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Resumo 

Os Exergames, também conhecidos como videogames ativos, Exergaming ou 

Active Gaming. Estes misturam exercício físico com videogame, permitindo que a 

ludicidade e a fascinação envolvidas na realidade virtual possa ser utilizadas para a prática 

do exercício físico, por estimularem movimentações corporais semelhantes às atividades 

físicas convencionais. Possuem uma grande aplicabilidade em várias áreas e em pessoas de 

diferentes faixas.etárias. Uma teoria que tem sido amplamente utilizada no 

desenvolvimento dos games é a Theory of Flow, desenvolvida por Csíkszentmihályi,  

também denominada de psicologia da ótima experiência. Segundo este autor, uma 

motivação intrínseca, na qual o usuário não espera receber nada em troca, apenas o prazer 

para realizar a atividade é o elemento que impulsiona o usuário a jogar. Neste sentido, esta 

pesquisa terá como objetivo investigar a motivação intrínseca de acadêmicos da Escola 

Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), através 

da utilização de EXGs nas aulas de Recreação Lazer e na Prática com componente 

curricular de exergames. Trata-se de uma pesquisa descritiva, contou-se com 34 

acadêmicos do curso de Educação Física Bacharelado e Licenciatura. Nesta pesquisa foi 

utilizado o console da Nintendo Wii, Microsoft Xbox 360 e Microsoft Xbos One, e os 

games: “Dance Dance Revolution”, “Wii Fit”, “Just dance”, “Kinect Rivers” e “Kinect 

Sports”. Para a mensuração dos resultdos foi aplicado o questionário Long Flow State 

Scale Physical. Os resultados mostraram-se satisfatórios, apesar de somente a dimensão 

“experiência autotélica” atingir o fluxo nos dois grupos, apresentando os valores mais altos 

em relação as outras dimensões, indicando que a atividade foi realizada de forma 

voluntária a qual os participantes tiveram prazer em realizar. Além disto, o público 

Universitário ainda pode aprender a utilizar uma nova ferramenta para se trabalhar na 

Educação Física.  

 



 

 

Palavras-chave: Teoria do Fluxo; Educação Fisica; Active Videogame; Motivação 

intrínseca. 

 

Introdução 

Com a globalização e o avanço tecnológico a população em geral passou a assistir 

mais televisão, jogar mais videogame sedentário e utilizar computador com maior 

frequência (BARACHO, 2012). Os videogames, juntamente com as redes sociais, são os 

elementos mais importantes da cultura digital, os quais vêm atraindo atenção do usuário, 

principalmente de jovens e adolescentes. Desta forma, é necessário o uso de toda 

ferramenta se propões a melhorar o nível de atividade física da população (MONTANHA, 

2013) e (SOUZA, et al., 2013).         

 Um tipo de videogame tem chamado a atenção de professores e fisioterapeutas, são 

os Exergames (EXGs), também conhecidos como videogames ativos, Exergaming ou 

Active Gaming. Estes misturam exercício físico com videogame, permitindo que a 

ludicidade e a fascinação envolvidas na realidade virtual possa ser utilizadas para a prática 

do exercício físico, por estimularem movimentações corporais semelhantes às atividades 

físicas convencionais, conforme afirma  Sinclair, et al., (2017) e Vaghetti, et al., (2013).

 Segundo Baracho, et al. (2012), para a área da Educação Física, esse tipo de 

tecnologia, emprega o ato de “mover-se para jogar”, contrariando a ideia do sedentarismo, 

da passividade e da inatividade do jogado. Os EXGs também podem oferecer um conforto 

aos jogadores, pois não requer a necessidade de um local esportivo dedicado ou 

equipamento esportivo caro (HUANG, et al, 2018). Hoje há games que podem comportar 

até 6 jogadores ao mesmo tempo, ou também há opção Multiplayer, na qual é possível se 

conectar com outra pessoa que não está presente no mesmo espaço.   

 Os exergames podem tem uma grande aplicabilidade em várias áreas e em pessoas 

de diferentes faixas etárias, tendo boa aceitação do público. O estudo realizado em 46 

idosos, por Cavalli, et al., (2014), mostra que a grande maioria dos participantes (82,6%) 

relatou como muito divertida, principalmente por além de ser prazerosa, é uma forma de 

atividade física e poder ser feito em casa.      

