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RESUMO 

 

Com o avanço e descobertas de novas tecnologias, entre elas a rede mundial de 

computadores. As mídias sociais vêm ganhando um grande espaço na forma que as 

pessoas se relacionam. Compartilhar conteúdos, seja de cunho pessoal (fotos, 

vídeos, informações e etc.), informativo (livros e artigos) e notícias são algumas das 

funções mais utilizados na atualidade, devido à dinamicidade oferecida. É notável o 

crescente uso das mídias sociais, pois elas oferecem várias oportunidades quanto 

ao uso acadêmico, profissional ou para lazer. Assim o presente estudo teve como 

objetivo analisar o uso da internet e das mídias sociais como ferramenta didática por 

estudantes de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Para atender aos objetivos propostos, foi criado um questionário, contendo 10 

questões, para investigar as fontes de pesquisa utilizadas por estudantes de 

graduação em Educação Física. O questionário foi dividido em duas partes: 1- 

Dados pessoais e acadêmicos (6 questões) e 2- Fontes de pesquisa (4 questões). 

Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Na nossa amostra, 

20,9% estudantes possuíam atividades de iniciação científica, monitoria e/ou 

extensão (bolsa) e a grande maioria 79,1% não possuía. Dos 211 participantes, 

48,3% trabalhavam, ou seja, tinham atividade remunerada sem ligação com a 

universidade, e quase metade 109 (51,7%) não trabalhava. Após analisar os dados 

identificamos que a frequência da utilização das mídias sociais é alta e tem um 

grande poder para ser utilizada como meio de comunicação e disseminar 

informações e desse modo aproximar a comunidade estudantil do conhecimento 

cientifico. As ferramentas mais tradicionais como artigos e livros são muito confiáveis 

segundo os estudantes, porém, surpreendentemente, são pouco utilizadas. Ainda 

são necessários mais estudos nos campos de mídias sociais permitindo 

aproximação das pessoas com interesses parecidos sobre o assunto para 

entendermos mais sobre esse fenômeno em crescimento. 

 

Palavras-chaves: Educação Física, Mídias Sociais, Ensino, Pesquisa, 

Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço e descobertas de novas tecnologias, entre elas a rede 

mundial de computadores (World Wide Web), as mídias sociais vêm ganhando um 

grande espaço na forma que as pessoas se relacionam (SANDLIN & HINMON, 

2016). As principais mídias sociais no começo da internet, como SixDegrees.com e 

Classmates.com eram limitados para o usuário, pois, não deixava o usuário interagir 

completamente pela falta de recursos, como a criação de perfis e listar ou navegar 

nas listas de amigos (BOYD & ELLISON, 2008). A criação da web 2.0 acabou dando 

ao usuário mais liberdade e autonomia para adquirir serviços e softwares, criação de 

conteúdo e interfaces para vários dispositivos entre elas as mídias sociais 

(O’REILLY, 2017). 

Mídia social é um termo de grande amplitude de definição e que se encontra 

em mudanças constantes e em grande velocidade (VENTOLA, 2014). Das várias 

definições, foi adotada a seguinte definição: São um grande aparato de 

ferramentas acessadas através da internet, que permite que um ou mais usuários 

possam acessá-las simultaneamente (RESSLER & GLAZER, 2010). Compartilhar 

conteúdos, seja de cunho pessoal (fotos, vídeos, informações e etc.), informativo 

(livros e artigos) e notícias são algumas das funções mais utilizadas na atualidade, 

devido à dinamicidade oferecida (CHILDS et al., 2012). Ainda, as redes sociais 

permitem que os profissionais desenvolvam e mantenham conexões com colegas e 

pares (MOORLEY & CHINN, 2014). 

Devido à gigantesca adesão de usuários à internet, diversos sites de mídias 

sociais foram criados e fornecem uma variedade de recursos que servem para cada 

tipo de necessidade por parte do usuário e podem ser agrupados por finalidade, tais 

como: profissionais (LinkedIn), compartilhamento de mídia (YouTube), sites de 

produção de conteúdo (Blogs), sites de conteúdo informativo (Google acadêmico, 

Wikipedia), realidade virtual e jogos (Second Life), relacionamentos (Badoo, Tinder) 

e redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, MySpace, Google Plus) 

(CASELLA et al., 2014).  

Com a inserção da internet nos ambientes de aprendizagem a forma como o 

conhecimento é construído, compartilhado e acessado é mais rápida podendo 
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entusiasmar e facilitar o processo de aprendizagem (MERCADO 2009). A internet 

contribui para aprimorar a forma como o conhecimento/informação cientifica é 

produzida reduzindo o tempo entre as fases de elaboração, e disponibilizado com 

revistas online desde a primeira em 1992 que é a Journal of Current Clinical Trials 

(CASTRO 2006). 

Com a criação das chamadas comunidades online, diariamente diversas 

redes sociais são usadas como uma fonte de divulgação de informações pelo campo 

da saúde. Das muitas facilidades trazidas pela internet, uma delas é permitir 

dinamicidade no contato com o paciente, cliente e familiares para mantê-los 

informados sobre seu estado de saúde. O número de profissionais da área da 

enfermagem que faz o uso das mídias está em grande ascensão (FRASER, 2011). 

Tratando-se de nível internacional de comunicação, o uso de blogs, redes sociais 

como Facebook, Twitter, Instagram, My space e outros tem sido uma grande fonte 

de divulgação de informações de saúde (CORDOS & BOLBOACA, 2016).  

Dessa forma, é notável o crescente uso das mídias sociais elas oferecem 

várias oportunidades quanto o uso acadêmico, profissional ou para lazer 

(BERNHARDT et al., 2014) sendo necessário conhecer o perfil e a forma de uso por 

profissionais, estudantes, clientes e etc. É possível, supor que estas fontes tem 

superado o uso de livros como forma tradicional de consulta e preparo educacional e 

profissional. 

 

1.1 OBJETIVO 

 Assim o presente estudo teve como objetivo analisar o uso da internet e das 

mídias sociais como ferramenta didática por estudantes de Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram convidados a fazer parte do estudo 211 estudantes de Educação 

Física de ambos os sexos. Os voluntários foram recrutados por meio de contato 

direto dos pesquisadores. O critério de inclusão adotado foi: ser estudante de 

graduação em Educação Física regularmente matriculado na UFES. Estudantes de 

outras instituições e que tivessem diploma de outro curso de graduação foram 

excluídos da amostra. Os pesquisadores explicaram os objetivos do estudo e 

possíveis riscos e benefícios. Também foi informado aos voluntários que os dados 

foram tratados em conjunto e a identidade não seria divulgada. Os estudantes que 

aceitaram participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

1). Todos os procedimentos experimentais do presente estudo foram submetidos à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e estavam de acordo com a resolução 

no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para procedimentos envolvendo seres 

humanos (parecer no 2.155.068) (Anexo 2).  

 

QUESTIONÁRIO 

Para atender aos objetivos propostos, foi criado um questionário, contendo 

11 questões, para investigar as fontes de pesquisa utilizadas por estudantes. O 

questionário foi dividido em duas partes: 1- Dados pessoais e acadêmicos (6 

questões) e 2- Fontes de pesquisa (5 questões). Foi informado ao participante que 

ele poderia deixar questão (ões) em branco caso não se sentisse confortável em 

respondê-la (s). 

