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Resumo 

O modelo teórico do estado de fluxo desenvolvido por Csikszentmihalyi em meados dos anos de 1970 

vem sendo empregado em diferentes contextos (educação, administração, saúde etc.) e têm trazido 

contribuições significativas para a compreensão do papel desse estado de experiência máxima nos 

mais diversos cenários (escola, empresas, comportamentos relacionados com o bem-estar e saúde etc.). 

Segundo esse modelo, a experiência máxima ou o estado de completo envolvimento é encontrado 

quando as habilidades e capacidades do indivíduo estão em equilíbrio com os desafios que a tarefa ou 

comportamento realizados exigem. No contexto escolar, especificamente nas aulas de Educação 

Física, por exemplo, as atividades da cultura corporal de movimento exigem diferentes níveis de 

desafios e devem, dentre outros objetivos, proporcionar experiências positivas, de prazer aos alunos no 

sentido de tornar significativos os conhecimentos apreendidos.  Os jogos escolares dentro e fora das 

aulas de Educação Física são oportunidades para levar os alunos a conhecerem suas habilidades, 

capacidades, valores, bem como, vivenciar diferentes emoções. Para que isso ocorra o professor deve 

agir na direção de que os conteúdos relacionados a essas práticas estejam de acordo com as 

possibilidades de realização dos alunos. O presente estudo tem por objetivo identificar e analisar o 

estado de fluxo (nível) em situação de jogos escolares. A amostra foi composta por 102 crianças de 13 

a 15 anos, de ambos os sexos e praticantes de diferentes modalidades esportivas. Os instrumentos para 

a coleta de dados foram um questionário de identificação e uma escala sobre o estado de fluxo. 

Resultados apontaram a presença do estado de fluxo (M=3,64) numa escala de 1 a 5 pontos. Dado que 

o fluir está relacionado com a vivência de experiências gratificantes, é possível inferir que o grupo 

investigado apresentou um nível alto para a maioria das dimensões do fluir, o que pode representar 

uma condição importante para a manutenção da prática esportiva no período escolar. 
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Introdução 

 

A prática esportiva como possibilidades de aprendizagem, participação e vivência de situações 

prazerosas, vem cooperar para um bom desenvolvimento tanto biológico, psicológico e social 

combinando com os diferentes períodos de desenvolvimento da criança e adolescentes (ARENA & 

BÖHME, 2000). 

Em circunstância escolar, a prática esportiva por meio de um processo de orientação 

educativa, estimulação social e a participação dos pais exercem influencia nos objetivos como a 

aprendizagem, participação e satisfação. Para que isso aconteça o professor deverá direcionar os 

conteúdos relacionados a essa pratica que estejam de acordo com as possibilidades de realização dos 

alunos para que haja participação, compromisso e envolvimento profundo com tais práticas esportivas.  

No entanto, Marques & Kuroda (2000 apud EPIPHANIO, 2002), advertem que a prática esportiva mal 

orientada, pode levar a uma alienação, opondo-se às condutas de convivência. 

O que irá estabelecer a criança e o adolescente a permanecer na prática esportiva será devido a 

forma como estas mediações serão feitas, ou seja, se estas mediações seguirem a idéia da prática pela 

prática, isto é, a simples reprodução de um modelo, o aluno terá idéia de ser apenas um participante 

desse processo. Porém, se a mediação for direcionada à prática educativa, ou seja, com reflexão sobre 

a prática esportiva, isso poderá fazer que a criança adquira sentimento daquilo que está sendo 

realizado, pois é o principal elemento deste processo (MARQUES, 2000). 

O autor também afirma que o caminho mais simples e compreensível para a criança entender o 

sentido do esporte, é realizado por meio da mediação do professor apresentando a criança o lado 

lúdico, prazeroso, cooperativo do jogo sabendo o momento e modo de competir.  O aluno entendendo 

esse processo irá transformar a competição em uma situação intrinsecamente motivadora. 