 Também são uma nova ferramenta para utilizar nas aulas de Educação Física (EF) 

escolares como mostra o estudo de Vieira, et al., (2014), relatam que estudantes estão mais 

motivados a utilizar EXGs nas aulas de EF, não apenas pelo esporte virtual, mas também 

pela possibilidade de vivenciar modalidades esportivas que não seriam possíveis nas aulas 

tradicionais, como arco e flecha e canoagem. O impacto da EXGs na motivação de 

crianças do ensino fundamental em classes de EF também foi estudado por Sun (2012), os 



 

resultados indicaram que o interesse dos alunos em exergaming foi significativamente 

maior do que em um grupo que não interagiu com a tecnologia.   

 Segundo Ryan e Deci (2000) uma aprendizagem autodeterminada é aquela em que 

o comportamento motivador da realização da tarefa não espera nada em troca, ou seja, está 

ligado aos fatores intrínsecos, como prazer, divertimento. Por outro lado, quando um aluno 

realiza uma tarefa proposta pelo professor motivado apenas por motivos externos, como 

exemplo, a avaliação da disciplina, a motivação é extrínseca. 

 Csíkszentmihályi (1997) desenvolveu a Theory of Flow, também denominada de 

psicologia da ótima experiência, está relacionada a motivação do jogador em utilizar um 

jogo. Segundo este autor, uma motivação intrínseca, na qual o usuário não espera receber 

nada em troca, apenas o prazer para realizar a atividade é o elemento que impulsiona o 

usuário a jogar. Esta teoria também tem sido amplamente utilizada na área do 

desenvolvimento dos games (CHOU & TING, 2003).     

 Existem alguns componentes comuns que tornam algumas atividades 

intrinsecamente motivadoras e potencialmente geradoras do estado de fluxo (Flow) 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Esses componentes são: a) equilíbrio entre habilidade e 

desafio; b) concentração na atividade presente; c) metas claras e feedback; d) perda da 

autoconsciência; e) senso de controle; f) fusão entre ação e consciência; g) transformação 

do tempo; h) experiência autotélica (experiência movida por forte motivação intrínseca). 

 O presente estudo teve por objetivo investigar a motivação intrínseca de 

acadêmicos da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, 

através da utilização de EXGs nas aulas de Recreação Lazer e na Prática com componente 

curricular (PCC) de exergames.  

Metodologia 

Esta pesquisa é do tipo descritiva, e para a realização desta atividade contou-se com 

a colaboração de 34 acadêmicos, de ambos os sexos, do curso de Educação Física da 

Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

 A coleta de dados foi realizada na aula de recreação e lazer (Fu1), no segundo 

semestre de 2018, e na Prática com componente curricular (PCC) de exergames (Fu2), no 

primeiro semestre de 2014, nestes dois momentos o professor responsável pela disciplina 

se encontrava presente. Os exergames são apresentados a esta disciplina como uma nova 

ferramenta que pode ser usada para complementar o ensino de Educação Física.   

 Uma das particularidades dos Exergames, é o número de participantes que podem 

jogar em cada partida, pois a maioria dos games é para jogar em dupla ou individual, com 



 

exceção do jogo “Just Dance” da Microsoft Xbox One, o qual comporta até seis jogadores 

ao mesmo tempo. Em vista disto, para que o aluno a atividade pudesse atender o maior 

número de participantes em pouco tempo, foi montado dois EXG’s em duas salas de aula, 

com caixa de som e em um ambiente escuro, para que os jogadores pudessem ter mais 

imersão ao jogar.          

Para dar início a investigação, todos os participantes da pesquisa receberam o termo 

de consentimento livre e esclarecido autorizando a utilização das entrevistas como material 

para a presente investigação. 

Os aplicadores da atividade são membros do laboratório de Exergames (Exergames 

lab Brazil) da ESEF - UFPEL. Os mesmos demonstravam o funcionamento do material e 

em seguida chamavam os alunos para realizar a atividades, o restante dos acadêmicos que 

não estavam participando ativamente, no momento da atividade ficavam em volta 

observando-os a jogar. 

Nessas duas disciplinas foi utilizado diferentes games e consoles, tais como: Kinect 

Sports da Microsoft Xbox 360, Just Dance da Microsoft Xbox One e Dance Dance 

Revolution, Wii Fit da Nintendo Wii.U. 

O PCC de exergames foi realizado uma vez por semana por um período de seis 

meses, e na aula de recreação teve duração de dois dias por um período de 90 minutos em 

cada dia para cada disciplina. Pela diferença de tempo de jogo, optou-se em aplicar o 

instrumento de mensuração ao final do primeiro dia de atividade.   

