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RESUMO 
 

Decidimos fazer essa pesquisa por acharmos importante a Atividade Física 

para os jovens adolescentes, já que eles passam muito tempo jogando Games. 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa é averiguar se a os jogos eletrônicos 

estão interferindo na prática de atividade física. Não venho através deste 

trabalho fazer com que esses jovens parem de jogar os jogos eletrônicos, mas 

sim, conscientizar para que não deixem de praticar atividade física em pró dos 

primeiros, pois os jogos eletrônicos possibilitam à criança um desenvolvimento 

intelectual e um raciocínio mais elaborado em situações emergentes, e a 

Atividade Física é um item essencial para a nossa saúde e para manter um 

corpo saudável. O nosso objetivo geral é investigar a influencia dos jogos 

eletrônicos em substituição à atividade física, e os específicos são: 

compreender o que são os jogos eletrônicos, investigar se a prática excessiva 

de jogos eletrônicos pode levar ao sedentarismo, e verificar a visão desses 

jovem-adolescentes que praticam os jogos eletrônicos a respeito da atividade 

física e sua importância. Sendo assim, desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa descritiva, para buscarmos respostas às questões que giram em 

torno desse tema. Fizemos então uma pesquisa bibliográfica para termos base 

teórica do problema e para pesquisar os trabalhos publicados a esse respeito. 

Utilizamos como coleta de dados o questionário que foram respondidos por 20 

jovens que freqüentam a Lan House pesquisada. Por meio desta pesquisa, 

pudemos notar que esses jovens preferem jogar na Lan house pelo caráter 

humano mais presente na mesma. No entanto jogam mais em casa por 

motivos financeiros, pelo conforto e por estarem sós. Percebemos que uma 

grande maioria deles, embora joguem muito os Jogos Eletrônicos, não deixam 

de praticar atividade física e reconhecem o valor da mesma. A partir dos 

resultados encontrados, vamos expor o real cenário atual sobre esse tema. 


