesquisa 

está excluindo indivíduos com hábito de jogar com duas ou três horas semanais, por exemplo 

(Preacher, Rucker, MacCallum, & Nicewander, 2005), o que inclusive já foi criticado em 

pesquisas na área dos VG (Unsworth et al., 2015).  

A terceira limitação do design de grupos extremos se dá pelo agrupamento de 

indivíduos com experiências discrepantes. Em outras palavras, ao seguir este modelo é 

possível que sejam recrutados e agrupados jogadores com práticas semanais de cinco, dez, 

trinta e cinquenta horas semanais. Como consequência de estarem no mesmo grupo, estes 
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jogadores serão tratados como ―semelhantes‖ - o que é improvável – promovendo a perda de 

sensibilidade sobre a ―quantidade de experiência‖ com VG de cada jogador (Latham et al., 

2013; Unsworth et al., 2015) 

Uma proposta desenvolvida por Unsworth et al. (2015), pode ser discutida em torno 

das três limitações citadas neste tópico. Trata-se do registro livre do número de horas 

semanais, bem como os meses que esta frequência é mantida. Desta forma, ao abordar a 

prática com VG como uma variável de razão (ao invés de categórica) é possível superar as 

limitações citadas anteriormente com análises estatísticas lineares, mantendo a possibilidade 

de desenvolver análises categóricas caso seja de interesse do pesquisador. Neste modelo, a 

categorização de jogadores e não jogadores não é utilizada e passa-se avaliar a prática de VG 

de modo linear, comparando indivíduos com diferentes meses, anos e horas semanais de 

experiência. 

A proposta de Unsworth et al. (2015) sobre o registro livre de horas e meses de prática 

com VG,  também evita a exclusão de participantes não compatíveis com critérios restritivos 

de categorização de não jogadores, assim como os critérios mínimos para jogadores regulares. 

Neste sentido, as análises contínuas permitem a comparação de diferentes meses de prática de 

com VG. 

Por fim, o registro livre de horas e meses de prática com VG também possibilidade 

que a inclusão de participantes com diferentes níveis de experiência deixe de ser um problema 

metodológico e passa a ser, inclusive, um fator positivo em pesquisas de grande porte, onde 

pode haver grande diversidade sobre os hábitos com VG. Por meio desta diversidade, as 

análises contínuas sobre diferentes meses de prática pode ser um dado valioso aos estudos que 

desejam investigar hábitos discrepantes, tal como poucos meses de prática em comparação 

com diversos anos. 
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7.6.6 Histórico com videogames 

Conforme pontuado no tópico Comparação de grupos extremos, pesquisas 

comparativas estabelecem critérios para recrutarem jogadores e não jogadores de VG 

baseando-se na quantidade de horas semanais e meses de prática. No entanto, Latham et al. 

(2013) destacam que este método falha em avaliar o histórico de hábitos com VG dos 

jogadores para além dos critérios de categorização de jogador regular ou não jogador.  

Para ilustrar este problema, imaginemos que uma pesquisa está recrutando jogadores 

regulares com o critério de jogar ao menos cinco horas semanais nos últimos seis meses, 

enquanto não jogadores devem possuir nenhuma prática com VG no mesmo período. Neste 

cenário, um participante que manteve o hábito de jogar dez horas semanais por oito anos 

consecutivos de sua infância e adolescência, mas que nos últimos dois anos não jogou VG 

(e.g. dado as demandas profissionais), este será incluído na pesquisa como um não jogador.  

Segundo Latham et al. (2013), a falta de controle sobre o histórico dos participantes 

pode acarretar classificações controversas de jogadores e não jogadores, as quais podem 

justificar alguns dos resultados negativos na literatura. Em uma publicação posterior, Palaus 

et al. (2017) reconhecem que a investigação da experiência de vida com VG (ou lifetime video 

game experience, em inglês) tende a ser esquecida nas pesquisas.  

Uma possível alternativa a este problema envolve coletar informações sobre hábitos 

do passado com VG, especificando nomes e plataformas dos jogos que os participantes 

tiveram contato, assim como as respectivas horas, meses e a idade que estes VG foram 

praticados. Desta forma é possível mapear se o participante ―se enquadrou‖ no perfil de um 

jogador regular em algum período de vida, assim como visualizar suas práticas com diversos 

VG em diferentes períodos de desenvolvimento.  
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Outra alternativa para mapear habilidades com VG e classificar jogadores e não 

jogadores envolve a utilização de VG de triagem (screening, em inglês). Neste método, 

utiliza-se um escore normativo de desempenho em um determinado VG como parâmetro de 

classificação (Greenfield et al., 1994; Latham et al., 2013). Outra alternativa proposta se 

baseia nos ranks, conquistas e escores de VG comerciais online, que costumam possuir seu 

sistema próprio de classificação de sua player base conforme o desempenho do jogador 

(Latham et al., 2013). No entanto, há uma limitação inerente a este método, visto que um 

jogador pode ter muitas horas de prática em determinado jogo, que podem resultar no 

incremento de diversas habilidades, porém este mantém-se em um rank baixo dado as 

limitações de seus equipamentos (―velocidade‖ do computador ou da conexão com a internet, 

qualidade dos equipamentos periféricos, como mouse e fones de ouvido, por exemplo). Por 

vezes o jogador também pode ser habilidoso em determinado jogo, mas seu foco primário 

estar no entretenimento, não na busca de elevados ranks. 

Com base em uma pesquisa sobre prejuízos da plasticidade neural com avanço da 

idade (Freitas et al., 2011), Latham et al. (2013) sugerem que o mapeamento do histórico com 

VG também é relevante para identificar a idade de início da prática com VG, bem como o 

início de práticas deliberadas
4
, dado que a infância e adolescência são períodos de maior 

suscetibilidade a alterações cognitivas, neurais e perceptuais. Posteriormente, Hartanto, Toh e 

Yang (2016) demonstraram que a idade de início da prática com VG é um melhor preditor de 

desempenho em um paradigma de alternância de tarefas do que a divisão clássica com base 

nos hábitos com VG dos meses recentes (discutido no tópico Comparação de grupos 

extremos: O que é um jogador regular ou não jogador?). Este trabalho foi reconhecido e 

                                                 
4
 Práticas envolvendo exercícios conscientes e estruturados com propósito de melhor o desempenho. Este 

conceito envolve a atenção sobre pontos cruciais de desempenho, amparado por mecanismos de feedback para 

correção intencional de ações (Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993). 



59 

 

 

 

citado por Palaus et al. (2017) no ano seguinte, que inclui entre suas críticas a escassez de 

pesquisas investigando a idade de iniciação aos VG. 

7.6.7 Cuidados no recrutamento de participantes 

Durante o recrutamento de participantes, grande parte das pesquisas sobre VG 

divulgam abertamente seu objeto de estudo, enquanto outros pesquisadores não detalham esta 

informação nos artigos publicados. No entanto, esta transparência na busca por jogadores 

experientes pode gerar alguns efeitos. Jogadores experientes podem sentir-se motivados por 

serem requisitados para a pesquisa, assim como não jogadores podem se desmotivar em 

colaborar com uma pesquisa sobre VG quando este tópico não está entre seus interesses (Boot 

et al., 2011) 

Duas propostas são discutidas por Boot et al. (2011). A primeira sugere a pré-seleção 

de jogadores e não jogadores de modo totalmente desvinculado à pesquisa. Isso pode ocorrer 

da seguinte forma: uma universidade requisita que seus alunos respondam um questionário 

com diversas informações (hábitos de alimentação, dados sociodemográfico, hobbies, prática 

de exercícios, etc), incluindo a prática com VG. Neste método, o laboratório de pesquisa deve 

convidar diretamente os indivíduos com perfis de jogadores e não jogadores, sem a 

necessidade de revelar o tema de estudo. 

A segunda proposta trata de encobrir o tema da pesquisa (no caso, VG) durante a 

divulgação da pesquisa, coletando as informações sobre hábitos com VG no último 

procedimento de pesquisa. Um exemplo disso pode ser executado ao divulgar uma pesquisa 

interessada na investigação da atenção (ou qual for o domínio cognitivo que for interessante à 

pesquisa), sem divulgar o tema VG. Esta sugestão é interessante para atrair um público 

diversificado e evitar um recrutamento ―enviesado‖ em torno dos VG.  
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No contexto brasileiro, estas propostas podem encontrar apoio por meio da resolução 

nº 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. No tópico XV da resolução, o tema 

―pesquisa encoberta‖ foi abordado, reconhecendo que em determinadas circunstâncias alguns 

estudos precisam encobrir os objetivos de pesquisa para obter os resultados fidedignos. 

7.6.8 Variáveis controle adicionais 

Ainda outros aspectos podem ser considerados como variáveis controle cruciais na 

qualidade de uma pesquisa sobre VG. Uma das questões apontadas na revisão de Boot et al. 

(2011) destaca que, dado o interesse sobre o tema, é comum os jogadores se apropriarem de 

notícias sobre benefícios dos VG, o que pode influenciar sua expectativa de desempenho na 

pesquisa. Sendo assim, os autores destacam a necessidade de investigar se o participante 

possui conhecimento sobre pesquisas ou notícias que indiquem impactos positivos do VG 

para habilidades cognitivas.  

Em complemento, tendo em vista que a mídia também pode divulgar malefícios 

atrelados à prática com VG, a investigação sobre o conhecimento de notícias negativas é 

igualmente fundamental. No entanto, apenas os conhecimentos sobre notícias podem ser 

superficiais quando não se investiga a própria crença do participante. Portanto, sugerimos 

também avaliar a(s) crença(s) dos jogadores acerca dos impactos positivos e negativos dos 

VG para habilidades mentais.  

Por fim, a possibilidade de o participante perceber semelhança entre sua experiência 

com VG e a tarefa experimental também é uma variável a ser observada. Conforme discutido 

no tópico ―Cuidados no recrutamento de participantes‖, jogadores podem motivarem-se com 

paradigmas experimentais similares aos VG que estão habituados, enquanto este efeito pode 

não repercutir-se em não jogadores (Boot et al., 2011).  
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7.6.9 Mensuração de desfechos 

No espaço laboratorial, as tarefas para avaliação de desempenho cognitivo são 

altamente controladas e podem se distanciar das demandas complexas do cotidiano (Coutinho 

et al., 2010). Tendo como exemplo um ambiente comum de trabalho, é necessário a 

concentração em tarefas específicas, selecionar informações relevantes (e ignorar as 

irrelevantes), assim como sustentar a atenção em diálogos extensos, recorrer à memória de 

eventos importantes e, por ventura, dividir a atenção enquanto espera-se um telefonema 

importante (Sarter et al., 2001).  

Tendo como exemplo o domínio cognitivo da atenção, um dos tópicos mais estudados 

em relação aos efeitos da prática regular com VG (Palaus et al., 2017), apenas uma parcela 

das pesquisas utilizam tarefas avaliativas que simulam contextos do mundo real (tal como 

observação de radares de voo). Ainda assim, estas avaliações representam um recorte limitado 

da realidade (Szalma, Schmidt, Teo, & Hancock, 2014), possibilitando questionamentos sobre 

a validade ecológica de algumas testagens experimentais (Coutinho et al., 2010). Tendo em 

vista que VG são mídias de alta complexidade, a crítica entorno da validade ecológica pode 

ser extrapolada aos estudos que avaliam seus impactos. Supondo que uma pesquisa compare 

os efeitos da prática de um VG violento e um não violento, o fator violência não será o único 

diferencial entre ambos os jogos, os quais apresentam diferentes características estruturais, 

jogabilidade e objetivos (Elson & Quandt, 2016). Uma alternativa para melhorar o controle 

sobre VG é modificá-los. Há uma extensa possibilidade de customização de VG, incluindo a 

adição ou subtração de conteúdos, modificação de aparências e propriedades de personagens 

que permitem desenvolver pesquisas laboratoriais manipulando variáveis altamente 

específicas (Elson & Quandt, 2016). 
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Algumas avaliações tradicionais podem sofrer restrições com determinados grupos. 

