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1. Resumo do projeto 

 

A alimentação atualmente é componente essencial para qualquer ser vivo e 

há alguns fatores que podem influenciar no comportamento alimentar, dentre 

eles, destaca-se a mídia. Considerando o alcance de pessoas pelos meios de 

comunicação e a ascensão das redes sociais, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar postagens de usuários do Facebook®, que é um website de 

relacionamento social, e verificou a repercussão das mesmas quanto à 

alimentação, desta maneira, averiguando se o Facebook® pode ser utilizado 

uma ferramenta de educação nutricional. Cem (100) alunos de um Centro 

Universitário responderam a um questionário que abordou questões 

relacionadas à alimentação e ao final, como sugestão, foi pedido que 

indicassem uma sugestão de temas sobre alimentação que poderiam ser 

incluídos no Facebook®. Uma vez aplicado o questionário, coletado e 

analisados os dados, verificou-se que há um interesse quanto à páginas 

relacionadas à alimentação e a mesma no contexto social. Dentre os temas 

de interesse indicados, foram classificados em oito categorias e por fim, 

selecionadas três categorias para as quais seriam publicados posts com 

informações nutricionais: alimentação saudável, vegetarianismo e nutrição 

esportiva. Os três posts obtiveram noventa e sete (97) curtidas, 4 

compartilhamentos e 7 comentários. Indicando assim, que o Facebook® pode 

ser constituído como um bom veículo de informações referentes à 

alimentação.  

 

 

2. Introdução 

 

A internet, atualmente, é o meio de comunicação mais diversificado e 

com a popularização da mesma, outros tipos de meio de comunicação e 

entretenimento começaram a se fortificar, como é o caso das redes sociais.  

 

Devido à tecnologia avançada, fato decorrente da globalização, essa 

presença da Internet e de computadores tem se tornado assídua no cotidiano 

da população e logo, o acesso a informações simplificado. 



 

O Facebook® é uma rede social que desde o início tem o objetivo de 

configurar um espaço no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, 

dividindo opiniões e fotografias. No facebook®, os usuários da rede têm a 

possibilidade de publicar em suas timelines informações diversas 

relacionadas à vida pessoal, profissional e hábitos do cotidiano. Dentre esses 

hábitos, destacam-se os relacionados à alimentação.  

 

Estudo realizado por Jomori, Proença e Calvo (2008) aponta que 

existem diversos fatores que determinam o comportamento alimentar. Dentre 

estes, destaca-se a influência da mídia e de amigos nas escolhas 

alimentares. Conhecer esses fatores é fundamental para abordagens 

educativas em alimentação e nutrição.  

Considerando o alcance de pessoas pelas redes sociais, estas podem 

constituir espaço educativo com vistas a solucionar questões referentes à 

alimentação e nutrição.  

 

Nesse sentido, justifica-se a relevância de realizar pesquisas na área 

de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) que contemplem os meios de 

comunicação mais presentes na sociedade atual, tal como a rede social 

Facebook®. 

 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar se a rede social 

Facebook® pode constituir um veículo de comunicação para educação 

nutricional.  

 

Como objetivos específicos, este trabalho buscou identificar os 

principais assuntos relacionados à alimentação publicados na rede social: 

verificar a repercussão das publicações na rede social e associar a 

repercussão das publicações ao tipo de informação na postagem.  

 



4.  Metodologia 

  

Os alunos foram convidados a participar, sendo adesão voluntária e 

respeitados os aspectos éticos. O convite de participação foi feito via grupo de 

interesses no Facebook®. 

 

Um questionário com dez questões foi elaborado na plataforma 

SurveyMonkey® (http://pt.surveymonkey.com/s/NGHWLZC), contemplando 

dados como em qual curso o aluno está matriculado, idade, gênero, faixa de 

renda mensal familiar, itens relacionados à postagens sobre alimentação em 

redes sociais, quais páginas relacionadas a alimentação os voluntários curtem 

e uma última pergunta descritiva solicitando uma sugestão de tema sobre 

alimentação que pode ser incluído nas redes sociais.  