O questionário abordou questões como a frequência da utilização das mídias 

sociais, e caso seja utilizada pelo estudante, o nível de confiança que é atribuído a 

mídia social. Também abordou o curso de graduação, a modalidade, período de 

ingresso no curso, e qual modalidade da bolsa (iniciação científica, monitoria e/ou 

extensão). Abaixo são apresentadas as questões formuladas e respondidas:  

1. Qual o seu curso de graduação?; 2. Qual modalidade?; 3. Em qual ano/semestre 

você ingressou na Faculdade/Universidade?; 4. Você trabalha?; 5. Você participa de 

atividades de iniciação científica, monitoria e/ou extensão?; 6. Qual(is) atividades 

você participa? (iniciação científica, monitoria e/ou extensão); 7. Com qual 
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frequência você utiliza as fontes abaixo para estudo?; 8. Mesmo que não utilize 

alguma das fontes citadas para estudo, assinale o nível de confiança que atribui a 

ela; 9. Você utiliza redes sociais?; 10. Se sim, qual(is)?; e 11. Se você marcou sim 

para a questão 9, qual rede social você utiliza com mais frequência? 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados estão apresentados na forma de estatística descritiva por meio das 

seguintes medidas: média, mediana, frequências absoluta e relativa e desvio 

padrão. Na 2ª etapa das análises (ainda não realizado) será aplicado o teste de qui-

quadrado para avaliar possíveis diferenças das freqüências de respostas. Para as 

análises preliminares, dividimos os estudantes nas categorias: bolsistas e não 

bolsistas; e aqueles que trabalham e não trabalham. 
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3 RESULTADOS 
 

Na nossa amostra, 44 (20,9%) estudantes possuíam bolsa (iniciação 

científica, monitoria e/ou extensão) e a grande maioria 167 (79,1%) não possuía. 

Dos 211 participantes, 102 (48,3%) trabalhavam, ou seja, tinham atividade 

remunerada sem ligação com a universidade, e quase metade 109 (51,7%) não 

trabalhava. 

Quando questionados sobre a frequência da utilização das redes sociais: 

disseram que nunca utilizavam 16 (7,6%) dos estudantes bolsistas e 31 (14,7%) dos 

não bolsistas; que utilizam raramente redes sociais 5 (2,4%) dos bolsistas e 28 

(13,3%) dos não bolsistas; algumas vezes 4 (1,9%) dos bolsistas e 24 (11,4%) dos 

não bolsistas; frequentemente 9 (4,3%) dos bolsistas e 32 (15,2%) dos não 

bolsistas; sempre usavam redes sociais 8 (3,8%) dos bolsistas e 49 (23,2%) dos não 

bolsistas;  e não quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos bolsistas e 3 

(1,4%) dos não bolsistas.  

Sobre a frequência da utilização de blogs e sites da internet: 6 (2,8%) 

dos estudantes bolsistas e 6 (2,8%) não bolsistas, disseram que nunca utilizam; 

utilizam raramente blogs e sites da internet 6 (2,8%) dos bolsistas e 9 (4,3%) dos 

não bolsistas; algumas vezes 11 (5,2%) dos bolsistas e 57 (27,0%) dos não 

bolsistas; frequentemente 11 (5,2%) dos bolsistas e 50 (23,7%) dos não bolsistas; 

sempre usam blogs e sites da internet 10 (4,7%) dos bolsistas e 42 (19,9%) dos não 

bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 3 (1,4%) dos não bolsistas. 

Quando questionados sobre a frequência da utilização do Youtube: 

disseram que nunca utilizaram 2 (0,9%) dos estudantes bolsistas e 2 (0,9%) dos não 

bolsistas; raramente 2 (0,9%) dos bolsistas e 7 (3,3%) dos não bolsistas; algumas 

vezes 18 (8,5%) dos bolsistas e 61 (28,9%) dos não bolsistas; frequentemente 11 

(5,2%) dos bolsistas e 60 (28,4%) dos não bolsistas; sempre 11 (5,2%) dos bolsistas 

e 36 (17,1%) dos não bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 1 

(0,5%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de programas de TV: disseram que 

nunca utilizavam 22 (10,4%) dos estudantes bolsistas e 59 (28,0%) dos não 

bolsistas; raramente 15 (7,1%) dos bolsistas e 57 (27,0%) dos não bolsistas; 

algumas vezes 3 (1,4%) dos bolsistas e 33 (15,6%) dos não bolsistas; 
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frequentemente 2 (0,9%) dos bolsistas e 14 (6,6%) dos não bolsistas; e sempre 2 

(0,9%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de cursos presenciais e à distância: 

disseram que nunca utilizam 7 (3,3%) dos estudantes bolsistas e 53 (25,1%) dos 

não bolsistas; raramente 11 (5,2%) dos bolsistas e 48 (22,7%) dos não bolsistas; 

algumas vezes 12 (5,7%) dos bolsistas e 41 (19,4%) dos não bolsistas; 

frequentemente 9 (4,3%) dos bolsistas e 15 (7,1%) dos não bolsistas; sempre 5 

(2,4%) dos bolsistas e 9 (4,3%) dos não bolsistas e não quiseram ou não souberam 

responder 1 (0,5%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de livros: disseram que nunca utilizam 

0% dos estudantes bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas; raramente 2 (0,9%) dos 

bolsistas e 19 (9,0%) dos não bolsistas; algumas vezes 16 (7,6%) dos bolsistas e 63 

(29,9%) dos não bolsistas; frequentemente 13 (6,2%) dos bolsistas e 50 (23,7%) dos 

não bolsistas; sempre 13 (6,2%) dos bolsistas e 29 (13,7%) dos não bolsistas; e não 

quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de artigos científicos em português: 

disseram que nunca utilizam 1 (0,5%) dos estudantes bolsistas e 14 (6,6%) dos não 

bolsistas; raramente 5 (2,4%) dos bolsistas e 37 (17,5%) dos não bolsistas; algumas 

vezes 4 (1,9%) dos bolsistas e 56 (26,5%) dos não bolsistas; frequentemente 17 

(8,1%) dos bolsistas e 36 (17,1%) dos não bolsistas; e sempre 17 (8,1%) dos 

bolsistas e 24 (11,4%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de artigos científicos em inglês: 

disseram que nunca utilizam 10 (4,7%) dos estudantes bolsistas e 97 (46,0%) dos 

não bolsistas; raramente 8 (3,8%) dos bolsistas e 38 (18,0%) dos não bolsistas; 

algumas vezes 9 (4,3%) dos bolsistas e 20 (9,5%) dos não bolsistas; 

frequentemente 7 (3,3%) dos bolsistas e 7 (3,3%) dos não bolsistas; sempre 10 

(4,7%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas; e não quiseram ou não souberam 

responder 1 (0,5%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização de revistas: disseram que nunca utilizam 

25 (11,8%) dos estudantes bolsistas e 89 (42,2%) dos não bolsistas; raramente 11 

(5,2%) dos bolsistas e 53 (25,1%) dos não bolsistas; algumas vezes 5 (2,4%) dos 

bolsistas e 17 (8,1%) dos não bolsistas; frequentemente 2 (0,9%) dos bolsistas e 7 
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(3,3%) dos não bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos 

bolsistas 1 (0,5%) dos não bolsistas. 

Sobre a frequência da utilização do AVA (Ambiente virtual de 

aprendizagem): disseram que nunca utilizam 8 (3,8%) dos estudantes bolsistas e 

54 (25,6%) dos não bolsistas; raramente 15 (7,1%) dos bolsistas e 24 (11,4%) dos 

não bolsistas; algumas vezes 10 (4,7%) dos bolsistas e 31 (14,7%) dos não 

bolsistas; frequentemente 6 (2,8%) dos bolsistas e 37 (17,5%) dos não bolsistas; 

sempre 5 (2,4%) dos bolsistas e 17 (8,1%) dos não bolsistas; e não quiseram ou não 

souberam responder 4 (1,9%) dos não bolsistas. 

Na tabela 1 abaixo, estão apresentados os dados descritivos referentes ao 

nível de frequência da utilização para estudo das redes sociais e outros recursos dos 

estudantes que tem bolsa e dos estudantes que não possuem bolsa. 