Segundo Massarella & Winterstein (2005) quando o indivíduo experimenta este tipo de 

motivação desenvolve os sentimentos de interesse, prazer, autodeterminação, competência e ações por 

determinantes internas experimentando o fluxo, um estado de total envolvimento com a tarefa que está 

sendo executada. Na área esportiva esse estado tem sido compreendido como o total envolvimento na 

tarefa presente, onde se percebe a alteração do tempo e o direcionamento da concentração e a energia 

do individuo para atingir as metas e os objetivos. 

A teoria do fluir surgiu em meados dos anos 1970 desenvolvido por Csikszentmihalyi, que 

investigou os fatores que tornavam a tarefa intrinsecamente motivadora. O termo flow (fluir) surgiu 

em relatos das sensações descritas pelas pessoas que realizaram ações sem esforços vivenciados e 

relatados como os melhores momentos de suas vidas, denominado também de “experiência ótima” 

(CAMPEIZ & VOLP, 2004, p.168). 

Segundo Csikszentmihalyi (1993 apud IAOCHITE, 1999), nove dimensões foram 

mencionadas para descrever como os sujeitos se sentiam quando a experiência era agradável. São elas: 



a) objetivos claros, quando o individuo estabelece claramente seus objetivos adaptando-se as 

ações requeridas pela tarefa, descobrindo se essas ações atendem aos objetivos ou não; 

b) retorno imediato refere-se à informação que os atletas recebem sobre a qualidade da 

execução que estão realizando, no entanto na experiência do fluir o retorno não tem muita 

importância, pois a convicções de ter alcançado os objetivos é o diferencial; 

c) equilíbrio entre desafio e habilidade, refere-se à sensação de que as habilidades que se 

tem, são suficientes para enfrentar e superar os desafios; 

d) união entre ação e consciência, refere-se ao à capacidade para dirigir sua atenção e 

concentrar-se exclusivamente na tarefa realizada; 

e) concentração na atividade presente refere-se à intensa concentração que experimentam as 

pessoas quando se enredam em alguma atividade que as liberem de pensamentos irrelevantes; 

f) senso de controle refere-se à sensação de controle e segurança que se experimenta, ao 

envolver-se em alguma atividade por mais complicada e difícil que poderá ser; 

g) Perda da autoconsciência refere-se ao esquecimento que apresenta as pessoas de si 

mesmas; Transformação do tempo refere-se precisamente que durante as experiências deste tipo o 

sentido do tempo é alterado na percepção das pessoas; 

h) fim em si mesmo consiste na sensação de que atividade que se esta fazendo é tão 

agradável e prazerosa por si mesma, não precisando de recompensas extrínsecas à tarefa. 

Muitas dessas dimensões foram relatadas por praticantes de diferentes atividades, Csikszentmihalyi 

(1992), retrata essas atividades usando a expressão de “atividade que fluem” por oferecer experiência 

plenamente satisfatória . 

Volp & Campeiz (2004) através de estudo sobre “dança criativa” também observaram a 

influência dos elementos do fluxo, relatado também como experiência ótima, facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem em dança criativa. 

O estudo de Massarella (2007) buscou investigar a percepção de estado de fluxo em 

corredores de rua na cidade de Campinas, SP. Por meio da investigação de cunho qualitativo, o autor 

também observou as dimensões do fluxo identificadas nos sentimentos e pensamentos percebidos 

durante as corrida.  

Desta forma esta pesquisa teve por objetivo identificar e analisar o nível do estado de fluxo 

em situação de práticas de atividade física, mais especificamente em jogos escolares. 

 

Método 

Para realização desse estudo foram avaliados 102 estudantes do ensino fundamental de ambos 

os sexos praticantes de diferentes modalidades esportivas coletivas. A faixa etária dos alunos era de 13 

a 15 anos. 



Os participantes responderam ao questionário de caracterização, com o objetivo de coletar 

informações sobre o participante, como por exemplo, sexo, idade, modalidade esportiva que estava 

competindo, entre outras informações. Foi utilizada a Escala de fluxo no esporte proposta por Jackson 

(1995) e traduzida para a língua portuguesa por especialistas no idioma e por um professor conhecedor 

do referencial teórico. Trata-se de uma escala de 5 pontos do tipo Lickert, com 36 itens representando 

as 9 dimensões do estado de fluxo. Em estudo realizado por Jackson (1995 apud WEINBERG & 

GOULD, 2000) que estudou atletas de diferentes esportes, a escala se mostrou confiável por 

apresentar os fatores mais importantes para entrar no estado de fluxo. 

Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais para autorizar os 

filhos a participarem da pesquisa. Esse termo esclarece informações sobre o objetivo do estudo, 

procedimentos, voluntariedade e sigilo das respostas, bem como o cancelamento do consentimento em 

qualquer momento da pesquisa. Após o recebimento das autorizações por parte dos pais, foi aplicado o 

instrumento de forma coletiva aos alunos participantes no dia previsto para a competição. O 

instrumento foi aplicado logo após ao término do jogo. 

Terminada a coleta os dados foram encaminhados para a tabulação e análise. Este processo 

contou com os recursos do software estatístico SPSS (Statistical Package of Social Sciences), versão 

13.0 for Windows. 

 

Resultados 

 

Os resultados do nível do estado de fluxo mostram que os participantes apresentaram, em 

média, nível moderado a alto perfazendo um total de 3,70 pontos numa escala que varia de 1 a 5 

pontos, como podemos analisar a Figura 1. Especificamente em cada dimensão da escala foi 

encontrado que na dimensão “Equilíbrio entre Desafio e Habilidade”, a média mais alta foi encontrada 

no item “Eu sentia que era competente o suficiente para atingir as mais altas exigências do jogo.”, com 

média de 3,93. Já, o item que menos pontuou foi o item “Minhas habilidades combinavam com o alto 

desafio da situação do jogo.”, com a média de 3,53 pontos. 

Para a dimensão “União entre a Ação e Consciência” observou-se o item com maior 

pontuação foi “Meu desempenho no jogo era automático.”, com a média de 3,25 e o item com menor 

pontuação foi “Eu fazia as coisas no jogo espontaneamente e automaticamente sem pensar”, com 

média de 2,78 pontos. 

Já, na dimensão “Objetivos claros” apresentou no item “Eu sabia o que eu queria alcançar no 

jogo” a média de 4,28 pontos e o de menor valor foi “Eu sabia exatamente o que eu queria fazer no 

jogo”, com média 3,76 pontos.. 



A dimensão “Retorno imediato (feedback) obteve no item “Eu tinha bons pensamentos 

enquanto jogava.”, a média de 4,03 e o item “Ficou claro para mim que eu estava fazendo bem no 

jogo.”, a média 3,73 pontos. 

Quanto à dimensão “Concentração na Atividade” foi apontada a questão 5- “Minha atenção 

estava concentrada naquilo que eu estava fazendo no jogo.”, sendo a de maior relevância com média 

de 4,134 e a de menor relevância foi: 14- “Não havia esforço para me concentrar naquilo que estava 

acontecendo no jogo.”, média 2,86. 

Em relação a dimensão “Senso de Controle” foi analisado que a questão com maior relevância foi: 33- 

“Eu sentia um total controle do meu corpo no jogo.”, com média 3,87  e a de menor relevância foi: 6- 

“Eu sentia um controle total daquilo que eu estava fazendo no jogo.”, com média 3,575. 

Na dimensão “Perda da autoconsciência” foi analisado que a questão com maior relevância 

foi: 7-  “Eu  não estava preocupado com o que os outros poderiam estar pensando de mim no jogo.”, e 

de menor relevância foi: 16- “ eu não estava preocupado com meu desempenho durante o jogo.”, com 

média 2,363. 

Para a dimensão “Transformação do Tempo” observou-se que a questão com maior relevância 

foi: 8- “O tempo no jogo pareceu ter passado de forma diferente (mais rápido PI mais lento que o 

normal).”, e a questão com menor relevância foi: 26- “Eu sentia como se o tempo tivesse parado.”, 

com média 2,54. 

E finalmente a dimensão “Fim e Si mesma (autotélica)” apresentou a questão com maior 

relevância foi: 9- “Eu realmente me diverti com a experiência desse jogo.”, e a de menor relevância 

foi: 27- “A experiência do jogo me deixou com sentimento de prazer.”, com a média 3,597. 

