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Resumo: 
Este artigo relata o estudo de caso realizado para verificar a correlação entre 
Tecnologias, Aprendizagem, Educação Física e Saúde dos Jovens. Foi realizado em 
uma escola da rede pública do município de Independência – RS, com 25 alunos do 2º 
ano do ensino médio, sendo a faixa etária entre 15 e 17 anos. O instrumento de coleta 
de dados utilizado foi o questionário. Os resultados da pesquisa comprovam que os 
jovens fazem uso intenso das tecnologias no lazer, entretenimento e comunicação. 
Utilizam também para estudar, mas não com a mesma intensidade. Constatou-se 
também que mesmo com a maioria do grupo participando das aulas de educação 
física apresentam alguns problemas de saúde, como dores no corpo provocado pelo 
excesso de tempo frente à computadores.  
 

Palavras-Chaves: Tecnologias, Educação Física, Saúde dos Jovens. 

 
Abstract: 
This article reports the case study to verify the correlation between technology, 
Learning, Physical Education and Youth Health. It was conducted in a public school in 
the city of Independence - RS, with 25 students in 2nd year of high school age being 
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between 15 and 17 years. The data collection instrument used was a questionnaire. 
The survey results show that young people make heavy use of technology in the 
leisure, entertainment and communication. They also use to study, but not with the 
same intensity. It was also found that even with most of the group participating in 
physical education classes have some health problems, such as body aches caused by 
too much time in front of computers. 

 
Keywords: Technology, Physical Education, Health, Youth. 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
As novas tecnologias, tais como o uso da informática, a utilização da 

Internet, multimídia, e de outros recursos ligados às linguagens digitais de que 

atualmente dispomos, estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, 

especialmente no meio dos jovens onde a maneira como utilizam está 

influenciando seus hábitos de vida.  

É comum nos dias de hoje, os jovens trocarem as atividades físicas 

(correr, jogar bola, etc.) pela Internet, pelo videogame, pelo computador e 

outros jogos eletrônicos. Comunicam-se com os amigos pelas redes sociais 

onde permanecem várias horas do dia envolvidos nessas atividades. 

Os jovens estão cada vez mais ligados ao mundo tecnológico utilizando 

novas formas de comunicação, onde carregam consigo dispositivos capazes de 

armazenar áudios, fotos e vídeos e, em alguns casos, conexão móvel.  Por 

outro lado, os professores, em sua grande maioria, não mantém um convívio 

tão intenso com as tecnologias e a inclusão em suas atividades profissionais é 

incipiente, porém não podem ignorar que: 

 

A cultura do jovem caracteriza-se pela concomitância de som, palavra 
e imagem. Nessa cultura, fala-se mais do que se escreve, vê-se mais 
do que se lê, sente-se antes de compreender. Estas são as principais 
características da linguagem que predomina na TV, no videogame, na 
Internet. É papel da educação e, consequentemente, da disciplina 
Educação Física, trazer essas experiências vivenciadas pelos alunos 
para a escola, a fim de contextualizá-las e analisá-las criticamente. 
(BRASIL, 2002 p. 149) 

 

O contato constante com as tecnologias tem afastado os jovens nas atividades 

físicas e isto pode ser observado também na Educação Física Escolar. Como uma ação 

sempre gera consequências já são visíveis, e comprovados com pesquisas, os resultados: 
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os jovens não se sentem atraídos pelas atividades físicas o que aumenta o sedentarismo e 

as taxas de obesidade. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – nos 

jovens dos 10 aos 19 anos, o sobrepeso aumentou seis vezes para homens e três para 

mulheres em 34 anos. O aumento de peso em adolescentes de 10 a 19 anos foi contínuo 

nos últimos 34 anos. Isso é mais perceptível no sexo masculino, em que o índice passou de 

3,7% para 21,7%, o que representa um acréscimo de seis vezes. Já entre as jovens, as 

estatísticas triplicaram: de 7,6% para 19,% entre 1974-75 e 2008-09. 