 

Tabela 1: Comparação de estudantes que tem bolsas e estudantes que não 

possuem bolsa. 

Variáveis Bolsa 

  Sim Não 

  n % n % 

Redes sociais 

    Nunca 16 7,6 31 14,7 

Raramente 5 2,4 28 13,3 

Algumas vezes 4 1,9 24 11,4 

Frequentemente 9 4,3 32 15,2 

Sempre 8 3,8 49 23,2 

Sem resposta 2 0,9 3 1,4 

Blogs e sites da internet 
  

 
 

Nunca 6 2,8 6 2,8 

Raramente 6 2,8 9 4,3 

Algumas vezes 11 5,2 57 27,0 

Frequentemente 11 5,2 50 23,7 

Sempre 10 4,7 42 19,9 

Sem resposta 0 0 3 1,4 

Youtube 

 
 

 
 

Nunca 2 0,9 2 0,9 

Raramente 2 0,9 7 3,3 

Algumas vezes 18 8,5 61 28,9 

Frequentemente 11 5,2 60 28,4 

Sempre 11 5,2 36 17,1 
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Sem resposta 0 0 1 0,5 

Programas de TV 

 
 

 
 

Nunca 22 10,4 59 28,0 

Raramente 15 7,1 57 27,0 

Algumas vezes 3 1,4 33 15,6 

Frequentemente 2 0,9 14 6,6 

Sempre 2 0,9 4 1,9 

Sem resposta 0 0 0 0 

Cursos presenciais e à distância 

 
 

 
 

Nunca 7 3,3 53 25,1 

Raramente 11 5,2 48 22,7 

Algumas vezes 12 5,7 41 19,4 

Frequentemente 9 4,3 15 7,1 

Sempre 5 2,4 9 4,3 

Sem resposta 0 0 1 0,5 

Livros 

 
 

 
 

Nunca 0 0 4 1,9 

Raramente 2 0,9 19 9,0 

Algumas vezes 16 7,6 63 29,9 

Frequentemente 13 6,2 50 23,7 

Sempre 13 6,2 29 13,7 

Sem resposta 0 0 2 0,9 

Artigos científicos em português 

 
 

 
 

Nunca 1 0,5 14 6,6 

Raramente 5 2,4 37 17,5 

Algumas vezes 4 1,9 56 26,5 

Frequentemente 17 8,1 36 17,1 

Sempre 17 8,1 24 11,4 

Sem resposta 0 0 0 0 

Artigos científicos em inglês 

 
 

 
 

Nunca 10 4,7 97 46,0 

Raramente 8 3,8 38 18,0 

Algumas vezes 9 4,3 20 9,5 

Frequentemente 7 3,3 7 3,3 

Sempre 10 4,7 4 1,9 

Sem resposta 0 0 1 0,5 

Revistas (ex. Istoé, men's health) 

 
 

 
 

Nunca 25 11,8 89 42,2 

Raramente 11 5,2 53 25,1 

Algumas vezes 5 2,4 17 8,1 

Frequentemente 2 0,9 7 3,3 

Sempre 0 0 0 0 

Sem resposta 1 0,5 1 0,5 
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AVA 

 
 

 
 

Nunca 8 3,8 54 25,6 

Raramente 15 7,1 24 11,4 

Algumas vezes 10 4,7 31 14,7 

Frequentemente 6 2,8 37 17,5 

Sempre 5 2,4 17 8,1 

Sem resposta 0 0 4 1,9 

 

Quando questionados sobre a frequência da utilização das redes sociais: 

disseram que nunca utilizavam 19 (9,0%) dos estudantes que trabalham e 28 

(13,3%) dos que não trabalham; que utilizam raramente redes sociais 20 (9,5%) dos 

que trabalham e 13 (6,2%) dos que não trabalham; algumas vezes 14 (6,6%) dos 

que trabalham e 14 (6,6%) dos que não trabalham; frequentemente 21 (10,0%) dos 

que trabalham e 20 (9,5%) dos não que trabalham; sempre usavam redes sociais 26 

(12,3%) dos que trabalham e 31 (14,7%) dos não que trabalham; não quiseram ou 

não souberam responder 2 (0,9%) dos que trabalham e 3 (1,4%) dos que não 

trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de blogs e sites da internet: 4 (1,9%)  

dos estudantes que trabalham e 8 (3,8%)  dos que não trabalham, disseram que 

nunca utilizam; utilizam raramente blogs e sites da internet 5 (2,4%) dos que 

trabalham e 10 (4,7%) dos não que trabalham; algumas vezes 35 (16,6%) dos que 

trabalham e 33 (15,6%) dos não que trabalham; frequentemente 33 (15,6%) dos que 

trabalham e 28 (13,3%) dos que não trabalham; sempre 24 (11,4%) dos que 

trabalham e 28 (13,3%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam 

responder 1 (0,5%) dos que trabalham e 2 (0,9%) dos que não trabalham. 

Quando questionados sobre a frequência da utilização do Youtube: 

disseram que nunca utilizam 3 (1,4%) dos estudantes que trabalham e 1 (0,5%) dos 

que não trabalham; raramente 5 (2,4%) dos que trabalham e 4 (1,9%) dos que não 

trabalham; algumas vezes 40 (19,0%) dos que trabalham e 39 (18,5%) dos que não 

trabalham; frequentemente 37 (17,5%) dos que trabalham e 34 (16,1%) dos que não 

trabalham; sempre acessam o Youtube 17 (8,1%) do grupo que trabalham e 30 

(14,2%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam responder 1 

(0,5%) dos que não trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de programas de TV: disseram que 

nunca utilizam 42 (19,9%) dos que trabalham e 39 (18,5%) dos que não trabalham; 
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raramente 34 (16,1%) dos que trabalham e 38 (18,0%) dos que não trabalham; 

algumas vezes 19 (9,0%) dos que trabalham e 17 (8,1%) dos que não trabalham; 

frequentemente 7 (3,3%) dos que trabalham e 9 (4,3%) dos que não trabalham; 

nenhum dos que não trabalham responderam sempre usar programas de TV e dos 

que trabalham e 6 (2,8%) dos que não trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de cursos presenciais e à distância: 

disseram que nunca utilizam 26 (12,3%)  dos estudantes que trabalham e 34 

(16,1%) dos que não trabalham; raramente 26 (12,3%) dos que trabalham e 33 

(15,6%) dos que não trabalham; algumas vezes 25 (11,8%) dos que trabalham 28 

(13,3%) dos que não trabalham; frequentemente 16 (7,6%) dos que trabalham 8 

(3,8%) dos que não trabalham; sempre 8 (3,8%) dos que trabalham e 6 (2,8%) dos 

que não trabalham; e não quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos 

estudantes que trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de livros: disseram que nunca utilizam 4 

(1,9%) dos estudantes que trabalham e 0 (0%) dos estudantes que não trabalham; 

raramente 10 (4,7%) dos que trabalham e 11 (5,2%) dos que não trabalham; 

algumas vezes 39 (18,5%) dos que trabalham 40 (19,0%) dos que não trabalham; 

frequentemente 30 (14,2%) dos que trabalham e 33 (15,6%) dos que não trabalham; 

sempre 17 (8,1%) dos que trabalham e 25 (11,8%) dos que não trabalham; e não 

quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos que trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de artigos científicos em português: 

disseram que nunca utilizam 8 (3,8%) dos estudantes que trabalham e 7 (3,3%) dos 

estudantes que não trabalham; raramente 16 (7,6%) dos que trabalham e 26 

(12,3%) dos que não trabalham; algumas vezes 29 (13,7%) dos que trabalham e 31 

(14,7%) dos que não trabalham; frequentemente 28 (13,3%) dos que trabalham e 25 

(11,8%) dos que não trabalham; sempre 21 (10,0%) dos que trabalham e 20 (9,5%) 

dos que não trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de artigos científicos em inglês: 

disseram que nunca utilizam 52 (24,6%) dos estudantes que trabalham e 55 (26,1%) 

dos estudantes que não trabalham; raramente 20 (9,5%) dos que trabalham e 26 

(12,3%) dos que não trabalham; algumas vezes 17 (8,1%) dos que trabalham 12 

(5,7%) e dos que não trabalham; frequentemente 7 (3,3%) dos que trabalham 7 

(3,3%) dos que não trabalham; sempre 5 (2,4%) dos que trabalham e 9 (4,3%) e dos 
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que não trabalham; e não quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos que 

trabalham. 

