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RESUMO 

A depressão, considerada uma doença grave e de alta prevalência se configura como problema 

de Saúde Pública em todas as regiões do mundo, por ser a maior causa de incapacidade e por 

ter relações causais com as condições sociais estabelecidas em alguns países. A revisão nacional 

e internacional da literatura especializada sobre Facebook e depressão possibilitou conhecer 

como pesquisadores de diversas áreas da saúde e das ciências sociais têm abordado a questão, 

quando foi possível identificar a ausência dos estudos na literatura científica brasileira em saúde 

mental. O objetivo deste estudo foi analisar a experiência da depressão em uma comunidade 

virtual fechada do Facebook, partindo, para tal, do método netnográfico de investigação através 

da observação não participante, possibilitando a produção de dados arquivais. Também foram 

realizadas entrevistas com administradores e participantes da comunidade virtual. Entre os 

resultados, constatou-se a necessidade do reconhecimento de novos objetos e problemas no 

estudo da depressão para compreender como os atores que adoecem de depressão buscam as 

redes sociais virtuais para receber apoio emocional, se informar sobre a doença e suas formas 

de cuidado; para relatar emoções resultantes das relações sociais concretas. Os relatos dos 

membros da comunidade virtual fechada sobre o sofrimento emocional e a sua experiência com 

a depressão evidenciavam as emoções de tristeza, melancolia, luto, além dos sentidos atribuídos 

à dor, aos estigmas sofridos pela invisibilidade e exclusão social no cotidiano por pessoas 

próximas ao seu convívio. Esta pesquisa, de natureza netnográfica, revelou os sentidos e 

particularidades da comunidade fechada do Facebook traduzidos por quem sofre de depressão. 

Enquanto campo de investigação, possibilitou compreender a particularidade da experiência da 

depressão a partir dos debates coletivos entre os membros dessa comunidade – por se sentirem 

com mais liberdade para falar de si e do outro, tendo em vista a proteção à identidade diante de 

pessoas do seu ambiente face a face –, espaço onde foram tematizadas questões da vida pública 

e privada, produzindo, com isso, uma teia de significados sobre a experiência da depressão, do 

sofrimento psíquico, do adoecimento, das emoções e dos estigmas sociais enfrentados. 

 Palavras-chave: Saúde Coletiva; Depressão; Netnografia; Facebook; Internet; Mídia social. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Depression, considered a serious and high prevalence disease, is a public health problem in all 

in all regions of the world as it is the major cause of disability and because it has causal relations 

with the established social conditions in some countries. The national and international review 

of the specialized literature on Facebook and depression made it possible to know how 

researchers from several areas of health and social sciences have addressed the issue, when it 

was possible to identify the absence of studies in the Brazilian scientific literature on mental 

health.  The purpose of this study was to analyze the experience of depression in a virtual 

community on Facebook. From a netnographic method, non-participant observation of a closed 

Facebook community on the subject of depression was performed, which made possible the 

production of archival data.  It was also performed two interviews with administrators of the 

virtual community. Among the results, there was a need to recognize new objects and problems 

in the study of depression to understand how actors suffering from depression seek virtual social 

networks to receive emotional support, to get informed on the disease and its forms of treatment; 

to report emotions resulting from concrete social relationships.  The reports of members of the 

closed virtual community about emotional distress and their experience with depression showed 

the emotions of sadness, melancholy, bereavement, besides the feelings attributed to pain, to 

the stigmas suffered by invisibility and social exclusion in the daily life by people close to their 

social life.  This netnographic research revealed the meanings and peculiarities of the Facebook 

closed community translated by those suffering from depression. As a field of research, it 

enables to understand this particularity of the experience of depression from the collective 

debates among members - because they feel more free to talk about themselves and others, and 

protected their identity from people from their face-to-face environment - a space where issues 

of public and private life were thematized, thereby producing a web of meanings about the 

experience of depression, psychic suffering, sickness, emotions and social stigmas. 

Keywords: Collective Health, Depression, Facebook, Internet, Social media, Netnography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e no mundo, inúmeras notícias são divulgadas sobre a depressão relacionando-

a às redes sociais virtuais. As vozes dissonantes das notícias, geralmente, asseveram que o uso 

abusivo das redes online por jovens acarreta transtorno depressivo. Entretanto, tais notícias 

desconhecem que muitas redes sociais, principalmente de grupos fechados do Facebook, que 

neste estudo denominaremos de comunidade virtual, têm sido uma alternativa para que pessoas 

com depressão expressem as suas angústias e sofrimentos. 

A depressão é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um distúrbio 

afetivo caracterizado, principalmente, pelo rebaixamento do humor, redução da energia e 

diminuição das atividades, com sintomas que podem variar entre episódios mais leves e mais 

graves, segundo diagnóstico médico (OMS, 2003; BRASIL, IBGE, PNS, 2014). 

Em 2015, em relatório, a estimativa da OMS foi que cerca de 300 milhões de pessoas, 

em todo o mundo, poderia ser acometida pela depressão até o ano de 2020. As taxas de 

prevalência variam hoje, de acordo com a idade, e esse agravo é classificado como o maior 

contribuinte para a incapacidade global para o trabalho. Resulta de uma complexa interação de 

fatores sociais, psicológicos e biológicos, como o desemprego, luto, trauma psicológico, 

tornando as pessoas, especialmente as mulheres que são mais afetadas que os homens, mais 

propensas a desenvolver a doença. Ao lado disso, destaca-se também o crescimento das 

estatísticas do suicídio (WHO, 2017). 

Embora tais dados numéricos expliquem parte do problema, eles são insuficientes para 

revelar as significações dadas ao sofrimento psíquico, o que pode ser acessado mediante a 

análise dos relatos de quem sofre. Apenas a consideração da carga da doença e o crescimento 

dos grupos virtuais, não se configuram como evidências da complexidade do sofrimento 

psíquico de pessoas com depressão. Assim também, a análise dos processos culturais 

imbricados com as expectativas associadas à experiência da doença e as formas de diminuir a 

dor psíquica. 

É notório, no mundo inteiro, a quantidade crescente de diagnósticos de depressão, e isso 

pode sugerir relação com o crescimento de grupos virtuais no Facebook e outras mídias digitais. 

Esse fato coincide com o aumento dos índices de prevalência da depressão no mundo (OMS, 

2017). São grupos compostos numericamente por centenas e milhares de participantes. A 

adesão é diária e a interatividade, principalmente naqueles com maior número de membros, 

dinamizam o debate de temas relacionados à depressão, chegando alguns grupos a apresentar 
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100 postagens diárias, evidenciando que as pessoas estão ali, a qualquer hora e dia, debatendo 

e compartilhando o seu sofrimento. 

O Facebook, segundo Cook (2016), é um site de redes sociais mais utilizado em todo o 

mundo, por possibilitar interação social, através de comentários a perfis e pela participação em 

comunidades de discussão. Entende-se por rede social uma estrutura online à qual diversas 

pessoas se conectam umas às outras, partilhando ideias, objetivos, pensamentos e valores em 

comum. É um canal de comunicação entre pessoas interessadas em procurar, partilhar ou se 

informar sobre determinado assunto, constituindo-se numa ferramenta popular de fácil acesso, 

inclusive permitindo o controle de privacidade. As comunidades virtuais do Facebook 

representam um tipo de agregação em torno de temáticas específicas, a exemplo da depressão. 

Essas interações permitem a produção de sentidos pelos praticantes e podem responder às 

expectativas de quem resolve se filiar, inclusive evidenciando como experienciam os estigmas 

culturalmente assimilados. 

O Facebook constitui-se em um campo de investigação sobre a experiência de 

adoecimento em depressão e produção de sentidos, por quem sofre deste transtorno. O 

reconhecimento desse campo pode contribuir, inclusive, na elaboração de políticas mais 

equânimes na área da saúde coletiva e saúde mental, ao reconhecer esses novos sujeitos que, 

através da comunicação mediada por computador, expressam os sentidos sobre o transtorno e 

se organizam em redes virtuais para interagirem em torno da temática.  

No Facebook, as informações sobre a depressão são geradas e divulgadas numa 

perspectiva distinta na mídia tradicional. Essa distinção se revela na autonomia do ator na 

produção, apropriação e disseminação da informação em redes que se estabelecem a partir de 

interesses, mas que podem se associar e colaborar com outras. Isso, de certo modo, pode afetar 

a percepção dos participantes sobre a saúde mental, assim como fortalecer os estigmas contra 

o acometido pela depressão (JELENCHICK; EICKHOFF; MORENO, 2013). As mídias sociais 

servem de meio de consolidação de um “território”, em que a informação e conhecimento se 

tornam a centralidade, o que pode influenciar a saúde, em diversos países, inclusive no Brasil 

(SETTANNI; MARENGO, 2015).  

Essa modalidade de comunicação possibilita que atores se organizem em comunidades 

virtuais, para interagirem em torno de temas que envolvem o processo saúde-doença mental, 

especificamente a depressão, objeto desse estudo. A concepção de saúde mental dos membros 

e as experiências terapêuticas definem os temas das discussões, muitas vezes em torno da dor 

e do sofrimento psíquico que, em parte, se relaciona com a solidão e a invisibilidade, mas 

também aos efeitos adversos e colaterais dos medicamentos.  
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A comunidade como espaço em que seus membros compartilham o seu sofrimento, 

como uma experiência intersubjetiva, alcança relações sociais. Haja a vista que, as interações 

tematizam questões concretas da vida cotidiana das pessoas, servindo, por exemplo, para obter 

informações sobre os efeitos dos medicamentos e os sintomas da doença. Funciona, portanto, 

como um espaço de informação e comunicação sobre a doença, bem como para expressar as 

suas angústias decorrentes da depressão. 

A magnitude da depressão no mundo, os significados atribuídos pelos atores que sofrem 

e as consequências como o suicídio, se assentam na conjunção de fatores associados a 

condicionantes biológico e psíquico, bem como a determinantes sociais e culturais. A discussão 

sobre a doença possibilita sua ressignificação, a partir de cada forma de saber circulante na 

sociedade, pois o ambiente virtual expande as comunicações, mediadas por tecnologias digitais.  

Entretanto, o foco na doença e nos medicamentos pode fortalecer o modelo biomédico de 

cuidado a saúde, hegemônico na sociedade em que a medicalização, assim como as doenças 

mentais, faz parte do leque de temas de interações humanas em diversos espaços sociais.  

Este estudo privilegia as interações online que formam narrativas em torno da temática 

da depressão. As pessoas que se declaram acometidas pela doença, ou algum tipo de transtorno, 

atribuem significados ao sofrimento, os quais dinamizam esses espaços virtuais, mas também 

estabelecem vínculos, a partir da necessidade de informações sobre saúde, doença, o cuidado e 

de apoio no enfrentamento do sofrimento de depressão.  

A experiência com a depressão, de acordo com os relatos analisados referentes ao 

momento exploratório deste estudo, demarca-se a partir de uma linha tênue entre a vida e morte. 

A solidão e os estigmas sociais acentuam a sensação de que a morte poderia diminuir a dor. A 

vida surge como uma esperança de aprender a conviver com o sofrimento depressivo. Nessa 

perspectiva, em alguns momentos, as falas sobre cura, parecem configurar uma dádiva 

sobrenatural. As emoções negativas de si e da própria vida parecem se associar aos efeitos 

colaterais e a dependência dos medicamentos, à tristeza sem fim, ao estigma e a discriminação. 

Enfim, tudo isso reacendeu um questionamento, a saber: por que as redes virtuais se tornaram 

espaço para expressar o sofrimento depressivo, mesmo diante daqueles com acesso amplo a 

cuidado psicoterapêuticos? 

A resposta a esta questão foi perseguida ao longo da sistematização e análise dos relatos 

coletivos sobre a experiência com a depressão, a partir da valorização de categorias e 

subcategorias que emergiram do trabalho de campo. A dor e a solidão apareceram 

recorrentemente nos relatos que revelaram histórias de vida, cada uma de sua forma; as 
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condições de convivência com a doença; e como cada um compreendia o mundo; e seu processo 

de adoecimento são trazidos à tona nesta pesquisa. 

Este estudo, realizado mediante abordagem etnográfica online sobre a depressão em 

grupos virtuais fechados no site de rede social Facebook, tem o objetivo de apresentar os 

resultados de algumas aproximações metodológicas para a análise de narrativas, de pessoas 

anônimas, sobre experiência com a depressão. Parte-se da tese de que a experiência relatada 

coletivamente, por atores virtuais em grupos fechados, revela significados atribuídos ao 

adoecimento e às formas de convivência no cotidiano da sociedade, bem como formas de 

enfrentamento da depressão, dos estigmas, sentimento de exclusão e invisibilidade social geram 

sofrimentos. 

O que justifica este objeto desta pesquisa são os seguintes argumentos:  a gravidade e 

magnitude da depressão na sociedade contemporânea, principalmente na realidade brasileira; o 

reconhecimento de que frequentemente as pessoas têm usados sites de busca e de rede social, 

tanto para se manterem informadas sobre sintomas, diagnósticos e tratamentos da doença, 

quanto para estabelecerem relacionamentos, compartilharem experiências de sofrimento 

psíquico, como uma forma de ajuda mútua ou para exposição do seu estado de saúde mental 

em comunidades virtuais no Facebook. 

Esse estudo também sinaliza para o campo da Saúde Coletiva, a importância de atentar-

se para essa nova realidade e reorientar a novas práticas e saberes reconfigurados através da 

internet. Considera-se que esse é um campo favorável de comunicação multidirecional, que 

pode produzir novos riscos à saúde, como a automedicação e as escolhas de itinerários 

terapêuticos sob a influência de setores interessados no mercado em saúde, ou mesmo por 

crenças em cuidados a partir de experiências culturais específicas.  

No campo da Saúde Coletiva, esta pesquisa se situa na área de Comunicação e Saúde e 

poderá contribuir na produção de conhecimento sobre as interações online, assumidas como 

uma realidade existente que configura novas relações sociais na contemporaneidade, a exemplo 

do Facebook. Entendida como pertinente ao subcampo de pesquisa sobre a coletividade em 

rede, esta é possibilitada pelos registros relatados, fixados e ressignificados, no processo de 

interatividade no site, sobre a experiência do adoecimento. 

Esse estudo, assim, se insere no contexto da sociedade em rede, em que os problemas 

de saúde mental, particularmente a depressão, assumem relevância no campo da Saúde 

Coletiva. O reconhecimento da experiência da depressão, enquanto fenômeno contemporâneo, 

assim como a existência do ciberespaço, enquanto campo de estudo, renovam o olhar sobre os 

objetos e problemas em saúde mental. Ademais, considera-se que a comunicação, antes 
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realizada sobre os meios massivos tradicionais, no Facebook implica também na autonomia do 

sujeito, possibilitada pela internet, que oportuniza a organização em comunidades para 

compartilhar o seu sofrimento, além de buscar informações sobre sintomas, síndrome e 

tratamento. 

Nos últimos anos, há um número crescente de produção de conhecimento no mundo 

sobre a depressão. O Facebook vem ganhando destaque na produção científica internacional 

em saúde, todavia, no Brasil, até o momento, apenas há um trabalho publicado em uma revista 

internacional, sob o título de Bipolar Disorder Affects Behavior and Social Skills on the Internet 

(MARTINI et al, 2013). Os trabalhos publicados são, em sua maioria, de autoria de psicólogos, 

psiquiatras e cientistas sociais, abordando a relação entre os comportamentos dos usuários no 

Facebook e as construções psicológicas, principalmente com enfoque nas diferenças de 

personalidade, destacando-se Jelenchick; Eickhoff; Moreno (2013). Além disso, ao associar os 

comportamentos no Facebook e o bem-estar emocional, os estudos indicam o uso potencial de 

dados relacionados ao site, para identificar pessoas com perfis de risco de depressão. 

É fato que a sociedade contemporânea, com todo seu aparato tecnológico e as novas e 

variadas possibilidades de comunicação mediada pela TIC, proporciona a inúmeras pessoas se 

relacionarem em rede. Com o surgimento da rede social na internet, os atores conquistam certo 

grau de autonomia na produção de sentidos sobre a depressão e, ao mesmo tempo, acessam 

vozes dissonantes sobre a experiência da depressão.  

Com o propósito de compreender a experiência da depressão em uma comunidade 

virtual no Facebook, este estudo se organiza em torno de um conjunto de questões adicionais à 

primeira, anteriormente mencionada: Como se expressa a experiência da depressão na 

comunidade virtual do Facebook? Quais as comunidades do Facebook que tomam a depressão 

como temática? Quais atitudes e sentidos são atribuídos à depressão e à experiência de 

adoecimento? Quais estratégias de enfrentamento são adotadas a partir das interações nas 

comunidades virtuais? Assume-se neste estudo, como pressuposto, que os espaços virtuais das 

comunidades que discutem a temática da depressão no Facebook possibilitam às pessoas que 

se declaram acometidas pela depressão, produzir sentidos sobre a sua experiência de 

adoecimento. 

Para aprofundar o estudo, incluiu-se a realização da etnografia numa comunidade virtual 

fechada. Uma etnografia escrita, cujos textos observados não devem ser transcritos, mas 

contatada a comunidade pelo etnógrafo virtual, que se ampara apenas em fragmentos de fala, 

para resguardar as informações, muitas vezes sigilosas ao interior da comunidade, atendendo 

assim a questões éticas.  
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Pressupõe-se que pessoas buscam as comunidades virtuais para relatar a sua dor, mas, 

na trajetória das conversações, abre-se a possibilidade de contar suas histórias de vida e as 

dificuldades enfrentadas por ter depressão. Assim, pessoas anônimas, por opção, buscam a 

comunidade para relatar as suas experiências com a depressão, em um contexto de ajuda 

coletiva, que permite que se fortaleçam para resistir às “dores da alma”, marcadas pela solidão 

e estigmatização social e simbólica, como uma forma de exclusão e sofrimento social. 

Como campo de pesquisa em contextos online, as comunidades abertas e fechadas 

possuem status distintos para o site de rede social Facebook, o que aponta para implicações 

metodológicas dos estudos. As primeiras constituem-se em espaços abertos, ainda que a 

possiblidade de postagem possa passar pelo crivo do moderador. Mesmo assim, elas são mais 

caracterizadas pela maior disponibilização de informações para um público. De modo distinto, 

nas comunidades fechadas, o acesso aos dados somente se efetiva ao passo em que o/a 

pesquisador/a é adicionado/a pelo/a moderador/a.  

É fato que as mídias digitais possibilitam novos processos comunicacionais, em que os 

interlocutores se revezam na produção de narrativas sobre temas diversos. Distintamente das 

mídias de massa, as digitais permitem que a produção, emissão, recepção e meio se articulem 

na produção de conteúdo, cujo autor pode ser individual ou coletivo. A noção de espaço e tempo 

se altera, a partir do virtual e da mediação tecnológica. Os atores interagem e compartilham as 

experiências social em geral e do sofrimento psíquico, em particular, no universo virtual. 

Compreende-se, neste estudo, que os atores participantes das comunidades virtuais são 

pessoas reais, neste caso, da sociedade brasileira. Vivem em contextos culturais e regionais 

distintos, enfrentam dificuldades relacionais com a família, os vizinhos, os amigos e com 

colegas no trabalho, quando se encontram em condições para exercer uma profissão, em 

decorrência do sofrimento depressivo.  

Além disso, considera-se que o Facebook concebe “grupo” (público, fechado ou secreto) 

distintamente de comunidade. Todavia, nesta pesquisa, utilizaremos a terminologia 

“comunidade fechada”, por entender que as características pertinentes a esses grupos remetem 

ao modo de organização comunitária, quais sejam: possuem regras e normas, estratégias de 

controle social, critérios de afiliação e controle da participação dos membros, que fortalecem 

essa ideia. 

Pressupõe-se que, nas comunidades virtuais do Facebook, as pessoas acometidas pela 

depressão suscitam alternativas que dão sentidos a sua vida marcada pelo sofrimento, pois, a 

opção de expor-se em comunidades fechadas teria o intuito de manter a sua identidade 

preservada, diante das relações mantidas no ambiente offline.  
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Este estudo teve como objetivos compreender a experiência da depressão em uma 

comunidade virtual fechada no Facebook. Para isso, foi feito um mapeamento daquelas 

organizadas no Facebook em torno do tema da depressão, em que se buscou além de caracterizar 

e descrever a comunidade quanto ao número de membros; publicações e interatividade; regras 

e normas de participação; período de existência do grupo; perfil social dos administradores e 

moderadores. Além disso, foram analisadas as significações atribuídas à experiência da 

depressão, pelos membros da comunidade, e as estratégias de enfrentamento do adoecimento 

de depressão. 

A tese está organizada em sete partes, a saber: 1. Quadro teórico da pesquisa; 2. Revisão 

internacional de literatura sobre Facebook e depressão; 3. A netnografia como possiblidade de 

pesquisa na Saúde Coletiva; 4. Descrição e caracterização da Comunidade Virtual estudada; 5. 

Percepção da comunidade produzida a partir de entrevista com membros da comunidade; 6. 

Percurso do método; e, por fim, 7. Analisa-se a experiência coletiva da depressão na 

comunidade do Facebook. 
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2 QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 MELANCOLIA, LUTO, TRISTEZA E DEPRESSÃO  

 

As transformações sociais, econômicas e culturais características da modernidade 

potencializaram e transformaram as formas de constituição da subjetividade. A modernidade 

caracterizou-se pela fragmentação, indeterminação, desesperança e desconfiança nos discursos 

produzidos. Tal fenômeno incidiu em mudanças nas posições subjetivas e na origem de dores 

psíquicas. (SANTOS, 2016). Jackson (1985), a partir de uma abordagem historiográfica, 

demonstra que a melancolia, ao longo da história ocidental, foi vista como um fenômeno 

somático, psicológico, religioso ou moral, evidenciando que essa percepção pode se ancorar na 

religião, na experiência do adoecimento físico e psíquico, bem como em valores 

comportamentais e morais, próprios de determinadas estruturas sociais.   

Assim como a melancolia tornou-se uma patologia predominante no século XIX, a 

depressão tornou-se a forma de expressão do mal-estar atualmente, quando o sofrimento 

psíquico se manifesta sob a forma de depressão (BIRMAN, 2007; BERLINCK, 2008; EDLER, 

2008; KEHL, 2009; ROUDINESCO, 2000). 

Uma das principais formas de manifestação do sofrimento psíquico presente no final do 

século passado foi a depressão, tendo se tornado comum referir-se a tal período como “era das 

depressões” (ROUDINESCO 1998, 2000), em comparação ao final do século XIX que fora 

marcado pela histeria.  