Visualizando o domínio da atenção sustentada como exemplo, sabe-se que o CPT II é uma 

avaliação padrão ouro em pesquisas sobre vigilância, mas considerada inadequada para 

aplicação em crianças de idade pré-escolar. Neste contexto, o desenvolvimento de VG 

adaptados é um recurso promissor, dado sua forma lúdica, mais atrativa e motivadora às 

crianças (Godwin et al., 2015).  Esta e outras pesquisas (Delgado, Uribe, Alonso, & Díaz, 

2016; McPherson & Burns, 2008) demonstram como a utilização de VG é promissora em 

promover avaliações com público infantil, o que pode ser extremamente relevante em uma era 

em que as mídias digitais estão progressivamente mais integradas em nosso cotidiano (Paulus, 

Sinzig, Mayer, Weber, & von Gontard, 2018) e as novas gerações estão cada vez mais 

familiarizadas com VG (Yelland & Lloyd, 2001). 

Por fim, o viés de publicação é um fenômeno dado de modo geral em pesquisas, onde 

há a tendência de aceitação de pesquisas com resultados positivos, em detrimentos de 

desfechos negativos ou inconclusivos, o que também deve ser considerado na área dos VG 

(Kato, 2010). Felizmente neste campo também há grande interesse entorno de efeitos 

negativos desta tecnologia (Ferguson, 2011), porém dado o menor interesse na publicação de 

resultados inconclusivos, é plausível concluir que pesquisas que não atestaram impactos de 

VG para a saúde sejam publicadas em menor escala (Kato, 2010). 

7.7 Considerações finais 

O presente trabalho ilustrou possibilidades de avanços em pesquisas sobre VG, com 

destaque para tópicos comuns às abordagens experimentais. As discussões se concentraram 

em limitações metodológicas que, em parte, surgiram diante da extensa variedade de 

pesquisas e descobertas sobre o tema dos VG no decorrer das últimas décadas, mas que 

carecem de coesão entre as estratégias metodológicas de pesquisa.  
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A fim de contribuir com esta área e auxiliar na produção de trabalhos futuros, 

discutimos os impactos destas limitações e sistematizamos algumas propostas para pesquisas 

sobre VG. Dentre os tópicos elaborados, encontram-se discussões conceituais, reconhecendo 

as discrepâncias entre as preferências dos pesquisadores quanto à nomenclatura dos VG, bem 

como um mapeamento sobre quais tecnologias e plataformas compõem os VG da atualidade. 

Também levantou-se vantagens e limitações dos principais modos de categorizações de VG 

(ação e não ação ou por gêneros), assim como estratégias para desenvolver o principal modelo 

em estudos comparativos: o design de grupos extremos. Além disso, compilou-se uma série 

de controles que podem impactar significativamente sobre a estrutura de métodos de pesquisa, 

incluindo o mapeamento do histórico com VG e orientações para recrutamentos e divulgação 

de pesquisas. Por fim, foram discutidas limitações de paradigmas experimentais a respeito de 

validade ecológica e restrições de testagens com determinados públicos alvos, bem como o 

impacto do viés de publicação materiais com desfechos negativos ou inconclusivos em 

pesquisas sobre VG. 

 Assim como a recente popularidade dos smartphones transformou a indústria dos VG 

e o comportamento dos consumidores, pesquisas futuras deverão estar atentas sobre novas 

tecnologias inseridas no mercado de entretenimento que poderão constituir as novas 

plataformas de VG. Neste sentido, as pesquisas nesta área deverão se renovar, a fim de 

compreender os impactos cognitivos, bem como seus reflexos para saúde, educação e 

desenvolvimento humano. Por fim, considerando o constante crescimento do mercado de VG, 

o grande volume de pesquisas sobre os mesmos, e o potencial impacto destes para a cognição, 

destaca-se que revisar as limitações metodológicas dos estudos é especialmente relevante por 

dois motivos: garantir que estes sejam cada vez mais representativos deste diversificado 

universo; e viabilizar que os resultados sejam comparáveis e possam ser devidamente 

contrastados. 
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8.1 Resumo 

A atenção sustentada, caracterizada com a alocação da atenção em uma atividade 

específica por períodos extensos, é um domínio cognitivo presente em atividades essenciais 

na rotina de jovens universitários que dispendem muitas horas em sala de aula, concentrando 

a atenção em aulas expositivas, realização de exercícios e estudos para provas. Este estudo 

quasi-experimental investigou a relação entre a prática regular com videogames e a habilidade 

de atenção sustentada avaliada através do CPT II. Para isso, colaboraram com a pesquisa 122 

universitários da região metropolitana de Florianópolis. Conforme o número de horas 

semanais de prática com videogames, os respondentes foram divididos entre jogadores de 

videogame de ação (JVA) e não ação (JVNA), bem como não jogadores. Os participantes 

foram submetidos a uma bateria de testes, em que se avaliou o desempenho em atenção 

sustentada, dados sociodemográficos e de hábitos com videogames. As primeiras análises 

demonstram que, em comparação aos JVNA e não jogadores, o grupo de JVA apresenta 

menor tempo de reação, porém este desempenho ocorre em função do trade-off com mais 

erros de comissão. Os erros de omissão e detectabilidade também foram significativamente 

piores no grupo JVA. Análises posteriores demonstram que a divisão entre os três grupos 

perde significância em relação ao desempenho em atenção sustentada ao controlar o impacto 

de variáveis intervenientes, tal como o nível de crença sobre benefícios de videogames, sexo e 

conhecimento sobre benefícios de videogames. Em complemento, a comparação entre sexos 

apresentou significância com relação ao desempenho atencional, em que os homens tendem a 

responder mais rápido e mulheres cometem menos erros. Como conclusão, os achados 

sugerem que a prática regular com videogames de ação e não ação não possuem relação com 

desempenho atencional, assim como pesquisas futuras devem se atentar sobre os impactos de 

variáveis intervenientes, como a comparação entre sexos.  

Palavras-chave: Atenção Sustentada; Videogames; CPT II; Conners’ CPT. 
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8.2 Abstract 

Sustained attention, defined as the allocation of attention to a specific activity over 

extended periods, is a cognitive domain present in essential activities in the routine of college 

students who spend many hours in the classroom, focusing attention on lectures, performing 

exercises and studying for tests. This quasi-experimental research investigated the 

relationship between regular video game practice and sustained attention, assessed through 

CPT II. For this, 122 students from the metropolitan region of Florianópolis were recruited. 

According to the weekly hours of video game practice, participants were categorized as action 

video game players (JVA), non-action video game players (JVNA) and non-players. 

Participants performed a battery of tests, which assessed performance in sustained attention, 

sociodemographic data and video game habits. The first analyzes demonstrated that the JVA 

group has faster reaction time, but this performance is due to trade-off with commission 

errors. Omission and detectability errors were also significantly worse in the JVA group. 

Further analysis demonstrates that the categorization and comparison between the groups 

loses significance in sustained attention performance by controlling the impact of intervening 

variables, such as the level of belief about video game benefits, gender, and knowledge about 

video game benefits. In addition, the comparison between genders was significant regarding 

attentional performance, where men tend to respond faster and women make fewer errors. In 

conclusion, the findings suggest that regular practice with action and non-action video games 

is unrelated to attentional performance, as future research should focus on the impacts of 

intervening variables, such as sex comparison. 

Keywords: Sustained Attention; Video Games; CPT II; Conners’ CPT. 

8.3 Introdução 
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A atenção sustentada é compreendida como a alocação da atenção em uma 

determinada tarefa por períodos extensos (Sarter et al., 2001). É um domínio fundamental na 

modulação de resposta a estímulos, monitoramento de conflitos, inibições de comportamentos 

indesejados (Barkley, 1997) e otimização do processamento de informações relevantes 

(Esterman, Rosenberg, et al., 2014). Neste sentido, evidências apontam que a habilidade de 

atenção sustentada pode ser interessante ao público de jovens adultos, que em grande parcela 

dedicam-se a intensos estudos universitários, sendo crucial para qualidade da vida pessoal e 

acadêmica (Harnishfeger & Bjorklund, 1994; Zimmerman, 2012). 

Adicionalmente, problemas como transtorno de déficit de atenção (TDAH) ocorrem 

aproximadamente em 2.8% da população adulta mundial (Fayyad et al., 2017), o que 

proporcionalmente corresponde a 5,86 milhões de brasileiros. Apesar deste trabalho não 

envolver a população clínica, ou direcionar-se ao estudo do TDAH, é importante a 

investigação de tecnologias que podem impactar positiva ou negativamente sobre a habilidade 

de atenção.  

Sendo assim, estudos prévios com envolvendo a relação entre e atenção sustentada e 

videogames (VG) foram realizadas, em busca de alternativas para o treino atencional com alta 

popularidade entre jovens adultos, visto que 48% dos jogadores estão entre 21 e 35 anos de 

idade (Newzoo, 2017). Resultados indicam que indivíduos com hábitos regulares de jogar VG 

apresentaram melhores escores basais de atenção sustentada em comparação aos não 

jogadores (Dye, Green, & Bavelier, 2009a), no entanto, nem todas as pesquisas estão 

alinhadas com esta evidência (Unsworth et al., 2015). Outros resultados apontam que o uso 

patológico de VG pode prejudicar desempenho acadêmico (van Rooij et al., 2014), carecendo 

de mais pesquisas sobre o tema. 
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Em complemento, diversas limitações metodológicas já foram apresentadas em 

pesquisas prévias (Boot et al., 2011; Palaus et al., 2017; Unsworth et al., 2015), as quais 

devem ser discutidas e avançadas conforme a elaboração de novas pesquisas. Dentre estas 

limitações, a extensa variedade de VG impossibilita que jogadores regulares de VG serem 

comparados em um único grupo, carecendo estudos que aprofundem sobre a composição de 

diferentes VG e comparando praticantes de diferentes modalidades (gêneros de VG). Sendo 

assim, o objetivo primário deste estudo foi comparar o desempenho da atenção sustentada de 

jogadores de videogames de ação (JVA) e não ação (JVNA), bem como não jogadores. Como 

objetivos secundários, buscou-se correlacionar o tempo de experiência com VG e o 

desempenho da atenção sustentada, assim como comparar o desempenho acadêmico de 

jogadores regulares e não jogadores. 

8.4 Método 

8.4.1 Participantes 

A amostra contou com a colaboração de 122 universitários, recrutados por 

conveniência após a divulgação por banners espalhados pelo campus universitário (Apêndice 

20 e 21). Os critérios de inclusão foram: idade entre 18 e 30 anos; visão normal ou corrigida 

por lentes; não ter diagnóstico que envolva prejuízos neurológicos ou cognitivos, assim como 

não ter diagnóstico de algum transtorno mental.  

Utilizou-se um critério de exclusão definido após a coleta de dados, em que o 

participante deveria enquadrar-se no perfil de jogador regular de VG (prática de VG no 

mínimo de quatro horas semanais nos últimos seis meses) ou não jogador (máximo de uma 

hora semanal de prática com VG nos últimos seis meses e nenhum contato com VG de ação). 

Para determinadas análises, realizou-se a divisão entre três grupos: jogadores regulares foram 

divididos entre jogadores de VG de ação (JVA) e VG de não ação (JVNA), enquanto não 
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jogadores permaneceram com a mesma composição. Por fim, apenas para as análises 

envolvendo desempenho acadêmico, possuir o valor da média das notas do último semestre 

cursado (índice de aproveitamento, IA) também foi um critério de exclusão.  

8.4.2 Instrumentos 

Questionário sociodemográfico: Contém questões sobre o nome, idade, sexo, situação 

conjugal, naturalidade (estado e cidade), curso de graduação que o indivíduo está vinculado, 

fase atual de progressão no curso, renda familiar, consumo de medicamentos, horas de sono, 

nível de sonolência, consumo de energéticos, prática de exercícios físicos e desempenho 

acadêmico por meio do IA: índice de aproveitamento (média entre as notas do último 

semestre cursado). 