Sobre a frequência da utilização de revistas: disseram que nunca utilizam 

54 (25,6%) dos estudantes que tem trabalham e 60 (28,4%) dos estudantes que não 

trabalham; raramente 32 (15,2%) dos que trabalham e 32 (15,2%) dos que não 

trabalham; algumas vezes 13 (6,2%) dos que trabalham e 9 (4,3%) dos que não 

trabalham; frequentemente 3 (1,4%) dos que trabalham e 6 (2,8%) dos que não 

trabalham; sempre 0 (0%) que trabalha e 1 (0,5%) dos que não trabalham; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos que não trabalham. 

Sobre a frequência da utilização do AVA: disseram que nunca utilizam 25 

(11,8%) dos estudantes que trabalham e 37 (17,5%) dos estudantes que não 

trabalham; raramente 18 (8,5%) dos que trabalham e 21 (10,0%) dos que não 

trabalham; algumas vezes 22 (10,4%) dos que trabalham e 19 (9,0%) dos que não 

trabalham; frequentemente 24 (11,4%) dos que trabalham e 19 (9,0%) dos que não 

trabalham; sempre 11 (5,2%) dos que trabalham e 11 (5,2%) dos não trabalham; e 

não quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos que trabalham e 2 (0,9%) 

dos estudantes que não trabalham.  

Na tabela 2 abaixo, estão apresentados os dados referentes ao nível de 

frequência da utilização para estudo das redes sociais e outras fontes, dos 

estudantes que trabalham e dos estudantes que não trabalham. 

 

Tabela 2: Comparação de estudantes que trabalham e estudantes que não 

trabalham. 

Variáveis Trabalha  

  Sim Não 
   n % n % 

 Redes sociais 

     Nunca 19 9,0 28 13,3 

 

Raramente 20 9,5 13 6,2 

Algumas vezes 14 6,6 14 6,6 

Frequentemente 21 10,0 20 9,5 

Sempre 26 12,3 31 14,7 

Sem resposta 2 0,9 3 1,4 

Blogs e sites da internet      

Nunca 4 1,9 8 3,8 
 

Raramente 5 2,4 10 4,7 
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Algumas vezes 35 16,6 33 15,6 

Frequentemente 33 15,6 28 13,3 

Sempre 24 11,4 28 13,3 

Sem resposta 1  0,5 2 0,9 

Youtube      

Nunca 3 1,4 1 0,5 

 

Raramente 5 2,4 4 1,9 

Algumas vezes 40 19,0 39 18,5 

Frequentemente 37 17,5 34 16,1 

Sempre 17 8,1 30 14,2 

Sem resposta 0  0 1  0,5 

Programas de TV      

Nunca 42 19,9 39 18,5 

 

Raramente 34 16,1 38 18,0 

Algumas vezes 19 9,0 17 8,1 

Frequentemente 7 3,3 9 4,3 

Sempre 0 0 6 2,8 

Sem resposta 0  0 0  0 

Cursos presenciais e à distância      

Nunca 26 12,3 34 16,1 

 

Raramente 26 12,3 33 15,6 

Algumas vezes 25 11,8 28 13,3 

Frequentemente 16 7,6 8 3,8 

Sempre 8 3,8 6 2,8 

Sem resposta 1 0,5 0 0 

Livros      

Nunca 4 1,9 0 0 

 

Raramente 10 4,7 11 5,2 

Algumas vezes 39 18,5 40 19,0 

Frequentemente 30 14,2 33 15,6 

Sempre 17 8,1 25 11,8 

Sem resposta 2  0,9 0  0 

Artigos científicos em português      

Nunca 8 3,8 7 3,3 

 

Raramente 16 7,6 26 12,3 

Algumas vezes 29 13,7 31 14,7 

Frequentemente 28 13,3 25 11,8 

Sempre 21 10,0 20 9,5 

Sem resposta 0  0 0  0 

Artigos científicos em inglês      

Nunca 52 24,6 55 26,1 

 Raramente 20 9,5 26 12,3 

Algumas vezes 17 8,1 12 5,7 
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Frequentemente 7 3,3 7 3,3 

Sempre 5 2,4 9 4,3 

Sem resposta 1 0,5 0  0 

Revistas (ex. Istoé, men's health)      

Nunca 54 25,6 60 28,4 

 

Raramente 32 15,2 32 15,2 

Algumas vezes 13 6,2 9 4,3 

Frequentemente 3 1,4 6 2,8 

Sempre 0 0 1 0,5 

Sem resposta 0  0 1  0,5 

Ava      

Nunca 25 11,8 37 17,5  

Raramente 18 8,5 21 10,0  

Algumas vezes 22 10,4 19 9,0  

Frequentemente 24 11,4 19 9,0  

Sempre 11 5,2 11 5,2  

Sem resposta 2  0,9 2  0,9  

 

 

Quando questionados sobre nível de confiança das redes sociais: 

disseram nenhum 13 (6,2%) dos estudantes bolsistas e 27 (12,8%) dos não 

bolsistas; baixo 17 (8,1%) dos bolsistas e 59 (28,0%) dos não bolsistas; médio 9 

(4,3%) dos bolsistas e 60 (28,4%) dos não bolsistas; alto 3 (1,4%) dos bolsistas e 13 

(6,2%) dos não bolsistas; muito alto 0 (0%) dos bolsistas e 5 (2,4%) dos não 

bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos bolsistas e 3 

(1,4%) dos não bolsistas. 

Sobre a confiança na utilização de blogs e sites da internet: disseram ter 

nenhum 2 (0,9%) os estudantes bolsistas e 6 (2,8%) dos estudantes não bolsistas; 

baixo 15 (7,1%) dos bolsistas e 31 (14,7%) dos não bolsistas; médio 19 (9,0%) dos 

bolsistas e 93 (44,1%) dos não bolsistas; alto 6 (2,8%) dos bolsistas e 31 (14,7%) 

dos não bolsistas; muito alto 0 (0%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas; e 

não quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos bolsistas e 2 (0,9%) dos não 

bolsistas. 

Quando questionados sobre o nível de confiança do Youtube: disseram ter 

nenhum 0 (0%) dos estudantes bolsistas e 1 (0,5%) dos estudantes não bolsistas; 

baixo 7 (3,3%) dos bolsistas e 12 (5,7%) dos não bolsistas; médio 25 (11,8%) dos 

bolsistas e 101 (47,9%) dos não bolsistas; alto 9 (4,3%) dos bolsistas e 40 (19,0%) 
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dos não bolsistas; muito alto no youtube 1 (0,5%) dos bolsistas e 12 (5,7%) dos não 

bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 2 (0,9%) dos bolsistas, e  1 

(0,5%) dos não bolsistas. 

Sobre o nível de confiança de programas de TV: disseram ter nenhum 8 

(3,8%) dos estudantes bolsistas e 30 (14,2%) dos estudantes não bolsistas; baixo 23 

(10,9%) dos bolsistas e 45 (21,3%) dos não bolsistas; médio 11 (5,2%) dos bolsistas 

e 57 (27,0%) dos não bolsistas; alto 1 (0,5%) dos bolsistas e 27 (12,8%) dos não 

bolsistas; muito alto 0 (0%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos bolsistas, e 4 (1,9%) dos não 

bolsistas. 

