
 

240 
 

 

UTILIZANDO O GAME NBA BALLER BEATS DO CONSOLE XBOX 360 

COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA DOS FUNDAMENTOS NO 

BASQUETEBOL 

 

Tiago Madruga Oliveira
1
; Bianca Pagel Ramson

2
; Clara Zillig Echenique

3
; Deborah 

Kazimoto Alves
4
; Lucas Fonseca Bandeira

5
; César Augusto Otero Vaghetti

6
 

1) Exergame Lab Brazil – ESEF/UFPel; 2) Mestranda em Educação Física 

ESEF/UFPel; 3) Universidade Federal de Pelotas – ESEF; 4) Universidade Federal de 

Pelotas – ESEF; 5) Exergame Lab Brazil – ESEF/UFPel; 6) Coordenador do Exergame 

Lab Brazil – ESEF/UFPel 

E-mail: tiagodacarol@outlook.com 

Introdução: Exergame são videogames que exigem um maior esforço físico para sua 

jogabilidade, quando comparadas com os tradicionais videogames. OBJETIVO: O 

objetivo desta pesquisa foi investigar o potencial do game NBA Baller Beats (NBB) do 

Xbox360 como instrumento de avaliação da performance motora para os fundamentos 

drible e finta no basquetebol. Metologia: Participaram da amostra 53 indivíduos com 

diferentes níveis de habilidade, alunos da Universidade Federal de Pelotas e da 

Universidade Federal do Rio Grande, com idades entre 18 e 44 anos. A amostra foi 

dividida em dois grupos: Basquetebol Amador (BAm), foi composto por alunos que 

jogam basquetebol e treinam no mínimo uma vez por semana e disputam competições 

da modalidade pelos seus cursos; Basquetebol Casual (BCa) composto por alunos que 

não praticam a modalidade. Foram encontrados valores estatisticamente diferentes entre 

os grupos BAm e BCa, com valor superior para o grupo BAm. Resultados: Os 

resultados indicam que existe uma diferença para as habilidades drible e finta no 

basquete entre sujeitos que jogam casualmente e os que jogam a nível Amador. Com 

isso, o game NBB se mostrou um instrumento capaz de mostrar essa diferença, 

conforme hipótese. Conclusão: A hipótese assumida nesta pesquisa foi parcialmente 

confirmada, embora os resultados sejam ainda preliminares é possível afirmar que 

jogadores habilidosos quando jogam o game NBB alcançam uma pontuação maior que 

os jogadores com menos habilidade nos fundamentos investigados. Assim o game 

testado se mostrou um instrumento com potencial para avaliar a performance motora em 

jogadores de basquetebol. 
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