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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi buscar esclarecer alguns pontos sobre a influência das redes sociais na subjetivação
e  promoção  da  saúde  de  seus  usuários,  traçando  pontos  de  convergências  e  divergências  com  relação  aos
comportamentos empregados a partir das informações encontradas sobre saúde e bem estar. Para isso, investigar de
que forma a interatividade das redes sociais interfere no processo de subjetivação de seus usuários, bem como em suas
percepções de corpo; compreender a influência das redes sociais para a busca ou manutenção de hábitos referentes à
atividade física e discutir a formação de “ícones culturais” esportivos no contexto tecnológico atual em detrimento a
profissionais qualificados a tal função. Para a realização da pesquisa, foram selecionados sujeitos não sedentários, entre
18 e 25 anos, estudantes do curso de Educação Física, de ambos os sexos, e que sejam usuários do Instagram para
obter informação acerca da prática da atividade física influenciada e facilitada por dicas encontradas na rede social. Os
instrumentos utilizados foram entrevistas semi-estruturadas e questionários de acordo com as informações relevantes
para os objetivos da pesquisa. Dessa forma, espera-se que os resultados possam fornecer informações importantes aos
profissionais da saúde que lidam diariamente com soropositivos. O conhecimento das características individuais dos
sujeitos é o primeiro passo para um programa de promoção da saúde bem executado.

PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade, Atividade Física, Instagram, Saúde.

1 INTRODUÇÃO

As  redes  sociais  de  que  fazemos  parte  exercem  influência  considerável  sobre  nosso
desenvolvimento  e  com a  disseminação  da  Internet  houve  também  a  facilidade  ao  acesso  de
informações que nem sempre são confiáveis. Várias são as ferramentas e aplicativos tecnológicos
que pretendem contribuir para o processo de promoção e manutenção da saúde. Aqui, trataremos
de  redes sociais  e  especificamente  do Instagram,  que  se  caracteriza  por  imagens e  pequenas
legendas  que  as  acompanham,  e  sua  influência  na  subjetivação  humana.  A  rede  social  se
popularizou no país em meados de 2012 e, paralelamente surgiram alguns ícones culturais que se
tornaram fonte  de  publicidade  e  autoridades  em assuntos  relacionados  à  prática  de  exercícios
físicos, ainda que a maior parte destes ícones não tenha capacitação para tal função.

O presente  projeto  de  pesquisa  pretende  atender  a  lacuna  de  conhecimento  referente  à
influência da Internet sobre nosso processo de subjetivação e o uso de ferramentas tecnológicas
como facilitadoras da promoção da saúde. Atualmente não há muitas pesquisas sobre o tema, uma
vez que o fenômeno é emergente no país e no mundo.

Em  2013,  uma  estudante  brasileira  fraturou  duas  vértebras  na  região  lombar,  ficando
paraplégica, Maria Eugênia Bispo, em depoimento concedido à revista Marie Claire, afirma que o
acidente se deu depois de “testar” um abdominal que viu em um perfil voltado para atividades físicas
no Instagram. Os benefícios proporcionados pelas redes sociais serão enfatizados a partir de teorias
motivacionais da facilitação social, levando em consideração os aspectos subjetivos e o contexto em
que os indivíduos se encontram.  Porém, a influência negativa destas ferramentas também será
discutida devido aos acontecimentos recentes ilustrados pelo caso da estudante citada, a fim de
visar a conscientização de usuários de redes sociais que são praticantes de atividade física (Bispo,
2016).
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Assim,  influenciados  por  adeptos  do  universo  fitness,  os  usuários  de  redes  sociais  se
familiarizam e, consequentemente, realizam práticas extremas com o intuito de conquistar um corpo
belo que é disseminado e ditado pela mídia. O belo, então, está relacionado diretamente à saúde,
ainda que o culto  ao corpo faça com que os praticantes de atividade física utilizem meios não
saudáveis, como esteroides anabolizantes, para alcançar este ideal (Azevedo & Caminha, 2011). A
pesquisa pretende responder, portanto, algumas questões relacionadas ao processo de promoção
da saúde facilitado pelas redes sociais.  Como ocorre o processo de subjetivação de indivíduos
inseridos em redes sociais? Apesar dos limites do mundo real, em sua maioria materiais, é possível
que as redes sociais facilitem a adesão a um estilo de vida saudável? Nosso comportamento sofre,
então, maior influência de grupos virtuais com quem os partilhamos que programas de atividades
físicas e as dietas que os acompanham?

Vivenciamos as mudanças tecnológicas, assim como a globalização da Internet, há muitas
décadas em nossa vida cotidiana. São vários os impactos deste fenômeno também no processo de
subjetivação de seus usuários, bem como em suas relações estabelecidas com seus corpos. Para
muitos indivíduos, a Internet configura-se como um espaço prazeroso e é uma ferramenta capaz de
mediar as relações pessoais de seus usuários e, além disso, as redes sociais são o local principal de
interação e socialização da maioria de seus usuários. Assim, as redes sociais atuam diretamente no
processo de subjetivação e são capazes, também, de modelar e remodelar a percepção corporal
que os usuários têm de si próprios (LEITÃO; NICOLACI-DA-COSTA, 2005).

A subjetividade é compreendida como a singularidade dos indivíduos, suas crenças e valores
que  são  compartilhados  com  o  mundo  social.  Neste  sentido,  a  separação  entre  sociedade  e
subjetividade é meramente artificial, uma vez que o “eu” é formado a partir da experiência histórica e
coletiva dos grupos e populações (FERREIRA, 2010). 

