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A INFLUÊNCIA DOS JOGOS DIGITAIS NAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS 

MORADORES DA CIDADE DE GUARULHOS 

 

1. RESUMO 

Este é um estudo de como jogos digitais podem influenciar para despertar a vontade 

do jogador de realizar atividades físicas e assim alinhar a diversão com saúde. 

Quando escutamos falar sobre jogos, é mais comum lembrar a falta de atividade 

física, a imagem de um jogador no sofá gastando horas parado. Mas estão 

chegando ao mercado jogos capaz de provar que isso não é necessariamente valido 

para todos os jogos, e que eles podem sim ser utilizados para incentivar os 

jogadores a realizarem atividades físicas. Jogos de dança, luta, esportes que 

utilizam movimento, ou jogos de objetivos que utilizam o GPS para fazer com que o 

jogador tenha que se locomover para atingir os objetivos do jogo. Este trabalho tem 

também como objetivo identificar quais fatores esses jogos utilizam para fazer com 

que o jogo continue atrativo com o passar do tempo, fazendo com que o jogador 

queira continuar jogando. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os jogos e vídeo games tem se tornado cada vez mais populares e importantes 

principalmente na vida das crianças, mas como alinhar isso a uma boa saúde? 

Sendo um dos setores que mais cresce na indústria de mídia e entretenimento. 

Estudos recentes da consultoria PricewaterhouseCoopers estimam que em 2008 o 

faturamento do mercado de jogos deverá superar o do setor de música, que sempre 

teve destaque econômico (Marketing Charts, 2008). 

Fatores que levam o jogador ao jogo e o fazem continuar repetidamente, são 

elementos de recompensa que são adquiridas através de atividades físicas que 

entregam ao jogador a satisfação que ele não encontrava nessas atividades, e por 

isso esse método pode ser considerado muito poderoso para o estimulo das 

atividades físicas. Knijnik (2001), analisando a obra de Huizinga, nos relata que o 

poder de fascinação por ele exercido não tem respostas racionais, ultrapassando a 

esfera da vida humana. Explicando assim o porque tantos educadores tem adotado 

jogos para seus métodos de ensino. Grubel e Bez (2006) comentam que a força 

pedagógica dos games consiste em desenvolver habilidades e transmitir 

conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. 
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3. OBJETIVOS 

Mostrar como os jogos agem em nosso cérebro e ajudam a criar motivação e 

estimulo para atividades físicas. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada é pesquisa qualitativa exploratória, que se utilizou de dados 

primários através de entrevistas e dados secundários através de livros e artigos 

acadêmicos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A ideia deste trabalho é demonstrar através de dados como os jogos digitais 

incentivam as atividades físicas na vida das pessoas, através de estímulos e 

recompensas. Para tal, utilizaremos o método de pesquisa de campo, entrevistando 

as pessoas para entender o que as motiva a continuar jogando e como o jogo a 

influenciou. Apresentaremos gráficos e estatísticas que mostram nossas conclusões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Foi realizada uma pesquisa de campo no Parque Bosque Maia, nos dias 30 e 31 de 

agosto de 2016, onde entrevistamos 10 pessoas que responderam se já realizaram 

alguma atividade física por influência de jogos digitais. Obtemos uma estatística 

previa, onde 80% dos entrevistados responderam que foram influenciados por algum 

jogo a fazer atividade física, com o objetivo de atingir metas dentro do jogo, que por 

sua vez lhes entrega recompensas que servem como estimulo para as atividades. 
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