Conners’ continuous performance test (CPT II): O CPT II (Conners, 2004) foi utilizado 

para avaliação da atenção sustentada, por meio do software The Psychology Experiment 

Building Language , versão 2.1. Nesta avaliação os participantes foram instruídos a responder 

apertando a barra de espaço para todas as letras que observarem (estímulos alvo, 10% das 

ocorrências), com exceção da letra X (estímulo não-alvo, 90% das ocorrências), da maneira 

mais rápida e precisa possível. A cada bloco de 20 estímulos alterava-se aleatoriamente o 

intervalo entre estímulos para o tempo de um, dois ou quatro segundos. O tempo de 

apresentação dos estímulos foi de 250 ms. A tarefa possuiu duração de 14 minutos. Os índices 

escolhidos para a presente pesquisa foram tempo de reação das respostas corretas (TR), erros 

de comissão (EC), erros de omissão (EO), detectabilidade (d’) e estilo de resposta (ß). 

Questionário de hábitos com videogames (QHVG): Este questionário (Apêndice 2) foi 

utilizado para mapear e a rotina e as práticas com VG dos participantes. Dentre as 

informações registradas, estão o nome dos jogos, horas semanais e os meses prática. Também 

investigou-se se o respondente foi um jogador regular em algum período passado de sua vida 
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e se possui conhecimento sobre pesquisas ou notícias que indiquem benefícios e malefícios do 

VG para habilidades mentais. Outras duas questões verificaram se o participante acredita na 

influência dos VG sobre habilidades mentais, e outras duas questões investigaram o nível 

desta crença por meio de uma escala.  

Escala de dependência de jogos eletrônicos (ESDEJE): Esta escala (Anexo 1) foi utilizada 

a fim de mapear comportamentos problemáticos de prática com VG. Apesar de o objetivo 

central do estudo não envolver a temática da dependência, a escala ESDEJE foi utilizada 

como uma medida sobre comportamentos disfuncionais de proximidade com os VG, 

complementar ao número de horas de prática.  

A escala foi criada em desenvolvida em inglês (Lemmens et al., 2009) e 

posteriormente validada com a população brasileira (universitários) com alta consistência 

interna (α de Cronbach = 0,92) (Lemos et al., 2015). Possui 21 itens em escala de cinco 

pontos (nunca; raramente; algumas vezes; frequentemente; muito frequentemente) divididos 

em sete categorias: saliência, tolerância, modificação do humor, retrocesso, recaída, conflito e 

problemas. Apenas o escore total da escala foi utilizado, variando ente o mínimo de 21 pontos 

e o máximo de 105 pontos. 

8.4.3 Procedimentos 

A pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da UFSC, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 

03609418.0.0000.0121. Os participantes foram atendidos individualmente em uma sala 

experimental, em que primeiramente o participante recebeu o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido elucidando todos os detalhes da pesquisa. Apenas após concordar e assinar o 

termo os instrumentos da pesquisa foram apresentados. O primeiro instrumento entregue ao 

participante foi o questionário sociodemográfico. Em seguida o participante foi posicionado 
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sentado em frente ao computador e recebeu orientações sobre a tarefa computadorizada CPT 

II e a realizou por 14 minutos. Por fim, foi aplicado o QHVG e o ESDEJE. O tempo 

aproximado para concluir a pesquisa e liberar o participante foi de 40 minutos. 

8.4.4 Análise de dados 

A análise dos dados foi realizada pelo software STATA versão 14 (StataCorp LLC, 

Texas, USA). As primeiras análises foram elaboradas com os dados sociodemográfico e de 

hábitos com VG por meio de estatística descritiva, com intuito de obter um perfil geral da 

amostra e das variáveis, utilizando média e desvio padrão, assim como frequência e 

porcentagem conforme a composição da variável.  

Tendo em vista o objetivo primário da pesquisa, a variável independente foi a 

categorização dos três grupos de participantes: JVA, JVNA e não jogadores. Como variável 

dependente considerou-se o desempenho em atenção sustentada mensurado cinco variáveis do 

CPT II: TR, EC, EO, d' e ß. Estes dados foram processados como variáveis contínuas. Menor 

TR, EC e EO, refletem melhor desempenho atencional, enquanto o oposto é valido para d'.  

A análise de variância (ANOVA) foi conduzida para responder este objetivo, 

comparando o desempenho atencional entre os grupos. Também sobre o objetivo primário, 

análises de teste t de Student e Qui-quadrado foram realizadas a fim de verificar possíveis 

diferenças entre características sociodemográficas e de hábitos com VG entre jogadores 

regulares e não jogadores. Análises de covariância (ANCOVA) e ANOVA de duas vias foram 

realizadas para controlar o impacto das variáveis diferentes entre os grupos, enquanto 

comparou-se o desempenho atencional entre os três grupos. 

A respeito dos objetivos secundários, análises de correlação de Pearson foram 

realizadas apenas com o grupo de jogadores regulares para verificar a relação entre o tempo 

de experiência com VG e o desempenho em atenção sustentada. A respeito do último objetivo 
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secundário, o desempenho acadêmico foi considerado como variável dependente, enquanto a 

categorização de jogadores e não jogadores foi a variável independente. Análise de teste t de 

Student foi realizada para comparar o desempenho acadêmico entre estes dois grupos. 

Todas as variáveis, sociodemográficos e de hábitos com VG apresentaram distribuição 

normal por meio do teste Kolmogorov-Smirnov (p > .05). Não foi necessário a utilização de 

testes não paramétricos. Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 

0.05 e um intervalo de confiança de 95%.  

8.5 Resultados 

8.5.1 Dados descritivos 

Entraram em contato 196 indivíduos com interesse em participar na pesquisa, porém 

após a apresentação dos critérios de inclusão, colaboraram com a pesquisa 176 indivíduos. 

Após filtrar conforme as categorias de jogadores regulares e não jogadores (critério de 

exclusão), 122 respondentes restaram na amostra.  

A Tabela 2 (Apêndice 6) apresenta a distribuição dos dados sociodemográfico da 

amostra. Dentre os 122 respondentes, 55 são homens e 67 mulheres. A maioria dos 

participantes apresentou-se como solteiros (94.3%) e os demais casados ou morando com 

junto com outra pessoa (5.7%). A prática regular de exercício físico foi relatada por 59% dos 

respondentes e 40.2% constataram a renda de cinco ou mais salários mínimos. A quantidade 

de participantes que consumiram bebidas com propriedades energéticas (café ou chá, por 

exemplo) no dia da pesquisa foi próximo da metade (48.4%) e o centro da universidade com 

maior número de respondentes da pesquisa (41%) foi o Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFH). 

De acordo com a Tabela 3 (Apêndice 7), a média de idade dos participantes foi de 

21.9 anos (SD = 3.28). A frequência semanal de exercícios físicos foi próxima de 2 dias (M = 
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2.02, SD = 2.09). A média de horas de sono no dia da pesquisa foi 6.93 horas (SD = 1.11) e a 

média do nível de sono 3.2 (SD = 2.01). A média de horas semanais de prática com VG dentre 

todos os participantes foi 11.7 horas (SD = 22.5) e considerando apenas os jogadores 

regulares 25.8 horas (SD = 27.6). 

Por fim, o IA médio do último semestre foi 7.45 (SD = 2.32) e a média do escore no 

questionário ESDEJE foi 39.6 (SD = 14.2). É importante destacar que apenas 3 indivíduos 

(2.5%) foram categorizados com hábitos problemáticos com VG, segundo parâmetros do 

ESDEJE (Lemmens et al., 2009; Lemos et al., 2015). Visto que o objetivo da pesquisa não 

envolve a análise de indivíduos com dependência ou hábitos problemáticos, apenas o escore 

no questionário ESDEJE será incluído nas análises posteriores. 

Conforme a Tabela 4 (Apêndice 8), para a categorização A 67 indivíduos (13 homens 

e 54 mulheres) constituíram o grupo de não jogadores, enquanto 55 (42 homens e 13 

mulheres) foram classificados como jogadores regulares. A categorização B mantém os 67 

não jogadores enquanto subdividiu o grupo de jogadores regulares. Destes, 28 (24 homens e 4 

mulheres) foram categorizados como JVA e 27 (18 homens e 9 mulheres) JVNA. Como 

complemento, Tabela 5 (Apêndice 9) apresenta os 15 gêneros de VG que foram mapeados na 

presente pesquisa, variando entre 1 e 14 indivíduos, impossibilitando uma análise inferencial 

tão específica. 

A Tabela 6 (Apêndice 10) ilustra que 66.4% dos respondentes possuem conhecimento 

prévio sobre pesquisas ou notícias que indiquem benefícios dos VG para habilidades mentais 

e, com exceção de dois participantes, 98.2% acreditam que a prática com VG pode 

proporcionar benefícios para habilidades mentais. O escore médio sobre o nível de crença 

sobre benefícios de VG para habilidades mentais foi de 7.39 (SD = 1.83) (Tabela 3, Apêndice 

7).  O valor de 52.5% dos respondentes não possuem conhecimentos de notícias que indiquem 
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malefícios dos VG para habilidades mentais e 59.8% não possuem crença sobre malefícios 

proporcionados por VG. O escore médio sobre o nível de crença sobre malefícios de VG para 

habilidades mentais foi de 2.53 (SD = 2.11) (Tabela 2, Apêndice 6). 88.6% dos participantes 

perceberam semelhança entre o CPT II e sua experiência prévia com VG e a maioria (89.3%) 

já foi um jogador regular de VG em algum período de vida.  

8.5.2 Resultados do objetivo primário: comparar o desempenho da atenção 

sustentada entre JVA, JVNA e não jogadores 

Análise 1. Comparação do desempenho no CPT II entre JVA, JVNA e não jogadores 

Para comparar o desempenho destes três grupos no CPT II, realizou-se análise de 

variância (ANOVA), disposta na Tabela 7 (Apêndice 11). Primeiramente, a variável TR 

apresentou diferença entre grupos, F(2) = 6.31, p = .003. Análises post-hoc de Bonferroni 

identificaram que o grupo JVA (M = 329, SD = 28) respondem significativamente mais 

rápidos que não jogadores (M =370, SD = 59), p = .002. A variável EC apresentou diferença 

entre grupos F(2) = 4.84, p = .01 em que o grupo JVA (M = 17.8, SD = 7.07) cometeram mais 

erros que não jogadores (M = 13.4, SD = 6.9), p = .01,  e JVNA (M = 12.7, SD = 6.27), p = 

.01. Os EO demonstram uma lógica similar F(2) = 6.51, p = .002, em que o pior desempenho 

ocorreu novamente com JVA (M = 6.93, SD = 4.36), com diferenças significativas 

comparados aos não jogadores (M = 4.15, SD = 4.19), p = .007 e JVNA (M = 3.37, SD = 

2.86), p = .004. 

 Com relação às variáveis provenientes da TDS, d’ apresentou diferença entre grupos, 

F(2) = 6.54, p = .002. O grupo JVA apresentou o menor valor (M = 2.13, SD = .87), 

diferenciando-se de não jogadores (M = 2.82, SD = .95) p = .003 e JVNA (M = 2.89, SD = 

.86) p = .008. Por fim, a variável ß não apresentou diferença entre grupos. 
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Análise 2. Comparação de variáveis sociodemográficas e de hábitos com VG entre 

jogadores regulares e não jogadores 

Tendo em visto que os grupos de JVA, JVNA e não jogadores possuem diferenças entre 

seu desempenho na tarefa experimental CPT II, é importante verificarmos se a amostra de 

jogadores regulares e não jogadores possuem condições sociodemográficas similares. 

Conforme a Tabela 8 (Apêndice 12), a análise de teste t demonstra que jogadores regulares 

possuem maior nível de crença sobre benefícios de VG para habilidades mentais (M = 7.95, 

SD = 1.72) em comparação aos não jogadores (M = 6.93, SD = 1.8), t(120) = -3.18, p = .002. 