A melancolia, enquanto quadro clínico na atualidade, é concebida como sinônimo de 

depressão e de outras categorias genéricas que se aproximam deste estado. No senso comum, a 

manifesta-se a subjetividade do sujeito em momento específico da vida de um indivíduo como 

vivências de tristeza, de acordo com Santos (2016). Freud define melancolia como 

Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, 

a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição 

de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima a ponto 

de encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envelecimento, culminando 

numa expectativa delirante de punição. (FREUD, 2006, p.250) 

 

A discussão teórica envolvendo a melancolia ocorre desde a filosofia de Aristóteles e os 

textos da pré-história médica de Hipócrates. O termo resistiu aos tempos, séculos, no período 

medieval e presenciou o nascimento das grandes cidades, sucedeu a terrível peste negra, 

adentrou o renascimento e o romantismo e resistiu forte até meados do século XIX, período em 

que foi substituída pela depressão (SCLIAR, 2003). 
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Assim, essa temática se insere em contextos históricos, cuja conformação atravessou 

distintos contextos e expressou fins de cunho ideológico elaborado por distintas áreas de saber, 

sejam esse a da filosofia, história, psicologia ou psiquiatria. Todavia, as distinções se referem 

também à constituição de arcabouços teóricos que delimitam os campos de tratamento do tema. 

Na concepção de Hipócrates, a melancolia era uma doença. Na sua “teoria dos humores” 

a melancolia estava associada ao temperamento e dependia do equilíbrio de humores básicos 

no corpo. O acúmulo de algum dos elementos desses determinava o predomínio de determinado 

temperamento. A bílis negra podia ocasionar a melancolia, uma doença resultado do acúmulo 

de bílis negra no baço. Nos escritos de diversos pensadores, a teoria da bílis negra como 

causadora da melancolia transpôs os séculos (TAVARES, 2010; COSER, 2003). 

A concepção de melancolia passou por modificação no séc. XVIII, ao se atribuir 

qualidades como inibição, solidão, amargura e tristeza. O romantismo a designa como o amor 

pelos aspectos selvagens e melancólicos da natureza. Segundo esta visão a melancolia é atributo 

de valor: seu estado é valorizado (GINZBURG, 2001; PERES, 1996, 2003). 

O termo depressão foi apropriado pela psiquiatria europeia por volta do séc. XVIII. Isso 

se deveu ao desenvolvimento científico no século XIX que demarcou uma mudança no uso e 

concepção de melancolia, passando a preferir o termo depressão em detrimento da melancolia.  

De acordo com Moreira (2002), os desenvolvimentos psiquiátricos e seus movimentos 

de substituição do termo, tornaram invisível a melancolia. Este autor destaca que foi Adolf 

Meyer (1866-1950) que favoreceu a esta substituição do termo por depressão, sob a alegação 

de que a melancolia fazia apelo a um estado do romantismo muito presente na literatura e 

inadequado a ciência psiquiátrica, em pleno desenvolvimento no século XIX. 

No início do século XX, concomitantemente duas correntes interpretativas referem ao 

problema da depressão-melancolia: a psiquiátrica e a psicanalítica. A psiquiatria se consolida 

definitivamente no século XX, dando ênfase à dimensão orgânica e alimentando a visão 

biológica da doença mental, enfatizando o déficit ou insuficiência orgânica e biológica, muitas 

vezes tomada como uma deficiência inata, na observação e descrição de síndromes e 

enumeração de sintomas. (PERES, 2003) 

Para Delouya (2001), a depressão surge, portanto, à semelhança da angústia, como 

“evocação de lembrança” da ameaça inaugural sobre o espaço de gozo mítico de origem. A 

clínica psiquiátrica as resolve postulando que a existência da depressão se dá seja sob a forma 

de ‘sintoma’ ou ‘síndrome’, seja sob a forma de ‘doença’, distinção apoiada num raciocínio 

clássico na medicina clínica (COSER, 2003). 
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Situar, pois, os antecedentes históricos sobre a depressão, contribui para a compreensão 

de elementos que caracterizam, segundo Coser (2003), o conceito do luto na perspectiva de 

Freud. O luto patológico, para Freud, poderia ser considerado a base do padecimento 

melancólico, enquanto o trabalho do luto se relaciona a dor e a tristeza que envolve o eu. Ainda 

para esse autor, a dor é psíquica, (SANTOS, 2016) 

Segundo Camargo (2007), o uso de antidepressivos tem se difundido numa escala 

grande. A tristeza normal do luto é tratada da mesma maneira que a dor moral da melancolia, 

sem nenhuma distinção. Para Freud (2006, p.250) 

É fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego é expressão de uma exclusiva 

devoção ao luto, devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses. 

E, realmente, só porque sabemos explicá-la tão bem é que essa atitude não nos parece 

patológica. (FREUD, 2006, p.250). 

 

No entanto, culpa e conflito são colocados na literatura que trata do tema como 

elementos diferenciadores da melancolia. Encontra-se no discurso melancólico a presença da 

culpa, do desejo de punição/morte, da ideação sádica, de uma perda que não pode ser nomeada, 

levando o sujeito a uma depreciação e um desinvestimento radical, a infelicidade se impõe 

como real a partir do momento em que a dor não tem sentido (SOLER, 2007; SANTOS, 2016). 

No luto patológico, o indivíduo se considera culpado da morte, nega-a, julga-se 

influenciado pela doença que causou a morte etc., gerando um conflito que passa para o 

primeiro plano – o enlutado colocando-se no lugar do objeto perdido e voltando contra si as 

hostilidades a ele dirigidas (COSER, 2003). 

O sujeito na cultura moderna sofre por estar submetido à tristeza, por não ser capaz de 

alcançar o ideal de felicidade, o que gera culpa e a vida apresenta-se para esse sujeito cada vez 

mais vazia de significado, iniciando-se um percurso em que as drogas, medicamentos, 

procedimentos estéticos, outros objetos de consumo, na tentativa incessante de preencher o o 

vazio produzido pela sociedade de massa (SOUSA et al, 2016).  

Amaral (2006) chama a atenção para o equivocado enquadramento da tristeza e do luto 

no âmbito da patologia e demonstra de que forma, historicamente, conceitos como melancolia 

foram evoluindo até o que hoje se caracteriza como depressão. Segundo Camargo (2007), um 

sujeito deprimido equivale ao estado de tristeza ocasional, passageira, ao passo que depressão 

representa um estado patológico. O autor considera problemático o guia (DSM) que trata a 

tristeza ocasional como algo que precisa ser observado atentamente, pois a persistência deste 

estado por dois ou mais meses é sinal de uma depressão, corroborando a mesma ideia do Código 

Internacional de Doenças (CID 10). 
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De acordo com Sousa et al (2016) há tanto a questão biológica, quando se considera as 

comorbidades e suas interações, quanto a questão comportamental, pois o estilo de vida é um 

forte determinante da ocorrência de doenças. Na sociedade atual há uma exacerbada valorização 

da imagem, uma imposição das mídias sobre referencias e valores, e uma submissão de grande 

parte da população a esses referenciais criados. O excessivo culto ao corpo, às suas formas e 

proporções, ao narcisismo, às intervenções estéticas, aos bens que simbolizam status, e a tudo 

mais que, no modelo social vigente, é propalado como sinônimo de sucesso.  

Em vista desse conjunto de valores que caracterizam a contemporaneidade, nossa 

sociedade é rotulada como “a sociedade do espetáculo”, de acordo com a concepção de Debord 

(2003), em que as relações entre as pessoas passaram a ser determinadas pelas tendências das 

mídias sociais, das imagens, da globalização das culturas. O comportamento humano tem sido 

mudado de tal sorte, que a essência do ser passou a ter menos significância que sua instrução 

formal, suas proporções biométricas, suas posses (SOUSA et al, 2016) 

Entretanto, Tavares (2010) compreende que há uma indeterminação dos termos 

depressão e/ou melancolia ao longo da história, bem como das configurações de discursos e 

saberes distintos na atualidade que resultam em uma impossibilidade de consensos teóricos 

sobre uma definição acerca do que é “depressão”. Todavia, a melancolia, constitui-se da 

perpetuação do “mal-estar” contrapõe-se ao trabalho de luto, evidenciado pelo discurso do 

melancólico, repleto de autorrecriminações, bem como representado pelo profundo sentimento 

de tristeza, o que consome o ego do sujeito implicando-lhe as mais diversas inibições. 

Este autor destaca que para Freud, em termos de sensações aparentes, o luto (normal) e 

a melancolia (patológico) dizem respeito à perturbação da autoestima, que está ausente no luto. 

Esta perturbação da autoestima é o que se evidencia na fala do melancólico mediante suas 

autoacusações, expressões de sentimentos de desvalia, sentimento de culpa e vergonha, um 

discurso que revela toda a ambivalência dos sentimentos envolvidos nesse processo. A 

depressão, ao mesmo tempo em que defende o sujeito de um possível luto, também prepara o 

ego para o enlutamento (TAVARES, 2010). 

A depressão para a psiquiatria clínica clássica é concebida como um dos sintomas, ou 

um efeito da espoliação orgânica ou psíquica por ela produzida. (TAVARES, 2010). Já a 

depressão, para Foucault (1975), constitui-se como uma inércia motora tendo como fundo o 

humor triste, acompanhada de hiperatividade psíquica.  Todavia, a subjetividade também se 

compõe como um fenômeno produtor de sofrimento que integra a vida humana, e que a 

constituição psíquica se articula com o entorno social e cultural do homem. 
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Kleinman e Good (1985) sugerem que a depressão pode ser encontrada em todas as 

populações, porém tona-se inválido equiparar formas da doença manifestadas principalmente 

em termos psicológicos associados a forte sentimento de culpa ou remorso com a doença 

vivenciada principalmente em termos somáticos. 

Vários autores observaram que os dados epidemiológicos interculturais sobre a 

depressão compartilham suposições não fundamentadas sobre a validade transcultural do 

conceito de depressão e de instrumentos epidemiológicos associados (MARSELLA et al., 

1985).  

O sofrimento ou a dor pelo adoecimento da depressão, segundo Kleinman e Good 

(1988) evidenciam definições de depressão com caráter universalista no que se refere ao 

transtorno depressivo, como processos somáticos e as formas de comunicação do sofrimento e 

da dor que se modificam. Esses autores também destacam que em poucas sociedades a palavra 

depressão é associada a sintoma assim como na cultura ocidental Judaico-cristã. Os sentidos 

permeiam campos diversos como um diferencial frente ao enfoque nos sintomas associados à 

doença depressiva.  

Esses autores entendem a expressão de sentimento constituinte da relação social 

distintamente do modo como é entendido pelos psiquiatras, cuja centralidade de interesse é a 

doença clínica. Nessa direção, a depressão, então, simultaneamente representa dois estados 

distintos de personalidade: normal ou patológico.   

Todavia, essa distinção não é feita geralmente em escritos sobre a depressão em 

diferentes sociedades. Para o clínico, a depressão é uma doença comum, muitas vezes severa, 

às vezes mortal com caráter afetivo (tristeza, irritabilidade, falta de alegria), cognitivo 

(dificuldade de concentração, perturbação da memória), e vegetativo (sono, apetite e distúrbio 

de energia), que tem cursos típicos e graus de respostas previsíveis ao tratamento. (KLEINMAN 

& GOOD, 1988) 

Lutz (1988) critica as categorias dicotômicas da epistemologia da psicologia: 

emoção/cognição; subjetividade/objetividade; mente/corpo. Ela demonstra que essas categorias 

dicotômicas criam um etnocentrismo quando são contrastadas com outras não ocidentais. 

Schieffelien (1988) sugere que a emoção é vista como sistema social de valores tendo uma 

estrutura de componentes externos à personalidade. 

Lutz e Schieffelien (1988) contribuem para elucidar manifestações dos sujeitos da 

comunidade quanto à experiência de adoecimento. Ao mesmo tempo abordam o mundo social 

pelo qual enfrenta ou tenta evitá-lo no cotidiano, remetendo a sentidos ligados à emoção, a 

sentimentos de medo e esperança pela cura.  
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Beeman (1985) propõe o modelo sociolinguístico para o estudo da depressão. Segundo 

o autor, o efeito estilístico característico do discurso se expressa nos marcadores 

“metacomunicativos” e na mudança da gramática, sinal léxico da emoção como qualidade 

complexa interação social. Esse autor contribui com a pesquisa, ao sugerir que se estude a 

depressão como discurso, a partir das marcas culturais em contextos comunicativos. Argumenta 

também que a sociolinguística possibilita o exame de transtorno depressivo no campo da 

comunicação social. Segundo ele,” [...] em perspectiva linguística, o corpo é uma fonte 

privilegiada da metáfora, mas a metáfora do corpo que se é dado significado social em 

diferentes sociedades”. (BEEMAN, 1985, p.22-23) 

 

2.2 EXPERIÊNCIA DO ADOECIMENTO 

 

A experiência é uma atividade cognitiva, pois uma maneira de construir o real e, 

sobretudo, de o verificar, o de experimentar” (DUBET, 1994, p. 101). Além disso, a experiência 

do adoecimento refere-se aos modos rotineiros de lidar com o contexto das vivências e das 

interações sociais associadas ao processo de adoecimento, mediante a produção de sentido e 

interpretações enredadas em teias de significados mais ou menos amplas. (SOUZA et al, 2013)  

A partir do exposto, a experiência do adoecimento de depressão nas comunidades do 

Facebook, pressupõe que seja um lugar de expressão dessa subjetivação em que consiste em 

compreendê-lo na ação social  

A experiência constrói os fenômenos a partir das categorias do entendimento e da razão. 

Estas são categorias sociais e formas de construção da realidade. Deste modo, tal como define 

Dubet (1994, p. 101), a experiência social é a maneira de construir o mundo. “É uma atividade 

que estrutura o caráter fluido da vida”. 

Parte-se da ideia de que experiência do social consiste em considerar a subjetividade 

dos atores, isto é, a consciência que eles têm do mundo e deles próprios. Para Dubet (1994, p. 

101) 

[...] a subjetividade dos atores [...] deve levar a sério o sentimento de liberdade 

manifestado pelos indivíduos, [...] porque é testemunha da própria experiência, da 

necessidade de gerir várias lógicas, da percepção da ação como uma experiência e 

como um drama.  

 

Assim, a experiência da depressão ao que sugere Dubet (1994, p. 101): “[...] os atores 

sentem esta liberdade em forma de angústia, de incapacidade de escolher, de inquietação quanto 

às consequências das opções”.   
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Esta experiência, em si mesma, desvela aspectos tanto sociais como cognitivos, tanto 

subjetivos (individuais) como objetivos (coletivos) (ALVES, 1993). Conjectura-se, a partir 

disso, que entre a necessidade de superar o sofrimento da depressão e encontrar solução 

definitiva através da cura, os participantes da comunidade produzem sentidos sobre o 

sofrimento e, ao mesmo tempo, buscam amenizá-lo com o apoio dos de outros participantes de 

situações que o exige o enfrentamento do adoecimento.  

A abordagem intercultural consiste em entender o “outro” que sofre a depressão e como 

ele narra seu sofrimento. Os discursos sobre a depressão e a emoção como componentes das 

narrativas dos sujeitos remetem a sentidos na experiência do adoecimento. Para Alves (1993), 

a interpretação da enfermidade tem uma dimensão temporal porque a sua compreensão é 

continuamente confrontada por diferentes diagnósticos construídos por familiares, amigos, 

vizinhos e terapeutas.  

Este autor também salienta que o conhecimento médico de um indivíduo está 

continuamente sendo reformulado e reestruturado, em decorrência de processos interativos 

específicos. As perturbações fisiológicas, tomadas em si mesmas, constituem o objeto da 

investigação biomédica. Só quando transformada em sintomas, em impressões sensíveis, é que 

a doença se torna uma enfermidade. A enfermidade é mais do que uma situação emotiva 

decorrente de uma reação corporal, pois essa se inicia com a experiência, fato que não prova 

que toda ela derive da experiência (ALVES, 1993). 

Acessar a experiência do adoecimento do outro implica em reconhecer a sua condição 

subjetiva em que constitui os significados enquanto afetado pela depressão, mas também as 

formas que este significa esse adoecer. Então, os sentidos desse adoecer se manifestam nesse 

horizonte do que ele pode expressar, dizer o que não vem a ser a fala de outros sujeitos (família, 

amigos, médico); é falar por ele mesmo.  

 

2.3 COMUNIDADES VIRTUAIS NO FACEBOOK 

 

Para compreender a internet como um espaço social de produção de discursos sobre a 

depressão, aproximamo-nos do conceito de Cibercultura, entendida com o um “conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LEVY, 2010, p. 17). As 

“técnicas” condicionam as interações sociais, mas não representam a cultura do ciberespaço, 

que se incorporam no espaço virtual-cognitivo das pessoas, na partilha de sentimentos, 

informações e saberes. (LEVY, 2009, p. 18). 
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Para a abordagem de Comunidades virtuais em rede social, faz-se necessário 

compreender os sentidos do termo “comunidade”. Este é entendido como uma construção 

sociológica que sofreu transformações ao longo da história, de um sentido quase “ideal” de 

família, comunidade rural, passando a integrar um maior conjunto de grupos humanos com o 

passar do tempo (TÖNIES, 1995; Bottomore, 1989; WEBER, 1987).  

Comunidades virtuais é uma denominação atribuída a agregados sociais que surgem da 

Rede (Internet), quando uma quantidade suficiente de pessoas leva adiante discussões públicas 

durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar redes de 

relações pessoais no espaço cibernético (ciberespaço). (RUDIGER, 2011) 

Para Kallock e Smith (1999, p. 173), as comunidades virtuais são comunidades 

simbólicas. Os seus membros, pois, “estão conectados primariamente pelas trocas simbólicas 

(no caso, eletrônicas), mais do que pela interação face a face”. A comunicação através da TIC 

liga os sujeitos através da interatividade e no curso das relações sociais e simbólicas. 

O termo “comunidade”, segundo Recuero (2001), resultou de uma construção 

sociológica que evoluiu a partir das pesquisas de Tönies (1995); Bottomore (1989) e Weber 

(1987). Para Tönies, a “comunidade significa “vida real e orgânica”, fundamentada nas 

disposições gregárias estimuladas pelos laços de consanguinidade e afinidade, inclinada para 

um campo emocional recíproco, comum e unitário”. (TÖNIES, 1979, p. 65) 

Já para Max Weber, a comunidade baseia-se na orientação da ação social e se funda em 

qualquer tipo de ligação emocional, afetiva ou tradicional. Assim ele assevera:  

Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a orientação da 

ação social, na média ou no tipo ideal- baseia-se em um sentido de solidariedade: o 

resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes. (WEBER, 1987, 

p. 77) 

 

Weber salienta a relação social voltada para solidariedade que resulta das ligações 

emocionais ou tradicionais dos participantes. 

Comunidade, para Bottomore (1996), geralmente indica um grupo de pessoas dentro de 

uma área geográfica limitada, que interagem dentro de instituições comuns e que possuem um 

senso comum de interdependência e integração.  

As comunidades virtuais, segundo Rheingold (1996), um dos primeiros autores a 

efetivamente utilizar o termo, se definem como agregados sociais oriundos da Rede [Internet] 

para formar redes de relações pessoais no espaço cibernético [ciberespaço]. Isso implica na 

necessidade de uma quantidade suficiente de gente que leva adiante essas discussões públicas 

durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos. 
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A durabilidade de uma comunidade depende de sua interatividade pautada em parte em 

emoções. Essa interatividade se desenvolve em torno de propósitos específicos, e as pessoas se 

agrupam para interagirem de acordo com seu interesse, para quem precisa ser reconhecida, 

apoiada, pela necessidade de compartilhamento de informações em rede. 

A Cibercultura1 constitui-se, portanto numa nova realidade que permite ao usuário da 

internet poder comunicar a sua percepção sobre o tema. Pelo fato de a comunicação tornar-se 

mais participativa, multidirecional, contribuindo para a criação e co-criação do discurso através 

das mídias sociais de modo distinto das mídias tradicionais, 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) facilitaram a disseminação mais 

rápida dos discursos nas redes sociais. Intensificou-se a procura por informações sobre os mais 

diversos assuntos, inclusive a doença; cresceu a divulgação e a demanda de serviços 

terapêuticos e o volume de consumo de medicamentos em todo mundo (SOARES, 2009). 

Segundo Lévy (1999), o Ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.  

Alguns teóricos defendem a Cibercultura como uma interface da manifestação da 

cultura contemporânea. Segundo Langdon e Wiik (2010, p. 175) 

[...] a cultura é compartilhada e padronizada, pois consiste em uma criação humana, 

partilhada por grupos sociais específicos. As formas materiais, os conteúdos e 

atribuições simbólicas a ela atrelados são padronizados a partir de interações sociais 

concretas dos indivíduos, assim como resultante de sua experiência em determinados 

contextos e espaços específicos, os quais podem ser transformados, permeados e 

compartilhados por diferentes segmentos sociais. 

 

Tomando essa citação como referência, questiona-se de que modo esse conceito se 

sustenta nos estudos sobre nas relações mantidas através da mediação de computador na 

Cibercultura. Para Rüdiger a Cibercultura é  

 

[...] uma formação prática e simbólica que expressa e, às vezes, articula para o homem 

comum as circunstâncias e antagonismos humanos e sociais que vão surgindo agora, 

com a progressiva informatização da era maquinista que nasce no século XVII. (p. 

285) 

 

 
1O termo Cibercultura tem vários sentidos, mas se pode entender como a forma sociocultural que advém de uma 
relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas surgidas na década 
de 70, graças à convergência das telecomunicações com a informática. A cibercultura é um termo utilizado na 
definição dos agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico virtual. Estas comunidades estão 
ampliando e popularizando a utilização da Internet e outras tecnologias de comunicação, possibilitando assim 
maior aproximação entre as pessoas. 
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A Cibercultura e o Ciberespaço tornam-se conceitos cruciais para o entendimento das 

comunidades virtuais quanto aos enlaces sociais, às trocas simbólicas e à percepção sobre a 

depressão, contribuindo para evidenciar as motivações, a estrutura e natureza específica da 

agregação; os papéis dos membros; as formas de estabelecimento dos laços e as formas de 

participação, entre outros aspectos. 

Destaca-se a autonomia que a comunicação na internet proporciona ao ator da rede na 

produção de informação: este escolhe a mídia e o sentido que se intenciona divulgar; 

compartilha com o público de seu interesse. Mas também o ator pode recompartilhar a 

informação, mesmo sem que ao menos avalie a sua qualidade, validade e cientificidade. 

(RECUERO, 2014) 

É certo que a noção de espaço/tempo pode ser ressignificada, tendo em vista a sua 

dinamicidade e as características dos atores sociais que se afiliam a determinados grupos. 

Compreendendo assim o espaço/tempo, o compartilhamento de conteúdo e as atribuições 

simbólicas padronizadas a partir de interações sociais entre os indivíduos e grupos sociais, 

interessa estudar como isso ocorre na Cibercultura. 