Leonidas e Santos (2013)  indicam que no que se refere aos aspectos de personalidade,
usuários que apresentam indícios de insegurança, baixa autoestima, sentimentos de inferioridade e
inadequação  pessoal  estão  mais  propensos  a  adquirir  um  comportamento  obsessivo  visando
alcançar  um  ideal  de  corpo  concebido  previamente.  Estudantes  universitários  de  Medicina,
Psicologia, Nutrição e Educação Física apresentam uma maior prevalência de dismorfia corporal, já
que a estética é vista como um valor agregado (VIEIRA et al., 2006) e, por este motivo, o estudo foi
aplicado a estudantes não sedentários do curso de Educação Física na cidade de Maringá. Além
disso,  alunos  de  Educação  Física  apresentam  melhores  resultados  em  termos  de  aptidão  e
resistência  física  (RIBEIRO et  al.,  2013).  Foram considerados  não  sedentários  os  sujeitos  que
pratiquem alguma atividade física moderada ou intensa em, no mínimo, quatro dias por semana e
durante trinta minutos (NAHAS, 2003). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados foram analisados a partir  do  “Método de Explicitação do Discurso  Subjacente”
(MEDS), de Nicolaci-da-costa, Romão-Dias e Di Luccio (2009), que visa uma abordagem êmica do
discurso,  de  categorização  de  respostas.  A  análise  dos  discursos  ocorrerá  em  duas  etapas
sucessivas: a análise inter-participantes, em que se criam categorias recorrentes na fala de todos os
entrevistados;  e  análise  intra-participantes,  em  que  se  busca  as  contradições  e  conflitos  no
depoimento de cada participante individualmente (LEITÃO; NICOLACI-DA-COSTA, 2005).

O instrumento é composto por 12 perguntas semi-estruturadas. A entrevista foi disponibilizada
online, em forma de questionário, pelo período correspondente ao horário letivo. Os alunos foram
convidados a colaborarem com a pesquisa lhes foi  apresentada.  Na sequência,  os acadêmicos
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foram instruídos sobre o preenchimento do questionário, que foi respondido após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Teoria da Facilitação Social, criada por Zajonc em 1965, refere-se ao efeito que a presença
de outras pessoas tem no comportamento de indivíduos inseridos em determinado grupo. Assim,
nossas  escolhas  saudáveis  são  influenciadas  pelo  receio  de  uma avaliação  negativa.  Segundo
Zajonc, a facilitação social é a forma mais básica de influência social. Batista e Lima (2013) citam
uma pesquisa  que indica  que  na presença  de outras  pessoas,  come-se  menos.  Além disso,  a
escolha dos alimentos também é influenciada, uma vez que além de comer menos, comer alimentos
saudáveis também transmite uma imagem positiva. Portanto, com base na teoria motivacional da
facilitação social, escolhas saudáveis são motivadas pela antecipação de recompensas e punições
em função do comportamento. É comum encontrar no Instagram fotos de antes e depois de corpos
em perfis de influentes usuários, que são recompensadas por meio de aprovação social (curtidas e
comentários), e também imagens de refeições publicadas, que faz com que outros usuários julguem
as escolhas alimentares por meio de comentários jocosos e até mesmo ofensivos.

A pesquisa contou com 11 questionários válidos. A identificação dos alunos, feita pelo R.A
(registro acadêmico), possibilitou o levantamento dos estilos de aprendizagem por aluno e por turma.
A partir deste resultado, realizou-se o ajuntamento dos questionários que identificaram a preferência
para cada polo. 

Constatou-se que os alunos do curso de Educação Física são usuários ativos da rede social
Instagram, sendo apontada por 100% dos sujeitos entrevistados e, ao contrário do esperado, eles
consideram o uso de redes sociais na promoção de um estilo de vida relacionado à prática física
benéfico desde que seu uso acompanhe um profissional da área.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, o uso do Instagram como auxiliador da promoção da saúde funciona por meio da
motivação de seus usuários e do sentimento de pertença ao grupo social. É evidente que hábitos
saudáveis são mais facilmente adquiridos e mantidos quando em grupo e a motivação gerada dentro
deste é capaz de explicar o fenômeno de milhares de usuários do Instagram realizando os mesmos
ciclos de exercícios e alimentação ao mesmo tempo, que pode ser observado por meio de hashtags
(palavras-chave utilizadas no Instagram para categorizar determinado comportamento partilhado por
seus usuários) na rede social.  A interação dinâmica que ocorre por meio de imagens, objetivos
semelhantes e hashtags facilita a busca e manutenção por hábitos saudáveis.

Podemos afirmar, portanto, que o Instagram atua como mediador da promoção da saúde de
seus usuários. Weinberg e Gould (2011) pontuam que dentre os motivos para a população não se
exercitar  está  a  falta  de  tempo,  a  falta  de  energia  e  a  falta  de  motivação.  Tais  motivos  são
minimizados por estes ícones do mundo fitness, apresentados sempre como pessoas comuns, com
rotinas apertadas, família, trabalho e etc. Porém, não podemos ignorar o fato de que os perfis mais
influentes nesta rede social no que se refere a dicas de alimentação e prática de atividade física não
são compostos por profissionais capacitados para a função, o que pode prejudicar a saúde de seus
usuários que estão, em contrapartida, buscando corpos e hábitos saudáveis.

Concluiu-se que os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física fazem
uso ativo de redes sociais, especialmente o Instagram e que apesar de 6 entre os 11 entrevistados
afirmar  que  nunca  fizeram  nenhuma  prática  divulgada  na  rede  social,100%  dos  entrevistados
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consideram a divulgação das atividades benéfica quando supervisionada por  um profissional  na
área. 
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