O nível de crença sobre malefícios de VG é mais elevador em não jogadores (M = 3.06, SD = 

2.16) que em jogadores regulares (M = 1.89, SD = 1.87), t(120) = 3.16, p = .002. 

 Testes de Chi-quadrado de Pearson (Tabela 9, Apêndice 13) demonstra diferença 

significativa entre os grupos relacionada ao sexo, X
2
(1) = 39.6, p = .001, conhecimento sobre 

notícias ou pesquisas que indiquem benefícios de VG para habilidades mentais, X
2
(1) = 8.31, 

p = .004, e na distribuição de indivíduos que foram jogadores regulares em algum momento 

de vida passado X
2
(1) = 8.74, p = .003. Por fim, a variável crença sobre benefícios de VG 

também apresentou diferença entre grupos, X
2
(1) = 6.93, p = .008, porém não será incluída em 

análises posteriores, pois será considerada apenas a variável nível de crença sobre benefícios. 

Análise 3. Comparação do desempenho no CPT II entre JVA, JVNA e não jogadores 

com controle de possíveis variáveis intervenientes 

Após identificar as variáveis (sociodemográficas e de hábitos com VG) diferentes entre 

jogadores regulares e não jogadores, análises de covariância (ANCOVA) foram realizadas 

para determinar diferenças entre JVA, JVNA e não jogadores sobre as variáveis de 

desempenho no CPT II, controlando o impacto de hábitos com VG (nível de crença sobre 

benefícios de VG e nível de crença sobre malefícios de VG). 
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 Também realizou-se análises de variância (ANOVA de duas vias) para determinar 

diferenças entre JVA, JVNA e não jogadores sobre as variáveis de desempenho no CPT II 

controlando o impacto das variáveis categóricas (sexo, nível de crença sobre benefícios de 

VG e nível de crença sobre malefícios de VG). A Tabela 10 ilustra os resultados, os quais são 

detalhados nos subtópicos a seguir. 

 

Como resultado, após controlarmos o impacto de três covariáveis (nível de crença sobre 

benefícios de VG, sexo e conhecimento sobre benefícios de VG), perde-se o efeito de grupos 

sobre o desempenho nas quatro variáveis do CPT II (TR, EC, EO, d’), com p > .05. A única 

excessão ocorre com a covariável conhecimento sobre benefícios de VG, em que TR 



96 

 

 

 

manteve-se o efeito de grupos. Referente ao impacto das demais variáveis (nível de crença 

sobre malefícios de VG e se foi jogador no passado) manteve-se o efeito principal de grupos.  

Análise 4. Análise das covariáveis que apresentaram impactos sobre a comparação entre 

grupos: nível de crença nível de crença sobre benefícios de VG, sexo e conhecimento 

sobre benefícios de VG. 

Conforme a Tabela 10, ao controlar determinadas variáveis (nível de crença sobre 

benefícios de VG, sexo e conhecimento sobre benefícios de VG), perde-se significância do 

efeito de grupo sobre variáveis de desempenho no CPT II. Análises posteriores de teste t 

(Tabela 11, Apêndice 14 e Tabela 12, Apêndice 15) e correlação de Pearson (Tabela 13, 

Apêndice 16) foram conduzidas a fim de verificar a relação direta destas variáveis com CPT 

II. 

 Como resultado, apenas sexo apresentou diferença significativa entre o desempenho 

no CPT II. Homens apresentaram menor TR, t(120) = -2.78, p = .006. Mulheres apresentaram 

melhor desempenho em EC, t(120) = 2.96, p = .004 e d’, t(120) = -2.87, p = .005. 

8.5.3 Resultados do objetivo secundário: verificar a correlação entre o tempo de 

experiência com VG e o desempenho da atenção sustentada 

A fim de verificar possíveis relações diretas entre hábitos com VG e desempenho no 

CPT II, realizou-se análises de correlação entre o número de horas semanais de prática com 

VG e ESDEJE com as cinco variáveis de desempenho no CPT II. Nestas correlações foram 

incluídos apenas jogadores regulares (N = 55).  

Apesar de ESDEJE ser uma variável que investiga a hábitos problemáticos com VG, 

fora incluída nesta correlação sob a perspectiva que escores mais elevados sugerem mais 

contato com VG. Como resultado, nenhuma correlação significa foi identificada entre as 
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variáveis, conforme a Tabela14 (Apêndice 17). Replicando estas análises apenas para os 

grupos JVA (N = 28) e JVNA (N = 27), novamente nenhuma correlação significativa foi 

identificada entre as variáveis. 

8.5.4 Resultados do objetivo secundário: comparar o desempenho acadêmico 

entre jogadores regulares e não jogadores 

Por meio de análises de correlação também verificou-se possíveis correlações entre 

hábitos com VG e desempenho acadêmico. Nestas correlações foram incluídos apenas 

jogadores regulares que possuem IA, impossibilitando incluir alunos da 1ª fase da graduação e 

estudantes de pós-graduação (N = 38). Como resultado, tanto o número de horas de prática 

semanal com VG quanto ESDEJE não apresentaram correlações com as variáveis de 

desempenho do CPT II, conforme a Tabela 15 (Apêndice 18). 

Com análise de teste t (Tabela 16, Apêndice 19) jogadores regulares e não jogadores 

foram comparados em relação ao desempenho acadêmico (variável IA). Os resultados 

indicam diferença significativa entre os grupos, t(67) = 3.63, p = .0006, em que não jogadores 

apresentam melhor desempenho acadêmico (M = 8.49, SD = 1.05) que jogadores regulares (M 

= 6.62, SD = 2.71). 

8.6 Discussão 

O objetivo principal desta pesquisa foi comparar o desempenho da atenção sustentada 

avaliado pelo CPT II entre JVA, JVNA e não jogadores. Como objetivos secundários, 

verificou-se correlações entre o tempo de experiência com VG e o desempenho da atenção 

sustentada, e por fim, comparou-se o desempenho acadêmico de jogadores regulares e não 

jogadores de videogame. 
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Nas primeiras análises a comparação entre os três grupos demonstrou que JVA se 

diferenciam de JVNA e não jogadores. O menor TR ocorreu em função de um trade-off com 

maior número de EC comparado aos dois grupos, indicando que JVA possuem um perfil que 

prioriza a velocidade de resposta em detrimento da qualidade de processamento de estímulos. 

Os EO e d’ também foram significativamente piores no grupo JVA, enquanto ß não se 

diferenciou entre grupos. De modo geral, estes resultados sugerem prejuízos atencionais em 

relação à prática regular de VG de ação diante dos EO, os quais correspondem a lapsos 

atencionais. Já o grupo JVNA e não jogadores parecem não se diferenciar no desempenho em 

atenção sustentada.  

Análises posteriores constataram que os jogadores regulares e não jogadores possuem 

diferenças em cinco variáveis sociodemográficas e de hábitos com VG: a) nível de crença 

sobre benefícios de VG para habilidades mentais; b) conhecimento sobre notícias ou 

pesquisas que indiquem benefícios de VG para habilidades mentais; c) sexo; d) nível de 

crença sobre malefícios de VG e e) distribuição de indivíduos que foram jogadores regulares 

em algum momento de vida passado. 

 Na etapa seguinte, as cinco variáveis foram inseridas individualmente como variáveis 

intervenientes em análises de covariância, a fim verificar seus impactos na comparação entre 

JVA, JVNA e não jogadores em relação ao desempenho em atenção sustentada. Como 

resultado, verificou-se que três variáveis fizeram o efeito de grupos perder significância sobre 

a variação do desempenho no CPT II: a) nível de crença sobre benefícios de VG para 

habilidades mentais; b) conhecimento sobre notícias ou pesquisas que indiquem benefícios de 

VG para habilidades mentais e c) sexo. Em outras palavras, as análises de covariância 

sugerem que as diferenças observadas entre os três grupos nas análises iniciais não se 

sustentam. 
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Em seguida, estas três variáveis foram testadas individualmente em relação em 

desempenho no CPT II em análises de correlação e teste t. Verificou-se que apenas a 

comparação entre sexo apresenta diferenças significativas no desempenho no CPT II, 

enquanto nível de crença sobre benefícios de VG e conhecimento sobre benefícios de VG não 

apresentaram relação com CPT II. Deste modo, compreende-se que o objeto de estudo 

principal deste estudo, a comparação entre os grupos de JVA, JVNA e não jogadores, não 

possui relação com o desempenho em atenção sustentada, enquanto descobriu-se que o sexo é 

uma variável com impacto sobre atenção sustentada. Conforme a Tabela 11 (Apêndice 14), 

homens apresentaram melhor velocidade de resposta, porém em função de um trade-off com 

EC, além de pior d’. 

 Referente ao primeiro objetivo secundário deste estudo, buscou-se verificar possíveis 

relações entre o número de horas semanais de prática com VG e ESDEJE com o desempenho 

em atenção sustentada. Como resultado, verificou-se que o tempo dedicado aos VG não está 

correlacionado com escores do CPT II. Juntos, estes resultados sugerem que o fenômeno 

―prática com VG‖ não está relacionado com desempenho em atenção sustentada, enquanto 

outras variáveis parecem estar mais associadas com atenção sustentada, tal como sexo. 

 A maior parte dos estudos prévios que analisaram a relação entre a prática com VG e a 

habilidade de atenção sustentada apontam resultados diferentes (Alves & Carvalho, 2010; 

Anguera et al., 2013; Dye et al., 2009a), em favor de benefícios atencionais associados aos 

VG. Tendo em vista que a maioria dos participantes (89%) foram mapeados como jogadores 

regulares em algum momento prévio de vida, hipotetiza-se que esta similaridade entre os 

respondentes possa estar relacionada com a ausência de diferenças de desepenho atencional 

entre JVA, JVNA e não jogadores. 
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As diferenças de desempenho atencional observadas entre homens e mulheres não 

favoceram um dos sexos. Apesar de homens apresentarem menor TR, compreende-se que a 

menor velocidade de resposta prejudicou o número de erros. Sendo assim, mulheres 

apresentaram um estilo de resposta significativamente mais preciso (menos EC e melhor 

detectabilidade) por meio do ―sacrifício‖ do TR. Este fenômeno chamado é chamado speed-

accuracy trade-off. Portanto, apesar de nenhuma vantagem real ser constatada entre homens e 

mulheres, estudos prévios já estudaram diferenças entre sexos em relação ao desempenho em 

atenção sustentada, ilustrando algumas hipóteses para estes diferentes estilos de resposta.  

Uma pesquisa (Giambra & Quilter, 1989) utilizou o Mackworth's Clock-Test (N = 

284) a fim de investigar diferenças entre sexo na habilidade de atenção sustentada em uma 

tarefa sem demanda sob a memória (tal como o presente estudo). Nesta pesquisa, verificou-se 

que mulheres cometeram mais alarmes falsos (EC), diferente dos nossos achados. No entanto, 

similar ao presente estudo, houve efeito significativo de sexo para TR, visto que homens 

responderam mais rapidamente (menor TR) que mulheres.  

Em complemento, por meio da avaliação da ativação autonômica (resposta galvânica 

da pele), os autores observaram um padrão de menor excitação autonômica do público 

feminino durante a avaliação da atenção sustentada. Dado que pesquisas prévias demonstram 

que os níveis de ativação autonômica (arousal level, em inglês) são diretamente 

correlacionados com o desempenho em atenção sustentada (Davies & Parasuraman, 1982), os 

autores sugerem que a menor ativação fisiológica do público feminino está relacionada com 

as respostas mais lentas deste grupo (Giambra & Quilter, 1989). 

Outro estudo com resultados similares aos nossos achados (Blatter et al., 2006) foi 

realizado com uma tarefa visual de tempo de reação simples para avaliação da atenção 

sustentada, Psychomotor Vigilance Task (PVT) (N = 32). Nesta pesquisa, mulheres 
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apresentaram maior TR e cometeram menos ―respostas prematuras‖, respostas antes de 

estímulo-alvo ocorrer. Na interpretação dos autores, as diferenças entre sexos ocorrem por 

estratégias diferentes entre homens e mulheres, dado que as instruções foram idênticas para os 

participantes. 

