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INTRODUÇÃO
● Observa-se que a tecnologia ganhou seu espaço na sociedade moderna e também adentrou no campo da
saúde. No desenvolvimento de aplicativos de saúde, apesar de trazer melhorias, traz consigo debates

filosóficos e éticos.
● Uma das principais questões debatidas é como se dá a análise e o uso dos dados produzidos por estes

aplicativos e quais as possíveis implicações no uso pedagógico.
● Caracteriza-se como uma pesquisa exploratória de natureza descritiva, a partir dos dados colhidos por

Fonseca et al. (2020), onde foi selecionado 5 artigos que fomentam o debate: 1. Pang et al (2019); 2.
Goodyear, Kerner, Quennerstedt (2019); 3. Esmonde (2019); 4. Macdonald (2015); 5. Bodsworth,

Goodyear (2017).

DISCUSSÃO
● Para Pang et al (2019), os aplicativos de saúde podem adquirir função de controle dos corpos, se

tornando o que Fraga (2006) chama de “biopolítica informacional”, que se caracteriza por uma
dinâmica de vigilância e positividade (HAN, 2017), que ao somar-se a sala de aula, pode ter por
consequência o controle do processo educacional (LUPTON, 2016).
● Entretanto, estas são algumas considerações acerca do controle e uso de dados.
● Elas têm como objetivo gerar o processo reflexivo e crítico no aluno.
● Para tanto, não basta ler códigos e números, estes precisam ser entendidos e ter sentido na vida do
usuário-aluno (ESMONDE apud FONSECA et al, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
● Nosso objetivo foi debater o uso e monitoramento de dados de aplicativos de saúde, que podem ser

ferramentas pedagógicas importantes da abordagem da saúde como tema transversal na Educação
Física escolar.
● Não obstante, percebemos que as principais preocupações da literatura são o controle de dados
pela indústria tecnológica, cujo aspecto disciplinador dos corpos e a auto-vigilância podem se
sobrepor diante de todo o processo.
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