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Objetivo: Verificar o efeito agudo da prática de exergames sobre o humor de crianças em idade escolar. 

Método: Trata-se de um estudo quasi-experimental. Foram convidadas para participar do estudo 120 

crianças de uma escola particular da região da Grande Florianópolis/SC. Após o processo de elegibilidade 

para o estudo, 68 crianças ( x = 8,84; ± 0,58 anos) fizeram parte do grupo experimental. As intervenções 

ocorreram durante as aulas de educação física, totalizando três sessões (uma semana), com duração de 40 

minutos cada. O console utilizado na intervenção foi o Microsoft Xbox 360º® com Kinect, e os jogo 

escolhido foi o Just Dance 2015®, pois permite maior número de participantes jogarem simultaneamente. 

Para verificar o humor dos participantes, foi utilizada a escolada de Humor de Brunel (BRUMS). O BRUMS 

avalia seis dimensões do humor, sendo estas classificadas em psicológicas (depressão do humor, raiva e 

confusão mental) e psicossomáticas (fadiga, tensão e vigor).  As avaliações do efeito agudo do humor 

ocorreram em dois momentos, sendo antes da primeira sessão e imediatamente após a terceira sessão. Os 

dados foram tabulados e armazenados pelos programas Statistical Package for Social Sciences – SPSS 

(versão 20.0), e Microsoft Excel (versão 2010). Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva 

(média ± desvio padrão) e inferencial (Kolmogorov-Smirnov e Wilcoxon), sendo o nível de significância 

adotado foi p<0,05. Resultados: Em relação aos fatores do humor, houve diferença significativa na tensão 

(p<0,01), vigor (p<0,05) e confusão mental (p<0,01) (Figura 01). As análises pré e pós-teste indicaram que 

a tensão e a confusão mental reduziram, enquanto o vigor aumentou. Foi encontrada também redução na 

depressão e raiva; e aumento da fadiga, porém sem diferença significativa. Discussão: Os resultados de 

nosso estudo demonstram semelhança ao Perfil Iceberg, proposto por Morgan (1980). O Perfil Iceberg é 

caracterizado como vigor elevado e baixos níveis de tensão, fadiga, confusão mental, depressão do humor 

e raiva (BRANDT et al. 2014) e está associada a uma boa saúde mental. Segundo Brandt et al. (2010) o 

vigor reflete um estado de energia e sabe-se que a longo prazo, o aumento do vigor está associada com 

aderência na prática de atividade física (FELIPE et al. 2016). Além disso a tensão indica um estado maior 

de preocupação e a confusão mental refere à instabilidade emocional (BRANDT et al., 2010), sendo fatores 

que devem ter maior atenção na literatura, principalmente em crianças. Conclusão: A prática de três sessões 

de exergames proporciona melhoras no humor de crianças em idade escolar, aumentando o vigor, reduzindo 

a tensão e confusão mental.   
 

 

 

 

 

 



                               
 

 

 

 
Fig. 1 Alterações nos Estados de Humor após três sessões de exergames em crianças. 
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