 Na pesquisa de Hansen (2011) realizou-se dois estudos (N = 90 e N = 92) envolvendo 

a comparação entre sexos e o desempenho na avaliação de atenção Sustained Attention to 

Response Task (SART). Nesta pesquisa, apenas o número de rejeições corretas foi 

processado, ou conforme nomeado no artigo: % Correct NoGo. Como resultado, em ambos 

estudos mulheres apresentam melhor desempenho em atenção sustentada, com maior número 

de rejeições corretas, o que pode ser considerado equivalente ao resultados do presente 

estudo, dado que mulheres cometeram menos EO.  

 Hansen (2011) destaca evidencias prévias que indicam perfis de resposta diferentes 

entre os sexos desde o desenvolvimento infantil. O autor cita uma pesquisa que avaliou 

meninos e meninos entre 2 e 4 anos em múltiplas avaliações de controle inibitório, em que 

público feminino obteve melhor desempenho (Kochanska, Murray, Jacques, Koenig, & 

Vandegeest, 1996). Para Hansen (2011), outros possíveis fatores associados aos seus 

resultados é o fato que homens possuem maior prevalência em distúrbios associados ao 

prejuízo do controle inibitório (Kessler et al., 2005), assim como diferentes atividades 

cerebrais entre homens e mulheres durante demandas similares ao SART, citando o trabalho 

de Garavan et al. (2006). 

Na pesquisa de Garavan et al. (2006) realizou-se uma reanalise e compilação de cinco 

estudos prévios sobre controle inibitório utilizando a tarefa experimental Go/NoGo (N = 71). 

O autor apresenta resultados diferentes ao presente estudo, dado que não foram identificadas 

diferença de desempenho cognitivo entre homens e mulheres, tanto em RT, quanto no número 
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de trials corretos. Porém, por meio da avaliação da atividade cerebral durante a tarefa 

experimental identificou-se 9 regiões (clusters, em inglês) que atuaram de forma similar entre 

os sexos, enquanto 14 regiões apresentaram maior ativação entre as mulheres. Dentre estas, 

estão o giro frontal médio, lóbulo parietal inferior, giros temporais médio, inferior e superior 

direito, tálamo, lentiforme e cerebelo (Garavan et al., 2006). Segundo os autores, uma 

hipótese para a interpretação sobre a maior ativação cerebral entre as mulheres entende que 

houve maior esforço neural para compensar uma eficiência menor. A segunda hipótese 

compreende que a maior ativação neural entre mulheres pode estar relacionada com 

diferenças neuroanatomicas por meio de maior concentração de massa cinzenta e densidade 

de neurônios, principalmente no hemisfério direito do cérebro, porém pesquisas futuras 

devem ser realizadas para investigar estas hipóteses. 

Assim como Garavan et al. (2006), a pesquisa de Rubia et al. (2010) (N = 63) não 

identificou diferença de desempenho cognitivo entre sexos, desta vez pelo paradigma 

experimental Oddball. No entanto, por meio de ressonância magnética funcional (fMRI), 

novamente diferenças de ativação cerebral foram observadas entre os sexos. Mulheres 

apresentaram maior ativação hemisférica-direita frontal inferior, estriatal e temporal superior, 

enquanto homens maior ativação parietal esquerda inferior e superior, bem como do 

cingulado posterior.  

Outros estudos envolvendo a avaliação da atenção sustentada também contrariam os 

resultados da presente pesquisa e não observaram diferença de desempenho entre sexos. Isso 

ocorreu em pesquisas utilizando o SART (Carriere, Cheyne, Solman, & Smilek, 2010; 

Unsworth et al., 2015) (N = 363 e 198, respectivamente), em que avaliou-se TR, EC, EO, 

antecipações e coeficiente de  variação do RT, inibições corretas e desvio padrão do TR. 

Resultado similar foi observado em um estudo que utilizou a Rewarded Continuous 
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Performance Task (Smith, Halari, Giampetro, Brammer, & Rubia, 2011) (N = 70), avaliando 

RT, EC e EO. 

Por fim, referente ao segundo objetivo secundário comparou-se o desempenho 

acadêmico de jogadores e não jogadores de VG. A hipótese para esta análise foi estruturada 

com base em pesquisas prévias que demonstram a relação entre a prática regular com VG e 

incrementos em atenção sustentada (Alves & Carvalho, 2010; Anguera et al., 2013; Dye et al., 

2009a). Neste sentido, hipotetizou-se que jogadores regulares apresentariam benefícios 

acadêmicos decorrentes da ―vantagem atencional‖ identificada previamente em jogadores 

regulares. 

Como resultado, a hipótese deste objetivo foi negada, dado que a comparação entre o 

grupo de jogadores e não jogadores indicou pior desempenho acadêmico entre os jogadores.  

Em contraponto, a análise de correlação entre ESDEJE e número de horas semanais de prática 

com VG com IA não apresentou nenhuma relação entre as variáveis.  

Resultados similares podem ser identificados no trabalho de Ferguson (2011) com 

público infantil e adolescente (entre 10 e 14 anos, N = 603) em que o número de horas 

dispendido em VG não foi uma das variáveis preditoras de desempenho acadêmico em uma 

análise de regressão múltipla. 

A pesquisa de Adelantado-Renau et al. (2019) realizado com adolescentes (N = 269), 

também verificou que as horas de uso de VG não foram correlacionadas com desempenho 

acadêmico. No entanto, Adelantado-Renau et al. (2019) constataram que o desempenho 

acadêmico estava positivamente correlacionado com qualidade de sono, assim como a 

qualidade de sono foi negativamente associada ao uso de VG, tempo de uso de internet e 

celular.  
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Segundo Adachi & Willoughby (2013), a maioria das pesquisas tende a investigar 

associações negativas entre o tempo dispendido com VG em desempenho acadêmico/escolar. 

Resultados confirmando esta correlação negativa já foram verificados em pesquisas com 

universitários (N = 227) (Anderson & Dill, 2000). Outra pesquisa comparando indivíduos 

com uso problemático com VG (vício) e jogadores ―não viciados‖ com adolescentes (N = 

607) constatou que o primeiro grupo reportou escores significativamente inferiores de 

desempenho acadêmico (Hauge & Gentile, 2003).  

Associações positivas entre o uso de VG e desempenho acadêmico também podem ser 

encontrados na literatura. Adachi e Willoughby (2013) verificaram que a prática com VG do 

gênero estratégia e RPG foi um preditor de melhores escores para a habilidade de resolução 

de problemas, bem como a resolução de problemas é um preditor para escores de desempenho 

acadêmico. Neste sentido, os autores sugerem que há um benefício indireto da prática com 

VG de estratégia sobre desempenho acadêmico. 

Sendo assim, tendo em vista que as duas análises realizadas apresentaram dados 

inconclusivos (teste t e correlação de Pearson), somado à ausência de consenso na literatura 

sobre este tema, entende-se que estudos adicionais envolvendo outras medidas de 

desempenho acadêmico poderiam ser utilizadas para resultados mais apurados. Como 

principal limitação da presente pesquisa referente este objetivo, destaca-se o tamanho 

amostral, pois as análises incluíram apenas indivíduos que possuíam IA, restando N = 69.  

Dentre as conclusões desta produção, tendo em vista seus objetivos primários e 

secundários, conclui-se que a prática regular de VG não está relacionada com o desempenho 

em atenção sustentada, nem quando analisamos sua relação com VG de ação. Em consonância 

com estes resultados, o número de horas semanais de prática com VG também não apresentou 

correlação com escores do CPT II, assim como desempenho acadêmico. Todas as hipóteses 
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elaboradas para este estudo indicavam que seriam observadas relações positivas entre a 

prática de VG e a habilidade de atenção sustentada. No entanto, ainda que todas as hipóteses 

tenham sido negadas, descobriu-se variáveis intervenientes com poder de impacto sobre a 

relação entre a prática com VG e escores do CPT II. Dentre estas, destaca-se sexo que 

apresentou relações diretas com o desempenho em CPT II. Sendo assim, pesquisas futuras 

devem estar atentas aos cuidados metodológicos destacados nesta pesquisa, especialmente na 

relação entre sexo e atenção sustentada. 
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9. DISCUSSÃO INTEGRADA 

A produção desta dissertação se iniciou com uma revisão de literatura a fim de 

compreender o cenário atual das produções científicas entorno da prática regular com VG. 

Como resultado, diversas limitações metodológicas e sugestões para o aprimoramento de 

pesquisas futuras foram mapeados em diferentes produções científicas, a qual discutiu-se seus 

impactos e possíveis estratégias para superá-las. Este trabalho foi transformado no Estudo 1 

desta dissertação, que serviu de base para a pesquisa empírica elaborada em seguida. 

O Estudo 2 buscou responder diretamente as demandas metodológicas apresentadas no 

Estudo 1, por meio de abordagem quantitativa, quasi-experimental e transversal. Dentre os 

tratamentos metodológicos realizados com sucesso no Estudo 2, destaca-se a comparação 
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entre JVA e JVNA, aprofundando o debate para além dos jogadores regulares versus não 

jogadores. O registro livre do número de horas semanais (e os meses que esta frequência é 

mantida) também foi implementado, conforme proposto por Unsworth et al. (2015), a fim de 

evitar as limitações discutidas no tópico ―Comparação de grupos extremos‖.  

Dentre os resultados do Estudo 2, em seu objetivo primário, verificou-se que jogadores 

regulares e não jogadores partem de pontos diferentes em relação as variáveis 

sociodemográficas e hábitos com VG. Esta análise foi essencial para posteriormente 

verificarmos que a comparação entre os grupos de JVA, JVNA e não jogadores perde 

significância ao controlarmos o impacto de variáveis intervenientes sobre o desempenho em 

atenção sustentada, tal como nível de crença sobre benefícios de VG, sexo e conhecimento 

sobre benefícios de VG. 

Dentre as três variáveis controle identificadas, apenas a comparação entre sexo 

apresentou relações diretas referente ao desempenho no CPT II. Neste sentido, compreende-se 

que o estudo sobre a relação entre atenção sustentada e a prática com VG tornou-se 

―periférico‖ dado maior significância da comparação entre sexos. Em complemento, os dados 

do primeiro objetivo secundário apoiam esta narrativa, dado que não foram encontradas 

correlações significativas entre o número de horas semanais de prática com VG e ESDEJE 

com desempenho no CPT II, corroborando em uma sequência de achados que contrariam as 

hipóteses descritas nesta pesquisa. 

Para o desfecho final entre as análises estatísticas, o segundo objetivo secundário 

verificou que a prática com VG não possui correlação com desempenho acadêmico. Já a 

comparação entre o IA de jogadores e não jogadores indicou prejuízos no desempenho 

acadêmico de jogadores. Apesar de resultados diferentes, ambos os casos contrariam a 

hipótese traçada. Sendo assim, apesar de todas as hipóteses referentes aos objetivos 
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específicos a, b e c projetarem resultados positivos em relação à prática regular com VG, a 

maioria dos resultados indicaram relações nulos nesta pesquisa, dado que apenas uma relação 

prejudicial fora observada. 

A maior parte das pesquisas prévias que estudaram a relação entre a prática regular ou 

treinamentos com VG e a habilidade de atenção sustentada indicam resultados diferentes, 

conforme fundamentado no tópico Videogames a atenção sustentada. Na meta-análise de Dye 

et al. (2009a), bem como no estudo experimental de Alves e Carvalho (2010) e Anguera et al. 