 

Gráfico 1 – Evolução de indicadores antropométricos na população de 10 a 19 anos de 
idade, por sexo – Brasil – períodos 1974-75, 1989 e 2008-2009. 

 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

  

 Nesse sentido, a pesquisa buscou evidenciar a correlação entre 

tecnologias, aprendizagem, educação física e a saúde dos jovens, onde se 

procurou as respostas para questões como: Quais são as atividades realizadas 

com as tecnologias e o tempo destinado para estudo/realização de tarefas 

escolares?  

 Os jovens estão explorando as tecnologias para melhorar a sua 

aprendizagem? Qual é tempo diário que os jovens estão em contato com as 

tecnologias? Com que objetivos e finalidades os jovens utilizam as 

tecnologias? Os jovens estão dedicando um tempo, em suas atividades 

cotidianas, para a prática de atividades físicas e se participam efetivamente das 

aulas de Educação Física na escola? Os jovens têm mostrado preocupação 
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com hábitos salutares? (postura, alimentação, prática regular de atividade 

física). 

 A pesquisa, um estudo de caso, e o instrumento de coleta de dados foi 

um questionário. Os sujeitos foram 25 alunos da segunda série do ensino 

médio de uma escola da rede pública estadual.   

 

2 JOVENS, TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Cada dia que passa, as tecnologias existentes se revestem de maiores 

significados e de poder na vida dos jovens. Essa relação, ao que tudo indica, 

tende a se acentuar, devido aos avanços cada vez mais surpreendentes, 

tornando-se um verdadeiro objeto de desejo para os jovens. 

Tendo em vista o desenvolvimento tecnológico do mundo atual e com 

base em nosso conhecimento sobre ensino-aprendizagem, entende-se que 

também é na escola que devemos preparar nossas crianças e adolescente 

para a utilização dos recursos tecnológicos em seu cotidiano, mas sem 

esquecer que o uso excessivo das tecnologias pode trazer alguns riscos e 

malefícios como, por exemplo, o sedentarismo e consequentemente uma série 

de patologias, comprometendo a saúde de nossos jovens que devido ao 

imenso interesse pelo mundo da tecnologia deixa de lado a pratica de 

exercícios físicos que são de essencial importância nesta idade.  

 

Para que os alunos desenvolvam competências básicas que lhes 
permitam desenvolver a capacidade de continuar aprendendo, não se 
pode abrir mão das tecnologias da informação, que se constituem em 
importantes meios de acesso aos conhecimentos sobre a cultura 
corporal. Assim, os projetos escolares devem reconhecer o papel da 
informática como ferramenta para novas estratégias de 
aprendizagem, capazes de contribuir de forma significativa para o 
processo de construção do conhecimento, entre eles o hipertexto, 
que instaura uma nova dinâmica de pesquisa e leitura. (BRASIL, 
2002, p.149). 

 

 Com as tecnologias na escola os professores podem explorar os 

recursos de comunicação e divulgação, acesso a informações e conteúdos, 

inclusive hipermidiáticos e ferramentas de produção para várias mídias (de 

texto, arquivos de áudio, vídeo, imagem) como destaca Libâneo (2001, p. 70): 
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[...] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: 
como conteúdo escolar integrante das várias disciplinas do currículo, 
portanto, portadoras de informação, ideias, emoções, valores; como 
competências e atitudes profissionais; e como meios tecnológicos de 
comunicação humana (visuais, cênicos, verbais, sonoros, 
audiovisuais) dirigidos para ensinar a pensar, ensinar a aprender a 
aprender, implicando, portanto, efeitos didáticos como: 
desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias cognitivas, 
autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de 
aprendizagem, facilidade de análise e resolução de problemas, etc.). 

 

 Diante deste contexto, averígua-se que a utilização das tecnologias na 

escola, na sala de aula, além de contribuir para a melhoria da aprendizagem 

dos conteúdos estudados possibilita aos alunos organizar estratégias para 

continuar aprendendo fora da escola, sabendo onde encontrar as informações 

quando necessário. 