As realidades virtuais permitem que os internautas interajam no ciberespaço e instituam 

na Cibercultura formas de compartilhamento de ideias e informações, valores e agendas. Neste 

espaço de produção de discursos, mediado por tecnologia de informação e comunicação, 

redefine-se a cultura e fortalece-se a reinvenção de “identidades” (assim pensada porque são 

fragmentadas e reinventadas pelos atores virtuais); definem-se normas, status, realizam-se 

trocas simbólicas e novos padrões de comportamento e de enlaçamentos sociais.  

Entretanto, as identidades, aparentemente sólidas, como aquelas relativas ao gênero, à 

classe sexualidade, nacionalidade, etnia /raça, implicaram em negociações de sentido, jogos de 

polissemia, embates de interesses e lutas por hegemonia, assim assinala Boaventura Souza 

Santos (2004), que podem se redefinir no ciberespaço. Este autor considera crucial conhecer 

quem pergunta pela identidade, em que condições, contra quem, com que propósitos e com que 

resultados em mente. 

Parte-se, neste estudo, do pressuposto de que, mediante as trocas simbólicas, valores e 

percepção sobre a saúde mental/depressão na Cibercultura, fortalecem-se também os enlaces 

sociais nas comunidades virtuais em torno da questão, assim como se evidenciam as 

possibilidades de motivações, da estrutura e natureza específica da agregação; os papéis dos 

membros; as formas de estabelecimento dos laços e participação, entre outros aspectos. 

É provável que os vínculos estabelecidos virtualmente sejam motivados a partir das 

necessidades de confiança nos sujeitos que participam de comunidades virtuais no Facebook. 
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Ao se vincularem em rede, os sujeitos narram a sua experiência de adoecimento da depressão 

e interagem a partir dos postes. 

De acordo com Sobreira (2013), o conceito de rede social, originário das Ciências 

Sociais, ressignificou as relações sociais com mediação do computador interligado à internet. 

Esse conceito define uma dinâmica de comunicação caracterizada pelo livre compartilhamento 

de informações e opiniões e pela intensa interação entre pessoas e grupos de pessoas.  

Potencialmente, nas mídias digitais se estabelecem as relações entre os nós da rede, 

desenvolvidos através de processos de construção identitária, favorecendo a constituição de 

redes colaborativas que ultrapassam os limites impostos pelo tempo, pelo espaço e por 

instituições tradicionalmente envolvidas nos processos de produção e circulação de sentidos 

dos discursos. As narrativas em redes ultrapassam questões relacionadas internamente ao 

dispositivo, à materialidade textual e às representações do sujeito, do espaço e do tempo 

(TAVERNARI, 2011).  

Segundo Lévy (1999a), o Ciberespaço o universo de informação que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. É no ciberespaço que se 

constrói essa cultura mediada por computador. 

A dicotomia entre realidades online e off-line apresenta como uma questão 

problemática. Não se trata de universos paralelos, mas extensão de uma realidade face a face 

que se repercute nas relações online.  

Levy desmistifica essa falsa oposição entre o real e o virtual. Segundo o autor, o virtual 

deve ser considerado como algo que existe em potência, complexo problemático, pois, “[...] o 

nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 

uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução, a atualização". (LEVY, 1996b, 

p. 16) 

Concebem-se que nas interações online são tematizadas questões da realidade off-line. 

Os discursos produzidos no ciberespaço (site de relacionamento, blog ou chat) remetem a 

sentidos desses universos off-line, mas também às questões relacionais no próprio espaço 

online. Essa dicotomia primeiramente nega um mundo que já é parte da vida das pessoas com 

acesso às redes de internet, depois retira a visibilidade dessas novas práticas socias através das 

redes sociais virtuais como constituinte de um fenômeno da sociedade contemporânea. 

A comunicação reconfigura também o tempo, enquanto as relações sociais em 

ambientes virtuais ligam-se aos espaços off-line. Nesta pesquisa, o destaque foi dado às 

interações nas comunidades do Facebook, compreendido como lugar de interatividade, de 

compartilhamento de vivências e histórias de vida com a depressão, o que permitiu 



34 
 

compreender tanto o modo de produção de discursos sobre diferentes temas, quanto os sentidos 

atribuídos ao próprio espaço virtual e as características das relações mantidas neste.  As 

comunidades que se organizam para discutir a temáticas específicas e, com isso, estabelecem 

normas e regras de convivência neste ciberespaço.  

Lemos (1997, internet) propõe que a interatividade digital é um tipo de relação tecnos-

social, consistindo no diálogo entre homens e máquinas (baseadas no princípio da 

microeletrônica), cujo contato é permitido por ‘interfaces gráficas’, em tempo real.  

Com a tecnologia digital, o usuário pode interagir não só com o objeto (a máquina ou a 

ferramenta), mas também coma informação, com o conteúdo, seja da televisão interativa digital, 

seja com os ícones das interfaces gráficas dos microcomputadores. 

 

2.3.1 Interatividade 

 

No contexto do ciberespaço, a interatividade remete ao sentido de ação, agenciamento, 

correlação e cooperação, das quais emprestam significados. Na referência ao termo ação, a 

interatividade adquire o sentido de operação, trabalho e evolução. Em relação a agenciamento 

vem com o sentido de intertrabalho, enquanto à correlação, se refere à influência mútua; e o 

termo cooperação adquire os sentidos de contribuição, co-agenciamento, sinergia e simbiose. 

(SANTAELLA, 2004) 

A interatividade se define, segundo ainda essa autora, como processo pelo qual duas ou 

mais coisas produzem um efeito uma sobre a outra ao trabalharem juntas, ou seja, interagem 

numa atividade de conversação com outras pessoas. Nesse sentido, a interatividade configura-

se em um processo comunicativo, cuja conversação e diálogo permitem a manifestação dos 

sentidos atribuídos a fala e escrita no contexto do ciberespaço. (SANTAELLA, 2004) 

Com relação à Comunicação Mediada por Computador (CMC), que pressupõe a relação 

entre o homem e a máquina, a interatividade oferece um leque de possibilidades. O receptor 

não emite mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de navegação e conexões num 

contexto interativo, se modificando conforme é consultado. Enquanto a mensagem se modifica 

na medida em que atende às solicitações daqueles manipula o programa, essas manipulações se 

processam por meio de tela interativa ou interface que é o lugar e o meio para o diálogo. 

(SANTAELLA, 2004).  

No entendimento de Recuero (2014), a interação representa sempre um processo 

comunicacional, ou seja, uma ação que tem reflexo comunicativo. Já para Primo (2003), a 
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interação reativa é sempre limitada para os atores envolvidos no processo. Para este autor, a 

interação social mediada por computador será sempre uma interação mútua, dialógica.  

Os autores supracitados fundamentaram esse conceito de interatividade como um 

resultado de ação de atores no espaço da comunidade, que através do uso das mídias digitais 

ampliou a autonomia para manifestar as suas emoções em relação ao sofrimento depressivo. 

 

2.3.2 Estrutura, organização e dinâmica 

 

A estrutura é aquilo que um grupo social tem como mais permanente, implicando em 

sedimentação dos modos de agir e das relações sociais. Já a organização se refere às relações 

ao conjunto de elementos que faz parte da estrutura. A estrutura, ao contrário, constitui-se 

naquilo que uma determinada sociedade possui para que seja considerada como tal. 

(RECUERO, 2004) 

É fundamental, portanto, para a análise da organização de uma rede social, a 

compreensão da interação mediada pelo computador em todos os seus aspectos. Elas 

proporcionam, portanto, também os processos dinâmicos da rede. (PRIMO, 1998; 2003) 

O comportamento coletivo na rede é gerado pelos diversos indivíduos em uma mesma 

rede social, e que impacta e é impactado pelo sistema social (Rede), denomina-se este processo 

de dinâmica. Watzlavick et al (2000) explicitaram que as relações de interações sociais formam 

“padrões de comunicação” que permitem ao sistema social (ou rede) adaptar-se e gerar 

comportamentos. (PRIMO, 1998 e 2003). Na observância das reações e ações de um 

determinado coletivo (sociedade) há de conferir as influências do ambiente, dentro de uma 

perspectiva sistêmica (RICUERO, 2004). 

A estrutura da comunidade, no entanto, poderá ser analisada a partir dos laços sociais 

verificados através da interação. Esse laço pode ser forte em que consiste elemento mantenedor 

da estrutura do grupo. Para Recuero (2004), as pessoas têm muitos laços entre si, e laços fracos 

em torno de si, consistindo em outros indivíduos que poderão ser agregados ao núcleo ou não. 

Uma rede social na internet modifica-se em relação ao tempo, constituindo-se em 

padrão para a compreensão da rede. Essas dinâmicas são dependentes das interações totais que 

abarcam uma rede (organização) e podem influenciar diretamente sua estrutura. (RECUERO, 

2004). Então, a organização é composta pela interação social que constitui as relações de 

determinado grupo. 
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3 DISCURSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL SOBRE DEPRESSÃO NO CONTEXTO 

DO SITE DE REDE SOCIAL FACEBOOK  

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar o estado da arte da produção do conhecimento 

sobre o recorte temático escolhido, mediante uma revisão de literatura que foi realizada a partir 

da busca avançada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); National Library of Medicine (PubMed) e Scientific 

Eletrônic Library Online (SciELO), a fim de responder a seguinte questão norteadora: Como o 

adoecimento de depressão é abordado no site de rede social Facebook?  

Para definição dos Descritores utilizou-se o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). 

Assim, utilizou-se os descritores Facebook, “depression”, sendo feito uso do operador booleano 

AND. Foram encontrados 51 artigos, publicados entre 2011 a 2017. Este período se justifica 

por considerar que a partir de 2011, após 7 anos de sua criação, o número de publicações sobre 

o uso do Facebook abordando transtornos metais, destacando a depressão, já seria suficiente 

para responder à questão norteadora deste estudo. 

Foi estabelecido como critérios de inclusão, artigos com disponibilidade de acesso ao 

texto integral, estudos que incluíam, além da depressão, outros transtornos relacionados a saúde 

mental, não havendo restrição a idiomas. Os resumos dos estudos foram analisados por dois 

pesquisadores. Foram excluídos os artigos em duplicidade, os editoriais e aqueles que não 

abordassem a depressão no site de rede social Facebook, ou seja, os trabalhos que não se 

referiam à experiência de adoecimento de depressão. Além disso, foram excluídos os editoriais, 

artigos que não atenderam os critérios de inclusão. Foram selecionados 31 trabalhos na língua 

inglesa, considerados relevantes, pois preencheram todos os critérios de inclusão nos estudos. 

Posteriormente, esses artigos e dissertação foram lidos na íntegra. 

Finalmente, para a coleta de dados utilizou-se um instrumento para   categorização e 

análise dos artigos de acordo com o plano de análise estabelecido, que inclui: ano de publicação, 

país, área de estudo do artigo, tipo e instituição da pesquisa, temas abordados, área de 

conhecimento, perfil no Facebook dos participantes da pesquisa, abordagem metodológica, 

resultados e conclusão.  

Os estudos antropológicos de Kleinman e Good (1985) foram determinantes para 

compreensão de que são atribuídos sentidos à depressão, diferentemente, nas culturas e 

sociedades. Estes autores sugerem que modelos de depressão baseados em estudos de pacientes 

psiquiátricos no Ocidente não podem ser generalizados para contextos de sociedades não 

ocidentais.  
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Langdon (2010) argumenta que a depressão e as preocupações para com a saúde são 

concebidas como universais na vida humana e presentes em todas as sociedades. Os grupos se 

organizam coletivamente para compreender e desenvolver técnicas, em resposta às 

experiências, ou episódios de doença, de modo individual ou coletivo. 

Vietta et al (2001) defendem que o discurso sobre os transtornos mentais se apoia sobre 

a objetividade científica, como parâmetro para a compreensão de certos fenômenos. Porém, 

nem todos os aspectos da vida humana, principalmente os relacionados ao funcionamento da 

mente, reduzem-se a princípios mecanicistas tipo causa-efeito. É importante, também, 

considerar que essa subjetividade interage com o universo da cultura, com os construtos 

simbólicos pelos quais sedimentam as relações sociais e a forma com que as pessoas e 

coletividades significam a saúde-doença-cuidado. 

De acordo com Rodrigues (2000), esse processo resulta da medicalização que 

historicamente assume essa vertente “biologicista” e impacta nos profissionais médicos, nos 

movimentos sociais, nas organizações, na biotecnologia, nos consumidores e na indústria de 

seguros saúde. Essa vertente, para o autor, é muito influente na psiquiatria e psicopatologia e, 

por isso, frequentemente, na sociedade, define-se a depressão como uma doença biológica, cuja 

etiologia associa-se principalmente a fatores hereditários, justificando, como mais indicado 

para o seu tratamento, a terapia farmacológica.  

Evidenciam-se, assim, que os aspectos comerciais da medicina, especialmente os 

vinculados à indústria farmacêutica, são cada vez mais importantes na formatação e na 

disseminação do conhecimento médico para promover seus produtos. (CONRAD, 2010; 2011).  

De fato, o discurso médico produz uma determinada verdade acerca do sofrimento 

psíquico, a qual é disseminada pela mídia e pelas campanhas de marketing financiadas pela 

indústria farmacêutica, e, mais recentemente, também através das mídias digitais. 

As mídias digitais possibilitaram a transmissão de informações e conteúdos simbólicos 

por largas distâncias de modo simultâneo e desterritorializado. De acordo com Thompson 

(2002), ao dar visibilidade no mesmo instante de tempo; poder ser ouvido no mesmo momento 

em que fala, além de ser visto quando executa a ação, tais mídias favorecem a produção 

simbólica. Além disso, possibilitaram a reprodução de algumas das características nessa 

interação direta – a audição mediada, no caso do rádio, e as entradas oral e visual no caso da 

televisão e da internet. 

Por sua vez, a CMC se constitui a partir de redes sociais que interligam os membros das 

comunidades virtuais. De acordo com Sobreira (2013), o conceito de rede social, originário das 

Ciências Sociais, ressignificou as relações sociais com mediação do computador interligado à 
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internet. Isso define uma dinâmica de comunicação caracterizada pelo livre compartilhamento 

de informações e opiniões e pela intensa interação entre pessoas e grupos de pessoas. 

No Facebook, as informações são geradas e divulgadas numa perspectiva distinta na 

mídia tradicional. A mídia de massa dissemina as informações de modo indireto, cujos 

receptores e emissores nem sempre interferem no conteúdo da mensagem produzida. Todavia, 

as mídias digitais são distintas porque os interlocutores agem como emissor e receptor, 

convergindo mídias e compartilhando em rede.  

Essas afetam a percepção da coletividade sobre a saúde mental, podendo inclusive, 

produzir estigma contra o acometido pela “depressão”. O Facebook é um site de redes sociais 

mais utilizados em todo o mundo por possibilitar interação social, através de comentários a 

perfis e pela participação em comunidades de discussão (COOK, 2016).  

Entende-se por rede social uma estrutura online a qual diversas pessoas se conectam 

umas às outras, partilhando ideias, objetivos, pensamentos e valores em comum. É um canal de 

comunicação entre pessoas interessadas em procurar, partilhar ou se informar sobre 

determinado assunto, constituindo-se numa ferramenta popular de fácil acesso, inclusive 

permitindo o controle de privacidade.  

As comunidades virtuais do Facebook representam um tipo de agregação em torno de 

temáticas específicas, a exemplo da depressão. Essas interações permitem a produção de 

sentidos pelos praticantes e podem responder às expectativas de quem resolve filiar-se, 

inclusive evidenciando como experienciam os estigmas culturalmente assimilados socialmente. 

Inúmeras pessoas com transtornos depressivos utilizam as comunidades virtuais para 

expressarem as suas emoções, experiências com o adoecimento e como produzem sentidos 

sobre seu estado de saúde mental. Ademais, a comunicação na internet, mediada por tecnologias 

digitais, articula a experiência do adoecimento no cotidiano das relações face a face trazidas 

para o ambiente virtual, possibilitando o debate e relato sobre a depressão de modo mais aberto, 

pelo fato de que é possível instituir novos perfis e identidades (ROSA, SANTOS, 2014). A 

relevância do tema desta pesquisa diz respeito às demandas da contemporaneidade. Os 

construtos socioculturais e simbólicos emergidos das condições em que se constituem 

determinados tipos de configurações políticas, sociais e culturais demarcam peculiaridades 

históricas de cada sociedade. A sociedade contemporânea é marcada pelas relações em redes 

mediadas por Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de acordo com (CASTELLS, 

2002; THOMPSON, 2010). 

Boyd (2006) sugere que a comunicação digital, como processo linguístico, favorece 

trocas de informações significativas, oriundas das conversas mediadas por Tecnologia de 
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Informação e Comunicação, permitindo aos indivíduos escreverem sobre si mesmos e sobre 

seus contextos de vida, podendo suas narrativas serem veiculadas por diferentes mídias 

convergentes (áudio, imagens e textos escritos). A natureza simultaneamente pública e privada 

dessas mídias digitais, segundo os autores, modifica as concepções tradicionais da 

comunicação. 

Caplan (2003) identificou, em sua pesquisa, que as interações online em torno da saúde 

psicossocial, no ciberespaço, poderiam se tornar um campo de pesquisa em saúde mental. 

Segundo ele, os indivíduos com altos níveis de ansiedade, assim como aqueles mais solitários 

e deprimidos, preferiam interagir com outros online em vez de face a face. Segundo o autor, 

essa preferência pela interação social online representou uma estratégia mais segura e menos 

ameaçadora para a pessoa com transtorno depressivo. Ele atribuiu esse comportamento à 

construção cognitiva individual, caracterizada por crenças de que, por esse meio, se cria uma 

sensação de maior segurança, conforto e confiança, nas interações interpessoais e sociais, 

podendo-se manifestar o sofrimento psíquico com mais liberdade. 

 

3.1 OS ESTUDOS SOBRE A DEPRESSÃO E FACEBOOK NA LITERATURA 

CIENTÍFICA INTERNACIONAL  

 

A distribuição das publicações categorizadas por países, demonstra que pesquisadores 

de diversas regiões do mundo estão preocupados com a relação estabelecida entre as interações 

online e a depressão. Fato que remete ao século XIX, quanto a melancolia se tornou uma 

patologia predominante e, no século XX, a depressão passou a representar a forma de expressão 

desse “mal-estar”, quando o sofrimento psíquico se manifesta sob essa forma (ROUDINESCO, 

2000; BIRMAN, 2007; BERLINCK, 2008; EDLER, 2008; KEHL, 2009). 

Entre 2011 e 2017, surgiram trabalhos de pesquisadores da área da saúde, em diferentes 

países, principalmente da área da psiquiatria e psicologia, mas, também, das ciências sociais, 

com foco no comportamento emocional, que eram publicados por jovens estudantes 

universitários no Facebook, para identificar a associação entre o uso da internet e a depressão. 

A figura a seguir, evidencia a distribuição quantitativa de publicações, por continente, no 

período entre 2011 e 2017. 
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. 

                         Figura 1. Distribuição de publicação por continente, 2011 a 2017 

                         Fonte: Elaboração própria. 

 

O continente americano apresentou o maior quantitativo de estudos publicados, 

totalizando 13 (42%) dos 31 estudos encontrados. No continente europeu foram encontrados 9 

(29%) estudos, seguido do continente asiático com 5 (16%), e por fim, a Oceania com 4 (13%) 

do total dos estudos analisados. Os países que mais publicaram artigos, no período de 2011 a 

2017, sobre a depressão e Facebook, encontram-se na figura 2, a seguir.  

 

 
                   Figura 2. Distribuição de publicação por país, 2011 a 2017 

                   Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise dos estudos publicados sobre a temática Facebook e depressão revela a 

predominância dos Estados Unidos com dez (10) estudos publicados; quatro (4) estudos na 

Austrália; dois (2) no Canadá, Polônia e Turquia; e o Reino Unido, Itália, Portugal, Dinamarca, 

Sérvia, Grécia e Noruega, China, República da Coreia, Israel e Brasil com um (1) estudo cada. 

Esses dados evidenciam que os Estados Unidos continuam hegemônicos em publicações nas 
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diversas áreas do conhecimento. A figura abaixo ilustra a publicação desses estudos, 

considerando o ano de publicação. 

 

 

                        Figura 3. Distribuição dos estudos por ano de publicação 

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

Temporalmente, constata-se que nos anos de 2013 e 2016 ocorreu o maior número de 

publicações de estudos incluídos. Hegemonicamente, os Estados Unidos concentram maior 

número de produção, com três (3) artigos e uma (1) dissertação de mestrado. Em seguida, 

destacam-se os pesquisadores australianos e turcos, com dois (2) artigos cada.  

É importante destacar que a tendência de involução de publicações em 2017 reflete o 

período em que foi encerrada a coleta (junho/2017). Geralmente os artigos foram recebidos 

naquele ano e publicados, no primeiro semestre de 2018. 

Entretanto, em 2004 foi fundado o Facebook e, a partir de 2012, o site atingiu a marca 

de 1 bilhão de usuários ativos, sendo, por isso, a maior rede social virtual em todo o mundo. A 

expansão do Facebook pelo mundo favoreceu que muitos pesquisadores das ciências sociais, 

psicologia, saúde pública, psiquiatria se detivessem na investigação sobre o uso de sites de rede 

sociais por pessoas que desejavam expressar, publicamente, as suas emoções, que poderiam se 

constituir em sintomas da depressão. Esse fato, principalmente, contribuiu para emergirem 

estudos investigando a relação entre o comportamento emocional dos usuários do Facebook e 

a depressão.  

Dentre as pesquisas americanas sobre a temática, prepondera a abordagem clínica. 

Dentre esses trabalhos, o de Moreno (2011; 2012), publicado nos Estados Unidos sugere que 

muitos dos estudos, geralmente, avaliavam os posts de estudantes universitários no Facebook 

que atendessem aos critérios do DSM, para um sintoma de depressão ou um episódio depressivo 
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maior. Além disso, verificaram, também, as associações entre sintomas de depressão exibidos 

no Facebook e aqueles sintomas auto relatados. Essa autora e colaboradores inovaram, ao 

conceber o Facebook como campo de investigação de referências da depressão, manifestada 

por seus membros, considerando a existência de várias maneiras pelas quais a internet pode ser 

usada para melhorar os cuidados de saúde mental. 

Os estudos de Moreno (2011, 2013) foram centrados na saúde mental de jovens 

adolescentes e adultos universitários. Ela conclui que universitários americanos, dessa faixa 

etária, revelavam mais sobre si mesmos em site de rede social do que nas relações pessoais face 

a face. O seu argumento se fundamenta na tese de que, geralmente, os jovens, ao consultarem 

os seus pares para receber ajuda, ou com o interesse em aprender como ajudar outros estudantes 

no momento de aflição e sofrimento psíquico-emocional, facilitam a construção dos vínculos. 