(2013) os achados favorecem a ideia de benefícios atencionais associados aos VG. Com base 

na literatura analisada, apenas uma pesquisa (Unsworth et al., 2015) não constatou diferenças 

entre os jogadores regulares e não jogadores sobre a atenção sustentada, em consonância com 

nossos resultados. É importante destacar que a produção de Unsworth et al. (2015) foi um dos 

principais trabalhos científicos para a inspiração de nosso design experimental, em destaque 

pelas orientações metodológicas e críticas referente à literatura corrente que impactaram na 

estruturação desta pesquisa. Conforme explícito no início desta discussão, a adição de 

variáveis controle foi crucial para o direcionamento dos resultados e a interpretação dos dados 

estatísticos, confirmando que os cuidados metodológicos divulgados por Unsworth e outros 

(tal como Boot et al., 2011; Latham et al., 2013; Palaus et al., 2017) são essenciais às 

investigações neste campo. 

Dentre as limitações da pesquisa, não foi possível realizar o Estudo 2 seguindo todos 

os cuidados metodológicos propostos na revisão teórica do Estudo 1, ainda que a maioria das 

orientações foram devidamente seguidas. A começar pela categorização e comparação de 

jogadores regulares de diferentes gêneros de VG (tal como FPS, MMORPG, MOBA, entre 

outros) que não foi realizada. Conforme a Tabela 5 (Apêndice 9), jogadores regulares de 15 

gêneros de VG compuseram a amostra, dentre entes, 12 gêneros haviam entre 1 e 3 jogadores, 
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impossibilitando análises estatísticas. Como sugestão metodológica, pesquisas futuras podem 

agrupar esta grande variedade de gêneros de VG criando categorias mais abrangentes, tal 

como foi realizado na comparação entre JVA e JVNA. 

Outra limitação da presente pesquisa refere-se ao mapeamento sobre o histórico com 

VG (para além do período de seis meses que categorizou jogadores regulares e não 

jogadores). Este dado foi coletado, porém utilizado unicamente para verificar se o 

respondente pode ter sido considerado um jogador regular no passado. Conforme discutido 

em revisão (tópico histórico com videogames), pode ser significativo explorar a idade de 

início da prática com VG, dado que o período da infância e adolescência possui potencial para 

incrementos cognitivos diante da estimulação com tecnologias como o VG (Freitas et al., 

2011; Hartanto et al., 2016; Latham et al., 2013). 

A terceira limitação da pesquisa, também apresentada e discutida na revisão teórica 

(tópico cuidados no recrutamento de participantes) trata sobre o risco de influenciar a 

motivação dos respondentes ou enviesar a composição da amostra ao divulgar o tema da 

pesquisa (Boot et al., 2011). A fim de evitar parcialmente esta influência e atrair diferentes 

públicos, dois modelos de banners foram utilizados na divulgação da pesquisa, um 

explicitando o tema videogames e outro centralizado no estudo da atenção. Conforme já 

discutido, apesar de haver estratégias para evitar este fenômeno, esta limitação permaneceu no 

design desta pesquisa. 

Conforme proposto por Coutinho et al. (2010), a validade ecológica de avaliações 

utilizadas em métodos experimentais é um tema que deve ser discutido. Neste sentido, 

identificamos a quarta limitação desta pesquisa, dado que utilizamos uma tarefa laboratorial, 

altamente controlada. É evidente que existem diversas vantagens inerentes a este método 

(padronização, controle de variáveis intervenientes, mensurações precisas, entre outras), 
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porém, é necessário reconhecer os limites de um cenário artificial, tal como este quasi-

experimento. Como sugestão para pesquisas futuras, outros métodos e instrumentos para a 

mensuração da atenção sustentada podem sem combinados, buscando a consolidação de 

métodos e avaliações com mais validade ecológica. 

A quinta limitação identificada refere-se ao número de participantes. Todas as análises 

apresentaram distribuição normal, porém no caso do objetivo específico c (comparar o 

desempenho acadêmico de jogadores regulares e não jogadores) algumas restrições 

ocasionaram perda amostral, dado que graduandos da 1ª fase e pós-graduandos não possuem 

IA. Adicionalmente, a ausência do cálculo amostral também é uma limitação que 

impossibilita afirmar que a amostra é representativa sobre a população universitária de 

Florianópolis. 

A composição da amostra (alunos de graduação e pós-graduação) refere-se a um 

público específico, que exclui indivíduos para além do âmbito universitário, assim como os 

outros critérios de inclusão restringiram a participação na pesquisa, sendo esta a sexta 

limitação. Pesquisas futuras podem expandir estes critérios envolvendo não universitários, 

assim como populações clínicas e de diferentes faixas etárias.  

A sétima limitação diz respeito ao método de divulgação da pesquisa e seleção da 

amostra. Todos participantes foram recrutados por conveniência após a divulgação por 

banners espalhados pelo campus universitário. Apesar do esforço para alocar diversos 

banners em locais de alta visibilidade, pode-se assumir que uma grande parcela dos alunos 

não os tenham visto. Houve a tentativa de divulgação da pesquisa por emails institucionais 

sem sucesso. Outros modos de recrutamento de participantes podem ser explorados 

futuramente, tal como a seleção aleatória dos alunos matriculados nas instituições de ensino, 

porém este design também não foi possível nesta pesquisa. 
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A oitava limitação ocorre em relação ao uso dos escores do ESDEJE.  Na presente 

pesquisa, este escore atuou exclusivamente como uma medida referente à intensidade do uso 

de VG. Verificou-se que não há relações entre escores do ESDEJE com desempenho 

acadêmico, porém a adição de outros instrumentos (tal como questões abertas ou a realização 

de entrevistas) é interessante para pesquisas futuras, buscando expandir a compreensão sobre 

os impactos do vicio com VG para outros domínios de desenvolvimento humano.  

Dentre os 122 respondentes, a média das horas de sono na noite anterior foi de 6.93 

horas, inferior ao recomendado aos jovens adultos: entre sete e nove horas (Hirshkowitz et al., 

2015). Apesar de os dados não apresentarem relações entre horas de sono e atenção 

sustentada, verificou-se que 48 respondentes relataram valores inferiores a sete horas mínimas 

ideal para o descanso. Sendo assim, pesquisas futuras podem explorar outros impactos 

cognitivos e acadêmicos decorrentes da privação de sono comum entre universitários. 

 Como última recomendação, análises adicionais poderiam investigar a relação entre a 

prática de VG em diferentes plataformas (e.g. console, smartfone e computador) sobre a AS. 

Tendo em vista a ascensão dos smartfones, outro tópico pertinente envolve a relação entre 

horas de uso de smartfone e desempenho acadêmico, porém estas análises se distanciam do 

foco desta dissertação e caberiam em trabalhos ou análises futuras. 

 Como conclusões finais, os Estudos 1 e 2 estruturam a ideia que as pesquisas sobre 

VG precisam continuar em evolução. Diversas limitações metodológicas foram mapeadas na 

presente pesquisa e parte destas limitações foram consideradas no planejamento e execução 

da prática experimental do Estudo 2. No entanto, diversas outras limitações precisam ser 

superadas, conforme discutido acima. Nossos achados sugerem que a tecnologia dos VG não 

possuem relações prejudiciais ou benéficas para a atenção sustentada ou desempenho 

acadêmico. Também confirmou-se a significância de variáveis intervenientes em nosso design 
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experimental, com destaque para a comparação entre os sexos, que deverá ser incluída como 

parte essencial em pesquisas futuras. 
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11. ANEXOS 

11.4 Anexo 1 - Escala de dependência de jogos eletrônicos (ESDEJE) 

Com que frequência nos últimos seis meses: 
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1 Você pensou em jogar o dia todo?      

2 
Você gastou muito do seu tempo livre com 

jogos eletrônicos? 
     

3 
Você tem se sentido dependente de algum jogo 

eletrônico? 
     

4 Você jogou por mais tempo do que pretendia?      

5 
Você gastou cada vez mais do seu tempo com 

jogos eletrônicos? 
     

6 Você foi incapaz de parar no início do jogo?      

7 Você jogou para esquecer a vida real?      

8 Você tem jogado para aliviar o estresse?      

9 Você tem jogado para se sentir melhor?      

10 
Você foi incapaz de reduzir o seu tempo de 

jogo? 
     

11 

Outras pessoas (ex., familiares e/ou amigos) 

têm tentado, sem sucesso, reduzir o seu uso de 

jogos eletrônicos? 

     

12 
Você tem se sentido mal quando não consegue 

jogar? 
     

13 
Você tem se sentido irritado quando não 

consegue jogar? 
     

14 
Você tem falhado ao tentar reduzir o seu 

tempo de jogo? 
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15 
Você tem se sentido estressado quando não 

consegue jogar? 
     

16 

Você teve brigas com outras pessoas (ex. 

familiares e/ou amigos) por conta do seu 

tempo gasto com jogos eletrônicos? 

     

17 
Você tem deixado de lado os familiares e/ou 

os amigos porque estava jogando? 
     

18 
Você tem mentido sobre o seu tempo gasto 

com jogos eletrônicos? 
     

19 Você deixou de dormir para jogar?      

20 

Você tem deixado de lado outras atividades 

importantes (ex., faculdade, trabalho, esportes) 

para jogar? 

     

21 
Você se sentiu mal após jogar por um longo 

tempo? 
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12. APÊNDICES 

12.1 Apêndice 1 - Questionário sociodemográfico 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Questionário sociodemográfico 

Nome completo: ________________________________________________________. 

 

Idade: __________________ anos. 

 

Sexo: (   ) Masculino           (   ) Feminino 

 

Situação Conjugal: 

(   ) solteiro(a) 

(   ) casado(a) ou morando junto 

(   ) divorciado(a)  

(   ) viúvo(a)   

 

Naturalidade (estado e cidade):____________________________________________. 

 

Curso de graduação ou pós-graduação que está vinculado: 

____________________________________________________________________. 

 

Incluindo o presente semestre, há quantos semestres você está estudando neste curso?  

_____________ semestres. 
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Com base no salário mínimo (954 R$) qual a renda mensal familiar? 
(   ) 1 salário mínimo 

(   ) 2 salários mínimos 

(   ) 3 salários mínimos 

(   ) 4 salários mínimos 

(   ) 5 ou mais salários mínimos 

 

Toma algum medicamento de uso contínuo:  (   ) Sim        (   ) Não    

Se sim, qual(is)? __________________________________________________. 

 

Pratica exercício físico: (   ) Sim        (   ) Não    

Se sim, qual(is)? __________________________________________________. 

Se sim, quantas vezes por semana? __________________________________. 

 

Quantas horas você dormiu na última noite? 

_____________ horas. 

 

 

Assinale com um X na escala abaixo para indicar seu nível de sonolência. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Nenhuma sonolência. Muita sonolência. 

 

  

 

Você fez consumo de energéticos (café, chá ou bebida energética) hoje? 

 (   ) Sim        (   ) Não 

 

Há quanto tempo?  ___________ horas  e ___________ minutos. 

 

Consumir este energético neste horário faz parte da sua rotina? 

(   ) Sim        (   ) Não    
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12.2 Apêndice 2 – Questionário de hábitos com videogames (QHVG) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Questionário sobre hábitos com videogames 

 

1. Com base na tabela abaixo, informe quais jogos compõe sua rotina, a frequência (em horas 

semanais), a plataforma de cada jogo e os meses que você mantém esta frequência. 

 

 

Nome do jogo 

Quantas horas 

por semana você 

pratica este jogo? 

Qual a plataforma deste 

jogo? 

Há quantos meses 

você mantém esta 

frequência? 

 _________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

_________ meses. 

 _________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

_________ meses. 

 _________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

_________ meses. 

 _________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

_________ meses. 

 _________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

_________ meses. 
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2. Com base nas opções abaixo, em qual perfil você se enquadra?  

(     ) Nos últimos seis meses mantive o hábito de jogar videogames, no mínimo, quatro horas 

por semana. 

(     ) Nos últimos seis meses não joguei videogames, ou joguei no máximo uma hora por 

semana. 

(     ) Não me enquadro em nenhum dos perfis anteriores. 

 

 

3. Você tem conhecimento sobre pesquisas ou notícias que indiquem benefícios dos 

videogames para habilidades mentais? (por exemplo, para a concentração, reflexos, 

raciocínio, etc). 