Podemos observar nos dados analisados que houve um grande envolvimento dos participantes 

na modalidade praticada, evidenciando assim o estado de fluxo, no entanto a dimensão com maior 

destaque foi a “Fim em Si Mesma (autotélica),” com uma média de 3,997 e a de menor relevância foi 

“união entre a ação e consciência” com 3,083. 
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               Figura 1. Valores médios das dimensões do estado do fluxo. 

 

Discussão e considerações finais 

Os resultados mostraram que o grupo investigado apresentou indicações de que, a despeito 

de terem vencidos ou não os jogos, o nível de envolvimento com a atividade praticada (jogo) foi 

relativamente alto. Isso significa que os participantes vivenciaram experiências positivas, de prazer e 

satisfação. 

Uma das dimensões que bem representam o estado de fluxo é aquela que preconiza  

equilíbrio entre o nível de desafio da atividade e o nível de habilidade do sujeito ao executa-la. No 

estudo, essa dimensão alcançou média bastante elevada. Como os participantes entraram  no canal 

de fluência em relação a esta dimensão, afirma-se segundo a teoria do fluir, quando a 

experiência é satisfatória os indivíduos se sentiriam  motivados a aumentar o nível de seus 

desafios, conseqüentemente suas habilidades esportivas e pessoais (JACKSON &   

CSIKSZENTMIHALYI, 2002 apud TORRES, 2006). 

Os resultados mostraram que a dimensão “Fim em si mesmo (autotélica)” foi percebida pelos 

participantes como a mais evidente, haja vista a média de pontos ter sido a mais alta nessa dimensão. 

Esse resultado é semelhante ao obtido por Torres (2006), em seu estudo sobre as relações entre estado 

de fluxo, ansiedade e estado emocional em rendimento esportivo em atletas de elite. Também no 



estudo realizado por Massarella (2007) com corredores de ruas essa característica esta presente na 

prática através dos sentimentos relatado pelos atletas.   

Em estudo realizado por Csikszentmihalyi (1992) foi observado que atividades que 

continham competição ou qualquer outra forma de experiência teriam fatores relativos como 

sentimento de descobertas, criatividade que podem levar o individuo a sentir-se em estado de fluxo. 

Porém, quando o objetivo é derrotar o adversário, tornando-se mais importante que melhorar o próprio 

desempenho, o prazer desaparece. O autor acrescenta que quando o desejo de vencer em busca de 

reconhecimento deixa de ser divertida e perde essa característica de fim em si mesmo. 

O presente estudo buscou avaliar o nível do estado de fluxo de adolescentes em situações de 

prática de atividade física – jogos escolares. É importante ressaltar que, como limitação do estudo, o 

momento da coleta de dados, isto é logo após o jogo pode ter interferido nas respostas obtidas, 

sobretudo daqueles que por ventura tenham sido derrotados na competição. Essa análise será feita 

posteriormente. A coleta no momento posterior ao jogo foi pensada no sentido de garantir a rápida 

lembrança das situações vividas durante o jogo pelos participantes.  

Todavia, é importante lembrar também que o referencial do estado de fluxo busca 

compreender as situações vivenciadas nas mais diversas atividades, independente do resultado final. 

Assim, é relevante destacar o seu valor na compreensão do processo e não do produto final. Os 

resultados aqui apresentados, ainda num nível exploratório, oferecem pistas de diferentes ordens, 

especialmente para os professores. Essas orientações podem contribuir para que os professores 

reflitam sobre o planejamento, a execução e avaliação das diversas situações de ensino que promovem 

durante as aulas que ministram. 

Promover mais situações que sejam percebidas pelos alunos como momentos de satisfação e 

envolvimento sem a presença de recompensas extrínsecas pode favorecer à participação efetiva dos 

alunos nas atividades propostas, sobretudo se pensarmos na faixa etária do presente estudo.  

Aproximar os adolescentes de práticas prazerosas e desafiadoras nas aulas de Educação 

Física na escola pode contribuir para a diminuição da taxa de evasão dos alunos e para o real 

cumprimento dos objetivos estabelecidos pela disciplina nesse nível de escolaridade. 
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