Isso porque, segundo a autora, o Facebook, por disponibilizar ferramentas de comunicação 

entre pares, a partir das atualizações de status, comentários de apoio a outros amigos online, 

contribui para motivar a identificação de estudantes em risco que usam o site, bem como aqueles 

que sofrem de depressão. 

Nesse mesmo caminho, Wright, da Universidade de Oklahoma, concentrou grande parte 

de sua pesquisa em processos de apoio social e resultados de saúde, em contextos presenciais, 

e mediados por computador. Em 2013, Wright (2013), em colaboração com outros 

pesquisadores, publicou um estudo apresentando a influência do site de redes sociais Facebook 

nas relações face a face, com 361 estudantes universitários, declarados com depressão.  

Os autores utilizaram um método denominado de Modelo de Competências de 

Comunicação Relacional em Saúde, para examinar sua influência na satisfação das pessoas com 

depressão que usaram o Facebook, como suporte da rede de apoio social presencial. No entanto, 

o desejo de se comunicar com outras pessoas usando o Facebook, versus a interação cara a cara, 

provavelmente deriva de outras necessidades, como conveniência e outros fatores que são 

exclusivos dos sites de redes sociais. Segundo os autores, a possibilidade de metacomunicação, 

ou comentários nos posts ou status de outro indivíduo, oferece material para a análise. Em outro 

trabalho, retoma a uma problemática levantada em 2011, sobre a relação entre o uso do 

Facebook e a depressão.  

Em 2013, o estudo de Whitehill (2013) e colaboradores, ‘Just talk to me’: 

communicating with college students about depression disclosures on Facebook’, investigou 

estudantes universitários de 18 a 19 anos, que demonstravam sinais de depressão nos posts do 

Facebook. Verificaram a aceitabilidade, o meio de comunicação preferido, e outras 

considerações importantes sobre a intervenção de amigos, professores, consultores residentes e 
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estranhos, em resposta a referências à depressão pelos estudantes universitários no Facebook. 

Verificaram que a comunicação pessoal com amigos e adultos de confiança foi o meio preferido 

para o levantamento de sintomas acerca da depressão exibidos, e não exibidos, no site, assim 

como uma maneira para melhorar o acesso ao tratamento da doença.  

Entretanto, merece destaque, nesse estudo, como os pesquisadores começaram a 

investigar a relação entre os conteúdos postados sobre a depressão, em sites de redes sociais, e 

características comportamentais de usuários offline, ou seja, na relação face a face. Eles 

concluíram que os participantes aceitam, com mais facilidade, a intervenção de ajuda de amigos 

e professores mais velhos para a abordar a temática da depressão. Essa tendência de estudo, 

reflete uma questão cultural que permeou o mundo contemporâneo, sobre a dicotomização de 

espaços online e offline, e as formas de reinvenção dos perfis identitários nas redes sociais, pois, 

é possível que isso tivesse interferido nas escolhas dos objetos de estudo dos pesquisadores, 

buscando conhecer o que se altera com o auto-relato sobre a depressão, nas redes digitais e nas 

relações face a face. 

Entretanto, em 2013, Jelenchick (2013) e colaboradores, publicam o estudo ‘Facebook 

depression?’ Social networking site use and depression in older adolescents’, argumentando 

que ainda não houvesse evidências que sustentassem a relação entre o uso dos sites de rede 

social e a depressão clínica, entre adolescentes. Contudo, eles consideraram prematuro o 

aconselhamento a paciente ou pais sobre o risco de Facebook, como causa de transtorno 

depressivo.  

Em 2016, Cook (2016), em sua dissertação, “What's on your mind: reactivity and 

helping behaviors towards depressed Facebook users”, abordou as reações e comportamentos 

de ajuda para pessoas que se expressavam deprimidas no Facebook, principalmente as 

mulheres. O pesquisador destacou que o acesso da maioria dos usuários pesquisados no 

Facebook era através de Smartphone e representava seus perfis mais positivos, mais felizes, 

enquanto o contrário ocorria com aqueles representados com perfis negativos. Ademais, 

também foi identificado que os participantes não sabiam como relatar o conteúdo suicida no 

site.  

Neste mesmo ano, Chopik (2016), no estudo ‘The benefits of social technology use 

among older adults are mediated by reduced loneliness’, examinou os benefícios do uso da 

tecnologia para conexão social entre os idosos.  

O estudo demonstrou que, quando usadas frequentemente, as tecnologias digitais podem 

ser benéficas aos idosos, pois, segundo o pesquisador, associado a isso há uma melhor 

autoavaliação da saúde, com menores condições crônicas, depressão e maior bem-estar 
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subjetivo. Ele comprovou os resultados de pesquisa anteriores, sobre os benefícios do uso da 

internet entre os idosos, considerando sua contribuição na saúde física e mental e bem-estar dos 

idosos, ao contribuir para a redução da solidão. 

Já em 2013, Morgan (2013) e colaboradores, demonstraram no artigo ‘Internet-Based 

Recruitment to a Depression Prevention Intervention: Lessons from the Mood Memos Study’, 

que o recrutamento de participantes para ensaios clínicos randomizados de intervenções de 

saúde pode ser muito difícil, mas isto feito através da internet, segundo os pesquisadores, têm 

se tornado cada vez mais importante. Neste estudo, se destacam os poucos relatos, de modo 

detalhado, sobre experiências de recrutamento de participantes de pesquisa para intervenções 

em saúde mental. Mesmo assim, eles salientam o uso de várias estratégias bem-sucedidas, 

incluindo a publicidade no Google, para o recrutamento de participantes da pesquisa de 

avaliação e intervenção online com pacientes com depressão.  

Os autores concluíram que os resultados sugerem ser viável, e relativamente acessível, 

as intervenções no campo da saúde mental. Neste mesmo ano, outros autores australianos, 

Kernot e colaboradores, da área de medicina, publicaram o artigo ‘Effectiveness of a Facebook-

delivered physical activity intervention for post-partum women: a randomized controlled trial 

protocol’, enfatizando o potencial de uso do Facebook para a promoção da saúde, ainda 

demonstrando que pode ser um campo de pesquisa para a experiência no recrutamento de 

paciente na Internet. Com este trabalho envolvendo temas como atividade física, depressão e 

redes sociais digitais, os autores concluíram que o Facebook se configura como um excelente 

espaço para a abordagem de mulheres no pós-parto, para a realização de intervenções, pelo fato 

delas fazerem uso contínuo dos sites de redes sociais.  

Em 2016, Grieve e colaboradores (2016), no artigo “The psychological benefits of being 

authentic on Facebook”, analisaram se a auto-representação autêntica no Facebook pode estar 

associada a resultados psicológicos positivos. Em uma pesquisa de caráter quantitativo, 

verificou a expressão do ‘eu’ dos participantes, com a utilização de questionário de mensuração 

de personalidade. Para os sentimentos de pertencimento e parentesco dos participantes, foi 

utilizada a Social Connectedness Scale, com foco na escala de ‘Satisfação com a Vida’, a partir 

da medição do bem-estar subjetivo do participante, além de ser verificado os níveis de 

depressão, ansiedade e estresse através da Scale Stress. Fato esperado, em decorrência da 

temática da depressão ser um dos objetos de estudos dessa área, destaca-se que alguns estudos 

apresentam interseção entre as áreas, refletindo que a depressão não pode ser investigada como 

tema de abordagem estritamente clínica. Observa-se que, neste estudo, pesquisadores ainda 

divergem sobre o uso da internet e transtornos mentais.   
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Todavia, em 2014, Mota (2014) publicou o estudo ‘Facebook enhances antidepressante 

pharmacotherapy effects’, que viria acirrar o debate em torno da temática redes 

sociais/Facebook e depressão. Segundo o pesquisador, para pessoas com transtorno depressivo 

maior, resistentes ao tratamento da doença, a internet pode contribuir para a implementação da 

terapia comportamental cognitiva e intervenções de psicoterapia psicodinâmica. Segundo ele, 

os resultados têm sido promissores, pois este tipo de intervenção teve uma taxa de aderência de 

100%, demonstrando que é benéfico para o paciente, tanto em termos de melhora nos sintomas 

depressivos quanto nas taxas de remissão.  

Em 2015, Toseeb e Inkster (2015) publicaram o estudo ‘Online social networking sites 

and mental health research’, em que reconheceram que a popularidade de sites de rede social 

Facebook possibilita pesquisas em saúde mental, se agregados novos métodos àqueles já 

existentes, para entender o fenômeno dos transtornos depressivos na contemporaneidade. Para 

eles, os registros deixados pelos utilizadores do site formam uma trilha digital de dados 

quantificáveis e objetivos, bastante valiosos para os pesquisadores desse campo.  

A observação das redes pode ser pensada como análoga ou complementar à observação 

de indivíduos em seu ambiente natural, e talvez mais valiosas do que as medidas convencionais 

de auto-relato de comportamentos presentes e passados. Em 2016, Baker e Lagorta (2016) 

publicaram uma revisão sistemática ‘The relationship between online social networking and 

depression: a systematic review of quantitative studies’, cuja contribuição foi significativa, no 

sentido de avaliar a produção até o momento. Segundo os autores, os estudos evidenciaram que 

a maneira, como as pessoas fazem o uso das redes sociais online e as significações que elas 

fazem desse espaço são importantes determinantes para o desenvolvimento de sintomas 

depressivos. 

Em 2015, o artigo de Settanni e Morengo (2015), ‘Sharing feelings online: studying 

emotional well-being via automated text analysis of Facebook posts’, analisa a relação entre 

indicadores linguísticos relacionados à emoção, extraídos dos posts e medidas de auto-relato de 

bem-estar emocional de usuários adultos do Facebook. Os achados, segundo os autores, 

mostraram a presença de correlações significativas entre as categorias relacionadas à emoção e 

o bem-estar emocional dos usuários. Em geral, a expressão de emoções negativas 

correlacionou-se com ansiedade, depressão e sintomas de estresse. Mais especificamente, a 

maior correlação foi encontrada entre a expressão de tristeza e todas as facetas de sofrimento 

psicológico. Ao mesmo tempo, a expressão de raiva correlacionou-se com a ansiedade. 

Como se observa, a tendência na literatura científica internacional que aborda a relação 

entre o Facebook e depressão está mais centrada em casos clínicos. Os estudos da psicologia e 
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psiquiatria, posteriormente, apontaram para outros objetos relacionados à experiência da 

depressão e para a promoção da saúde, principalmente no continente asiático.  

Quanto aos trabalhos de pesquisadores turcos, deve-se destacar essa identidade 

multicultural da Turquia, considerada um país euroasiático, podendo muitos desses trabalhos 

contar com colaboradores europeus e asiáticos. Entre esses, o estudo de Afsar (2013), ‘The 

relation between Internet and social media use and the demographic and clinical parameters, 

quality of life, depression, cognitive function and sleep quality in hemodialysis patients: social 

media and hemodialysis’, publicado em 2013, investigou a relação entre o uso da internet e das 

mídias sociais, além dos parâmetros demográficos e clínicos, qualidade de vida, depressão, 

função cognitiva e qualidade do sono em pacientes em hemodiálise, constatando, naquela 

época, a existência de poucos estudos sobre essa temática. Nesse mesmo ano, Baturay34 et al 

publicaram um artigo ‘Self-esteem shapes the impact of gpa and general health on Facebook 

addiction a mediation’, com foco na depressão em jovem e vício no uso do Facebook.  

A pesquisa empírica, de abordagem quantitativa, utilizou o que eles denominaram de 

‘Questionário Geral de Saúde’, para medir o uso ativo e a dependência do Facebook, através de 

escalas com pontuações fixas. Eles concluíram que há impacto negativo, quanto ao uso 

excessivo do Facebook, indicando vício do usuário, inclusive concluíram que as pessoas com 

baixa autoestima são mais propensas a dedicarem mais tempo no uso de sites de rede social.  

Em 2015, pesquisadores Hui et al (2015) publicaram o artigo ‘Evaluation of an online 

campaign for promoting helps-seeking attitudes for depression using a Facebook 

advertisement: An online randomized controlled experiment’, em que avaliaram a eficácia de 

uma campanha online de conscientização sobre a depressão em Hong Kong, visando incentivar 

de busca por ajuda para o transtorno e melhorar a educação em saúde mental .  

O material da análise foi conformado pelas reações das pessoas frente aos anúncios com 

expressões faciais, com conteúdo afetivo divulgados no Facebook. Os autores constataram que 

as campanhas online podem melhorar o conhecimento das pessoas sobre a saúde mental e a 

conscientização sobre a depressão, pela praticidade e eficácia das ferramentas disponibilizadas 

no site, além de estratégia de recrutamento e distribuição de materiais educacionais através de 

e-mails.  

No início de 2017, Ophir et al (2017), publicaram o artigo Unfolding the notes from the 

walls: adolescents' depression manifestations on Facebook’, abordando a atividade de 

adolescentes de Jerusalém, com idade entre 14 a 18 anos, acometidos pela depressão e que 

fizeram posts no Facebook.  
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O estudo revela peculiaridades nas comunicações interativas desses jovens, no 

compartilhamento de emoticons e textos que expressavam as suas emoções. Nessas práticas 

online, os pesquisadores detectaram manifestações de transtornos depressivos, concluindo que 

os adolescentes estão propensos a revelarem muitas vezes mais sobre si mesmos na rede social, 

do que eles fazem em relações face a face.  

Nos estudos sistematizados, entre 2011 e 2017, os pesquisadores da saúde, em diferentes 

países do mundo, estudaram Facebook e depressão, com foco no comportamento emocional 

que era publicado por jovens estudantes universitários no Facebook, para identificar a 

associação entre o uso da internet e à depressão. Ademais, os trabalhos de pesquisas estiveram 

presentes na maioria dos continentes, em exceção o africano, até o momento do recorte da 

pesquisa, bem como os critérios utilizados.  

As pesquisas foram realizadas, preponderantemente, por psiquiatras e psicólogos que 

vislumbraram compreender esse universo virtual e, também, identificar se tais postagens dos 

participantes do site poderiam ser associadas a manifestação de sintomas depressivos. Também 

nesses primeiros anos, os estudos tiveram a finalidade de investigar o impacto do uso do 

Facebook na saúde mental de jovens, fato que decorreu na adoção do site como campo de 

experimentação e recrutamento de potenciais participantes de pesquisa na área. 

Destaca-se ainda que o sofrimento depressivo se associa ao silêncio e ao vazio, ao 

sofrimento e ao enclausuramento. O Facebook constitui-se em um espaço no qual os sujeitos 

mantêm suas estratégias de contatos íntimos e de refúgio com seus pares. Deste modo, permite 

que seja evidenciada a sensação de fracasso dos indivíduos na sociedade espetacular, ao mesmo 

tempo em que estes expressam suas tentativas de inscrição, por meio da depressão como “mal-

estar” contemporâneo. 

O Facebook pode, portanto, ser considerado um campo para a investigação em saúde 

mental. A observação das redes pode ser pensada como análoga ou complementar à observação 

de indivíduos em seu ambiente natural, talvez de modo mais valioso do que as medidas 

convencionais de auto relato de comportamentos face a face. 

Contudo, faz-se necessário compreender o universo relacional de pessoas com 

depressão, a partir da sua experiência de sofrimento, aproximando-se dos sentidos produzidos 

por elas, como expressam as suas emoções e, ao mesmo tempo, apoiam-se entre si, em 

comunidades virtuais do Facebook.  

Pressupõe-se que, nessa interação, as pessoas acometidas buscam encontrar respostas 

para o seu sofrimento e para os desafios a serem enfrentados todos os dias, bem como encontrar 
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ajuda médica, farmacológica, social, entre outros aspectos, objetivando superar a dor 

vivenciada com o transtorno depressivo. 

Os primeiros estudos analisaram como os posts dos usuários do Facebook, geralmente 

manifestando emoções de tristeza ou melancolia, poderiam evidenciar sintomas de depressão e 

diferenças de personalidades, tidos como indicadores de bem-estar emocional e potencialmente 

identificação de pessoas com perfis de risco de depressão e vícios no uso do site. Passados os 

anos, as pesquisas foram realizadas preponderantemente por psiquiatras e psicólogos que 

vislumbraram compreender esse universo virtual e, também, identificar se tais postagens dos 

participantes do site poderiam ser associadas a manifestação de sintomas depressivos. Também 

nesses primeiros anos, os estudos tiveram a finalidade de investigar o impacto do uso do 

Facebook na saúde mental de jovens, fato que decorreu na adoção do site como campo de 

experimentação e recrutamento de potenciais participantes de pesquisa na área. 

Os dados sistematizados demonstram que pesquisadores dialogam com temas de 

diversas áreas do conhecimento, mas preponderam as pesquisas sobre a depressão no Facebook, 

como se vê na Figura 4.  

 

 
                       Figura 4. Distribuição dos estudos por área de conhecimento 

                           Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

Os estudos analisados revelam que o tema da depressão foi preferencialmente abordado 

pela área da psicologia, revelado em 23 estudos. Esses foram apresentados também associados 

a outras áreas. Observa-se, também, a preponderância dos artigos nas áreas de psiquiatria (11); 

saúde pública (15) e ciências sociais (17) 

Observa-se, assim, que o Facebook se constitui em um campo de investigação sobre a 

experiência de adoecimento em depressão e produção de sentidos, por quem sofre deste 

transtorno. O reconhecimento desse espaço virtual, como campo de pesquisa, pode contribuir, 



49 
 

inclusive, na elaboração de políticas mais equânimes na área da saúde mental, ao reconhecer 

que novos sujeitos, através da comunicação mediada por computador, expressam os sentidos 

sobre o transtorno e se organizam em redes virtuais para interagirem em torno da temática. 

No documento “WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-

2015”, divulgado em dezembro de 2016 pela OMS, verifica-se um pequeno número de mortes, 

associadas ao suicídio, codificadas para a depressão em alguns países de todos os continentes. 

Entretanto, quando analisada a população jovem de 15-29 anos de idade nota-se que a depressão 

é apontada como a segunda principal causa de morte (WHO, 2017), e se são somados os dados 

dessa faixa etária aos da população acima dessa faixa etária chega-se ao número de quase 800 

mil suicídios por ano. 

Os dados para o Brasil, segundo Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (2014), quando 

se trata de doenças crônicas, mostram que a depressão está entre os transtornos mentais de 

maior prevalência entre pessoas do sexo feminino, 10,9%, contra 3,9% dos homens. A faixa 

etária com maior proporção foi a de 60 a 64 anos de idade (11,1%), enquanto o menor percentual 

foi obtido na de 18 a 29 anos de idade (3,9%). 

Em 2016, os dados demonstraram que os índices de acometimento sobre a depressão 

avançaram significativamente no Brasil. Afeta 11.548.577 (5,8%) de pessoas com transtorno 

depressivo e 18.657.943 (9,3%) com transtorno de ansiedade, sendo uma prevalência maior em 

mulheres, tendência observada nos dados globais e regionais (América) (WHO, 2017). 

Tomando os dados supracitados como referência, observou-se a relação entre 

prevalência  e de que modo isso aumentava a participação de pessoas em comunidade virtuais 

por sexo e idade, vislumbrando caracterizar o seu perfil. 
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4   NETNOGRAFIA EM COMUNIDADES VIRTUAIS COMO POSSIBILIDADE DE 

PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA: ASPECTOS CONVEITUAIS E 

METODOLÓGICOS 

 

A netnografia, concebida por alguns estudiosos como uma etnografia online, tem como 

campo de pesquisa os sites, blogs, comunidades virtuais, enfim a cultura digital, com interesse 

nas interatividades dos participantes, nos discursos e conteúdos produzidos e nas formações das 

conexões da rede social. Numa busca nas interfaces de pesquisa, constatou-se a diversidade de 

grupos formados a partir de interesses específicos, dentre os quais os temas relacionados à 

saúde. 

Nesse sentido, as conexões mantêm as pessoas interagindo em rede, constituindo novas 

relações sociais, novas práticas comunicacionais e culturais no mundo contemporâneo. Define-

se rede social, de acordo com Recuero (2006), como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (interações ou laços sociais).  

Embora sem a pretensão de aprofundar neste capítulo, apesar da existência de distintas 

conceituações para o termo Netnografia, os estudos etnográficos tradicionalmente se realizam 

imersos em comunidades tradicionais ou urbanas, nas quais o tempo, espaço e pessoas estão 

imbricados numa relação cotidiana. Portanto, a Netnografia reconfigura espaço-tempo-

participante de uma comunidade mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, 

podendo se tornar uma extensão dessas relações face a face.   

As comunicações online interativas expressam significados e artefatos culturais 

distintos, mas as representações dos mundos online e off-line se imbricam. Uma pessoa ao fazer 

um self no mundo off-line e compartilhar nas redes online está buscando estender relações face 

a face através das tecnologias digitais. 

Kozinets (2010), um dos defensores da Netnografia, compreende a força do fenômeno 

das interatividades na internet e reconhece as dificuldades de generalizações da pesquisa para 

grupos fora da amostra pesquisada.  

Entretanto, Hine (2015) corrobora a relevância da etnografia online ao considerar o uso 

de termos como on-line, virtual ou net irrelevante. Para autora, o método etnográfico pode ser 

utilizado para o estudo desse espaço de interações sociais, visto que a internet permeia nosso 

cotidiano. Contudo, ressalta-se que é crescente a dificuldade de distinguir os estudos que 

utilizam a etnografia em espaços online, pois “[...] usar um termo específico para a etnografia 

envolvendo a internet é particularmente inútil, pois promove um afastamento dos princípios 

metodológicos mais gerais da etnografia”. (HINE, 2015, p. 170). 
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Mediante leitura de artigos publicados nos últimos três anos, nas bases de dados 

Medline, Scielo e Lilacs, constatou-se o uso da Netnografia em pesquisa em saúde, em diversos 

países como o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Rússia, Índia, Japão, Romênia, 

China e Austrália. Além disso, verificou-se a diversificação dos objetos de estudos, 

evidenciando o seu uso como estratégia metodológica em estudos de diferentes culturas.   

Estudo etnográfico realizado com 58 blogs de pessoas que organizaram campanhas para 

realizar tratamento de saúde na China demonstra que as redes sociais virtuais permitem às 

pessoas se organizarem para acesso aos tratamentos não convencionais no Brasil, ofertados por 

indústrias estrangeiras de biotecnologia para realizar terapias celulares experimentais. Segundo 

os autores, a principal motivação para a mobilização de recursos e pessoas para acesso ao 

tratamento com células-tronco, por exemplo, sem a devida evidência de sua efetividade, é a 

“esperança” pela cura, estratégia de convencimento utilizada pelas indústrias na divulgação de 

inovação em saúde. (MONSORES et al, 2016).  

Na Austrália, um estudo netnográfico, no campo da enfermagem, apresenta a relevância 

da pesquisa em comunidades virtuais em saúde. Geralmente estas se formam a partir de 

interesse comum, a exemplo de uma determinada doença. Essas comunidades podem 

proporcionar benefícios aos seus participantes referentes às práticas do cuidado, que ocorrem 

através da interatividade. Esta é viabilizada através de dispositivos virtuais que permitem aos 

membros relatar experiências, esclarecer dúvidas, compartilhar informações, podendo ser 

mediadas ou não por profissionais de enfermagem. (WITNEY et al, 2016). 