Sobre o nível de confiança dos cursos presenciais e à distância: 

disseram ter nenhum 1 (0,5%) dos estudantes bolsistas e 9 (4,3%) dos estudantes 

não bolsistas; baixo 1 (0,5%) dos bolsistas e 8 (3,8%) dos não bolsistas; médio 11 

(5,2%) dos bolsistas e 43 (20,4%) dos não bolsistas; alto 23 (10,9%) dos bolsistas e 

73 (34,6%) dos não bolsistas; muito alto 7 (3,3%) dos bolsistas e 32 (15,2%) dos não 

bolsistas; e não quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos bolsistas e 2 

(0,9%) dos não bolsistas. 

Sobre o nível de confiança em livros: disseram ter nenhum 0 (0%) dos 

estudantes bolsistas e 3 (1,4%) dos estudantes não bolsistas; baixo 0 (0%) dos 

bolsistas e 1 (0,5%) dos não bolsistas; médio 1 (0,5%) dos bolsistas e 5 (2,4%) dos 

não bolsistas; alto 13 (6,2%) dos bolsistas e 61 (28,9%) dos não bolsistas; muito alto 

29 (13,7%) dos bolsistas e 95 (45,0%) dos não bolsistas; e não quiseram ou não 

souberam responder 1 (0,5%) dos bolsistas, e 2 (0,9%) dos não bolsistas. 

Sobre o nível de confiança em artigos científicos: disseram ter nenhuma 

confiança 0 (0%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos estudantes não bolsistas; baixo 0 

(0%) dos bolsistas e 4 (1,9%) dos não bolsistas; médio 3 (1,4%) dos bolsistas e 13 

(6,2%) dos não bolsistas; alto 11 (5,2%) dos bolsistas e 52 (24,6%) dos não 

bolsistas; muito alto 29 (13,7%) dos bolsistas e 89 (42,2%) dos não bolsistas; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos bolsistas e 5 (2,4%) dos não 

bolsistas. 

Sobre o nível de confiança em revistas: disseram não ter nenhum 9 (4,3%) 

dos estudantes bolsistas e 25 (11,8%) dos estudantes não bolsistas; baixo 13 (6,2%) 

dos bolsistas e 41 (19,4%) dos não bolsistas; médio 12 (5,7%) dos bolsistas e 55 
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(26,1%) dos não bolsistas; alto 4 (1,9%) dos bolsistas e 35 (16,6%) dos não 

bolsistas; muito alto 5 (2,4%) dos bolsistas e 8 (3,8%) dos não bolsistas; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos não bolsistas 3 (1,4%) dos não 

bolsistas. 

Sobre o nível de confiança no AVA: disseram que não ter nenhum 3 (1,4%) 

dos estudantes bolsistas e 11 (5,2%) dos estudantes não bolsistas; baixo 2 (0,9%) 

dos bolsistas e 11 (5,2%) dos não bolsistas; médio 14 (6,6%) dos bolsistas e 43 

(20,4%) dos não bolsistas; alto 14 (6,6%) dos bolsistas e 59 (28,0%) dos não 

bolsistas; muito alto 10 (4,7%) dos bolsistas e 31 (14,7%) dos não bolsistas; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos bolsistas, e 12 (5,7%) dos não 

bolsistas. 

Na tabela 3 abaixo, estão apresentados os dados descritivos referentes ao 

nível de confiança da utilização das redes sociais para estudo e outras fontes, dos 

estudantes bolsistas não bolsistas. 

 

Tabela 3: Comparação de estudantes que tem bolsa e estudantes que não te 

bolsa. 

Variáveis Bolsa  

  Sim Não 
   n % n % 

 Redes sociais     
 Nenhum 13  6,2 27  12,8 

 

Baixo 17 8,1 59  28,0 

Médio 9  4,3 60  28,4 

Alto 3  1,4 13  6,2 

Muito alto 0  0 5  2,4 

Sem resposta 2 0,9 3  1,4 

Blogs e sites da internet      

Nenhum 2 0,9 6  2,8 

 

Baixo 15  7,1 31 14,7 

Médio 19  9,0 93 44,1 

Alto 6  2,8 31  14,7 

Muito alto 0  0 4  1,9 

Sem resposta 2  0,9 2  0,9 

Youtube      

Nenhum 0  0 1  0,5 

 Baixo 7  3,3 12  5,7 

Médio 25  11,8 101 47,9 
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Alto 9  4,3 40 19,0 

Muito alto 1  0,5 12 5,7 

Sem resposta 2 0,9 1 0,5 

Programas de TV      

Nenhum 8 3,8 30  14,2 

 

Baixo 23  10,9 45  21,3 

Médio 11  5,2 57  27,0 

Alto 1  0,5 27  12,8 

Muito alto 0 0 4 1,9 

Sem resposta 1 0,5 4 1,9 

Cursos presenciais e à distância      

Nenhum 1  0,5 9 4,3 

 

Baixo 1  0,5 8 3,8 

Médio 11 5,2 43 20,4 

Alto 23 10,9 73 34,6 

Muito alto 7  3,3 32 15,2 

Sem resposta 1  0,5 2  0,9 

Livros      

Nenhum 0  0 3  1,4 

 

Baixo 0  0 1  0,5 

Médio 1  0,5 5  2,4 

Alto 13  6,2 61  28,9 

Muito alto 29  13,7 95  45,0 

Sem resposta 1  0,5 2  0,9 

Artigos científicos      

Nenhum 0 0 4  1,9 

 

Baixo 0 0 4  1,9 

Médio 3 1,4 13  6,2 

Alto 11  5,2 52  24,6 

Muito alto 29  13,7 89  42,2 

Sem resposta 1  0,5 5  2,4 

Revistas (ex. Istoé, men's health)      

Nenhum 9 4,3 25 11,8 

 

Baixo 13 6,2 41 19,4 

Médio 12 5,7 55 26,1 

Alto 4  1,9 35 16,6 

Muito alto 5 2,4 8  3,8 

Sem resposta 1  0,5 3  1,4 

AVA      

Nenhum 3 1,4 11  5,2 

 
Baixo 2 0,9 11 5,2 

Médio 14  6,6 43  20,4 

Alto 14  6,6 59  28,0 
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Muito alto 10 4,7 31 14,7 

Sem resposta 1  0,5 12  5,7 

 

Quando questionados sobre nível de confiança das redes sociais: 

disseram ter nenhum 18 (8,5%) os estudantes que tem trabalham 22 (10,4%) e dos 

estudantes que não trabalham; baixo 37 (17,5%) dos que trabalham e 39 (18,5%) 

dos que não trabalham; médio 36 (17,1%) dos que trabalham e 33 (15,6%) dos que 

não trabalham; alto 8 (3,8%) dos que trabalham e 8 (3,8%) dos que não trabalham; 

muito alto 2 (0,9%) dos que trabalham e 3 (1,4%) dos que não trabalham; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos que trabalham e 4 (1,9%) dos 

que não trabalham. 

Sobre a confiança na utilização de blogs e sites da internet: disseram ter 

nenhum 3 (1,4%) dos estudantes que trabalham e 5 (2,4%) dos estudantes que não 

trabalham; baixo 20 (9,5%) dos que trabalham e 26 (12,3%) dos que não trabalham; 

médio 62 (29,4%) dos que trabalham e 50 (23,7%) dos que não trabalham; alto 15 

(7,1%) dos que trabalham e 22 (10,4%) dos que não trabalham; muito alto 2 (0,9%) 

dos que trabalham e 2 (0,9%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não 

souberam responder  4 (1,9%) dos que não trabalham. 