 

2.1 Educação Física Escolar  

 

De acordo com a cultura brasileira, os jogos, os esportes, a dança, as 

lutas e as diversas formas de ginástica sempre estiveram presentes em nossas 

praticas, fazendo parte diretamente de nossas vidas. Na escola, o ensino da 

Educação Física pode e deve incluir a vivência dessas modalidades como 

conteúdos, ampliando as possibilidades de os alunos compreenderem, 

participarem e transformarem a realidade. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

[...] entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento 
da cultura corporal de movimento, sendo uma disciplina que introduz 
e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 
cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 
instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das 
danças, das lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico 
da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. (BRASIL, 1998 p. 
29). 

 

De Marco (1995, p. 77) salienta que a Educação Física também deve 

ser: 

[...] um espaço educativo privilegiado para promover as relações 
interpessoais, a autoestima e a autoconfiança, valorizando-se aquilo 
que cada indivíduo é capaz de fazer em função de suas 
possibilidades e limitações pessoais.  
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Diante desta afirmação, o trabalho pedagógico desenvolvido na 

Educação Física deve estar voltado para a construção da cidadania dos jovens, 

formando cidadãos críticos e participativos no meio social em que estão 

inseridos. Seu objetivo principal deve ser o aluno, em que tenha a possibilidade 

de participar de atividades lúdicas que proporcionam equilíbrio entre corpo, 

mente e espaço.  

Saba (2003, p. 46) destaca: “é natural ao homem movimentar-se. Para 

realizar nossas tarefas do dia-a-dia, andamos, subimos escadas, movemos os 

braços, agachamo-nos, sentamo-nos...”. Neste sentido, a realização de 

atividade física na adolescência se faz importante, pois oferecem uma rica 

contribuição para a formação social e cultural dos jovens. Atividade física é 

definida como “qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos 

que resultem em um gasto de energia física”. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 

74). 

 A prática de atividade física neste momento da vida colabora de forma 

significativa fazendo com que o adolescente tenha maior facilidade para 

enfrentar os efeitos psicossociais desta fase da vida, pois contribui para que 

muitos jovens fiquem longe de possíveis vícios, como cigarro, álcool e drogas, 

sendo que caso o adolescente se envolva com alguns destes, o mesmo não 

conseguirá manter a prática frequente das atividades físicas. 

As tecnologias 

 

[...] estão presentes nas vidas das pessoas de todos os centros 
urbanos, sejam eles de pequeno ou grande porte. Isso tem causado 
grandes mudanças nos hábitos desses indivíduos, principalmente no 
que se refere à prática de atividade física e a hábitos de vida 
saudáveis que garantem maior qualidade de vida à população. 
(SANTOS E MENON, 2011, p. 1) 

  

Ao professor de Educação Física cabe também à conscientização sobre 

a necessidade de hábitos saudáveis, extremamente necessários em um tempo 

em que o uso intensivo das tecnologias tem aumentado o sedentarismo. 

 

Vê-se que o profissional de educação física, juntamente com a família 

e a escola, tem em suas mãos uma grande responsabilidade a de 

conscientizar estes educandos a fim de levá-los à qualidade de vida 
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através da prática de atividades físicas e de uma alimentação 

saudável. (SANTOS E MENON, 2011, p. 1) 
 

 

As tecnologias alteram os hábitos de vida das pessoas, principalmente 

dos jovens, mudam as formas de comunicação, locomoção e as relações 

sociais e o professor de Educação Física deve observar as mudanças que 

ocorrem com os jovens em decorrência da forma de viver e lembrar que “A 

atividade deve adequar-se ao aluno, e não o aluno à atividade. O professor que 

se mantiver rígido em atividades que não despertem nenhum interesse dos 

alunos termina por afastá-los da disciplina.” (BRASIL, 2002 p. 153). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) veiculam imagens 

corporais destacando perfeição, beleza, performances que não é a realidade 

da maioria dos jovens. Assim sendo: 

 