Na Inglaterra, Kendal e colaboradores publicaram um artigo como resultado do estudo 

netnográfico em fóruns de discussão online com jovens que sofrem de transtorno alimentar. 

Esta pesquisa constatou a relutância desses a procurar apoio do profissional de saúde, mas sua 

preferência por acessar as mídias e fóruns de discussão online em busca de informação, 

aconselhamento ou apoio. (KENDAL et al, 2016).  

Esses estudos se inserem no contexto da “sociedade em rede”, em que a informação é a 

sua matéria-prima. A relação simbiótica entre a tecnologia e a informação impactou também na 

saúde, desde quando a expansão das tecnologias beneficia quem busca por informações sobre 

as doenças, diagnóstico e tratamento, além de acesso aos serviços de saúde disponíveis no 

mercado.  

Por sua vez, as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) contribuem para 

agregar a aquisição, produção, armazenamento, processamento e transmissão de dados, 

convergindo imagem, vídeo, texto ou áudio para as redes que utilizam a internet. Também 
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permitem o desenvolvimento de uma série de novas formas de relações sociais e de 

comunicação, características da sociedade em rede.    

Assim, torna-se relevante aprofundar os conceitos implicados em estudos de 

comunidades on-line, para propor a abordagem metodológica do estudo no campo da saúde 

coletiva, sobre uma comunidade fechada no Facebook, a partir da netnografia, focalizando a 

forma como os membros interagem e produzem significados nos discursos sobre o 

adoecimento. 

Ao problematizar a dicotomia estabelecida entre a interação online (virtual) e off-line 

(face a face) verifica-se que ambos os processos reconfiguram as realidades em que os sujeitos 

se relacionam. As pessoas que compartilham mensagens ou interagem no ciberespaço, 

mediados por tecnologia, reconfiguram o tempo, espaço e o modo de manter os vínculos sociais 

e interpessoais; também interagem no cotidiano face a face. 

As interações sociais na internet, de acordo com Hine (2000, p. 63-65), são 

indissociáveis dos contextos onde essas ocorrem, portanto, “[...] o objeto da investigação 

etnográfica pode ser remodelado ao nos concentrarmos sobre o fluxo e a conectividade em vez 

da localização e fronteira como princípio de organização”. 

A partir dessa concepção, neste capítulo assume-se a netnografia como sinônimo de 

Etnografia Online, vislumbrando não criar outra dicotomia entre o “real” e o “virtual”, mas 

reconhecendo outras realidades além dos contatos face a face, como parte do mundo social na 

cultura contemporânea. 

Concebem-se as interações online como extensão da off-line pelo motivo de que os 

discursos produzidos no ciberespaço (site de relacionamento, blog ou chat) remetem a sentidos 

desses universos online e off-line. Essa dicotomia, primeiramente nega um mundo que já faz 

parte da vida das pessoas com acesso às redes de internet. Depois, hierarquiza a noção desses 

espaços que se configuram como “real”, implicados e, muitas vezes, reinventados e 

interligados.  

Os estudos culturais têm nas novas mídias, as possibilidades de investigação das formas 

de vivências coletivas face a face no espaço, a partir das vivências coletivas online no 

ciberespaço. As comunidades que se organizam para discutir a temática do suicídio, por 

exemplo, estabelecem normas e regras de convivência neste espaço, apesar de compartilharem 

estratégias de suicídio. Então, questiona-se: essas estratégias compartilhadas sobre o suicídio 

repercutem na vida cotidiana? 
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Para Levy (1996, p. 21), quando se virtualiza um ato, uma informação, as pessoas e 

coletividades se tornam “não-presentes” e se desterritorializam, ou seja, “[...] os separa do 

espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário”.  

Essa afirmação pode nos remeter à existência de uma fragmentação da realidade, mas o 

autor esclarece ao asseverar: “é verdade que não são totalmente independentes do espaço-tempo 

de referência, uma vez que devem sempre se inserir em suportes físicos e se atualizar aqui ou 

alhures, agora ou mais tarde”. (LÉVY, 1996, p.21). Assim, o sujeito constrói as suas referências 

no tempo e no espaço. 

A velocidade dos acontecimentos limita os espaços das ações dos sujeitos em todos os 

aspectos de suas vidas. Algo que se esclarece com Lévy ao afirmar que cada forma de vida 

inventa seu mundo, junto com este um espaço e um tempo específicos, pois “[...] o universo 

cultural próprio aos seres humanos estende ainda mais essa variabilidade dos espaços e das 

temporalidades”. (LÉVY, 1996, p.22) 

Nesse sentido, a etnografia corrobora a ideia de construção do sentido de uma 

determinada realidade cultural que se apresenta. Para Geertz (1973, p. 15) o conceito de cultura 

é essencialmente semiótico, pois acredita que "[...] o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu" e assume a cultura como sendo essas teias e sua análise, 

portanto, “[...] como uma ciência interpretativa, à procura do significado”.  

Para Hine (2000), a internet não se configura como um espaço independente do campo 

de pesquisa, pois muitas questões de pesquisa implicam explorar dinâmicas culturais que 

extrapolam o espaço on-line, e alcançam outras extensões culturais nas quais aquelas atividades 

on-line estão permeadas e adquirem significância. No caso do pesquisador em seu campo de 

estudo, por um tempo determinado, a internet se constitui como um recorte do mundo das 

relações mantidas entre os participantes da interatividade.  

Nesse sentido, o espaço/tempo e o espaço/ciberespaço não se sobrepõem, mas se 

estendem, pois se complementam. É, portanto um equívoco isolar essas dimensões, relações 

virtuais e cotidianas, já que as novas práticas culturais têm na interatividade possibilidades de 

estabelecer vínculos através das redes em sites de relacionamentos que podem se estender para 

relações face a face.    

Em sua obra pública, em 2015, “Ethnography for the internet”, Christine Hine 

compreende a internet como um fenômeno permeado, incorporado e cotidiano, expressando-se 

em   três “Es”: embedded, embodied e everyday. O Quadro 1 facilita a compreensão da proposta 

da autora. 
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TRÊS “Es” 

 

FENÔMENO 

 

ETNOGRAFIA 

A internet 

permeada/ 

embebida  

 

Enfatiza que as conexões múltiplas e 

imprecisas ao relacionar os campos on-

line e off-line, pois “[...] as diversas 

estruturas de produção de significado 

que usamos para construir sentido do 

que acontece on-line, com frequência 

nos levam a noções de campo móveis, 

conectivas e multiespaciais”. (HINE, 

2015, p. 170) 

Destaca a responsabilidade que o 

pesquisador de campo assume ao 

delinear seu objeto específico de 

estudo, escolhendo estudar alguns 

aspectos da internet de modo mais 

incorporado do que outros. 

A internet 

incorporada  

 

Enfatiza que utilizamos a internet como 

seres socialmente situados, sujeitos a 

várias limitações de nossas ações, e 

reagindo com emoções, conforme 

forjamos uma perspectiva 

individualizada sobre a internet, a partir 

dos links específicos que seguimos e 

sites que encontramos”. (HINE, 2015, 

p. 171).   

A internet estimula as abordagens 

reflexivas e autoetnográficas 

concentradas sobre o sentimento de 

navegar na variedade de experiência 

nas diferentes mídias; e evidencia em 

que medida a experiência do etnógrafo 

pode esclarecer aspectos tácitos da 

experiência daqueles que permite se 

estudar. 

Cotidianidade 

da internet  

 

A cotidianidade reforça a tendência da 

internet e das plataformas individuais 

on-line como parte da infraestrutura, 

permitindo com se promova discussões 

de temas específicos do cotidiano. 

(HINE, 2015)   

O etnógrafo pode assumir uma 

perspectiva crítica, quando percebe a 

internet como parte do cotidiano e 

como espaço de produção de discurso. 

Discutir a internet no cotidiano 

implica reconhecer os sujeitos que a 

aborda, para quem e qual o seu 

objetivo nessa discussão. 

 
Quadro 1. Etnografia online de Hine 

Fonte: Adaptado de HINE, Christine. "Connective Ethnography in Complex Institutional Landscapes.". 

Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Every day. London: Bloomsbury Academic, 2015. 

 

A base teórico-metodológica de etnografia na internet de Hine (2015) requer criatividade e 

sensibilidade na investigação para detalhar os modos pelos quais as interações on-line produzem 

sentidos nas comunidades. No ciberespaço, a produção de discursos é carregada de sentidos que se 

materializam nos processos interativos dos sujeitos que compartilham mídias retratando o seu 

cotidiano. Com isso, demarcam um campo de significação da realidade off-line com repercussão 

na comunidade online que se afiliam. Esses sentidos possibilitam a realização de etnografia online, 

que poderá explorar o universo dos participantes que se conectam em rede virtuais e dinamizam o 

fluxo de informação, ampliando a possiblidade de combinação dos contextos relacionais online e 

off-line. 

As relações comunitárias, nesse ambiente, ganham novas significações e sentidos.  Na 

etnografia online, a produção de sentidos é parte daquilo que as pessoas vivem no cotidiano. 
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Através das conectividades virtuais e do fluxo de informação são ampliados pelos 

compartilhamentos na comunidade pela qual se afiliam.  

 

4.1 ETNOGRAFIA E COMUNIDADE  

 

A comunidade como existente nas relações sociais. A ação social dos participantes é 

baseada na solidariedade, provenientes de ligações emocionais ou tradicionais.  

Para a comunidade virtual, Rheingold (1993) a define como agregados sociais que surgem 

da rede de internet, a partir de atores que discutem publicamente, num determinado tempo, e 

formam redes de relações pessoais no espaço cibernético. Ainda que o conceito de rede não seja 

especificamente da internet, mas contribui para abalizar como os atores se conectam a partir da 

mediação da tecnológica. Nesse sentido, as interações online não devem ser tomadas como um 

mundo à parte, mas ampliação das relações vivenciadas universo materializado, ainda que esses 

atores se conheçam na própria internet.  

O uso desse conceito no estudo das comunidades virtuais, deve-se considerar alguns 

aspectos:  

a) o autor argumenta constrói a sua teoria sobre as relações sociais face a face, que contribui 

para caracterizar uma estrutura comunitária;  

b) O espaço, tempo, valores, formas de coesão social, identidade, ligação emocional, afetiva 

ou tradicional, por exemplo, ressignificam-se quando remetido ao universo virtual.  

Esses aspectos se justificam pelo fato de as temáticas produzidas pelos atores na 

interatividade remeterem à vida comunitária, podendo contar com as tecnologias para o registro de 

experiências no cotidiano e a própria percepção de si mesmo e do próprio sofrimento. 

Uma comunidade online se cria e se desenvolve em torno de propósitos específicos. Os 

sujeitos se agrupam para interagirem de acordo com seus interesses. Para isso, a comunidade 

precisa ser reconhecida, apoiada, para garantir o compartilhamento de informações em rede. 

Para Kollock e Smith (1999), as comunidades virtuais são comunidades simbólicas. Os seus 

membros estão conectados primariamente pelas trocas simbólicas, mais do que pela interação face 

a face. 

Essa sinalização de Smith contribui para a compreensão das comunidades virtuais como 

lugar de produção de sentidos, e também de extensão de vivências resultantes das relações face a 

face que se repercutem numa rede virtual. Com isso, sugere-se que a dicotomia realidade virtual 

versus realidade física não convém, considerando que o processo comunicacional é uma ponte das 
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práticas sociais, que liga os sujeitos e possibilita a disseminação dos discursos produzidos, 

resultantes da interatividade no curso das relações sociais e simbólicas.  

 

4.2 NETNOGRAFIA: ASPECTO ÉTICO-METODOLÓGICO  

 

A utilização de comunicações mediadas por computador como fonte de dados para a 

compreensão e a representação etnográfica de um fenômeno cultural na Internet, tem sido a fonte 

de pesquisa nos fóruns, grupos, blogs, sites de redes sociais e nas comunidades. (KOZINETS, 2014) 

A netnografia é um dos métodos qualitativos que amplia o leque epistemológico dos estudos 

em comunicação e Cibercultura. Ela dialoga com áreas da antropologia e comunicação, vislumbra 

uma aproximação teórico-metodológica, destacando-se as análises quantitativas e estatísticas, 

análise de discurso, análise de conteúdo, análise de redes sociais em comunidades online. 

(AMARAL; NATAL; VIANA, 2008). 

De acordo com Kozinets (1997), a netnografia pode ser utilizada como metodologia para 

estudar a cibercultura e as comunidades virtuais puras, derivadas; e como ferramenta exploratória 

para estudar diversos assuntos, dentre eles a saúde. Essa compreensão amplia o campo de pesquisa 

que toma a interatividade em comunidades para desvendar sentidos dados às suas relações sociais. 

As comunidades virtuais puras, para o autor, são aquelas cujas relações sociais ocorrem 

somente nas comunicações mediadas pelo computador. Todavia, as comunidades derivadas são 

aquelas que se manifestam na relação face a face, podendo ser uma ferramenta atuando em conjunto 

com entrevistas presenciais ou por telefone e grupos de discussão. A participação direta e total 

imersão do pesquisador nessas culturas devem ser base fundamental nesses estudos. (KOZINETS 

1998) 

Kozinets (1997, p. 9) define quatro critérios de confiabilidade para a escolha de seus 

informantes e grupos estudados. Para isso, os indivíduos devem estar familiarizados entre eles, 

estabelecendo comunicações especificamente identificadas e não anônimas. Além disso, os grupos 

devem possuir linguagens, símbolos e normas específicas, de modo que o comportamento e a 

manutenção do enquadramento das fronteiras de dentro e de fora do grupo estejam bastante 

explícitas no contexto das relações sociais. 

Nesse sentido, é fundamental tomar a ética em pesquisa como condição fundamental e 

necessária na escolha do método de produção de dados. 
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4.2.1 A ética na netnografia 

 

O desafio ético é fazer uma etnografia online preservando a identidade e percebendo os 

limites do público e privado na interatividade. Trata-se de sujeitos que narram a suas 

experiências pessoais para os seus pares, confiando no sigilo de seus relatos que envolvem 

centenas ou milhares de pessoas afiliadas à comunidade. 

O Conselho Nacional de Pesquisa em Saúde, através da Resolução 466/2012, estabelece 

que os achados da pesquisa - fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no decorrer da 

pesquisa, e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades 

participantes, devem ter o assentimento livre e esclarecido do participante. Além disso, para a 

obtenção de sua anuência deve ser esclarecida sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 

métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na 

medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. (BRASIL, CONEP, 2012) 

Navegar no território online implica respeitar as diferentes posições dos participantes. 

Hine (2015) sugere um comportamento de discrição, o qual permita que os participantes se 

autonomeiem ao invés de o pesquisador lhe propor os nomes por conta própria. Além disso, 

para acessar o que as pessoas entrevistadas dizem sobre suas próprias práticas de postagem e 

do uso do material arquivado, deve-se entrar em contato com os autores para e solicitar 

permissão para citá-los no trabalho de pesquisa. 

Frente aos avanços das tecnologias da informação e da comunicação ocorridos nas 

últimas décadas e aos métodos de produção dados na internet, aspectos éticos têm se tornado 

bastante discutidos, considerando que a   pesquisa com seres humanos deve preservar o sigilo 

das informações e o não constrangimento do informante da pesquisa.  

Assim, a ética em pesquisa em espaço virtual, deve considerar que a fusão do tempo 

real e o tempo virtual promove mudanças nas formas de constituição dos laços interpessoais, 

com maior possiblidade destes se dissolverem pelas relações fluídas. Entretanto, embora as 

postagens possam parecer públicas, elas são narrativas que pertencem a sujeitos e seu uso em 

pesquisa deve considerar os aspectos éticos. 

A netnografia pressupõe, portanto, o respeito do pesquisador na garantia do anonimato 

da pesquisa. As diferenças entre a etnografia face a face e a “netnografia”, de acordo com 

Kozinets (2002), estão na necessidade de submissão do pesquisador a dois protocolos básicos: 

ter consciência do conceito de público e privado e respeitar estes limites. Assim, o 

consentimento para a pesquisa pressupõe confiabilidade e anonimato aos indivíduos 

pesquisados e o retorno para a comunidade.  
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Um princípio básico da ética na pesquisa etnográfica é a garantia de não expor o sujeito 

participante da pesquisa. Isso também se estende aos direitos de personagens virtuais numa 

investigação em etnografia virtual conduzida em um ambiente virtual. (HINE, 2015) 

Em pesquisas netnográficas, de acordo com Kozinets (2014), há quatro passos 

importantes que atendem às questões éticas: 1) identificar-se e informar os constituintes 

relevantes sobre a pesquisa; 2) pedir permissões apropriadas; 3) obter consentimento quando 

necessário; 4) citar e dar o devido crédito aos membros. O autor também salienta que é 

importante criar uma página web de pesquisa, com sua identificação e com uma explicação 

detalhada sobre o estudo e a sua finalidade. 

 

4.3 O MÉTODO NETNOGRÁFICO 

 

As formas de interação social e comunidades a serem investigadas através de 

mecanismos de busca que se associa ao reconhecimento do campo e da forma como o 

pesquisador se apresentará ao grupo pesquisado. Kozinets orienta que, em geral, deve-se dar 

preferência a comunidades relevantes, ativas, interativas, substanciais, heterogêneas e ricas em 

dados. 

No primeiro contato com uma comunidade online, o pesquisador netnógrafo deve 

atentar-se para o procedimento de entrada ou entrée cultural. Para isso, a escolhas de questões 

e temas, a formulação da pergunta de pesquisa e a identificação da comunidade online ou grupo 

a ser pesquisado são pressupostos básicos para a preparação do trabalho de campo. 

(KOZINETS, 2014, pp. 94-95). 

 

4.3.1 Produção de dados 

 

A produção e análise de dados não acontece de modo separado, pois se constitui a partir 

de três tipos de capturas: dados arquivais, dados extraídos e dados de notas de campo em 

comunicações mediadas por computador. Essas formas são apresentadas no quadro que segue, 

de acordo com Kozinets (2014, p. 93). 
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A coleta de dados de dados 

arquivais 

Consiste em copiar da página, blog, site da comunidade ou grupo 

observado, assim como fotografias, trabalhos de arte e arquivos de 

som, dados cuja criação e estimulação o pesquisador não esteja 

diretamente envolvido. 

A coleta dados extraídos  

Refere-se àqueles em que o pesquisador cria por meio da interação 

com os membros, através de levantamentos por meio de entrevistas 

por correio eletrônico, bate-papo, mensagens instantâneas etc.  

A coleta de dados de notas de 

campo em comunicações 

mediadas por computador  

Refere-se às notas de campo vivenciadas pelo pesquisador, sobre 

as práticas comunicacionais dos membros das comunidades, suas 

interações, bem como a própria participação e o senso de afiliação 

do pesquisador etc. 

Quadro 2. Processo de produção de dados 

Fonte: Adaptado de Kozinets (2014, p. 93). 

  

 

Para Kozinets (2014) a produção de dados implica envolvimento, engajamento, contato, 

interação, comunhão, relação, colaboração e conexão com membros da comunidade. Sugere 

que o envolvimento participativo pode indicar uma das etapas de participação netnográfica, de 

modo que permita observar diferentes tipos de dados que serão produzidos. 

No campo de estudo etnográfico em ambientes virtuais, os participantes de 

comunidades, fórum de discussão, conversas online, entre outros, compartilham a sua história 

pessoal, espalham boatos e relatam história.  A forma de produção de dados vai depender da 

quantidade e qualidade do material. A netnografia tem centralidade na comunicação entre os 

membros da comunidade ou cultura em estudo. 

Destaca-se também a técnica da entrevista online, que requer um investimento 

considerável de tempo. Nas entrevistas, as comunicações culturais serão moldadas pelo meio 

que usam, assim como adaptadas a determinados grupos pela tecnologia online. 

As notas de campo no estudo etnográfico servem para indicar a trajetória de inscrição 

da experiência de participação do pesquisador, embora na netnografia isso ocorra de modo 

diferente, devido à natureza do site e da interação entre os sujeitos da comunidade.  

O acesso não é simples e direto, mas o que é tratado como “dado” ou “resultado” é 

inseparável do processo de observação. Nesse sentido, a manutenção de notas de campo permite 

registrar fatos importantes que ocorreram fora do âmbito do texto online. Através destas notas, 

o netnógrafo registra suas próprias observações sobre os subtextos, pretextos, contingências, 

condições e emoções pessoais que ocorre no tempo online e se relaciona à sua experiência 

online. (KONIZETS, 2014). 

Outro ponto refere-se à análise dos dados que depende da estrutura dos discursos 

provenientes da interatividade na comunidade pesquisada.  
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4.4 ESTUDO NETNOGRÁFICO NA SAÚDE COLETIVA EM TORNO DA DEPRESSÃO  

 

A realização de um estudo exploratório permitiu compreender que, apesar da 

complexidade do método, é possível elaborar um desenho metodológico de temas relacionados 

às temáticas de saúde, desde que esse desenho considere as especificidades desse ambiente.  

A observação netnográfica dá acesso a um conjunto de dados oriundos de diversos 

arquivos de texto e gráficos, capturas de tela, transcrições de entrevistas online, e notas 

reflexivas do trabalho de campo. A interpretação desses dados faz referência à classificação, 

análise segundo categorias teóricas pertinentes aos dados coletados. (KOZINETS, 2014) 

Nas etapas de seleção, coleta, produção e análise de dados do processo netnográfico, 

vários tipos de ferramentas e interfaces comunicacionais podem ser utilizados (Google, 

Facebook, Twitter etc.), assim como software de análise dos dados qualitativos, tais como o 

Atlas.ti e o Nvivo, entre outros. Portanto, “Tais dados devem incluir textos, elementos gráficos, 

fotografias, arquivos de som e músicas, vídeos e quaisquer outros tipos de informações não 

numéricas”. (KOZINETS, 2014, p. 120). 

Uma comunidade fechada no Facebook, apresenta particularidades tais como:  o acesso 

é restrito; geralmente abordam temas de interesse específico; exige identificação que não oculte 

a identidade real; estabelece normas de interatividade. 

A escolha da comunidade ocorre a partir do seu perfil, das regras determinadas para 

aceitar a afiliação e o número de participantes. Dentre essas regras e pessoas sem identidade 

fakes2 já se torna uma exigência, para que a identidade seja real de modo que se pudesse garantir 

a autenticidade dos atores que compartilham experiências de adoecimento da depressão.  

Os participantes da comunidade são sujeitos que interagem entre si, a partir de objetivos 

diferenciados em torno da depressão. Uns têm o objetivo amenizar o seu sofrimento, ou o do 

outro, a partir de suas experiências. Outros buscam informações diversificadas sobre a 

depressão. Há ainda sujeitos observadores e curiosos que, assistem aos diálogos sem intervir. 