Quando questionados sobre o nível de confiança do youtube: disseram ter 

nenhum 1 (0,5%) dos estudantes que trabalham e 0 (0%) dos estudantes que não 

trabalham; baixo 11 (5,2%) dos que trabalham e 8 (3,8%) dos que não trabalham; 

médio 60 (28,4%) dos que trabalham e 66 (31,3%) dos que não trabalham; alto 24 

(11,4%) dos que trabalham e 25 (11,8%) dos que não trabalham; muito alto 6 (2,8%) 

dos que trabalham e 7 (3,3%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não 

souberam responder  3 (1,4%) dos que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança de programas de TV: disseram ter nenhum 23 

(10,9%) dos estudantes que trabalham e 15 (7,1%) dos estudantes que não 

trabalham; baixo 32 (15,2%) dos que trabalham e 36 (17,1%) dos que não 

trabalham; médio 35 (16,6%) dos que trabalham e 33 (15,6%) dos que não 

trabalham; alto 11 (5,2%) dos que trabalham e 17 (8,1%) dos que não trabalham; 

muito alto 1 (0,5%) dos que trabalham e 3 (1,4%) dos que não trabalham; e não 

quiseram ou não souberam responder 5 (2,4%) dos que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança dos cursos presenciais e à distância: 

disseram ter nenhum 6 (2,8%)  dos estudantes que trabalham e 4 (1,9%) dos 
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estudantes que não trabalham; baixo 5 (2,4%) dos que trabalham e 4 (1,9%) dos 

que não trabalham; médio 21 (10,0%) dos que trabalham e 33 (15,6%) dos que não 

trabalham; alto 54 (25,6%) dos que trabalham e 42 (19,9%) dos que não trabalham; 

muito alto 15 (7,1%) dos que trabalham e 24 (11,4%) dos que não trabalham; e não 

quiseram ou não souberam responder 1 (0,5%) dos que trabalham e 2 (0,9%) dos 

que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança em livros: disseram ter nenhum 2 (0,9%) dos 

estudantes que trabalham e 1 (0,5%) dos estudantes que não trabalham; baixo 1 

(0,5%) dos que trabalham e 0 (0%) dos que não trabalham; médio 3 (1,4%) dos que 

trabalham e 3 (1,4%) dos que não trabalham; alto 40 (19,0%) dos que trabalham e 

34 (16,1%) dos que não trabalham; muito alto 55 (26,1%) dos que trabalham e 69 

(32,7%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam responder 1 

(0,5%) dos que trabalham, e 2 (0,9%) dos que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança em artigos científicos: disseram ter nenhum 3 

(1,4%) dos estudantes que trabalham e 1 (0,5%) dos estudantes que não trabalham; 

baixo 4 (1,9%) dos que trabalham e 0 (0%) dos que não trabalham; médio 8 (3,8%) 

dos que trabalham e 8 (3,8%) dos que não trabalham; alto 31 (14,7%) dos que 

trabalham e 32 (15,2%) dos que não trabalham; muito alto 53 (25,1%) dos que 

trabalham e 65 (30,8%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam 

responder 3 (1,4%) dos que não trabalham 3 (1,4%) e dos que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança em revistas: disseram ter nenhum 21 (10,0%) 

dos estudantes que trabalham e 13 (6,2%) dos estudantes que não trabalham; baixo 

26 (12,3%) dos que trabalham e 28 (13,3%) dos que não trabalham; médio 31 

(14,7%) dos que trabalham e 36 (17,1%) dos que não trabalham; alto 21 (10,0%) 

dos que trabalham e 18 (8,5%) dos que não trabalham; muito alto 2 (0,9%) dos que 

trabalham e 11 (5,2%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam 

responder 1 (0,5%) dos que não trabalham 3 (1,4%)  e dos que não trabalham. 

Sobre o nível de confiança no AVA: disseram ter nenhum 6 (2,8%) dos 

estudantes que trabalham e 8 (3,8%) dos estudantes que não trabalham; baixo 6 

(2,8%) dos que trabalham e 7 (3,3%) dos que não trabalham; médio 28 (13,3%) dos 

que trabalham e 29 (13,7%) dos que não trabalham; alto 34 (16,1%) dos que 

trabalham e 39 (18,5%) dos que não trabalham; muito alto 23 (10,9%) dos que 
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trabalham e 18 (8,5%) dos que não trabalham; e não quiseram ou não souberam 

responder 5 (2,4%) dos que trabalham e 8 (3,8%) dos que não trabalham. 

Na tabela 4 abaixo, estão apresentados os dados descritivos referentes ao 

nível de confiança da utilização das redes sociais para estudo, dos estudantes que 

trabalham e dos estudantes que não trabalham. 

Tabela 4: Comparação de estudantes que trabalham e estudantes que não 

trabalham. 

Variáveis Trabalha  

  Sim Não 
   n % n % 

 Redes sociais     
 Nenhum 18 8,5 22 10,4 

 

Baixo 37 17,5 39 18,5 

Médio 36 17,1 33 15,6 

Alto 8 3,8 8 3,8 

Muito alto 2 0,9 3 1,4 

Sem resposta 1 0,5 4 1,9 

Blogs e sites da internet      

Nenhum 3 1,4 5 2,4 

 

Baixo 20 9,5 26 12,3 

Médio 62 29,4 50 23,7 

Alto 15 7,1 22 10,4 

Muito alto 2 0,9 2 0,9 

Sem resposta 0 0 4  1,9 

Youtube      

Nenhum 1 0,5 0 0 

 

Baixo 11 5,2 8 3,8 

Médio 60 28,4 66 31,3 

Alto 24 11,4 25 11,8 

Muito alto 6 2,8 7 3,3 

Sem resposta 0 0 3 1,4 

Programas de TV      

Nenhum 23 10,9 15 7,1 

 

Baixo 32 15,2 36 17,1 

Médio 35 16,6 33 15,6 

Alto 11 5,2 17 8,1 

Muito alto 1 0,5 3 1,4 

Sem resposta 0 0 5 2,4 

Cursos presenciais e à distância      

Nenhum 6 2,8 4 1,9 
 

Baixo 5 2,4 4 1,9 
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Médio 21 10,0 33 15,6 

Alto 54 25,6 42 19,9 

Muito alto 15 7,1 24 11,4 

Sem resposta 1  0,5 2  0,9 

Livros      

Nenhum 2 0,9 1 0,5 

 

Baixo 1 0,5 0 0 

Médio 3 1,4 3 1,4 

Alto 40 19,0 34 16,1 

Muito alto 55 26,1 69 32,7 

Sem resposta 1  0,5 2  0,9 

Artigos científicos      

Nenhum 3 1,4 1 0,5 

 

Baixo 4 1,9 0 0 

Médio 8 3,8 8 3,8 

Alto 31 14,7 32 15,2 

Muito alto 53 25,1 65 30,8 

Sem resposta 3  1,4 3  1,4 

Revistas (ex. Istoé, men's health)      

Nenhum 21 10,0 13 6,2 

 

Baixo 26 12,3 28 13,3 

Médio 31 14,7 36 17,1 

Alto 21 10,0 18 8,5 

Muito alto 2 0,9 11 5,2 

Sem resposta 1  0,5 3  1,4 

AVA      

Nenhum 6 2,8 8 3,8 

 

Baixo 6 2,8 7 3,3 

Médio 28 13,3 29 13,7 

Alto 34 16,1 39 18,5 

Muito alto 23 10,9 18 8,5 

Sem resposta 5  2,4 8 3,8 
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4 DISCUSSÃO 
 

As mídias sociais ganharam muito espaço nas últimas décadas 

principalmente por unir pessoas com interesses iguais, mas, impossibilitadas de um 

encontro presencial. Enriquecendo as relações pessoais e os propiciando novas 

experiências de forma que possam compreender um maior conhecimento entre as 

pessoas de todo o mundo (ASSUNÇÃO & MATOS, 2014) 

As novas ferramentas se utilizadas de forma crítica pelo professor podem 

contribuir com o ensino, pois somente o professor e o livro não são as únicas formas 

de adquirir conhecimento, é necessário gerar interesse no estudante, as mídias 

sociais podem contribuir para isso uma vês que são utilizadas como forma de lazer 

(LIBÂNEO, 2014).  

