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INTRODUÇÃO
A condução de um veículo é uma tarefa que exige uma série de funções sensoriais, cognitivas, motoras e
perceptivas e a utilização do Simulador de Direção Veicular (SDV) desempenha um papel importante no
processo de formação dos futuros condutores.

OBJETIVO
Apresentar o conceito, o contexto histórico e os fundamentos legais da utilização de SDV no processo de
formação de condutores no Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica, baseada em uma revisão integrativa da literatura e da legislação específica.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Utilizado em diferentes áreas do conhecimento como a psicologia, medicina e engenharia, o SDV permite
ao usuário a imersão e interação em um ambiente virtual usando dispositivos multissensoriais com
controle das variáveis e feedback. Desde a década de 1920, estudos internacionais apontam a simulação
como uma alternativa para aprimorar as aptidões dos alunos antes de irem para a prática de direção no
veículo. No âmbito legal, a utilização do SDV teve início no Brasil na década de 70 com o
estabelecimento de normas para o funcionamento do equipamento nas autoescolas.

CONCLUSÃO
As reflexões em torno dos fundamentos teóricos e pedagógicos ainda são recentes no país e carecem
maior atenção para o alcance dos objetivos esperados.
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