Nesse contexto, constata-se o interesse em torno de amenizar o sofrimento do outro, que pode 

ser compreendido como uma “dor” que se configura em vários sentidos. 

Geralmente, um ator compartilha seu sofrimento inserindo-se numa discussão já 

iniciada por outros, e passa a nortear a discussão sobre o tema, que naquele momento – tempo 

não linear, o aflige. Nota-se que há um percurso lógico no fluxo comunicacional. Após o relato, 

os sujeitos que constituem a comunidade interagem inicialmente comentando a postagem. 

 
2 Fake é um termo usado para denominar contas ou perfis usados na Internet para ocultar a identidade real de 
um usuário. 
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Depois, a partir de suas experiências, aconselham ao sujeito que naquele momento narrou seu 

sofrimento.  

Nesse aconselhamento, na busca de amenizar o sofrimento do outro, emergem relatos 

de sua própria experiência de vida. Evidencia-se assim, a interatividade dos sujeitos envolvidos 

nos discursos, considerando que a mesma ocorre de forma descentralizada, onde todos são 

sujeitos protagonistas dessa produção. 

Nesse contexto, os vínculos são estabelecidos na comunidade virtual a partir da 

compreensão de que o espaço e tempo se reconfigura a partir de um novo fato que emerge no 

diálogo. Isso pode apontar para uma configuração da estrutura das interações a partir dos temas 

constantes nos relatos. 

A partir das interações, constataram-se aproximações a concepções que compreendem 

o estudo da depressão como emoção. Os relatos nos momentos de crise eram acolhidos com 

orientação para o enfrentamento dos sintomas e reações da doença, cujo discurso leva à 

“esperança” de superar a doença, sendo a emoção refletida nas postagens.  

O estado emocional e o sentido do sofrimento reagem no corpo de quem sofre. Por isso, 

a “depressão” é entendida como “emoção” e permite compreender o sentido dado por aquele 

que a vivencia.  Lutz (1985) considera o que as emoções que nós sentimos são universais, e 

então, em qualquer sociedade a emoção está presente. Entretanto, as significações da 

experiência emocional da depressão, ou de qualquer outra condição, são distintas de uma 

sociedade para outra, de acordo como a cultura a define. 

Para Kleinman & Good (1985), a emoção media a pessoa e a sociedade, sendo esta a 

expressão de sentimento constituinte da relação social distintamente do modo como é entendida 

pelos psiquiatras, cuja centralidade de interesse é a doença clínica. Portanto, a depressão 

simultaneamente representa dois estados distintos de possiblidade interpretativa, normal e 

patológica, de acordo com esses autores. 

O desafio metodológico está na compreensão do discurso que extrapola o espaço online. 

Afinal, no seu cotidiano as vivencias de adoecimento, na relação face a face, é que são 

compartilhadas na comunidade. Os sujeitos retratam a sua vida social com a família, os amigos, 

trabalho, além da sua relação com o psiquiatra ou psicólogo, medicamentos que consomem, 

entre outros temas do seu cotidiano. Detalham também atitudes no momento da crise, nos 

espaços geográficos que convivem que repercutem no ciberespaço.  

As formulações discursivas, a interatividade entre os sujeitos e o contexto de enunciação 

são os focos de análise para compreender os sentidos dos discursos. A consonância dos 

enunciados com o contexto é fator primordial para que o processo comunicacional aconteça. 
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Nesse sentido, o discurso é a explicitação do mundo, a verbalização de uma realidade, na qual 

estamos inseridos.  

O discurso para Foucault é a reverberação de uma verdade nascendo diante de si. 

Portanto, tudo pode tomar a forma do discurso e pode ser dito a propósito de tudo, porque todas 

as coisas têm sentidos e podem voltar à interioridade silenciosa das consequências de si. Isso 

explicita como as “[...] relações entre os sujeitos e jogos de verdade haviam sido até então 

examinado por mim a partir de práticas”. (FOUCAULT, 2004, p.1). 

A compreensão do sentido do sofrimento está relacionada, entre outros, a valores 

morais, a alteridade (outro), mas também ao discurso de verdade da ciência. Na interatividade 

dos participantes os discursos sugerem a superação da depressão, informam a convivência com 

a família e outros espaços sociais de relacionamento. Diante de tudo isso, as comunidades 

virtuais permitem que seus membros interajam em torno de suas questões, construam toda uma 

teia de significados para narrar à experiência de adoecimento em depressão. 
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5 PERCURSO DO MÉTODO 

 

Para atingir os objetivos propostos, neste estudo, utilizou-se diferentes estratégias 

metodológicas de natureza qualitativa. Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura com 

finalidade exploratório-descritiva, acerca da temática da depressão e Facebook. Em seguida, foi 

realizada, análise descritiva da comunidade fechada virtual do Facebook e por fim, utilizou-se 

a netnografia para análise dessa experiência. 

 

5.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, através do parecer 

2.369.251. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de 

acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

5.2 CAMPO DE PESQUISA: COMUNIDADE VIRTUAL FECHADA DO FACEBOOK 

 

Foi realizado o mapeamento das comunidades através de dispositivo de busca 

disponibilizado no próprio site Facebook. O Facebook denomina de grupos as redes voltadas 

para discussões, geralmente constituídas por temas específicos. O grupo oferece diferentes 

ajustes de privacidade, podendo ser público, fechado ou secreto. O público é aberto, todos 

podem ver os posts. O fechado e o secreto são grupos exclusivos. Todavia, o secreto tem 

especificidade e maior restrição do levantamento no site, por exemplo, e quem podia ver a 

descrição do grupo eram membros atuais e ex-membros. Enquanto o fechado os 

administradores podem ser conhecidos e suas publicações são feitas no nome dele, ou seja; não 

há o uso de pseudônimos.  

O tipo de privacidade escolhida define o que se quer visualizar desde a identificação 

dos nomes, os posts ou como participar das discussões, assim como o nome dos membros ou 

do grupo e a possibilidade de encontrá-lo nas buscas da rede social.  

Nesse mapeamento inicial no site do Facebook por grupos fechados, foram encontrados 

47 que abordavam a temática da depressão, alguns com pequena e outros com grande 

quantidade de membros variando entre 100 e 30 mil. Optou-se por encaminhar uma carta 

convite para os administradores de 15 comunidades com mais de 1.000 participantes. Este 

critério justifica-se por possibilitar o acesso ao maior volume de interações caracterizadas pelo 
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número de publicações e interatividades entre os membros. Três administradores responderam 

a carta, através da caixa de mensagem do próprio Facebook, informando que seria realizada 

uma consulta aos outros administradores e moderadores da comunidade. Dois responderam de 

forma positiva ao convite e um administrador não autorizou a realização da pesquisa. 

O acesso aos dois grupos que concordaram em participar da pesquisa, possibilitou a 

constar o volume de informação veiculado no grupo, destacando-se os posts, comentários, likes, 

emotions, vídeos, fotografias, avisos, entre outros. Por isso, optou pela realização do pré-campo, 

na comunidade com maior volume de participante. 

A decisão foi por um grupo fechado para o campo de observação com maior quantidade 

de membros, indicando maior possibilidade de interações entre os participantes e pela descrição 

do perfil em que se indicava referência aos valores e as regras, como, por exemplo, “Proibido: 

Apologia ao uso de drogas ilícitas; Machismo/Feminismo /Sexismo; Homofobia; Racismo; 

Política; Ofensas e Xingamentos de qualquer natureza”.  

A quantidade de membros, as descrições de seus perfis, o crescimento de novas adesões 

e os critérios de participação, regras e sanções, permitiu novas questões. Por que o site Facebook 

denomina essa agregação grupos e não comunidade? Por que esses grupos são abertos, fechados 

ou secretos? Como essa agregação de milhares de membros apoia quem está com depressão? 

O que eles debatem no cotidiano em torno do tema? Como eles se reconhecem na condição de 

acometidos pela depressão? Então, se existem regras, objetivos, valores morais, sanções, qual 

a razão de se chamar grupos, e não comunidade?   

Diante disso, optou-se neste estudo, denominar “grupos” diante das categorias 

supracitadas, mas também porque uma comunidade implica em reconhecer o sentimento de 

pertencimento manifestado pelos membros da comunidade e a intensa interatividade em torno 

de determinado tema.   

A comunidade escolhida compunha-se de 2.302 membros. Para acessá-la foi solicitado 

ao administrador e aguardei um tempo, até que consultasse o meu perfil pessoal no Facebook e 

se este havia sido criado recentemente, até admitem adicionar fakes, mas avisa que será mais 

monitorado pelos administradores. Enfim, foi liberado o acesso ao grupo. Cabe, ressaltar que 

não foi perguntado sobre as intenções, levando a suposição que a grande incorporação de novos 

membros à comunidade seja facilitada pela ausência de questionamentos acerca dos propósitos 

dos ingressantes.  

Na comunidade, além dos posts que dinamizam as discussões sobre a depressão, existem 

vídeos gravados pelos participantes; fotos pessoais; arquivos de textos com informações de 

cuidado para o tratamento da doença; cartazes; contatos de profissionais de psicologia e 
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psiquiatria; ou seja, há um conjunto diverso de informações que torna possível a pesquisa 

netnográfica em grupos de depressão no Facebook.   

Cresceu também o interesse no estudo na experiência de adoecimento em depressão em 

ambientes online motivado, em parte, pelas impressões colhidas na imersão no cotidiano dessa 

comunidade virtual. São pessoas que sofrem ou dizem sofrer de depressão e a impressão era 

que buscavam essas comunidades para se entenderem melhor enquanto acometidas pela 

doença, assim como para conhecerem e compartilharem experiências de adoecimento. 

Diariamente, foram publicadas comunicações sobre o sofrimento psíquico, dúvidas sobre os 

sintomas da depressão, tipos de medicamentos consumidos, o acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico, e reações da comunidade aos relatos sobre situações de crise ou tentativa de 

suicídio.  

 

5.3 APROXIMANDO AO CAMPO  

 

A observação do campo deu-se primeiramente numa comunidade fechada com maior 

quantidade de participantes, aproximadamente 11 mil membros. Foi a partir dessa imersão que 

o pesquisador fez a suas primeiras observações da complexidade de temas ali debatidos. Haja 

vista, embora os seus administradores tivessem permitido a pesquisa a partir de observação sem 

contato com os membros da comunidade, no meio da pesquisa eles decidiram me bloquear sob 

alegação de uma decisão interna do grupo, não gostaria de continuar a pesquisa.  

Isso ocorreu após aproximadamente trinta horas de entrevista semiestruturada online, 

com um dos administradores do grupo, houve descontinuidade, pois o mesmo desistiu de 

responder às questões, apesar de ter lido e validado as informações concedidas anteriormente, 

pois, ao final, depois da observação, foi realizada a análise textual. e, de modo didático, 

submetido aos participantes do grupo, para a validação de sentidos. Assim, o acesso às 

informações dessa comunidade foi bloqueado, o que inviabilizou o término da entrevista, fato 

que nos levou o contato com a segunda comunidade fechada. 

Neste sentido, a observação, enquanto imersão no campo, foi a técnica escolhida para 

iniciar a investigação na comunidade virtual de depressão, de modo que permitiu o seu 

conhecimento. Para isso, foi construído um roteiro de observação da comunidade, para registro 

da interação e com as seguintes dimensões e trianguladas com as categorias supracitadas:   

• Data e hora, interações, estilo de linguagem, intenção da mensagem – a 

finalidade é caracterizar a presencialidade dos participantes e registrar a forma 

de escrita como expressão do tipo emoção;  
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• Tipo de participação, relações de tensão, função afetiva para observar a 

interatividade dos participantes; significado do adoecimento e sentimento de 

pertencimento.   

• O nível de participação dos administradores e identificação dos mediadores 

espontâneos;   

• Nível de cumplicidade entre os membros e os conflitos ocorridos com a 

finalidade de conhecer a dinâmica da comunidade. Nessa fase, foram recolhidos 

dados acerca dos subtemas mais discutidos em torno da depressão (tristeza, dor, 

entre outros), o nível de participação dos membros e significação da experiência 

do adoecimento por depressão.  

 

Depois, foi priorizado o registro, em diário de campo, do número de tópicos novos, 

mensagens e membros novos. A finalidade foi observar a densidade das mensagens, novos 

tópicos e novos membros na comunidade, utilizando as informações fornecidas pelo Facebook 

e/ou contabilizados manualmente.   

Foi elaborado um diário de campo para a comunidade observada com a finalidade de 

registrar as peculiaridades relacionais, sem grande estrutura pré-definida, respeitando uma 

cronologia das observações, interpretando a dinâmica, níveis de acesso, e adesão de novos 

membros.  

Os resultados da observação permitiram selecionar posts realizados sobre a depressão e 

subtemas emergidos na conversação sobre o processo de adoecimento, e também a identificação 

dos modos como pessoas com função específicas, como os administradores e mediadores 

espontâneos, percebiam o cotidiano da comunidade. Para isso, foram realizadas entrevistas 

online com os membros voluntários da comunidade e administradores.   

 

5.3.1 Observação do contexto cotidiano da comunidade   

 

Para empreender as possibilidades da pesquisa, foi realizado um exploratório ou pré-

campo numa comunidade virtual do site de rede social Facebook para mapear as comunidades 

e sua estrutura, organização e dinâmica de interações.  

Para delinear este estudo, inicialmente, foi possível verificar nos posts como se dava a 

interação entre os participantes, os temas relatados de adoecimento; existência de orientação 

medicamentosa; indicação de profissionais médicos; e outras informações que contribuíram 

para a definição do desenho metodológico deste estudo.  



67 
 

O pré-campo foi realizado entre os meses de agosto a novembro de 2016, quando foi 

observado as interatividades de uma comunidade de depressão no site de rede social Facebook. 

A aproximação com esse espaço online contribuiu para compreender a viabilidade da 

metodologia para o alcance dos objetivos desta pesquisa.  

Na condição de observador participante e sem interagir com os membros, na primeira 

incursão no campo de um grupo virtual fechado do Facebook, evidenciou-se um ambiente rico 

de interações: 

a) relatos sobre o sofrimento;  

b) relato do cotidiano social com a família, os amigos e o local de trabalho;  

c) a relação com o psiquiatra ou psicólogo;  

d) os tipos medicamentos que consumiam;  

e) e os temas diversos da depressão nas interações;  

f) o sentimento de pertencimento quando exprimiam “que está de volta”, “aqui é meu 

lugar”.  

Tudo isso se somava às narrativas sobre os atos em situação de crise, sobre como os 

membros percebiam o espaço geográfico em que conviviam e as relações com pessoas 

próximas; as estratégias para enfrentamento da depressão e as formas de superação; o sentido 

do sofrimento, da dor, entre outras emoções.  

Nesse primeiro momento, a interatividade possibilitou conhecer a história de vida, e 

também atentar para que o pesquisador não se perdesse frente ao volume de informação da rede 

de discussão online. Os temas das discussões se diversificavam, e a experiência de sofrimento 

esteve sempre presente nas falas, cujos autores participantes atribuíam sentidos próprios para o 

seu adoecimento. Ademais, revelavam situações que permeavam a vida das relações face a face 

e que repercutiam nas conversações online.  

Geralmente, os atores compartilhavam o seu momento de maior dor, enquanto outros 

narravam a sua experiência de sofrimento, decorrente de situações variadas, como rejeição 

amorosa, familiar, ou mesmo, de situação de desemprego e fatores genéticos. Foram recorrentes 

as estratégias de ajuda para aqueles que se mostravam em crise de depressão e relatavam a 

intenção de cometer suicídio.  

As discussões iniciadas por algum membro norteavam a interatividade que, geralmente, 

tratavam sobre o sofrimento depressivo e das dificuldades de lidar com a doença.  É fato que, 

nem sempre, as conversas terminavam com os mesmos temas que tinham sido iniciadas, porque 

a experiência de adoecimento era disparadora para uma nova temática. O tempo de conversação 
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ocorria de modo não linear, isso porque dependia de quem entrava na conversa e do fluxo das 

interações.  

Foram observados o fluxo das conversas e sua densidade, vez que esta aumentava 

quando havia a manifestação de alguém que dizia pretender o suicídio. Para tratar dessa 

temática, os participantes usavam metáforas, especialmente para referir-se ao sofrimento e à 

dor, remetendo o observador silencioso e invisível a tantas outras inquietações.   

A subjetividade expressada na presença virtual, mesmo que alguns forjassem a sua 

identidade, e se utilizem dos dispositivos técnicos e estéticos proporcionados pelas TIC 

permitiram descrever aspectos da dor e do sofrimento depressivo. Isso se desvelou quando os 

membros das comunidades divulgavam a sua privacidade, não somente por meio da escrita, 

mas também de vídeos e fotografias, como um caminho para continuar sobrevivendo.  

A experiência de adoecimento servia como motivo para o aconselhamento coletivo, 

vislumbrando amenizar o sofrimento do outro em crise, dando lugar a relatos de experiências 

de vida, da situação clínica, do tipo de transtorno, das formas como reagiam ao estigma social, 

por ser acometido pela doença.  

Isso se evidenciava na interatividade dinâmica, remetendo à produção dos sentidos, de 

modo descentralizado, onde todos são sujeitos protagonistas dessa produção coletiva, ou 

construindo uma espécie de memória coletiva, que inaugurava cada novo tema sobre os sentidos 

sobre o suicídio, medo, sofrimento, dor, sintomas, tipos de comportamentos por causa da 

doença etc. Enfim, a experiência de adoecimento, por depressão, configura-se como fenômeno 

social, pois a dor e o sofrimento se relacionavam à história de vida dos sujeitos na família, no 

trabalho e na vizinhança.   

Para essa observação, foi feito um recorte da interação de um participante, para o qual 

foi criado um nome fictício, a fim de preservar sua identidade. Assim “[...] acabei de atacar um 

copo de vidro na parede, estou muito ruim, vontade intensa de me matar e acabar com esse 

sofrimento todo, to com muita falta de ar, andei pra lá e pra cá, mas não resolveu. Socorro. Seria 

uma boa ideia me internar?” O pedido de ajuda aos membros do grupo chamou a atenção, pela 

forma enfática, utilizando a palavra “SOCORRO”, em caixa alta. Na internet, escrever desta 

forma, remete a estar gritando, o que sugere uma situação de carga emocional ou desespero.  

Esse post, com onze reações (curtidas, tristeza, choro), também refletiu nas 

conversações, alcançando o quantitativo de quarenta comentários, o que indica altíssima 

densidade de participação, visando que o participante desistisse de se suicidar. Foram relatos 

que remetiam à força emocional e psicológica (“você é o senhor de sua mente”), religioso 
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(“tenha fé em Deus”), psiquiátrico (“procure seu médico” – “use o seu medicamento”), entre 

outros.  

Os destaques têm, por finalidade, demonstrar como os relatos desses sujeitos apontam 

para o sentido do sofrimento: “[...] vontade intensa de me matar e acabar com esse sofrimento 

todo”. No transcorrer dessa conversação, essas expressões vão ganhando sentido e vão se 

evidenciando aspectos relacionados ao estigma que o participante sofre, seja de pessoas da 

família ou de amigos; informações sobre o tipo de transtorno que sofre; os medos; e as 

estratégias usadas pela comunidade para evitar o suicídio.     

Foi observado, o surgimento de mediadores na dinâmica da conversação, do diálogo, os 

não atuavam propriamente como administradores. Nas sínteses dos relatos dos participantes, 

eles traziam suas experiências de sofrimento, indicando a possibilidade de superar aquela crise. 

Essa interatividade explicitava a relação de vínculo entre os participantes, favorecia os relatos 

da história da convivência com a doença, e também possibilitava o estudo acerca do discurso 

sobre a depressão. Foram então utilizadas categorias que emergiram das narrativas, para a 

análise dos sentidos, observando-se também as mídias utilizadas pela comunidade e os 

comentários que reforçam ou negam as situações apresentadas.   

Dessa aproximação com o campo, emergiram algumas categorias, que enriqueceram o 

estudo:  

a) o modo como os sujeitos expressam a sua “emoção”;  

b) como se caracteriza o campo de produção do discurso – a escrita, os símbolos, termos 

e como revelam a sua identidade; como se repercute os discursos na comunidade – por exemplo, 

uma comunidade com número expressivo de pessoas, como elas intervêm no processo da fala: 

momento da crise do “outro” membro da comunidade; como as pessoas podem participar com 

os comentários ou curtidas;  

c) o tempo da postagem e vigência da interatividade;  

d) como comparar as formas de escritas e quais categorias mais surge na interação;  

e) caracteriza a identidade dos membros e como percebem a comunidade de depressão;  

f) identificar o lugar do membro que “fala” e o papel de mediador assumido na 

interatividade e temas que emergem.  

Por fim, foi possível observar, que alguns relatos traziam aspectos psíquicos, com a 

intervenção de médico psiquiatra; ou aspectos religiosos, dentre outros, o que suscitou o 

aprofundamento da investigação, sobre as variáveis que surgiram na produção das narrativas 

sobre o adoecimento. 
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5.4  MÉTODOS E TECNICAS DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 

O método netnográfico foi utilizado para a produção de dados e análise sobre 

experiência da Facebook. Para isto, após a imersão no campo, através de observação não 

participação, deu-se a coleta de dados arquivais e a realização das entrevistas, técnicas 

utilizadas para a produção dos dados. 

  

5.4.1 Descrição da comunidade fechada Facebook 

 

Para o acesso à comunidade fechada, foi feita uma solicitação formal, enviada por e-

mail, aos administradores da comunidade. Após análise do pedido, a autorização foi dada e 

confirmada através da assinatura do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

apresentado no Apêndice A.  

Foram então concedidas, através de mensagem, pelo próprio administrador da 

comunidade fechada sobre a depressão, as seguintes informações: dias e horários de maior 

interatividade entre os participantes no grupo, quantitativo de participantes por sexo, idade, 

cidade e país de origem. Tais informações foram geradas pelo próprio site Facebook e 

compartilhadas, através de planilha Excel, referentes ao período de julho a dezembro de 2018. 

 

5.4.2 A entrevista 

 

O objetivo das entrevistas com os administradores foi esclarecer os objetivos e razões 

que os levaram a promover, criar e dinamizar as comunidades de depressão estudada. Duas 

colaboradoras foram entrevistadas através do “Messenger” do Facebook, a caixa mensagem e 

conversa instantânea. Essas conversas ocorreram também pelo WhatsApp, meio utilizado para 

tirar algumas dúvidas. 

 

5.4.3 Da netnografia  

 

O percurso metodológico da pesquisa exigiu um cuidado com os relatos dos 

participantes e com a preservação da sua identidade, tendo em vista a complexidade da temática 

em estudo. Esta atenção foi devida à possiblidade de identificar os autores dos posts. Por isso, 

na maioria dos textos produzido a partir das conversações entre os membros, o pesquisador 
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priorizou observar os fragmentos que expressavam as suas emoções de angústia, medo, tristeza 

e melancolia.  