Dessa forma a informação é propagado de forma ininterrupta, influenciando 

novas pesquisas e saberes da área pesquisada. Nesse contexto, os alunos são 

incentivados constantemente a evoluir academicamente com diversos relatórios, 

avaliações, e atividades que estimulam a busca pelo conhecimento na área 

estudada, assim possuem tempo para se dedicar as atividades acadêmicas, a 

tecnologia pode contribuir para a informação e o conhecimento se propague, mas é 

necessário conhecer os recursos tecnológicos e sua potencialidade.  

Na atualidade, são muitas variáveis que podem interferir no nível de 

utilização das mídias sociais e da internet, como a confiabilidade perante a 

veracidade das informações, podendo ser um fator determinante para o uso das 

diversas ferramentas didáticas disponíveis. Nesse sentido, o objetivo do nosso 

estudo foi analisar o uso da internet e das mídias sociais como ferramenta didática 

por estudantes de Educação Física.  

O principal achado denota que a frequência empregada nos meios não 

tradicionais como as mídias sociais é maior para estudantes que não são bolsistas e 

que não trabalham. Mesmo acessando frequentemente, os estudantes têm 

dificuldade em confiar nas redes sociais e sites da internet para estudo e consulta. 

Os dados mostram que as ferramentas didáticas mais tradicionais como os livros 

ainda são mais aceitas e utilizadas pelos estudantes. Programas de TV parecem ser 

utilizados mais como forma de lazer e não como fonte de pesquisa, revistas são 
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pouco utilizadas e confiáveis um possivel fator é o preço que serve como uma 

barreira ao acesso e a confiabilidade.  

Neste contexto, com o avanço dos conteúdos de vídeo da internet, o 

Youtube vem se tornando uma ferramenta muito utilizada pelos estudantes, em 

salas de aula como estratégia para deixar as aulas mais vivas e interessantes, 

facilitando o processo de aprendizagem. Porém essa ferramenta deve ser utilizada 

com cautela, e de maneira criativa possibilitando uma melhor assimilação (com 

mediação e tutoria dos educadores) do conhecimento na arte do saber, e com uma 

mediação bem colocada dos pontos apresentados no material (PAZZINI & ARAÚJO, 

2013). 

O Youtube tem a facilidade, assim como outras mídias sociais, de ser 

acessada de smartphones, contribuindo para a facilidade no acesso em diferentes 

ambientes, e o conteúdo pode ser feito por qualquer usuário que possuir cadastro, 

com diferentes níveis de conhecimento. 

A pesquisa nacional por amostra de domicílios (Pnad) de 2015 do IBGE 

mostra que 97,1% dos domicílios brasileiros pesquisados possuem aparelhos de TV, 

mesmo sendo um recurso abundante é pouco utilizado em sala de aula ou como 

ferramenta de pesquisa, muito se pode atribuir pelo fato da pouca interação do 

telespectador com a criação de conteúdo. Nas emissoras de TV aberta a criação de 

conteúdo que se dá de forma hegemônica por grupos que visam somente 

rentabilidade para os produtos anunciados (MORAN, 1997). 

A utilização dos livros ainda que com o aparecimento de novas tecnologias se 

mantem como uma grande ferramenta para pesquisa, podendo ser um livro didático 

que mesmo que seu uso não seja independente ele ainda tem função com outras 

ferramentas pedagógicas (conteúdos audiovisuais, equipamentos da disciplina) 

(CHOPPIN, 2004). Também é importante levar em conta o acesso aos livros tem um 

elevado custo para aquisição, porém, a versão digital normalmente tem custo mais 

baixo. 

Os artigos científicos apesar da sua grande confiabilidade por parte dos 

estudantes são pouco utilizados, um fator que pode influenciar é a barreira 

linguística, a linguagem técnica e muito formal pode afastar os estudantes da leitura, 

e do conhecimento que os artigos científicos trazem para enriquecer a formação e a 
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vida profissional (FINARDI & FRANÇA. 2016). A barreira da língua estrangeira pode 

ser outro fator, mesmo com o ensino superior contando com programas como 

Idiomas sem fronteiras, que visa ensinar estudantes em uma língua estrangeira. 

Outro fator que pode influenciar é o habito de ler dos estudantes, que não 

conseguem acompanhar a demanda acadêmica, com as necessidades modernas e 

a possibilidade de acesso ao nível superior, é comum que os estudantes precisem 

trabalhar e ainda conciliar as atividades acadêmicas, que ocupam um tempo 

considerável, a facilidade de acesso que as mídias sociais oferecem, pode contribuir 

para enriquecer a formação desses alunos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

As mídias sociais estão muito presentes no cotidiano da população 

mundial, e ao pesquisar sobre o tema é surpreendente ver a relação com a área da 

saúde. Ao aplicar o questionário é possível observar a grande familiaridade dos 

estudantes com as mídias sociais, pois elas estão presentes no cotidiano e são 

parte das relações interpessoais, pouquíssimo nos era questionado sobre o que era 

aquela mídia e a função que ela exercia. Assim ao ser questionado sobre alguns 

aplicativos que dificilmente poderiam ser utilizados para estudo que não estavam no 

trabalho. 

Após analisar os dados foi identificado que a frequência da utilização das 

mídias sociais é alta, assim tem grande potencial para ser utilizada como meio de 

comunicação e disseminar informações em massa, e desse modo aproximar a 

comunidade do conhecimento cientifico da Educação Física e outros saberes, como, 

por exemplo, divulgar artigos onde a leitura se adeque aos dias atuais e seja feita de 

maneira pratica, como é feita nas mídias alternativas. As ferramentas alternativas de 

estudo são mais usadas, mas com muita cautela pelos estudantes que parecem 

relacionar com a utilização para o lazer, dessa forma perdendo a credibilidade. As 

ferramentas mais tradicionais como artigos e livros são muito confiáveis como os 

resultados mostram, e ótimos meios para a atualização profissional pela agilidade 

que a informação se propagam, mas, são pouco utilizados (para surpresa, já que 

fazem parte dos PPPs dos cursos de gradução), como os livros apesar de um 

elevado grau de confiança, porém é importante destacar que é necessário conferir 

as fontes dos dados que tiramos as informações.  

Para futuros trabalhos é relevante aumentar o número de participantes, e 

diversificar mais os cursos em que os questionários forem aplicados para aumentar 

a diversidade e ter mais comparação deixando um trabalho mais rico. 

Ainda são necessários mais estudos nos campos de mídias sociais permitindo 

aproximação das pessoas com interesses parecidos sobre o assunto para 

entendermos mais sobre esse fenômeno em crescimento. 
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ANEXOS 1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu 

Nome é Douglas Müller Bareño e sou um dos pesquisador responsável pela pesquisa 

em conjunto com o Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini e Prof. Dr. Claudio Andre Barbosa de 

Lira. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável, no telefone (0xx27) 99231-5465 (inclusive para ligações a 

cobrar) ou por e-mail: douglas.bareno@hotmail.com. Em caso de dúvida sobre os 

seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (0xx62) 

3521-1075 ou 3521-1076. Todos os procedimentos de coletas de dados dessa 

pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás (parecer no. 2.155.068). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Avaliação da utilização da internet e das mídias sociais como ferramenta 

didática por estudantes dos cursos de graduação da área da saúde”. O objetivo 

desta pesquisa é avaliar a utilização da internet e mídias sociais (p.ex.: Facebook) por 

estudantes de graduação da área da saúde como ferramenta de estudo. Para tanto, 

você responderá a um questionário constituído por dez questões. O tempo de 

preenchimento é de 5 a 10 minutos. 
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Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica (você somente 

responderá a um questionário), não existem possíveis desconfortos e riscos 

associados com a sua participação neste projeto. Entretanto, caso você se sinta 

constrangido em responder alguma pergunta, você poderá deixá-la em branco. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos seus resultados. Além disso, 

é garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, 

sem que isto resulte em qualquer tipo de implicação. 