A Educação Física não pode ignorar a mídia e as práticas corporais 
que esta retrata, bem como o imaginário que ajuda a criar. 
Entendemos que uma das funções da disciplina é justamente integrar 
criticamente o aluno na esfera da cultura corporal e, para que isto 
realmente ocorra, é necessário que as aulas forneçam informações 
relevantes e contextualizadas sobre os diferentes temas da cultura 
corporal. Cabe à disciplina, portanto, manter um permanente diálogo 
crítico com a mídia, trazendo-a para reflexão dentro do contexto 
escolar. (BRASIL, 2002, p. 148) 

 

Assim sendo, a compreensão de que o papel do professor consiste em 

agir como intermediário ou mediador entre os conteúdos de aprendizagem e as 

tecnologias, trazendo para a sala de aula atividades que despertam a atenção, 

a curiosidade e a construção de novos conhecimentos em relação a estes 

recursos. 

 

2.2 O Professor de Educação Física e as Tecnologias. 

 

A aula de Educação Física é um espaço onde conflitos entre tecnologia e 

aprendizagens estarão sempre presentes. Como utilizar? Quais os limites e quais as 

melhores formas de se apropriar desse recurso? O professor de Educação Física faz parte 

de toda essa complexidade e certamente exerce um papel fundamental, tornando-se 
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importante sua atuação no processo ensino-aprendizagem sobre as principais tecnologias 

que estão ao alcance de seus estudantes.  Deste modo: 

 

As aulas de Educação Física devem, portanto, discutir as mudanças 
no comportamento corporal decorrentes dos avanços tecnológicos, 
analisando seu impacto na vida do cidadão, de modo que os alunos 
compreendam essas transformações ao longo do tempo e as 
analisem no presente. (BRASIL, 2002, p.160). 

 

Faria Júnior (1969, p. 220)  já nos advertia, na pioneira obra ”Introdução à Didática 

da Educação Física”, que o professor de educação física deve procurar: 

 

[...] desenvolver habilidades, proporcionar conhecimentos e 
informações e despertar ideais, atitudes e preferências. Assim sendo, 
quando ministrando informações ou conhecimentos, tem ele a 
necessidade de acelerar cada vez mais o processo de ensino e nada 
melhor para fazê-lo do que a utilização de modernos meios e técnicas 
de comunicação.  

 

Diante deste contexto, ampliam-se as funções do professor de Educação Física que 

ao planejar suas atividades deve considerar o contexto, a influência das TICs na auto-

imagem do aluno, as tecnologias que fazem parte do cotidiano dos mesmos, afastando-os 

das atividades físicas, tentando conquistar/convencer os alunos, através das próprias 

tecnologias, sobre os benefícios da prática regular de atividades físicas. Desta forma os 

alunos estarão motivados a realizar algo significativo e dentro da realidade que vivenciam, 

pois partindo para uma ação concreta, se dá um novo sentido ao processo de aprender e 

de ensinar com novas tecnologias de informação e comunicação.  

Assim sendo, Silva (1998, p. 2) destaca: 

 

O eixo desta relação de forma que se desenvolva em torno do professor como o 
mensageiro, ou organizador das atividades escolares e os alunos interagem 
compartilhando ideias, tomando novas atitudes que darão ênfase ao processo 
ensino – aprendizagem como meio auxiliar na construção e descoberta de novos 
conhecimentos.   

 
 

A partir da colocação do autor, podemos ver que a busca pelo 

conhecimento também depende do professor, pois é ele quem deve dar 

orientações quanto ao melhor uso das novas tecnologias nas atividades 

escolares. Igualmente, o que não pode faltar para o profissional da educação, é 
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o seu desejo de saber, de buscar, e principalmente de conhecer os recursos 

que podem melhorar suas práticas didáticas.  