As categorias e subcategorias que emergiram do campo serviram como base para a 

análise dos relatos dos atores da comunidade, produzindo sentidos que, ao longo da pesquisa, 

foram se ressignificando e dando lugar a novas subcategorias, que contribuíram para a análise 

dos fragmentos de falas analisadas e identificadas numa rede de conexão de sentidos sobre o 

tema. Para isso, foram mapeados, no campo, os posts com o mesmo conteúdo e que pudessem 

ser articulados para a produção de um único texto.  

Essa construção se fez a partir de uma sequência de relatos sobre as experiências com a 

depressão. As metáforas sobre o sofrimento psíquico, de algum modo, somente se tornam 

compreensíveis para quem também sofre.  

A escolha do período entre os anos de 2016 a 2018, se justifica por ser também o período 

de criação da comunidade, bem como pelo fato do volume de dados disponibilizados, após as 

buscas, o material obtido se refere a este período. O grupo foi criado em 2016, quando se 

observou uma quantidade significativa de interatividade. Em 2018, ainda quando observou uma 

menor interação, todavia observada maior maturidade na percepção dos atores com relação as 

emoções e a própria depressão.    

A proposta de análise segue as trilhas deixadas pelos membros, através da interação e 

da interatividade entre os membros. O resultado dessa análise se constitui em uma rede de 

sentidos, que são articuladas com outras conversações sobre a experiência contada por quem 

sofre de depressão, assim como o engajamento dos membros nessa conversação, no decorrer 

do tempo de existência do grupo.  

Centenas de relatos dos membros constituíram-se no material de análise da pesquisa. 

Esses foram classificados por temas que emergiram da interatividade e interação. Na análise, 

foram identificadas algumas temáticas: medo(desesperança) e esperança; dor; religião e cura; 

sofrimento; melancolia; tristeza; solidão; medicamentos e efeitos colaterais; invisibilidade e 

estigma social. 

A ordem do texto escrito, ou os fragmentos relatados em postagens distintas, às vezes 

se misturam numa mesma conversa. Acompanhar, pois, a trajetória de vida desses atores, a 

partir do que eles narram de sua história, contribui para saber qual o lugar daquela fala. Porém, 

do ponto de vista ético, é adequado deixar sua identidade preservada, por mais que se tenha 

curiosidade para conhecer esse sujeito.  

Desse modo, realizou-se a produção de dados, possibilitando a descoberta daqueles 

textos sem repercussão da comunidade, mas cuja profundidade e riqueza de conteúdo 
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explicitava noções fundantes. Por exemplo, alguns membros relataram sobre o sentimento 

negativo acerca dos medicamentos, sobre a percepção de cuidado, da doença, e as crenças na 

cura a partir da religião.   

Dessa forma, como estratégia para manter o sigilo do perfil de cada participante e, com 

isso, não afetar a percepção sobre ele, optou-se por não seguir individualmente os membros, 

para obter informações sobre idade, local de moradia ou tipos de postagens que invadissem a 

privacidade.  

O mais importante, para a pesquisa, é saber como esses atores falavam de si, como 

reagiam às emoções; como refletiam sobre o processo de saúde, doença e cuidado; sobre as 

relações com o cotidiano face a face; e os efeitos adversos e colaterais dos medicamentos.  

A análise dos relatos evidencia diversos temas, assemelhando-se a um quebra-cabeça, 

que vai formando uma unidade de sentido. Para interpretar este “quebra-cabeça”, todos os 

recursos audiovisuais disponíveis e a interatividade, através de comentários e interação com os 

emotions e likes foram objetos de análise, em razão de indicarem sentidos atribuídos àquela 

postagem. A análise dos comentários contribuiu para revelar outras experiências individuais e 

coletivas, formando um nexo de sentidos sobre o sofrimento psíquico e as razões dos vínculos 

virtuais.  

Por fim, o sentido atribuído à depressão na comunidade explicitou o contexto de 

convivência no cotidiano de cada membro, ao falar de si e da experiência com a depressão. 

Revelaram-se aspectos da vida cotidiana, as suas percepções sobre o adoecimento e os estigmas 

sociais enfrentados. 

 

5.4.4 As buscas e coletas de dados. 

 

As buscas dos relatos coletivos foram feitas a partir de cada expressão que aparecia, de 

modo recorrente, na fala. Nessas buscas, surgiram conversações que foram selecionadas de 

acordo com as categorias para a análise. O Quadro 3, a seguir, apresenta os principais termos 

utilizados nas buscas dos relatos. 
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TERMOS  
 

EXPLICAÇÃO 
 

“Tenho depressão” Relatos de sua própria história de vida relacionada a depressão. 

“Ter depressão” Relatos sobre experiências da depressão do(a) outro(a). 

“Amizade ou amigo” 
Relados associados aos vínculos e as motivações de estar na 

comunidade. 

“Bad”  
Relatos sobre mudança de humor no cotidiano, tristeza, melancolia, 

luto etc. 

“Respeito às regras” 
Relatos dos administradores, moderadores e participantes em 

situações que infringem as regras do grupo.  

“Vamos nos apresentar” 
Relatos sobre história e origem, como descobriu a depressão, medos 

e esperança. 

“Julgar” Relatos sobre estigma, preconceitos, baixa autoestima, etc. 

“Grupo”  
Relatos dos administradores e moderadores – achados sobre os 

conflitos e punições, advertência, embates ideológicos. 

“Emoções e sentimentos”  
Relatos pessoais sobre si e como percebe como outros os veem e 

como se sentem com a experiência da depressão. 

“Medicamentos” ou 

“remédio” ou “efeitos 

colaterais” 

Relatos sobre medicamentos, reações adversas e efeitos colaterais, 

medos, resistência, abandono do tratamento etc. 

“Deus” ou “religião” Relatos sobre a “cura” a partir do discurso religioso e controvérsias. 

“Estigma” Relatos que julgam a pessoa com sofrimento depressivo. 

“Invisibilidade” Relatos sobre a exclusão e discriminação social e falta de empatia. 

“Solidão” 
Relatos do estado subjetivo e objetivo percebido por quem sofre de 

depressão. 

“Dor” Relatos subjetivos, reflete no corpo, reações e negação de si mesmo. 

“Melancolia” 
Relatos que refletem sentimento de tristeza, desejo de se isolar, falta 

de motivação, inanição. 

“Luto” 
Relatos sobre perdas que ocorrem no âmbito das relações sociais que 

reverberam em sofrimento.  

Quadro 3. Termos de Buscas dos Relatos dos Atores//Produção de dados arquivais 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As expressões foram utilizadas na busca dos dados, as quais foram emergindo na 

observação da comunidade. Os resultados permitiram conhecer os relatos de história de vida; 

os posts sobre a experiência da depressão, além dos sentidos atribuídos a essa pelos membros 

da comunidade. Foram copiadas para página de Word, a partir de categorias da pesquisa. 

Foi possível entender os níveis de vínculos e as motivações de estar ali e a mudança de 

humor no cotidiano, tristeza, melancolia, luto, etc.; como ocorria o monitoramento das 

postagens impróprias na comunidade, e, também, os relatos sobre como o participante 

descobriu a depressão; os medos e a esperança de se livrar da dor; sobre o estigma; preconceitos; 

baixa autoestima; medicamentos; o discurso religioso; e controvérsias. 

É importante destacar que o Facebook não é estruturado para a realização de buscas 

avançadas, devido ao fato de que sites de rede social não são destinados à pesquisa de caráter 

científico. Para atender a produção dos dados, então, foi preciso alterar os critérios de buscas, 
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a partir das dimensões, categorias e subcategorias da pesquisa, entre outras emergidas no 

trabalho de campo.  

 

 

5.5 PLANO DE ANÁLISE 

 

A análise tem como função contribuir para a análise dos dados produzidos na pesquisa, 

tendo em vista a complexidade do trabalho etnográfico, de imersão no campo. O roteiro de 

entrevista encontra-se no Apêndice 2.  A análise dos dados foi realizada com base no plano de 

análise Apêndice 3.  

 

 
                        Figura 5.  Modelo de Análise 

                        Fonte: elaboração própria 

 

A Figura 5 foi construída a partir da sequência em que se estruturam os relatos. Portanto, 

se apresenta a articulação conceitual e as dimensões de análise dos dados da tese, que identifica 
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as intenções e sentidos produzidos no contexto da discussão dos membros, com aporte dos 

autores supracitados, tais como Klienman (1985); Dubet, (1994); Hine (2015); Konizets (2014).   

Os termos tristeza, melancolia e luto do modelo representam o campo das emoções e 

experiências humanas, resultantes do contexto da relação humana. A explicação conceitual 

desse processo é fundamentando no conceito de “sofrimento social” de Kleinman; “experiência 

social” de François Dubet (1994). Essa representação gráfica do desenho metodológico da tese 

contribui para compreender, neste estudo etnográfico, que a dor psíquica resulta da experiência 

humana, e que pode ou não desencadear uma depressão.  

A pesquisa, nessa etapa, iniciou com a observação de um post sobre o tema. Nessa etapa, 

nem sempre o conteúdo apresentava-se tão nítido, quanto entre as pessoas acometidas pela 

doença. Para isso, no segundo momento, foram identificados os detalhes do relato, buscando 

entender o sentido e intenção do autor da postagem.  

No terceiro momento, buscando-se compreender a articulação entre os mundos físico e 

virtual, observou-se como os participantes da comunidade intervieram no debate: teor da fala; 

os conselhos e relatos da história individual com a doença; estratégias para convencer e ajudar 

o interlocutor do post; e narrativas de como o participante superou algumas dificuldades. Essa 

fase proporcionou a produção de dados em torno: a) da discussão que questiona a intenção do 

seu autor; b) dos modos como o coletivo acolhe o participante do sofrimento e lhe recomenda 

algumas atitudes que podem diminuir a dor. 

A participação dos interlocutores possibilitou o conhecimento da história dos membros:  

a) o itinerário terapêutico;  

b) os sentidos dados às emoções;  

c) a percepção sobre a depressão.  

 

Na sequência das falas, teve-se o cuidado de se identificar quando se tratava de 

sentimentos e emoções resultantes da tristeza, melancolia, luto ou depressão de fato. Essas 

emoções se misturavam, e, no processo da interatividade, as manifestações em torno delas se 

tornavam mais explícitas. Depois buscou-se compreender como tais emoções promoviam a dor, 

compreendida ainda no decorrer da pesquisa, como uma expressão advinda da alma e que 

refletia no corpo, e como a experiência da depressão era afetada por fatores das relações sociais. 

O enfoque foi dado ao conteúdo dos relatos sobre a depressão. Nesse sentido, tendo 

como referência as observações de campo, encontrou-se que prepondera o discurso psiquiátrico, 

religioso, o apelo emocional como esperança, dor, mas, também, como são tratadas questões da 

saúde: serviços de terapias, notícia sobre a prevalência da doença em diferentes faixas etárias e 
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gênero, de modo a tornar possível interpretar como a medicalização se manifesta nas falas dos 

membros da comunidade. 

Entretanto, quando se trata de informação sobre a saúde, é importante a construção de 

um caminho de análise dos sentidos que são disseminados. A depressão em ambientes virtuais, 

visando compreender esses sentidos, a partir da dinâmica das inter-relações dos membros, a 

difusão e como as motivações dessas relações permitem articular os contextos dessa “dinâmica” 

na rede, torna possível a produção de sentidos discursivos sobre a depressão.  

As postagens e comentários foram objeto de análise dos sentidos discursivos, através 

conversações mediadas pelo Computador (RECUERO; SOARES, 2012). Para a produção de 

dados, foram perseguidas as evidências de que, tanto o conteúdo das páginas, quanto as 

interações (comentários, curtidas e compartilhamentos, repostas e respostas das respostas) 

reforçavam e naturalizavam, ou não, a posição em torno da doença. 

O impacto no cotidiano das pessoas, com o surgimento dos sites de rede social, alterou 

a forma como as pessoas se relacionam, constroem significados e sentidos e percebem os 

valores. Além disso, os atores refletem nessas redes e influenciam sua construção e, com isso, 

reorientam os fluxos das informações que circulam nesses grupos (RECUERO, 2012). 

Para analisar os sentidos sobre a experiência de adoecimento, foram primeiramente 

observadas as interações online, buscando-se caracterizar os comportamentos; os argumentos 

dos participantes quanto ao cuidado, os estigmas, as emoções expressadas nos contextos 

interativos. Interessou também saber como os sujeitos adjetivam a depressão e como funcionam 

as normas, regras e as estratégias de regulação, na produção e ressignificação de sentidos sobre 

a depressão nas comunidades virtuais do Facebook.  

Na observação não participante, foi dada ênfase à interatividade quanto à forma, ao 

tempo, às repercussões na discussão e à forma de escrita, bem como às mídias utilizadas. Parte-

se de algumas categorias descritas a seguir: 

o Caracterização comportamental: se remete à agressividade, resistência ou adesão ao 

uso de medicamentos, ao cuidado médico; 

o Atitude como relação à doença: mutilação, suicídio, prática de higiene; desabafo; 

isolamento social, solidariedade, transgressão das normas do grupo; palavrões; 

o Argumentos dos participantes: religioso; científico, psiquiátrico, psicológico, 

cultural; 

o Sentimentos de exclusão: estigmas, percepção do outro, reações ao estigma, percepção 

de si quanto à questão estética e à incapacidade de ação, isolamento social; 
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o Linguagem: grafia (caixa alta ou baixa), o uso de emotions, hiperlinks, hipertextos, 

mídias (texto, áudio, vídeos e fotos), reprodução da situação de sofrimento; 

o Pertencimento ao grupo: tempo de presença virtual, relatos sobre o grupo e aos 

membros, as estratégias de relação social, nível de confiança; 

o Estratégias: superação dos sintomas da doença, terapêutica, assistência à saúde, uso do 

SUS, influência religiosa;   

o Os sentidos atribuídos às emoções: depressão, sofrimento, dor, corpo, horários do dia, 

familiares, amigos, psiquiatra, ambiente virtual, dormir, sono, vida, desejo de morte, 

tristeza e melancolia. 

 

Os referencias teóricos anteriormente apresentados possibilitaram identificar algumas 

categorias, analíticas e empíricas, para a compreensão da experiência de adoecimento de 

depressão, e as estratégias de enfrentamento dos participantes da comunidade no Facebook. 

Ao longo do estudo, emergiram da discussão e buscas feitas na própria página da 

comunidade do Facebook, categorias analíticas e subcategorias que se associavam às já 

existentes, formando um nexo de sentidos sobre o tema. Além disso, as conversações coletivas 

elucidaram os sentidos atribuído ao sofrimento depressivo; sobre como esses eventos têm efeito 

na vida social, bem como se reverberam nas redes sociais. 

A imersão no campo pautou-se nessas categorias de Hine, com foco na experiência da 

depressão. A temática da “solidão” emergiu a partir da observação não-participante das 

conversações com maior dinamicidade. Haja vista que esse recorte exigiu atualização do plano 

de análise da pesquisa, com surgimento de novas categorias.  

As narrativas selecionadas representam parte do imenso volume de falas sobre a solidão, 

ao longo da existência da comunidade, com um pouco mais de dois anos. A solidão é tida como 

disparador de sofrimento psíquico e emocional. Mas, também os posts fazem pairar a dúvida 

entre os membros, se esse sofrimento decorre da depressão ou da intenção de “chamar a 

atenção”, para um desabafo emocional.  
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6  DESCRIÇÃO DA COMUNIDADE FECHADA NO FACEBOOK SOBRE A 

DEPRESSÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar a característica da comunidade estudada, a 

partir da descrição do número de membros; publicações e interatividade; regras e normas de 

participação; período de existência do grupo; perfil dos administradores e moderadores. 

A comunidade do estudo, criada em 2016, compõe-se de dois mil trezentos e dois 

membros. A maioria é do Brasil, participando com dois mil cento e oitenta e dois participantes, 

apesar de ter membros de vários países.  

Os dados produzidos sobre a depressão nesta pesquisa resultaram de informação geradas 

a partir do site de rede social Facebook, e fornecidos pelos administradores. Com isso, deu-se 

relevância às publicações que indicam a dinâmica e flexibilidade da comunidade. Tais conceitos 

caracterizam como os membros da comunidade se relacionam, participam dos debates e migram 

ou de uma comunidade para outra, e como se dá a chegada de novos membros. Também 

apresenta um indicador da interatividade entre os membros, ainda que a imersão tivesse sido 

necessária para identificar os comentários, likes utilizados, aprovação ou não dos membros.  

 

6.1 COMO SE ORGANIZA A COMUNIDADE  

 

A comunidade tem seis membros administradores e dois moderadores. Entre os oitos, 

seis são mulheres e dois são homens. Todos dizem sofrer de depressão e de outros transtornos, 

e são engajados no trabalho virtual de acolher os membros que necessitam de apoio.  

Apenas os administradores da comunidade podem tornar alguém um administrador ou 

moderador, bem como removê-lo da comunidade. Também gerenciam as configurações da 

comunidade; alteram o seu nome e foto da capa; fazem configurações de privacidade; aprovam 

ou negam solicitações de participação; e removem publicações e comentários em publicações. 

O moderador tem como funções, aprovar ou negar solicitações de participação e 

publicações no grupo. Além disso, remove publicações e comentários em publicações, bloqueia 

pessoas do grupo, fixa ou desafixa uma publicação. Destaca-se que a administrador tem perfil 

para realizar todas essas tarefas. 
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6.1.1 Perfil dos participantes 

 

A comunidade fechada de depressão do Facebook, deste estudo, é composta por 2302 

(dois mil trezentos e dois) membros, até o fechamento da coleta dos dados. As mulheres 

preponderam com 77,5% (1784), enquanto os homens representam 22,5% (518) do total. Os 

números identificados, em relação a sexo x idade na comunidade, mostram a mulher prepondera 

em todas as faixas, refletindo os dados sobre a carga da doença divulgados pelos OMS e IBGE. 

Observe a figura 6 a seguir, apresenta a composição da comunidade por sexo. 

 

 

              Figura 6: Distribuição de membros por sexo. 

              Fonte: elaboração própria 

 

Na figura abaixo está apresentada uma comparação geral entre o quantitativo de pessoas 

do sexo masculino e feminino com depressão e afiliada a comunidade objeto de estudo.  

 

 
Figura 7: Distribuição de homens e mulheres, segundo a faixa etária. 

Fonte: elaboração própria  



80 
 

Entre a faixa etária de 18 a 24 anos, as mulheres aparecem 12,60% (291) contra 6,60% 

(152) dos homens. Observa-se uma tendência de as mulheres preponderarem em relação aos 

homens na participação da comunidade. 

Aqueles na faixa entre 25 a 34 anos correspondem a 22,70% (525) de mulheres e 4,3% 

(147) de homens. Entre 35 a 44 anos, 25,20% (581) mulheres contra 4,30% (100) de homens. 

Observa-se que nas duas faixas etárias as mulheres.  

As mulheres na faixa etária entre 24 a 44 anos têm maior presença no agrupamento 

virtual, enquanto as mais jovens (adolescentes, jovens >18 anos) tem menor presença. A figura 

8, a seguir, demonstra a participação feminina no total de membros da comunidade. 

 

 
Figura 8: Distribuição das mulheres, segundo a idade 

Fonte: elaboração própria 

 

A figura, acima, representa a maior a participação feminina na comunidade, mas deve-

se atentar-se para algumas peculiaridades. Os membros entre 13-17 anos representam 3,3% (76) 

dos membros, mas esperava-se que adolescentes nessa faixa etária preponderassem, devido à  

facilidade de adesão às redes sociais, ao uso de tecnologias digitais, bem como a prevalência 

no acometimento da depressão que, de acordo com a OMS, vem a ser expressivamente maior 

nessa idade, principalmente na prática de suicídio. Entretanto, há maior participação de 

mulheres jovens com idade entre 18-24 anos, representando 12,6% (291) em relação àquelas. 

No grupo de mulheres percebe-se que as adultas entre 25-34 anos compõem 22,7% (525), 

enquanto aquelas na faixa entre 35-44 anos, são 25,2% (581). Em síntese, as mulheres adultas, 

entre 25 a 44 anos, representam quase a metade do total de membros da comunidade, 47,90% 

(1106). 
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Outra peculiaridade foi a menor participação na comunidade das mulheres com idade 

maior entre 45 e maiores de 65 anos, que correspondeu a 13,40% (311) do total de membros, 

indicando, com esse dado, uma prática na internet  intergeracional, desde que essa faixa etária 

tem menor disposição para uso de tecnologias digitais para interagir sobre a temática da 

depressão. 

Entretanto, observamos que, entre os homens, os jovens representam um maior 

quantitativo, distinguindo-se daqueles apresentados sobre as mulheres. A figura 9, a seguir, 

demostra os dados produzidos sobre a distribuição dos homens segundo a idade.  

 

Figura 9: Distribuição dos homens, segundo a idade 

Fonte: elaboração própria 

 

Nota-se diferenças entre os dados produzidos sobre homens em relação às mulheres. Os 

dados sobre os jovens entre 18 a 24 anos, com participação de 6,60% (152), refletem a tendência 

desta faixa etária à maior adesão às tecnologias digitais, para interagir sobre a depressão.  

O quantitativo de jovens adultos, entre 25-34 anos, chega ao patamar de 6,40% (147), 

de modo que, os membros nas duas faixas etárias representam 13,00% (299), do total dos 

membros do sexo masculino.  

Contudo, diferente das mulheres, os homens entre 35 a 44 anos, representam 4,30% 

(100). A participação é ainda menor quando analisada a faixa etária entre 45 a 54 anos, com 

2,70% (62), ambas as faixas juntas alcançam 7% (162).  

Portanto, a diferença entre homens e mulheres na participação na comunidade denota 

realidades distintas, especialmente quanto às formas de se expressar na comunidade, 

diferenciando-se conforme a faixa etária. Enfim as possiblidades de entender, nas próprias falas 

as reações são distintas diante do sofrimento psíquico-emocional no contexto da comunidade, 

pelo fato de que, nas relações entre os gêneros, os temas sobre a experiência de ambos são 
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também distintos, principalmente para as mulheres, que enfrentam muitas outras dificuldades 

pertinentes à sociedade patriarcal. 