O instrumento utilizado era um questionário o qual os alunos deveriam informar a 

idade, sexo e se já tinham experiência nos exergames, a partir de duas perguntas: “Já jogou 

algum jogo com Kinect?” e Pergunta 2 -“Já jogou o game Just Dance?”. Também foi 

aplicado o Long Flow State Scale Physical (FSS-2), os dados coletados foram 

armazenados na planilha do excel.        

 O FSS - 2, foi criado por JACKSON, et al. (2010). Este consiste de 36 questões em 

que as respostas são dadas numa escala tipo Likert de cinco pontos (1 = discordo 

totalmente; 2 = discordo; 3 = nem concordo nem discordo; 4 = concordo; 5 = concordo 

totalmente). O FSS-2 foi desenvolvido para a utilização imediatamente após uma atividade 

que envolve movimento humano. O instrumento de língua inglesa ainda não foi validado 

para a língua portuguesa e, até o fechamento desta pesquisa, ainda não foram encontrados 

estudos relacionados à validação do instrumento de pesquisa para este idioma. Entretanto, 

justifica-se a escolha do questionário pela frequência com que é citado na área de games. O 

questionário foi traduzido pelo Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande 

(ILA/FURG), através do Projeto de Apoio a Pesquisa Científica Discente (PAPCD). Foi 



 

realizado também um backtranslation, no qual é feita uma versão do instrumento 

novamente para o idioma inglês a fim de verificar possíveis problemas em função das 

diferenças culturais entre as línguas. 

 

Resultados e Discussão 

O objetivo do estudo foi investigar a motivação intrínseca de acadêmicos, através 

da utilização de EXGs na disciplina de Recreação e Lazer e no PCC de exergames.  Foram 

avaliados 34 acadêmicos da ESEF - UFPEL, a população Fu1 continha10 homens e 7 

mulheres com faixa etária de 19,77 (± 2,62) anos, enquanto o Fu2  continha 7 homens e 10 

mulheres com faixa etária de 23,7 (± 4,56) anos.       

 Em questões relacionadas a conhecimento dos exergames, especificamente, de 

jogos que envolvessem o uso do kinect, foi possível obter informação de que apenas uma 

pessoa (5,9%) do grupo Fu1 não tinha conhecimento de jogos que utilizassem este 

acessório. Por outro lado o grupo  Fu2, possuía oito indivíduos (47%) que desconhecia 

games com kinect. Na questão relacionada ao jogo Just Dance, o 14 pessoas (78,6%) do  

grupo Fu1, em contrapartida 5 pessoas (35,3%) do grupo Fu2  já havia jogado este game.  

 Para verificar a motivação intrínseca foi utilizando o Questionário Long Flow State 

Scale Physical. Este questionário tem o objetivo de verificar o quanto os alunos estavam 

envolvidos na atividade. A Tabela 1, irá mostrar o resultado da média e do desvio padrão 

(DP). 

Tabela 1: Média e desvio padrão para os valores do Long 

Flow State Scale Physical. 

 Fu1 (n=17) Fu2 (N=17) 

Média 3,56 3,46 

DP (±) 0,08 0,09 

Ao analisar o resultado na Tabela 1, pode-se verificar que nenhuma das amostras 

conseguiu atingir o estado de Flow, que segundo os autores do The Flow Manual 

(JACKSON, et al., 2010), na qual informa que valores iguais ou acima de quatro podem 

representam o estado de Flow.       



 

 O questionário FSS-2 é baseado na Flow Theory, a qual possui 9 dimensões, e 

portanto, possui 4 questões para cada dimensão. Na Tabela 2 abaixo podem ser vistos os 

valores obtidos para as dimensões do Flow nos modos de jogo investigados.   

Tabela 2: Média e desvio padrão dos valores das Dimensões do 

Flow. 

Dimensões do Flow 
Fu1 (n=17) Fu2 (n=17) 

Média (DP) Média (DP) 

Equilíbrio habilidade – desafio  3,37 (± 0,34) 3,66 (± 0,22) 

Fusão ação e consciência 3,24 (± 0,15) 2,85 (± 0,25) 

Metas claras 3,51 (± 0,21) 3,29 (± 0,21) 

Feedback inequívoco 3,24 (± 0,36) 3,01 (± 0,41) 

Concentração na tarefa 3,68 (± 0,34) 3,86 (± 0,17) 

Senso de controle 3,34 (± 0,16) 3,26 (± 0,20) 

Ausência de preocupação com self 3,66 (± 0,16) 3,37 (± 0,13) 

Transformação do tempo 3,6 (± 0,31) 3,5 (± 0,17) 

Experiência autotélica 4,44* (± 0,17) 4,31* (± 0,10) 

*Valores ≥ 4 representam estado de Fluxo. 