Importante também que o educador desenvolva atitudes capazes de 

superar práticas tradicionais, acreditando nas possibilidades de promover as 

mudanças na escola, como afirma Moran (2003, p. 105): 

 

Os recursos da informática não são o fim da aprendizagem, mas são 
meios que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a 
aprender a aprender, com interesse, com criatividade, com 
autonomia. O professor não pode se furtar de articular projetos de 
aprendizagem que envolva tecnologia, principalmente quando ela já 
está disponível nas instituições de ensino.   

  

O Professor de Educação Física ao incluir as tecnologias nas práticas 

didáticas estará utilizando os mesmos recursos que afastam os alunos das 

aulas de educação para envolver os mesmos em novas atividades, levando o 

educando, a saber, mais sobre ele mesmo, sobre as atividades físicas e os 

esportes, envolvendo-o na construção do conhecimento. 

Deste modo, esperamos que a tecnologia possa contribuir para a melhoria do 

conhecimento dos alunos, oportunizando além do desenvolvimento de habilidades 

físicas, participar de atividades culturais e sociais as quais poderão  mexer com 

os sentimentos, principalmente o afeto e a emoção de nossos alunos. 

 

2.3 As Tecnologias e a Saúde dos Jovens 

 

 Os jovens usam cada vez mais tecnologias, ficando várias horas na 

frente de computadores o que tem provocado problemas de saúde como Palma 

(2000, p. 5) alerta: 

 

[...] vários problemas de saúde constatados são de sua própria 
genética, ou seja, é uma característica hereditadaria, mas na maioria 
das vezes as doenças acontecem devido ao tempo excessivo em 
frente as telas que pode ser prevenida se houver o comprometimento 
de praticar algum tipo de atividade física.  
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As atividades físicas ajudam na diminuição da ansiedade, melhora da 

auto-estima, prevenção da depressão, uma melhor qualidade do sono, mais 

disposição para as atividades diárias e mudança significativa no humor. 

 

Conhecer o corpo humano não é apenas saber como funcionam os 
muitos aparelhos do organismo, mas também entender como 
funciona o próprio corpo e que consequências isso acarreta em 
decisões pessoais da maior importância, tais como fazer dieta, utilizar 
anabolizantes, praticar exercícios físicos e exercer a sexualidade. 
(BRASIL, 2002, p. 153). 

 

O contato intenso com as tecnologias tem aumentado o sedentarismo e 

em consequência o aumento da obesidade e dos desvios posturais. Os desvios 

posturais são provocados pela falta de exercício regular e pela má postura. A 

obesidade também agrava os desvios posturais. Acaba sendo uma reação 

cíclica. 

Estar em atividade ajuda não só o corpo como também pode 

proporcionar uma vida mais feliz, saudável, evita a depressão e previne para 

que no futuro não apareçam doenças comuns à idade avançada.  

 

O aluno do Ensino Médio, após, ao menos, onze anos de 
escolarização, deve possuir sólidos conhecimentos sobre aquela que 
denominamos cultura corporal. Não é permitido ao cidadão do novo 
milênio uma postura acrítica diante do mundo. A tomada de decisões 
para sua auto-formação passa, obrigatoriamente, pelo cabedel de 
conhecimentos adquiridos na escola. A Educação Física tem, nesse 
contexto, um papel fundamental e insubstituível. (BRASIL, 1999, p. 
37) 

 

Para que o aluno se aproprie dos conhecimentos preventivos e agregue 

a sua rotina a prática de atividades físicas o professor de Educação Física e as 

aulas por ele desenvolvidas, inclusive com mediação dos recursos 

tecnológicos, tem papel fundamental. 

 

3 METODOLOGIA 

 

No intuito de verificar a correlação tecnologias, aprendizagem, Educação 

Física e saúde dos jovens desenvolveu-se esta pesquisa, caracterizando-se 

como um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública com 25 
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alunos do 2º ano do ensino médio, sendo a faixa etária entre 15 e 17 anos. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário. 

O Estudo de caso “se concentra no estudo de um caso particular, 

considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 

significativamente representativo” (SEVERINO, 2007, p. 121) 

  

4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram organizados em três categorias: 1 – Acesso às 

Tecnologias; 2 – Tecnologias e Aprendizagem; 3 – Tecnologias, Educação 

Física e Saúde. 