(     ) Sim         (    ) Não 

 

 

4. Você acredita que a prática com videogames traga benefícios para habilidades mentais? 

(por exemplo, para a concentração, reflexos, raciocínio, etc). 

(    ) Sim         (    ) Não  

 

 

5. Assinale com um X na escala abaixo, o quanto você acredita que a prática com videogames 

beneficia habilidades mentais? (por exemplo, para a concentração, reflexos, raciocínio, etc). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Não acredito. Acredito totalmente. 

  

 

6. Você tem conhecimento sobre pesquisas ou notícias que indiquem malefícios dos 

videogames para habilidades mentais? (por exemplo, para a concentração, reflexos, 

raciocínio, etc). 

(     ) Sim         (    ) Não 

 

 

7. Você acredita que a prática com videogames traga malefícios para habilidades mentais? 

(por exemplo, para a concentração, reflexos, raciocínio, etc). 

(    ) Sim         (    ) Não 

 

 

8. Assinale com um X na escala abaixo, o quanto você acredita que a prática com videogames 

prejudica habilidades mentais? (por exemplo, para a concentração, reflexos, raciocínio, etc) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Não acredito. Acredito totalmente. 

  

 

9. Você observou alguma similaridade entre as tarefas realizadas no computador e suas 

experiências prévias com videogames?  

(    ) Sim         (    ) Não 
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10. Você já teve algum hábito regular de jogar videogames no passado?  

 

Nome do jogo 

Quantas horas por 

semana você praticava 

este jogo? 

Qual a plataforma deste jogo? 

 

 

 

_________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

Qual idade que você tinha e quantos meses este hábito durou? 

Idade: _______________ anos. 

Joguei por _____________ meses. 

 

Nome do jogo 

Quantas horas por 

semana você praticava 

este jogo? 

Qual a plataforma deste jogo? 

 

 

 

_________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

Qual idade que você tinha e quantos meses este hábito durou? 

Idade: _______________ anos. 

Joguei por _____________ meses. 

 

Nome do jogo 

Quantas horas por 

semana você praticava 

este jogo? 

Qual a plataforma deste jogo? 

 

 

 

_________ horas. 

(    ) Console 

(    ) Smartfone 

(    ) Videogame portátil 

(    ) Computador 

Qual idade que você tinha e quantos meses este hábito durou? 

Idade: _______________ anos. 

Joguei por _____________ meses. 
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12.3 Apêndice 3 – Questionário de desempenho acadêmico (QDA) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Questionário de desempenho acadêmico (QDA) 

 

 

1. Qual seu índice de aproveitamento (IA) do último semestre completo do seu curso atual? 

Resposta: ____________ 

 

 

2. Qual seu índice de aproveitamento acumulado (IAA) do seu curso atual? 

Resposta: ____________ 

 

 

3. Qual seu índice de aproveitamento das disciplinas aprovadas (IAP) do seu curso atual?  

Resposta: ____________ 
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12.4 Apêndice 4 – Convite via email 

 

O Laboratório de Psicologia Cognitiva Básica e Aplicada  

agradece seu contato e seu interesse em contribuir com nossa pesquisa! 

 
 

Meu nome é Lucas Martins do Nascimento, sou mestrando em Psicologia pela UFSC e um 

dos autores desta pesquisa. 

 

O título desta pesquisa é ―A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA REGULAR DE 

VIDEOGAMES E ATENÇÃO SUSTENTADA‖. Todos os detalhes desta pesquisa estão 

explicitados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será entregue pessoalmente 

antes de iniciarmos a pesquisa. Para participar, precisamos que você verifique se possui as 

seguintes características: 

 

- Possuir entre 18 e 30 anos; 

- Ser estudante de graduação; 

- Visão normal (saudável) ou corrigida por lentes de contato ou óculos; 

- Não ter nenhum diagnóstico de problemas ou dificuldades neurológicas ou cognitivas; 

- Não ter nenhum diagnóstico de algum transtorno mental. 

 

Se você possui estas características, sua participação é muito importante nesta pesquisa. Caso 

você tenha ficado com alguma dúvida, não hesite em entrar com contato por este email.  

 

A pesquisa será na Sala de Pesquisas da Psicologia, Bloco E do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da UFSC, com duração aproximada de 40 minutos. 

 

Por gentileza, responda este email informando datas e horários disponíveis para sua 

participação. Entrarei em contato para realizar o agendamento conforme seus horários. 

Agradeço sua atenção. 
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12.5 Apêndice 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada ―A RELAÇÃO 

ENTRE A PRÁTICA REGULAR DE VIDEOGAMES E ATENÇÃO SUSTENTADA‖ a ser 

conduzida pelo acadêmico Lucas Martins do Nascimento, sob responsabilidade da Profª Drª 

Carolina Baptista Menezes, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).  Por favor, leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. 

Peça orientação quantas vezes for necessário para esclarecer todas as suas dúvidas. A 

proposta deste Termo é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão para participar 

do mesmo.  

O objetivo desta pesquisa é verificar a relação entre o contato com videogames e a 

habilidade de atenção sustentada (manter a atenção em uma determinada tarefa por um 

período extenso de tempo). Para tanto, aproximadamente 70 indivíduos serão convidados a 

participar. Você responderá um questionário sociodemográfico (duração aproximada de 3 

minutos). Em seguida realizará uma tarefa computadorizada (duração aproximada de 16 

minutos). Então responderá um questionário sobre desempenho acadêmico (duração 

aproximada de 2 minutos) e por fim, um questionário sobre hábitos com videogames (duração 

aproximada de 5 minutos). Todos estes procedimentos serão realizados na UFSC, campus 

Reitor João David Ferreira Lima, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, Sala de 

Pesquisas da Psicologia. 

Participar desta pesquisa poderá oferecer riscos mínimos a você referentes a um 

possível cansaço mental, sonolência ou aborrecimento após responder ao teste 

computadorizado e questionários, visto que esta etapa presencial demandará sua atenção e 

concentração por aproximadamente 50 minutos. Caso isso ocorra, você poderá interromper 
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sua participação sem nenhum problema e o entrevistador (que é psicólogo) estará apto a 

oferecer atendimento psicológico gratuito. Outro risco inerente à pesquisa é a remota 

possibilidade da quebra do sigilo, mesmo que involuntário e não intencional (por exemplo, 

perda ou roubo de documentos, computadores, senhas ou pendrive). Sinta-se absolutamente 

à vontade em deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem ter que apresentar 

qualquer justificativa e com a certeza de que você não terá qualquer prejuízo. Caso você 

venha a sofrer qualquer dano ou prejuízo decorrente desta pesquisa, você terá garantia de 

indenização. 

Todas as informações colhidas serão analisadas em caráter estritamente científico, os 

pesquisadores serão os únicos a ter acesso aos dados e tomarão todas as providências 

necessárias para manter o sigilo. Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em 

encontros ou revistas científicas da área da psicologia e mostrarão apenas os resultados 

obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição ou qualquer informação 

relacionada à sua privacidade. Os dados da sua entrevista serão utilizados apenas para essa 

pesquisa e ficarão armazenados por pelo menos cinco anos, em sala e armário chaveados, 

de posse da pesquisadora responsável, podendo ser descartadas (deletados e incinerados) 

posteriormente ou mantidos armazenados em sigilo. Você não terá despesas pessoais em 

qualquer fase deste estudo e também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação.  Caso você tenha alguma despesa ou qualquer prejuízo financeiro em 

decorrência desta pesquisa, você terá garantia de ressarcimento. 

Por outro lado, embora esta pesquisa não lhe ofereça benefícios diretos imediatos, 

você poderá contribuir com esta pesquisa que visa compreender a relação entre a prática 

regular com videogames e a habilidade de atenção sustentada com a população universitária. 

A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16, que trata dos 

preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. Duas vias deste documento estão 

sendo rubricadas e assinadas por você e pela pesquisadora responsável. Guarde 

cuidadosamente a sua via, pois é um documento que traz importantes informações de contato 

e garante os seus direitos como participante da pesquisa.  

Caso você queira maiores explicações sobre a pesquisa você poderá entrar em contato 

com a pesquisadora Carolina Baptista Menezes, responsável por este estudo, através do 

telefone: (48) 9191-4803; do email menezescarolina@hotmail.com ou pessoalmente na 

Universidade Federal de Santa Catarina campus Reitor João David Ferreira Lima, Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, sala 10B. Você também poderá entrar em contato 
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com o pesquisador auxiliar, Lucas Martins do Nascimento, através do telefone: (48) 99115-

2915; do email lucasnto@live.com ou pessoalmente pelo na cidade de São José (SC), bairro 

Serraria, rua Manoel Albano do Amaral, nº 100. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto 

aos seus direitos como participante deste estudo, você pode entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC pelo telefone (48)3721-6094; e-mail 

cep.propesq@contato.ufsc.br ou pessoalmente na rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 4° 

andar, sala 401, bairro Trindade. O CEPSH é um órgão criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

   

Declaração de consentimento  

Eu, ______________________________________, RG _______________________, li este 

documento (ou tive este documento lido para mim por uma pessoa de confiança) e obtive dos 

pesquisadores todas as informações que julguei necessárias para me sentir esclarecido e optar 

por livre e espontânea vontade participar da pesquisa intitulada ―A RELAÇÃO ENTRE A 

PRÁTICA REGULAR DE VIDEOGAMES E ATENÇÃO SUSTENTADA‖. Estou ciente 

que receberei uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por mim e 

pela pesquisadora responsável. Entendo que ao assinar este documento, não estou abdicando 

de nenhum de meus direitos legais.  

 

______________________________________   _________________ 

Assinatura do participante da pesquisa      Data 

 

 

 

_________________________________________   ________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável pelo estudo    Data  

CAROLINA BAPTISTA MENEZES 
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12.6 Apêndice 6 – Tabela 2 

Tabela 2 

Distribuição das variáveis sociodemográficas. 

Variáveis f % 

Sexo   

     Masculino 55 45.1 

     Feminino 67 54.9 

Situação conjugal   

     Solteiro(a) 115 94.3 

     Casado(a) ou morando junto 7 5.7 

     Divorciado(a)  0 0 

     Viúvos(a) 0 0 

Exercício físico   

     Sim 72 59 

     Não 50 41 

Renda familiar mensal    

     1 salário mínimo 10 8.2 

     2 salários mínimos 21 17.2 

     3 salários mínimos 22 18 

     4 salários mínimos 20 16.4 

     5 ou mais salários mínimos 49 40.2 

Consumo de energético no dia da pesquisa   

     Sim 59 48.4 

     Não 63 51.6 

Centro do curso   

     CFH 50 41 

     CCE  23 18.9 

     CCS 19 15.6 

     CFM  14 11.5 

     Outros 16 13.1 

Notas: f = frequência observada; Exercício físico = prática regular de exercício físico; 

Renda mensal familiar = a referência para o salário mínimo foi R$ 998,00; CFH = 

centro de filosofia e ciências humanas; CCE = centro de comunicação e expressão; 

CTC = centro tecnológico; CCS = centro de ciências da saúde; CFM = centro de 

ciências físicas e matemáticas; Outros = composto por sete centros que variaram entre 

um e cinco participantes. 
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12.7 Apêndice 7 – Tabela 3 

Tabela 3 

Dados descritivos das variáveis sociodemográficas e de hábitos com VG. 