 

Na Tabela 1, percebe-se que a média dos grupos não tenha sido superior a 4 

(quatro), segundo Jacson, et al., (2010), não existe uma ordem nas dimensões do Fluxo  

(Flow) na qual se possa afirmar que um indivíduo encontra-se em estado de fluxo, e 

também não é condição básica que todos os itens apresentem valores maiores ou iguais a 

quatro. 

Ao analisar cada dimensão (Tabela 2) verifica-se que a dimensão de “Experiência 

autotélica” conseguiu atingir o estado de Fluxo (Flow) em ambos os grupos, com valores 

de 4,44 (± 0,17) e 4,31 (± 0,17). 

 No estudo de Vaghetii, et al., (2013), o qual avaliou a motivação intrínseca em 

estudantes com idade escolar e universitários, a “experiência autotélica” também foi o 

maior a dimensão que atingiu os maiores valores em relação as demais. Jacson, et al. 

(2010) explica que a atividade autotélica quando requer energia por parte da pessoa e 

fornece pouca ou nenhuma recompensa convencional. 



 

  Embora não haja valores discrepantes entre os dois grupos, nota-se que a maioria 

dos valores de Fu1 são superiores em relação a Fu2 (Tabela 2). Os únicos resultados que Fu2 

apresenta maior é Equilíbrio habilidade - desafio; Feedback inequívoco e Concentração na 

tarefa. Um possível motivo para isto é que o primeiro grupo possuía conhecimento prévio 

de alguns exergames, enquanto para o segundo grupo, esta atividade era nova, gerando 

maior dificuldade em realizar uma tarefa nova e por consequência menor engajamento na 

tarefa, quando comparado com o primeiro grupo. 

Segundo Singh, et al., (2002), a motivação e o engajamento na aprendizagem 

possuem uma relação de reciprocidade. A motivação influencia o foco nas atividades 

acadêmicas, de modo que o mesmo aumenta o interesse e a motivação. O foco na tarefa 

pode ser considerado como o nível de concentração e de diversão dos estudantes, ao 

realizarem alguma tarefa acadêmica. Para estar em um estado de concentração, ou Fluxo, 

os jogadores precisam perceber um equilíbrio entre um desafio proposto em uma atividade 

e suas capacidades de realizá-la com sucesso; em outras palavras o desempenho.  Nesse 

sentido, conforme os valores na Tabela 2 a dimensão “Equilíbrio Habilidade-Desafio” 

apresentou valores maiores em Fu2 (3,66 ± 0,22) comparando a Fu1 (3,37 ± 0,34). 

Conforme existe um desafio proporcional às habilidades do jogador/aluno, ele estará 

motivado a realizar a atividade, se existir algum desequilíbrio nesta equação a atividade 

poderá promover ou o tédio ou a frustração. É interessante também perceber que esse 

processo não é estático, ou seja, a partir de um momento que o jogador/aluno supera um 

desafio a atividade se torna entediante, exigindo a necessidade de uma nova proposta 

desafiadora. 

A dimensão “Concentração na Tarefa”, apresentou resultados bons de 3,68 (± 0,34) 

para Fu1 e 3,86 (± 0,17) para Fu2. O Flow, segundo Csikszentmihalyi (1975), se caracteriza 

por um estado de concentração total em uma determinada atividade que está sendo 

realizada, que é capaz de fazer com que o indivíduo fique imerso na atividade e perca a 

noção da realidade.  

 

Conclusões 

 Foi apresentado ao público Universitário uma nova ferramenta para se trabalhar na 

Educação Física e suas possibilidades de aplicação em diferentes públicos, explorando 

diferentes Exergames, sua aplicabilidade e diferentes formas de atuação na cultura corporal 

do movimento. 

A Teoria do Fluxo foi utilizada para verificar a motivação intrínseca dos jogadores. 

A dimensão “experiência autotélica” atingiu o fluxo, com valor superior a quatro nos dois 



 

grupos, apresentando os valores mais altos em relação as outras dimensões. Isto indica que 

a atividade foi realizada de forma voluntária a qual os participantes tiveram prazer em 

realizar.  
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