 
1 – Acesso às Tecnologias. 
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                   Gráfico 2 -  Representa os recursos tecnológicos dos jovens 

 

 De acordo com o gráfico observa-se que os jovens possuem os mais 

variados tipos de tecnologias, desde os mais simples até os mais sofisticados, 

não possuindo somente um tipo de tecnologia e sim diferentes tipos, inclusive 

os móveis que carregam consigo em todos os momentos de suas vidas, 

conforme demonstra a representação a seguir: 
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             Gráfico 3 – Tecnologias que os alunos portavam no momento da pesquisa 

 
No quadro abaixo as questões sobre o acesso as tecnologias. 
 
 

Questões Respostas 

Com que idade começou a utilizar 
tecnologias? 
 

a partir dos 6 anos: 8% 
a partir dos 7 anos: 4% 
a partir dos 8 anos: 4% 
a partir dos 9 anos: 12% 
a partir dos 10 anos:12% 
a partir dos 11 anos:16% 
a partir dos 12 anos: 12% 
a partir dos 13 anos: 8% 
a partir dos 14 anos: 16% 
a partir dos 15 anos: 8% 

Há quanto tempo possui celular próprio 
ou em casa? 

1 ano:  4%  
De 1 a 2 anos: 12% 
De 3 a 4 anos:  40% 
De 5 a 6 anos: 16% 
Mais de 6 anos: 28% 

Acesso à Internet: Em casa: 44% 
Na escola: 100% 
Lan House/outro local: 60% 

Principal Meio de Comunicação com 
amigos. 

Celular – 76% 
Internet – 24% 
Celular e internet: 44% 

Meio de comunicação com os pais.  Celular: 100%  

Tempo diário de acesso à Internet. De uma a duas horas: 24% 
De duas a quatro horas: 56% 
Mais de quatro horas: 20% 

Principais atividades realizadas na 
Internet. 

Utilizam para pesquisa, lazer e 
entretenimento (Orkut, MSN, 
Música, Jogos e Vídeos): 100% 

Seus pais ou responsáveis 
acompanham suas atividades na 
Internet? Sabem o que você faz na 
Internet? 

Sim: 96% 
Os pais não sabem o que está 
fazendo na internet: 4% 

Costumam discutir com os pais sobre Os pais costumam discutir sobre as 
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os recursos da Internet?  
 

atividades da internet: 72% 
Os pais não costumam falar sobre 
assuntos relacionados à internet: 
28% 

Os pais estabelecem horários, 
cuidados, normas para o acesso a 
Internet? 

Tem horário estabelecido para 
acessar a internet: 8% 
 

Quadro 1 – questões sobre o acesso às tecnologias. 

  

 Sobre o acesso às tecnologias observa-se que desde cedo os alunos 

pesquisados tem acesso. Os recursos fazem parte do seu cotidiano e inclusive 

carregam consigo para onde vão. Observa-se que os jovens não possuem um 

tempo predeterminado, ou seja, não há limites para ficar em frente às telas e 

vídeos.    

 Perante a demanda da tecnologia na sociedade atual, não utilizar os 

objetos tecnológicos ou falar sobre estes, implica muitas vezes estar deslocado 

socialmente. Por exemplo, um objeto mais utilizado por nossos jovens, o 

celular, se faz presente em toda a nossa população, seja ela da classe alta ou 

da classe baixa encontramos as pessoas desfrutarem deste recurso em todos 

os momentos, seja para trabalho, lazer ou entretenimento.  

 Diante desta constatação, a observação presente é que os jovens 

começam a desfrutar esta tecnologia e, em algumas vezes, este tempo é 

utilizado para estudos, mas na maioria das vezes este tempo é utilizado para 

diversão, lazer e entretenimento como jogar, ouvir músicas, conversar com 

amigos e outros.  

 Continuando, demonstram-se os dados sobre a relação tecnologias e 

aprendizagem. 