 

Após elaboração do mesmo, um convite foi feito via Facebook® em um 

grupo de alunos do Centro Universitário, para que os mesmos pudessem ter 

acesso ao questionário e, voluntariamente, respondê-lo. 

 

Os resultados foram analisados a partir dos próprios dados gerados 

pela plataforma SurveyMonkey®. 

 

 

5. Resultados e discussão 

  

Cem (100) alunos do Centro Univesitário, que estão matriculados em 

quaisquer um dos cursos de Bacharelado ou Tecnólogo e que fazem parte da 

rede social Facebook®, responderam ao questionário.  

 

No dia 13 de março de 2014, o questionário foi encerrado, pois a 

quantidade pré-estabelecida de cem alunos fora atingida. Contabilizando, 

alunos de 26 cursos, dentre esses, cursos de graduação, tecnólogos e 

técnicos, aderiram ao questionário, sendo sua maioria alunos da área de 

Comunicação e Arte, com alunos de Moda se sobressaindo e em seguida, da 

Saúde, predominando o curso de Nutrição, como mostrado na figura 1. 



 

 Figura 1 – Distribuição percentual de alunos por área de curso. São Paulo, 

2014.  

 

 

 

O fato de o curso de Nutrição ter se sobressaído no número de 

respostas era esperado, pois, estudos mostram que estudantes de Nutrição 

se preocupam mais com a alimentação, pelo fato de estarem inseridos na 

área da saúde e terem mais conhecimento sobre o tema. Sobre a participação 

dos estudantes de Moda (inseridos nos cursos de Comunicação e Arte), o 

corpo está prioritariamente associado à beleza, saúde e forma, mas também 

associado à sexualidade e ao vestuário, logo, interpreta-se que possivelmente 

seja por isso uma maior adesão ao questionário por parte dos estudantes dos 

cursos supracitados. Uma outra questão a ser considerada é que o número 

de alunos do grupo onde foi lançada pode ser maior para os cursos das áreas 

da Comunicação e da Saúde.  

 

Após coleta e análise dos dados obtidos, obteve-se um total de 59% do 

questionário respondido por alunos do gênero feminino e 41% do gênero 

masculino, e, 87% do total por alunos de 18 a 25 anos.  

 

A faixa de renda mensal familiar que sobressaiu nas respostas do 

questionário foi a de R$ 3390,00 até R$ 6780,00 (5 a 10 salários mínimos), 

totalizando 38% dos alunos.  



 

Em relação às postagens dos alunos no contexto alimentação na rede 

social, 70% dos alunos respondeu que não posta e os 30% que costuma 

postar, postam refeições com amigos, família, etc., porém em contrapartida, 

quando questionados sobre terem visto alguma postagem sobre alimentação, 

95% dos alunos responderam que sim e que em sua maioria foi visto 

postagens de refeições com amigos, família, etc.  

 

É sabido que a alimentação é um ato de socialização, dotado de 

valores e características intrínsecas, que variam de acordo com o grupo. 

Segundo Carneiro (2005), “comer não é um ato solitário ou autônomo do ser 

humano, ao contrário, é a origem da socialização”. Para ele, a 

comensalidade, ou seja, a prática de se comer junto, compartilhando a 

comida, faz parte tanto da ordem humana quanto animal, com a diferença de 

que os humanos atribuem sentidos aos atos da partilha. Assim, é 

compreensível o fato de a maioria dos entrevistados (95%) relatar que veem 

postagens de refeições com amigos, família, etc. Nesse sentido, Cascudo 

(2011), contextualiza: “Comer não é um ato autônomo e solitário, comer é a 

socializar, tantos os homens quanto os animais comem em conjunto com 

outros da mesma espécie”.  

 

Quando questionados referente às páginas que curtem no Facebook® 

relacionadas à alimentação, 37% da amostra respondeu curtir páginas 

relacionadas à alimentação saudável, seguido de 34%, que respondeu curtir 

páginas sobre restaurantes e negócios de alimentação. Frente a esse 

resultado, pode-se verificar a relevância desse espaço virtual para a 

comunicação na área de alimentação e nutrição, uma vez que a mídia tem se 

desatacado como ferramenta de veiculação de informações. Informações de 

cunho científico se fazem necessárias, uma vez que a mídia, por vezes, 

fundamenta a formação de senso comum sobre a alimentação.   