Variáveis Média DP 

     Idade  21.9 3.28 

     Frequência de exercício físico 2.02 2.09 

     Horas de sono 6. 93 1.11 

     Nível de sono 3.2 2.01 

     Minutos de consumo de energético 120 169 

     Horas semanais com VG 11.7 22.5 

     Nível de crença sobre benefícios do VG 7.39 1.83 

     Nível de crença sobre malefícios do VG  2.53 2.11 

     ESDEJE  39.6 14.2 

     IA 7.45 2.32 

Notas: DP = desvio padrão; VG = videogame; Frequência de exercício físico = frequência 

semanal; Nível de sono = escala entre o valor 0 (nenhuma sonolência) e 10 (muita 

sonolência); Nível de crença sobre benefícios do VG e Nível de crença sobre malefícios do 

VG = escala entre o valor 0 (não acredito) e 10 (acredito totalmente); ESDEJE = valor total da 

escala de dependência de jogos eletrônicos. IA = índice de aproveitamento, média das notas 

do último semestre cursado; As análises de IA excluíram alunos de 1ª fase e pós-graduandos, 

pois não possuem as respectivas informações de desempenho acadêmico, contando com N = 

69. 
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12.8 Apêndice 8 – Tabela 4 

Tabela 4 

Categorizações dos participantes. 

Categorizações f % 

Categorização A    

     Não jogadores 67 54.9 

     Jogadores regulares 55 45.1 

Categorização B   

     Não jogadores 67 54.9 

     JVA 28 23 

     JVNA 27 22.1 

Notas: f = frequência observada; VG = videogames; JVA = jogadores de 

videogame de ação; JVNA = jogadores de videogame de não ação. 
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12.9 Apêndice 9 – Tabela 5 

Tabela 5 

Distribuição de todos os gêneros de VG praticados por jogadores regulares. 

Gêneros de videogames praticados f % 

     Não jogadores 67 54.9 

     Jogadores de MOBA 14 11.5 

     Jogadores de RPG de ação 10 8.2 

     Jogadores de tiro em primeira pessoa 10 8.2 

     Jogadores de puzzle 3 2.5 

     Jogadores de estória 3 2.5 

     Jogadores de plataforma 3 2.5 

     Jogadores de esportes 2 1.6 

     Jogadores de luta 2 1.6 

     Jogadores de battle royale 2 1.6 

     Jogadores de RPG 1 0.8 

     Jogadores de corrida de carros 1 0.8 

     Jogadores de tiro em terceira pessoa 1 0.8 

     Jogadores de MMORPG 1 0.8 

     Jogadores de VG de cartas 1 0.8 

     Jogadores de simulação 1 0.8 

Notas: f = frequência observada; VG = videogames; MOBA = multiplayer online battle 

arena; MMORPG = massive multiplayer online role playing game; RPG = role playing 

game. 
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12.10 Apêndice 10 – Tabela 6 

Tabela 6 

Distribuição das variáveis de hábitos com VG. 

Variáveis f % 

Conhecimento sobre benefícios de VG   

     Sim 81 66.4 

     Não 41 33.6 

Crença sobre benefícios de VG   

     Sim  120 98.4 

     Não  2 1.6 

Conhecimento sobre malefícios de VG   

     Sim 58 47.5 

     Não 64 52.5 

Crença sobre malefícios de VG   

     Sim 49 40.2 

     Não  73 59.8 

Percebeu semelhança entre CPT II e experiência com VG?   

     Sim 109 89.3 

     Não 13 10.7 

Foi jogador regular no passado?   

     Sim 102 83.6 

     Não 20 16.4 

Notas: f = frequência observada; VG = videogames. 
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12.11 Apêndice 11 – Tabela 7 

Tabela 7 

Resultados da análise ANOVA para a relação entre a categorização de JVA, JVNA e não 

jogadores com variáveis de desempenho no CPT II. 

Variáveis 

Não jogadores 

N = 67 

JVA 

N = 28 

JVNA 

N = 27 
    

Média DP Média DP Média DP R
2
 Ajus. F DF p 

TR 370 59 329 28 352 48 .08 6.31 2 .003 

EC 13,4 6.9 17.8 7.07 12.7 6.27 .06 4.84 2 .01 

EO 4.15 4.19 6.93 4.36 3.37 2.86 .084 6.51 2 .002 

d’ 2.82 .95 2.13 .87 2.89 .86 .084 6.54 2 .002 

ß .17 .63 .16 .14 .08 .05 -.01 .34 2 .71 

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; VG = videogames; JVA = jogadores de 

videogame de ação; JVNA = jogadores de videogame de não ação; TR = tempo de reação; EC 

= erros de comissão; EO = erros de omissão; d’ = detectabilidade; ß = estilo de resposta. 
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12.12 Apêndice 12 – Tabela 8 

Tabela 8 

Resultados da análise teste t para a relação entre a categorização de jogadores e não 

jogadores com variáveis sociodemográficas e de hábitos com videogames. 

Variáveis 

Não jogadores 

N = 67 

Jogadores 

regulares 

N = 55 

   

Média DP Média DP t DF p 

Idade 21.6 3.27 22.2 3.3 -.9 120 .37 

Frequência de  

exercício físico 

2.1 2.1 1.93 2.01 .46 120 .64 

Horas de sono 6.92 1.14 6.95 1.08 -.18 120 .86 

Nível de sono 3.43 2.11 2.93 1.86 1.39 120 .17 

Minutos de consumo 

de energético 

130 178 107 159 .75 120 .46 

Nível de crença sobre 

benefícios de VG 

6.93 1.8 7.95 1.72 -3.18 120 .002 

Nível de crença sobre 

malefícios de VG 

3.06 2.16 1.89 1.87 3.16 120 .002 

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; VG = videogames. 
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12.13 Apêndice 13 – Tabela 9 

Tabela 9 

Resultados da análise de Qui-quadrado para a relação entre a categorização de jogadores e não 

jogadores com variáveis sociodemográficas e de hábitos com VG. 

Variáveis 

Não 

jogadores 

N = 67 

Jogadores 

regulares 

N = 55 

  

 

f f 
Qui-quadrado 

de Pearson 
DF p 

Sexo      

     Masculino 13 42 39.6 1 .001 

     Feminino 54 13    

Renda familiar mensal      

     1 salário mínimo 5 5 6.74 4 .15 

     2 salários mínimos 15 6    

     3 salários mínimos 9 13    

     4 salários mínimos 8 12    

     5 ou mais salários mínimos 30 19    

Exercício físico      

     Sim 40 32 .029 1 .87 

     Não 27 23    

Consumo de bebida energética 

no dia da pesquisa 

     

     Sim 33 26 .048 1 .83 

     Não 34 29    

Conhecimento sobre benefícios de VG      

     Sim 37 44 8.31 1 .004 

     Não 30 11    

Crença sobre benefícios de VG      

     Sim 65 55 1.67 1 .2 

     Não 2 0    

Conhecimento sobre malefícios de VG      

     Sim 30 28 .46 1 .5 

     Não 37 27    

Crença sobre malefícios de VG      

     Sim 34 15 6.93 1 .008 

     Não 33 40    

Foi jogador regular no passado?      

     Sim 50 52 8.74 1 .003 

     Não 17 3    

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; VG = videogames. 
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12.14 Apêndice 14 – Tabela 11 

Tabela 11 

Resultados da análise teste t para a relação entre sexo com variáveis de desempenho no CPT 

II. 

 Sexo    

Variáveis 

Homens 

N = 55 

Mulheres 

N = 67 
   

Média DP Média DP t DF p 

TR 342 43 368 58 -2.78 120 .006 

EC 16.3 7.37 12.6 6.36 2.96 120 .004 

EO 5.29 3.97 4.06 4.25 1.64 120 .1 

d’ 2.41 .93 2.89 .92 -2.87 120 .005 

ß ,12 .11 .16 .63 -.51 120 .61 

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; TR = tempo de reação; EC = erros de 

comissão; EO = erros de omissão; d’ = detectabilidade; ß = estilo de resposta. 
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12.15 Apêndice 15 – Tabela 12 

 

Tabela 12 

Resultados da análise teste t para a relação entre o conhecimento sobre pesquisas ou notícias 

que indiquem benefícios dos VG com variáveis de desempenho no CPT II. 

 
Possui conhecimento sobre pesquisas ou notícias que 

indiquem benefícios VG para habilidades mentais? 
   

Variáveis 

Sim 

N = 81 

Não 

N = 41 
   

Média DP Média DP t DF p 

TR 353 57 364 44 -1.04 120 .3 

EC 15.1 7.59 12.6 5.56 1.85 120 .07 

EO 4.83 4 4.19 4.46 .79 120 .43 

d’ 2.58 .98 2.87 .88 -1.58 120 .12 

ß .17 .57 .09 .07 .98 120 .33 

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade; TR = tempo de reação; EC = erros de 

comissão; EO = erros de omissão; d’ = detectabilidade; ß = estilo de resposta. 
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12.16 Apêndice 16 – Tabela 13 

Tabela 13 

Resultados da análise correlação entre nível de crença em benefícios e malefícios de VG e 

variáveis de desempenho no CPT II. 

Variáveis 

Nível de crença sobre 

benefícios com VG 

Nível de crença sobre 

malefícios com VG 

r p r p 

TR -.14 .12 .16 .09 

EC .02 .84 -.14 .13 

EO -.09 .29 -.06 .5 

d’ -.008 .93 .13 .16 

ß -.06 .49 .08 .39 

Notas: VG = videogames; TR = tempo de reação; EC = erros de comissão; EO = erros de 

omissão; d’ = detectabilidade; ß = estilo de resposta. 
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12.17 Apêndice 17 – Tabela 14 

Tabela 14 

Resultados da análise correlação entre escore do ESDEJE e horas semanais com 

VG com variáveis de desempenho no CPT II, envolvendo jogadores de VG (N = 

55). 

Variáveis 
ESDEJE 

Horas semanais 

com VG 

r p r p 

TR -.14 .32 -.15 .28 

EC -.09 .53 -.05 .71 

EO .04 .76 .12 .36 

d’ .03 .86 -.06 .65 

ß .16 .23 .08 .55 

Notas: VG = videogames; TR = tempo de reação; EC = erros de comissão; EO = 

erros de omissão; d’ = detectabilidade; ß = estilo de resposta. 
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12.18 Apêndice 18 – Tabela 15 

Tabela 15 

Resultados da análise correlação entre escore do ESDEJE e horas semanais com 

VG com IA, envolvendo jogadores de VG (N = 38). 

Variáveis 
ESDEJE 

Horas semanais 

com VG 

r p r p 

IA .26 .11 .14 .39 

Notas: foram incluídos apenas jogadores regulares que possuem IA, 

impossibilitando incluir alunos da 1ª fase da graduação e estudantes de pós-

graduação. 
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12.19 Apêndice 19 – Tabela 16 

Tabela 16 

Resultados da análise teste t para a relação entre jogadores e não jogadores com a variável 

IA. 

 Categorização    

Variáveis 

Jogadores regulares 

N = 38 

Não jogadores 

N = 31 
   

Média DP Média DP t DF p 

IA 6.62 2.71 8.49 1.05 3.63 67 .0006 

Notas: DP = desvio padrão; DF = graus de liberdade. Foram incluídos apenas indivíduos que 

possuem IA, impossibilitando incluir alunos da 1ª fase da graduação e estudantes de pós-

graduação. 
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12.20 Apêndice 20 – Banner 1 
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12.21 Apêndice 21 – Banner 2 

 

  



180 

 

 

 

13. ORÇAMENTO 

SERVIÇOS E ITENS VALOR ESTIMADO 

Livros R$ 300  

Impressões de questionários  R$ 200 

Consultoria em estatística R$ 700  

Total R$ 1200  
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14. CRONOGRAMA 

Cronograma de 2018 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão teórica X X X X X X X X X X X X 

Elaboração do 

pré-projeto 
   X X X X      

Entrega do pré-

projeto 
       X     

Pré-

qualificação 
         X   

Entrega projeto           X  

Qualificação           X  

Programação 

da tarefa 

experimental 

          X X 

Envio ao 

Comitê de Ética 

da UFSC 

          X  

 

Cronograma de 2019 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão teórica X X X X X X X X X X X X 

Divulgação da 

pesquisa 
X X X          

Seleção dos 

participantes 
  X          

Coleta de dados   X X X X X      

Análise dos 

dados 
      X X X X   

Produção de 

artigos 
          X X 

 

 


		2020-03-10T08:32:14-0300


		2020-03-13T16:09:09-0300