 
2 – Tecnologias e Aprendizagem. 
 
 

Questões Respostas 

E na escola, você utiliza a Internet?   Sim: 100% 

Que atividades são realizas?  Pesquisas, lazer e entretenimento 

Os professores orientam e 
acompanham? 

Sim: 100% 

Qual é a média de tempo (diária) 
utilizada para realizar as tarefas 
escolares?  

Até 1 hora: 64% 
Mais de 1 hora: 36% 

Você pesquisa apenas o que é Vão além do tema solicitado pelo 
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solicitado pelos professores ou vai 
além, aprofundando o tema? 

professor: 52% 

Das tecnologias que fazem parte do 
seu cotidiano, qual é a mais 
importante para a sua aprendizagem? 

Internet: 100% 
 

Com os recursos informáticos e a 
Internet você consegue realizar 
trabalhos escolares de melhor 
qualidade representando os 
conteúdos pesquisados/estudados de 
forma diversificada? 

Sim: 100% 
 

As tecnologias contribuem para 
melhorar o seu relacionamento com 
as pessoas, com o mundo e também 
a sua aprendizagem? 

Sim: 100% 

Possui sites pessoais (blog ou 
twitter)? 

Não: 100% 

Quadro 2 – questões sobre tecnologias e aprendizagem. 

 
 Os dados do quadro mostram que todos os jovens pesquisados que 

tem acesso às tecnologias e utilizam-nas para a realização de atividades 

destinadas aos estudos e tarefas escolares e que os professores orientam e 

acompanham estas atividades, Sendo que consideram a Internet como o 

recurso mais importante para a aprendizagem. Destacamos também a 

informação de que todos os alunos possuem acesso à Internet na escola e a 

afirmação de todos de que com as tecnologias conseguem realizar trabalhos 

escolares melhores. Já a informação de que nenhum dos jovens possui sites 

próprios como blog e twitter denota a posição dos mesmos de apenas leitores e 

não produtores de textos e informações. 

 

3 – Tecnologias, Educação Física e Saúde 

 

Questões Respostas 

Você participa ativamente das aulas 
de Educação Física na escola?  

Participam regularmente: 80% 
Participam de vez em quando: 20% 

Quantas aulas semanais de 
Educação Física sua escola oferece? 

02 aulas 
 

Você gosta de participar das aulas de 
Educação Física? 

Sim: 96% 
Não:4% 

Os professores de Educação Física 
utilizam as tecnologias digitais nas 
aulas de Educação Física? 

Sim: 64% 
De vez em quando:36% 
 

Você utiliza a Internet para saber mais Sim: 92% 
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sobre os conteúdos trabalhados na 
Educação Física? 

Não: 8% 

Acompanha os eventos esportivos do 
seu estado, do Brasil e do Mundo pela 
TV ou Internet? 

Sim: 100% 

Para cada hora de prática de 
atividades físicas (realizadas por 
você), quantas horas você assiste de 
praticas (dos atletas) na TV e/ou 
Internet? 

Nenhuma hora: 36% 
30 minutos: 8% 
1 hora: 28% 
2 horas: 12% 
3 horas: 4% 
5 horas: 8% 
6 horas: 4% 

Atividades Praticadas: Futebol: 32% 
Caminhada: 24% 
Voleibol: 8% 
Outras atividades: 36% 

Quantas horas semanais você pratica 
de atividades físicas (na escola e 
fora)? 

1 a 2 horas semanais: 36% 
3 a 5 horas semanais: 28% 
Mais de 5 horas semanais: 00% 
Todos os dias pelo menos 1 hora: 24% 
Nenhuma, sou sedentário (a): 12% 

Você sente alguma dor física causada 
pela má postura ou pelo excesso de 
horas frente ao computador?          

Sim: 84% 
Não 16% 

Em caso de afirmação, quais as 
principais dores físicas? 

Dor no pescoço: 28% 
Dor na região dorsal: 36% 
Dor no pescoço e na região dorsal: 
20% 

Costuma sentar corretamente 
(cuidando da postura) quando está 
realizando atividades no computador? 