 

Na última questão foi solicitado aos entrevistados que indicassem uma 

sugestão de temas sobre alimentação que poderiam ser incluídos nas redes 

sociais. Devido à diversidade de respostas, as mesmas foram selecionadas e 



categorizadas de acordo com a similaridade. As categorias foram as 

seguintes: nutrição esportiva, alimentação saudável, vegetarianismo, receitas, 

alimentação rápida, dietas para fins específicos, alimentação e sociedade e 

outros. Os resultados obtidos, conforme dispostos na figura 2, foram: 

 

Figura 2 – Distribuição percentual de alunos por categorias de temas de 

interesse. São Paulo, 2014.  

 

 

 

 

Alimentação saudável, dietas para fins específicos, vegetarianismo, 

nutrição esportiva, entre outros, são sempre assuntos muito difundidos em 

redes sociais, mas poucas das informações das quais são faladas possuem 

embasamento teórico que, de fato, sejam de fontes confiáveis. Percebe-se 

uma grande participação das pessoas que compartilham experiências, 

receitas saudáveis, dicas nutricionais e outras questões relacionadas à 

alimentação no Facebook®. No entanto, a preocupação com a confiabilidade 

de questões quando referidas à alimentação é bastante por parte de 

profissionais da saúde, pois os internautas aderem informações muitas vezes 

apontadas de forma errônea e sem fundamentação e como consequência 

disso, podem acabar não atingindo suas expectativas e comprometendo a 

saúde de uma maneira geral. 
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Após os resultados obtidos, selecionaram-se os três principais 

assuntos de interesse respondidos pelos entrevistados, sendo esses: 

alimentação saudável, vegetarianismo e nutrição saudável. Assim, foi 

disponibilizado na rede social Facebook® três postagens contemplando estas 

categorias. Os posts foram disponibilizados em três dias diferentes, por volta 

das 19h, garantindo o intervalo de 5 dias entre a publicação de um post para 

o outro. Observou-se os seguintes resutados: para a categoria nutrição 

esportiva foram contabilizadas 27 curtidas, 3 compartilhamentos e 2 

comentários; sobre o vegetarianismo foram: 35 curtidas e 3 comentários; para 

o tema alimentação saudável foram: 32 curtidas, 1 compartilhamento e 2 

comentários. Considerando que esses posts foram divulgados na própria 

página do pesquisador, não é possível avaliar o real impacto e alcance da 

publicação, pois é necessário considerar o número de amigos e áreas de 

interesse. No entanto, considerando que os posts do pesquisador apresentam 

um total de 97 curtidas, considera-se que os 3 posts mencionados tiveram um 

alcance mediano quando comparado aos posts de outros temas publicados 

pelo pesquisador. 

 

Como as redes sociais estão sendo amplamente utilizadas, 

principalmente o ®, disseminando informações rapidamente, este meio de 

comunicação poderia ser mais explorado por profissionais da saúde como 

uma ferramenta para educação. 

 

6.  Conclusão 

 

É indiscutível as inúmeras informações que através da mídia podem 

circular pelo mundo todo. Esse alcance se deve ao acesso à internet e meios 

de comunicação que têm crescido significativamente nos últimos anos. As 

redes sociais compõem esse ambiente virtual de compartilhamento de 

informações.  

 

Os resultados desta pesquisa permitiram identificar que existe o 

interesse de busca de informações rápidas e confiáveis nas redes sociais. 

Dentre as informações que são disseminadas na mídia, o campo da saúde 



tem se mostrado em destaque, pois a todo o momento são publicadas 

notícias que contemplam assuntos relacionados à saúde. No entanto é 

fundamental que as informações sejam com base em fontes científicas, em 

linguagem acessível aos públicos específicos.  

 

A utilização do Facebook® como ferramenta de educação nutricional é 

válida, uma vez que transmita informações de cunho científico e que sejam 

publicadas por pessoas inseridas no campo da saúde.    
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