As informações obtidas neste estudo são confidenciais e serão analisadas em 

conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer voluntário. Os resultados do 

presente estudo poderão servir para nortear melhoria no currículo do seu curso de 

graduação. 

Não haverá despesas pessoais para o voluntário e, portanto, não haverá 

nenhum tipo de pagamento ou gratificação. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante terá direito legal e garantido de 

indenização. 

Assinatura do pesquisador:  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, _____________________________________, RG___________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Avaliação da utilização da internet e 

das mídias sociais como ferramenta didática por estudantes dos cursos de 

graduação da área da saúde”, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador Claudio Andre Barbosa de Lira ou algum membro 

da sua equipe sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Local e data: ________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito: _________________________________________ 
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Apêndice 1 
 
QUESTIONÁRIO 
 
Data de nascimento:____/_____/_______ Sexo:  M  F 
 

1. Qual o seu curso de graduação?   
 Biomedicina  Farmácia  Nutrição 
 Educação Física  Fisioterapia  Odontologia 
 Enfermagem  Medicina  Psicologia 

 

2. Qual modalidade? 
 Bacharelado  Licenciatura  

 
3. Em qual ano/semestre você ingressou na Faculdade/Universidade? (exemplo: 2015/2)________ 
 

4. Você trabalha? (Considere trabalho aquela atividade remunerada sem relação com a 
Universidade). 

 Sim  Não 
 

5. Você participa de atividades de iniciação científica, monitoria e/ou extensão?  
 Sim  Não 

 

6. Se sim, qual(is)? (Marque mais de uma alternativa, caso seja necessário) 
 Iniciação científica  Monitoria  Extensão 

 

7. Com qual frequência você utiliza as fontes abaixo para estudo?  
 Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 
Redes sociais      

Blogs e sites da 
internet 

     

Youtube      

Programas de TV      

Cursos 
presenciais e à 
distância 

     

Livros      

Artigos científicos 
em português 

     

Artigos científicos 
em inglês 

     

Revistas (ex. 
Istoé, men's 
health) 

     

AVA      

 
8. Mesmo que não utilize alguma das fontes citadas para estudo, assinale o nível de confiança que 
atribui a ela. 
 Nenhum Baixo Médio Alto Muito alto 
Redes sociais       

Blogs e sites da 
internet 

     

Youtube      

Programas de TV      

Cursos 
presenciais e à 
distância 
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Livros      

Artigos científicos      

Revistas (ex. 
Istoé, men's 
health) 

     

AVA      

 

9. Você utiliza redes sociais?  
 Sim  Não 

 
  

10. Se sim, qual(is)? (Marque mais de uma alternativa, caso seja necessário) 
 Facebook  Instagram  Twitter  LikendIn  VK 
 Google+  Myspace  Badoo  Snapchat  Research gate 

 
11. Se você marcou sim para a questão 9, qual rede social você utiliza com mais frequência? 
(Marque somente uma alternativa) 

 Facebook  Instagram  Twitter  LikendIn  VK 
 Google+  Myspace  Badoo  Snapchat  Research gate 

 
Utilize o espaço abaixo caso deseje fazer algum comentário. 
 
Comentário: 
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Anexo 2 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Avaliação da utilização da internet e das mídias sociais como 

ferramenta didática por estudantes dos cursos de graduação da área da   saúde 

Pesquisador:  Claudio Andre Barbosa de Lira 

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 68775717.8.0000.5083 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.155.068 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto que visa analisar a utilização das mídias sociais pelos 

estudantes de graduação das áreas da saúde, como ferramenta de estudo. Para 

isso, os pesquisadores pretendem entrevistar 500 estudantes de graduação dos 

cursos da área de saúde da UFG. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo primário: caracterizar o perfil de uso das mídias sociais por estudantes dos 

cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. 

Objetivos específicos 
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Caracterizar a frequência de uso de mídias sociais como fonte de estudo e comparar 

com outras fontes (blogs e sites da internet, YouTube, Programas de TV, cursos 

presenciais e à distância, livros, artigos científicos e revistas); 

Caracterizar o nível de confiança que os estudantes atribuem às mídias sociais 

como fonte para estudo e compará-lo com o atribuído a outras fontes (blogs e sites 

da internet, YouTube, Programas de TV, cursos presenciais e à distância, livros, 

artigos científicos e    revistas); 

Verificar se existe diferença no perfil de uso das mídias sociais em estudantes 

que trabalham e que participam de atividades de iniciação científica, monitoria 

e/ou    extensão; 

Verificar se existe diferença no perfil de uso das mídias sociais em função do 

período do curso; 

Verificar se existe diferença no perfil de uso de mídias sociais entre os cursos de 

graduação. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não  haverá nenhuma intervenção nesta pesquisa, além da aplicação de um 

questionário. De acordo com  os pesquisadores, os riscos são baixos e minimizados 

a um possível constrangimento gerado por alguma questão. Os participantes serão 

orientados a deixar a questão em branco caso isso aconteça. No entanto, nenhuma 

questão tem potencial para causar qualquer desconforto ou   constrangimento. 

Benefícios: 

Os pesquisadores esperam que esse estudo possa contribuir para um melhor 

entendimento de como os estudantes concebem a utilização das mídias sociais 

como fontes de pesquisa, bem como refletir sobre as possibilidades de uso das 

mesmas em documentos oficiais da Universidade, tais como os projetos 

pedagógicos do  curso. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O presente estudo pretende avaliar a utilização das mídias sociais como ferramenta 

de estudo dentre os estudantes de graduação da área de saúde. Um total de 500 

participantes serão incluídos no estudo, os quais responderão a um questionário 

composto por 10 questões simples, sem potencial para causar desconforto ou 

constrangimento. O TCLE é adequado e contempla os itens necessários a avaliação 

ética.  Os participantes, de ambos os sexos, serão recrutados por meio de contato 

direto dos pesquisadores e cartazes afixados nos murais da  UFG. 



 

 

38 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos obrigatórios a analise foram apresentados, conforme consta em 

anexo. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Protocolo aprovado 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente 

protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios 

éticos vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e 

lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- UFG o 

Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações 

decorrentes deste,  de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo 

para entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, 

prevista para agosto 2020. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 24/05/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_917769.pdf 10:16:43  
Declaração de termo_de_compromisso.pdf 24/05/2017 Claudio Andre Aceito 
Pesquisadores  10:16:12 Barbosa de Lira  
Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 24/05/2017 Claudio Andre Aceito 

  00:36:57 Barbosa de Lira  
Outros questionario.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 

  16:04:00 Barbosa de Lira  
TCLE / Termos de tcle.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 
Assentimento /  16:01:35 Barbosa de Lira  
Justificativa de     
Ausência     
Orçamento orcamento.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 

  16:01:20 Barbosa de Lira  
Declaração de infraestrutura.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 
Instituição e  16:01:08 Barbosa de Lira  
Infraestrutura     
Cronograma cronograma.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 

  16:01:01 Barbosa de Lira  
Projeto Detalhado / projetos_midias_sociais_final.pdf 09/05/2017 Claudio Andre Aceito 
Brochura  16:00:48 Barbosa de Lira  
Investigador     

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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GOIANIA, 04 de 

Julho de 2017 

Assinado por: 

João Batista de Souza (Coordenador) 

 