Sim: 52% 
Não: 48% 

Para cada hora frente ao computador 
devemos sair e andar um pouco ou 
realizar alguns exercícios de 
alongamento. Você observa esta 
orientação?   

Sim: 64% 
Não: 36% 

Costuma observar o alinhamento de 
sua coluna com frequência ou nunca 
pensou no assunto? 

Sim: 68% 
Não: 32% 

Ao utilizar fones de ouvido, observa o 
volume máximo adequado para evitar 
perda auditiva? 

Sim: 100% 

Você realiza as refeições na frente do 
computador?      

Sim: 32% 
Não: 68% 

Quando tem algum problema com a 
saúde costuma pesquisar na Internet 
para saber mais sobre o mesmo? 

Sim: 100% 

De acordo com o IMC, como está seu 
peso corporal? 

Normal para idade e tipo físico: 21 
Acima do peso: 03 
Abaixo do peso: 01 
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A maneira de você utilizar as 
tecnologias tem contribuído para 
melhorar ou piorar a sua Saúde? Por 
quê? 

Melhorar: (estudo, conhecimento, 
obtenção de informações para a 
saúde, evita stress, ajuda obtermos 
mais conhecimento sobre o que é bom 
ou ruim para nossa saúde): 60% 
Piorar: (menos atividade física, perda 
convivência social, não conversam, 
exercitam apenas a mente): 20% 
Não piora nem Melhora: 4% 
Não sabem: 8% 
Não responderam: 8% 

Quadro 3 – questões sobre Tecnologias, Educação Física e Saúde. 

 

Diante do fator que no que diz respeito à participação do jovem na 

Educação Física escolar demonstra que o jovem tem consciência da importância 

da pratica da atividade física regularmente.  

Verifica-se também que os jovens utilizam as tecnologias, principalmente 

a Internet para obter informações sobre assuntos relacionados a Educação 

Física escolar, a prática de atividades físicas e a eventos esportivos da 

atualidade, mas não as incluem em suas práticas pois mesmo com as 

informações não mudam seus hábitos, continuam descuidando da saúde como 

mostra a questão sobre dor física causada pela má postura ou pelo excesso de 

horas frente ao computador. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo, observa-se que as tecnologias, estão presentes nas vidas 

dos jovens e isso tem causado grandes mudanças nos hábitos desses indivíduos, 

principalmente no que se refere à prática de atividade física e a hábitos de vida saudáveis 

que garantem maior qualidade de vida.  

Através da presente pesquisa, percebe-se que a atual geração que faz parte de 

uma população que utilizam os mais variados tipos de meios de comunicação também está 

preocupada com os aspectos tecnologia, atividade física e saúde, onde os mesmos 

demostraram interesse, participação e consciência que a prática da atividade física pode 

contribuir para uma melhor qualidade de vida.  

Diante deste fator, a Educação Física Escolar, por atingir a maioria de nossas 

crianças e jovens, precisa ser valorizada com melhoria das instalações e condições para as 



17 
 

aulas, utilização das tecnologias e aumento da carga horária semanal para 3 horas 

distribuídas em dias intercalados. 

Assim, acredita-se que, com a realização deste artigo é uma forma de 

alertar os jovens sobre a importância de utilizar as tecnologias de modo seguro 

e consciente, já que estas estão cada vez mais direcionando os modos de vida 

das pessoas. 

Com os resultados, constata-se que as tecnologias trazem benefícios 

para a construção do conhecimento de vida de nossos jovens, pois nota-se que 

os mesmos estão buscando informações através dos recursos da tecnologia 

para uma melhor qualidade de vida. O que falta é a conscientização e atitudes 

que provoquem mudanças em seus hábitos com as tecnologias. Nas aulas de 

Educação Física a discussão/conhecimento sobre a correlação Tecnologias, 

Aprendizagem, Educação Física e Saúde dos Jovens deve ser constante. 
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