6.1.2 Membros da comunidade por país 

 

A origem dos membros por país possibilitou identificar a dimensão da rede da 

comunidade. Uma rede de conexão ampla, que transpassa as fronteiras do Brasil, como se pode 

ver no Quadro 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Distribuição dos membros da comunidade, segundo os países onde residem. 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 4, acima, evidencia que três países concentram o maior quantitativo de 

membros, Brasil, Portugal e Angola, que juntos somam 2.273 participantes. Destaca-se que, 

Países Membros 

Brasil 2182 

Portugal 48 

Angola 43 

Suíça 5 

Estados Unidos 4 

Espanha 3 

Moçambique 3 

Alemanha 3 

França 2 

Holanda 2 

Indonésia 1 

Argélia 1 

Reino Unido 1 

República Democrática do Congo 1 

Hong Kong 1 

Líbano 1 

Japão 1 

Itália 1 

México 1 

Canadá 1 

Paraguai 1 

Colômbia 1 

Guernsey 1 

TOTAL 2302 
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nesses países, as pessoas falavam a língua portuguesa, fato que pode contribuir para explicar a 

maior interação entre aqueles oriundos desses países, bem como corrobora a ideia de o quanto 

as tecnologias e mídias digitais contribuem para conectar atores de diferentes continentes, como 

América do Sul, Europa e África. O fato de essas pessoas estarem nesses países significa que 

são cidadãos nascidos neles, podendo ser brasileiros residentes por lá. Por exemplo, na 

comunidade estudada há uma participante brasileira que reside em Angola, e mostrou-se muito 

engajada na comunidade, no compartilhamento da sua experiência com o sofrimento psíquico, 

sempre apoiando outros membros.  

Assim, verifica-se que os membros da comunidade se espalham por vários países. Mas, 

é notável que o Brasil concentra o maior quantitativo de membros, em relação aos países que 

aparecem nas informações fornecidas. 

 

6.1.3 Membros por estado brasileiro (capital e interior) 

 

Para demonstrar a distribuição de membros por origem de moradia, buscou-se analisar 

esses números contextualizados entre a capital e o interior, vislumbrando entender o perfil 

dessas pessoas que se declaram com depressão, ou com necessidade de informação sobre esta. 

Essa análise também contribuiu para entender como pessoas com culturas distintas 

narravam seu sofrimento, utilizando-se de formas de expressão peculiares ao universo virtual, 

através de recursos audiovisuais; por fim, ajuda a compreender se a experiência da depressão 

dos membros da comunidade se relacionava com o contexto de estranhamento do outro das 

grandes cidades.  
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                  Figura 10: Distribuição de membros no estado de origem (capital x interior), Região Sul. 

                  Fonte: elaboração própria  

 

Será realizada a análise por região e começar-se-á pelo Sul do Brasil. A figura 10, 

apresenta a participação de 142 membros na comunidade. Dentre os três, o Paraná apresenta 

maior quantitativo, com 77 membros, com maior concentração na capital, mas com números 

expressivos no interior, superando o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Em 

seguida, se vê que o Rio Grande do Sul acompanha uma tendência de os membros morarem 

principalmente na capital. 

Todavia, quando comparados os totais da região, ainda que numa proporção menor em 

relação as capitais, chamou a atenção o uso da comunidade para compartilhar experiências, tem 

forte participação de pessoas de cidades do interior. Em seguida, veremos que a Região Sudeste, 

participa com 863 pessoas entre os quatro estados, de acordo com a figura 11. 
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            Figura 11: Distribuição de membros no estado de origem (capital x interior), Região Sudeste.  

            Fonte: elaboração própria  

 

A região Sudeste mostra a tendência de membros originarem-se das capitais, mas se 

observa uma pertinência de pessoas com origem das cidades do interior, haja vista serem mais 

próximas das capitais. No entanto, São Paulo apresenta o quantitativo igual de membros, entre 

capital e interior, bem como, dentre os três estados, superando Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

com 670 membros. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 267 membros, sendo que 199 estão 

na capital e 68 no interior. O estado de Minas Gerais apresenta um resultado inverso. As cidades 

do interior contam com 71 membros, superando a capital Belo Horizonte, em termos de 

participação de membros que se declaram com depressão. 

A região Nordeste apresenta dados mais significativos, quanto à concentração de 

membros que se declaram residentes nas capitais. Dos 154 membros da Região, apenas 10 são 

oriundos de interior. Na figura 12, pode-se observar a distribuição de membros no estado de 

origem. 
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Figura 12: Distribuição de membros no estado de origem (capital x interior), Região Nordeste.  

Fonte: elaboração própria  

 

A figura mostra que os membros da comunidade da Região Nordeste, em maioria, se 

concentram nas capitais, destacando-se aqueles oriundos do Ceará (35), pois todos eram de 

Fortaleza, que supera todas as capitais da região. Em seguida estão os membros da comunidade 

oriundos de Pernambuco (32), que, em sua maioria se dizem de Recife (27), constituindo-se na 

segunda capital com o maior quantitativo membros na Região. Nota-se que a participação do 

interior (5) é pequena, em relação à capital.  

A Bahia (25) ocupa a terceira posição, em quantitativo da participação dos membros.  

Apenas 20 (vinte) destes se dizem de Salvador e 5 do interior. Destaca-se que esses membros 

do interior da Bahia se declaram de grandes cidades regionais e com população com mais de 

100 mil habitantes. 

Quanto aos demais estados, o quantitativo de membros da comunidade é oriundo das 

capitais, como Maceió (11), São Luís (11), João Pessoa (10), Teresina (9), Natal (12) e Aracaju 

(9), confirmando a tendência de os membros originarem-se das nove capitais do Nordeste, 

sendo que, apenas Bahia e Pernambuco têm participação do interior. Pelo menos, o Sudeste e o 

Sul do Brasil têm a participação significativa de pessoas do interior. 

A região Nordeste, portanto, acompanha a tendência nacional, com uma peculiaridade, 

em relação a outras regiões. Os membros da comunidade são todos de capitais e com poucas 

pessoas de grandes cidades do interior.   
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Esta tendência também é percebida na região Centro Oeste e Distrito Federal (DF). Em 

maioria, os membros são das capitais dos Estados e de Brasília, com exceção de Goiás.  

 

 

Figura 13: Distribuição de membros no estado de origem (capital x interior), Região Centro Oeste. 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Entre as capitais do Centro Oeste, os membros de Goiânia (22) são os que mais 

participam da comunidade na região, mais que Campo Grande (11) e Cuiabá (7). Quando 

avaliado no contexto dos estados, apenas Goiás tem um quantitativo oriundo do interior (12) e 

os demais membros da região estão concentrados nas capitais. No Distrito Federal, Brasília (35) 

concentra a maioria dos membros, alcançando números maiores que a capital goianiense. 

Distintamente das regiões Sul e Sudeste, nas Centro Oeste e Nordeste a participação de 

pessoas do interior é notadamente pequena, pois dos 83 membros da comunidade, apenas 12 

são originários do interior dos estados nessas regiões. 

Na região Norte, as capitais concentram a maioria dos membros. Num total de 83 

membros, 71 são das capitais enquanto 12 são do interior.  
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  Figura 14: Distribuição de membros no estado de origem (capital x interior), Região Norte. 

  Fonte: elaboração própria  

 

Na região, o estado do Pará (24) é de onde mais se originam membros da comunidade 

de depressão. Belém (14) apresenta-se maior que as demais capitais dos estados e, quase 

proporcionalmente, pessoas do interior (10). Todavia, os estados do Acre (8) e Amapá (12), as 

cidades de Rio Branco e Macapá, respectivamente, apresentam dados preponderantes de 

membros originários das capitais, e sem nenhum do interior. Dos membros oriundos do estado 

de Roraima (6), todos são do interior.  

A análise da distribuição dos membros pelos estados, mostra especificidades. Há uma 

tendência de os membros da comunidade serem das grandes capitais, embora perceba-se que 

os participantes do interior do Sudeste e Sul são originários das Regiões Metropolitanas, com 

concentração populacional significativa.  

Interessante notar que os estados de Minas Gerais e Roraima apresentam maior 

participação na comunidade de pessoas do interior, superando os da capital.  

 

6.1.4 Interatividade na comunidade: publicações, comentários e reações 

 

A interatividade entre os membros representa um dos elementos mais importantes da 

comunidade, pois permite conhecer como os membros se relacionam e debatem os temas. Neste 

tópico, será apresentado o quantitativo de dias de maior interação na semana, com isso se 

explicitando um cenário dinâmico, cujos membros participam e reagem aos posts. Nesse 
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sentido, a figura a seguir, demonstra quais os dias da semana em que os membros estão mais 

ativos. 

 

               Figura 15 – Pico de Interatividade por dia da semana. 

                  Fonte: Elaboração própria    

 

De acordo com o gráfico acima, observa-se que domingo e segunda são os dias com 

pico de maior volume de conversações. Mas, entre terça e quinta-feira, percebe-se uma 

mudança nesses números, contudo, perdendo força nas sextas-feiras e sábado.  

Os dados apresentados sobre a comunidade possibilitaram compreender o seu perfil e a 

extensão dessa rede virtual. São pessoas de vários países, com maior preponderância de 

brasileiros, com a maioria residindo nas capitais dos estados. A mulheres com mais idade 

preponderam na comunidade, representando 77,5% em relação a 22,5% de homens.  

No próximo capítulo são demonstrados os temas abordados pelas pessoas, na sua 

maioria, residentes de grandes cidades do interior dos estados e de capitais, abordando a sua 

experiência com a depressão.  
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7 RELATOS NA COMUNIDADE FECHADA: SOLIDÃO, ESTIGMA E 

ANONIMATO 

 

Os relatos dos membros de comunidades fechadas do Facebook aproximam-se dos 

sentidos daqueles que sofrem de depressão. Haja vista a imersão no campo dessa pesquisa 

etnográfica que revelou sentidos, e particularidades do contexto social e familiar deles, 

inclusive as formas como reagem quando se encontram em situação de crise. Os relatos 

postados abordam as trajetórias de vida dos participantes, sem se restringir à doença. 

Neste estudo, os relatos formam uma unidade de sentidos sobre a solidão. Publicados 

de forma aberta, expõem a vida íntima dos membros, as suas experiências de sofrimento, a dor 

e os modos como se livram desta e do suicídio, vislumbrando ser acolhido pela comunidade. 

A natureza da solidão se expressa como o vazio que reverbera na dor. Permeia 

significações diversas que demarcam a experiência da depressão nas comunidades estudadas. 

Para Epimeteu, “nunca o vazio da solidão doeu tanto”, disse, remetendo à ideia de solidão como 

vazio. Sentido também evidenciado no relato de Maquereu, que relatou que há mais de uma 

década de depressão, a dor e vazio permanecem fortes nele. Desse modo, a mesma metáfora, 

nas três narrativas, torna visível o significado da depressão, em um contexto em que o 

anonimato serve como garantia de que os participantes não estão sendo “espionados” por 

pessoas do cotidiano, face a face.  

O anonimato tem a finalidade de proteger a identidade dos atores que receiam ser 

identificados no seu cotidiano, como alguém que sofre de depressão. Então, crê-se no sigilo da 

identidade nesse ambiente virtual, e na constante desconfiança sobre o lugar da fala do outro. 

Desse modo, Anaxárete disse ter uma conta fake no Facebook, assim como seus amigos. 

Algumas pessoas possuem perfil fake e outras não. “Eu adc [adicionei] de boa”. Com a intenção 

de manter o sigilo da identidade, geralmente um perfil fake possibilita práticas de exposição 

pública da intimidade, ainda que alguns membros mantenham o perfil “real”. Hemera declarou 

que está na comunidade porque queria encontrar alguém “[...] pra dividir ou pra que eu possa 

ajudar de alguma forma”, referindo-se às suas questões emocionais, para desabafar sobre seus 

problemas. 

Não é tão simples e nítido se a expressão do sofrimento é emocional, se decorre de um 

evento corriqueiro da própria vida ou da doença. Para Turkle (2011), trata-se de escritores que 

mantêm um espelho nos nossos tempos de complexidade. Segundo a autora, relacionamentos 

dos quais nos queixamos, no entanto, nos mantêm conectados à vida. Mas, na fronteira 
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eletrônica, forjamos conexões que nos trazem de volta a tempos antigos e a tecnologias 

anteriores. 

Esse argumento de Turkle reafirma a concepção de Hine de que as realidades (online e 

offline) não são dicotômicas, mas uma extensão entre essas formas de manter-nos interligados 

socialmente. Trata-se de espaços e realidades distintos, mas que se conjugam. Concebemos, até 

então, que as relações, na vida “online” da comunidade, são extensão da vida “off-line”.  

Os atores narram, de modos diferentes, como sofrem de depressão. Em algumas falas 

sistematizadas, subentende-se que o espaço da comunidade é percebido como um lugar onde 

os sujeitos se sentem entre pares. As pessoas com depressão estão mais dispostas a falar de si e 

de suas relações sociais, crenças, valores e estigmas sofridos no cotidiano. O modo de 

abordagem de situações da vida intimas deixa dúvida se haveria desconforto em conversar face 

a face, no espaço de convivência concreta.  

Os relatos retratam as histórias de vida de cada participante e são fios condutores da 

interatividade. O conteúdo dessas histórias expressa como o sofrimento depressivo impacta no 

cotidiano das relações sociais e interpessoais; na autoimagem, nas frustrações, descrenças e 

esperanças de superação da dor. Revelam como, diariamente, enfrentam os estigmas, as 

discriminações e o isolamento social. 

Assim, um conjunto de falas articula um nexo de sentidos sobre a depressão. A 

participante Cybele revelou que sente na pele o estigma por sofrer de depressão, principalmente 

quando tem gente que chama de frescura. Aqueles que não sofrem de depressão desconhecem 

o sentido e significado da doença para quem sofre. Assim, possibilitar um ambiente de fala e 

ajuda aqueles que se encontram no mesmo estado de saúde mental.  

As confissões na comunidade online, servem de expressão das emoções. Essas 

narrativas podem ser reais ou não. Mas, o que se percebe, como real, são as narrativas de que 

os sujeitos se sentem melhor, depois de participar desse espaço virtual, onde podem falar para 

aliviar a dor.  

O sentido de solidão nas falas gerava emoções de sofrimento psíquico-emocional, e a 

comunidade contribui para que seus membros possam ser acolhidos e, com os relatos das 

experiências coletivas, cada um possa contribuir para dar sentido para a sua vida, buscando 

equilíbrio e saúde mental, ao aliviar a dor. 
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7.1  DESESPERANÇA E INVISIBILIDADE NA EXPERIÊNCIA DA DEPRESSÃO 

 

O compartilhamento de experiências coletivas demarcou histórias de vida em curso na 

sociedade. Na nossa cultura, esses compartilhamentos tinham como conteúdo sistemas de 

valores, crenças, ideologia e características individuais. Para Hine (2015), a internet estimula 

abordagens reflexivas e auto etnográficas, concentradas sobre o sentimento de navegar na 

variedade de experiência nas diferentes mídias. A autora também destaca o potencial da 

experiência do etnógrafo para esclarecer aspectos tácitos da experiência de uma comunidade 

virtual.   

As narrativas, com a sua força implícita e peculiar, explicitam a possiblidade, para os 

membros da comunidade virtual, de retratar questões difíceis, da vida cotidiana, embora 

reveladas para quem nem mesmo se conhece. Por isso, o anonimato é fundamental, porque as 

falas podem, de modo espontâneo, dar sentido à experiência da depressão, ainda que seja difícil 

constatar de imediato as intencionalidades dos sujeitos, sem a imersão no campo, para seguir 

as trilhas deixadas por estes.  

Os relatos da experiência com a depressão na internet revelam os significados e 

sugerem, mais pragmaticamente, que quem busca a comunidade virtual do Facebook pretende 

encontrar alguma resposta para a existência de sua dor. Os efeitos nocivos a si mesmo, dados 

pelos problemas decorrentes da falta de saúde mental, bem como as dificuldades de encontrar 

meios para enfrentar os estigmas sofridos nas suas relações sociais face a face, mostram que o 

sofrimento psíquico vai além da doença.  

O post de Hímen da comunidade continha um texto, de sua autoria, com várias 

reticências. Postado em forma de cartaz, com fundo em cor rosa, esse ator colocou em dúvida 

se quem buscava a comunidade tinha depressão, ou queria chamar a atenção: “tem pessoas que 

querem ajuda, mas estão confundindo atenção com depressão”. O texto sugere que, se o 

objetivo for chamar a atenção, indica “solidão”, que também é parte da experiência com a 

depressão. Mas pode também revelar certo estigma, que cursa com isolamento social, sendo a 

motivação para procurar da comunidade virtual, a necessidade de expor as emoções. 

Uma outra postagem dá pistas para entender como é produzido o estigma. O participante 

Caronte relata a sua indignação com as falas e a falta de acolhimento dos filhos de sua tia, que 

sofre de depressão. Todas as vezes que lhe fazia visita, se deparava com os primos dizendo: 

“que ela está nesse estado porque quer”. Essa fala, desde já, revela o significado da 

invisibilidade e o estigma, decorrentes do desconhecimento sobre a depressão, talvez, ou 

mesmo por uma crença que a tome como verdade absoluta. A indignação de Caronte o motivou 
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a conclamar a comunidade virtual para debater a questão com amigos, conhecidos e familiares, 

com o intuito na sua própria fala, de “[...] ganharmos mais visibilidade e, consequentemente, 

mais compreensão”.  

A expectativa de se proteger do estigma e, ao mesmo tempo, encontrar meios para se 

amenizar a dor; compreender as razões da baixa autoestima e obter informações sobre a doença 

e o cuidado formam um conjunto de perspectivas nas interações entre os participantes da 

comunidade. 

A convergência de mídias permite que a expressão da dor possa ocorrer quase como 

um espetáculo. Isso é evidenciado em um post que traz um texto escrito e uma fotografia de 

uma mulher da comunidade. Com aliança na mão esquerda, revela que ela é casada. Com 

olhar distante e olhos avermelhados indicam ter chorado muito. A sua imagem sugere estar 

vivenciando uma emoção de tristeza, que se complementa ao interrogar: “sabe quando nada 

tem sentido?”, logo em seguida reafirma, “parece que você não existe!”. Estas expressões 

indicam uma percepção de falta de sentido para a vida. Segundo ela, o sentimento de dor e 

tristeza lhe consomem, “assim, tá? Eu nesse momento!” [triste].  

Entretanto, o fato de participar de uma comunidade virtual de depressão, não significa 

que diametralmente se sofre de depressão. O sentimento de “tristeza” surge como mais 

revelador, e a liberdade de exposição coletiva de si, e de suas emoções, como sugere Dubet 

(1994), os atores sociais sentem na forma de angústia, pela incapacidade de escolher, pois é na 

dor, mais que na felicidade, que tem o intuito de ser autor da sua própria vida. 

Essa confusão entre ter depressão ou estar deprimido, como um evento passageiro da 

vida, e não como um atributo do ser, é dramatizada. As emoções e a necessidade de uma 

racionalidade refletem, na fala de Moro sobre a decepção amorosa: “Eu queria ser um robô, eu 

estou cansado de amar, e não ser amado. Estou cansado, não aguento mais!” A ideia de rejeição 

se expressa em um texto em caixa alta que, na escrita da internet significa uma fala gritada, 

revelando certo desespero e a necessidade de ser ouvido. A vontade de “ser robô” é justamente 

a solução mental encontrada para evitar sentimentos negativos de si e da relação amorosa. Nas 

narrativas da história de vida de cada um, as experiências de outros membros convergem ou se 

conflitam. 

Deprimido com toda a situação, o sentimento de luto de Moro o levou a inquirir: “[...] 

como ter autoestima? como acreditar na felicidade? como acreditar em relacionamento, quando 

tudo é em função da aparência???!!!”. Ele se posiciona sobre a “autoestima” e a crença na 

felicidade e no relacionamento afetivo. Ele explicita a rejeição, mas nem sempre por causa de 

uma depressão. No entanto, fala-se de autoestima, da felicidade e da impossibilidade se manter 
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um relacionamento afetivo, por nunca ser amado. Ao citar a aparência, está se referindo à 

sociedade concreta, em que as práticas se reduzem ao modelo de comportamento e ao sentido 

da vida.  

Assim, evidencia-se que a auto rejeição e a descrença se misturam com outras emoções, 

repercutindo na decisão de continuar vivendo. Ele se sente “muito cansado [...] desse mundo”, 

pelo fato de dar o melhor de si a alguém, e ser rejeitado, “[...] pois aqui nesse mundo eu não 

fico mais”. A fala remete ao suicídio como meio para abreviar a vida, dar fim do sofrimento 

emocional e diminuir a solidão que sufoca. Mas, sente alívio da dor psíquica ao confessar para 

estranhos virtuais questões delicadas sobre a sua intimidade. De acordo com Turkle (2011), a 

internet é um lugar para simplificar e aumentar a experiência das pessoas. Cada história contada 

por uma pessoa compete com a de outras, já que todas as confissões são anônimas. A autora 

reconhece que, quando elas criam avatares, não são elas mesmas, mas expressam verdades 

importantes sobre si mesmas, pois “as declarações podem não ser verdadeiras, mas são 

verdadeiras o suficiente para os escritores se sentirem aliviados e para os leitores se sentirem 

parte de uma comunidade” (TURKLE, 2011, p. 230).  

A solidão causa sofrimento social, diz Orestes - "meu problema é solidão e nunca vai 

aparecer ninguém...”, e à descrença que o leva a perder o sentido da vida, “Só tô vivo ainda por 

causa dos meus gatos. Assim que conseguir deixar eles bem, adeus...”. Os gatos, os seus 

companheiros físicos, o desencorajam a tirar a própria vida por não crer que um dia será amado 

por alguém, poderá sair da solidão. O tema da solidão emerge continuamente nas conversações 

na comunidade, relacionada ao amor e à família. 

Assim, Maia declarou: “odeio [me] sentir só, emocionalmente...”. Essa ideia de solidão 

remete à falta de afeto, não somente a uma companhia física. A angústia o leva a se sentir 

“estressado, carente, infeliz e oscilante”, causando-lhe insatisfação pessoal e oscilação do 

humor. Necessariamente, não se trata de uma depressão, mas de uma emoção resultante dos 

eventos da vida e da própria existência. 

Ainda, percebe-se a solidão aumentando o sofrimento psíquico-emocional e, também, 

como um modo de exclusão social, o que fica evidente na fala de Aquiles: “Como é triste 

perceber que estamos sós, até mesmo no meio de tanta gente”. Refere-se às relações mantidas 

com seus familiares, amigos, vizinhos, entre outros que, possivelmente, têm ciência de sua 

depressão, e o isolam.  

Os achados explicitaram que os marcadores sociais como raça-etnia, classe social, 

diferenças de geração, hierarquia institucional, posições políticas, entre outros e, ainda, o fato 

de ser acometido por algum transtorno mental determinam o lugar da fala no ambiente de 
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relação face a face, conforme relatos dos próprios membros da comunidade. De acordo com 

Garcia e Silva (2011, p. 23), esses marcadores “são produzidos por meio de processos de 

aprendizagem que se fazem presentes nos discursos médicos, familiares, religiosos, 

pedagógicos, jurídicos e naqueles que circulam nos diferentes meios de comunicação”. 

Associado a esses marcadores identitários, o narcisismo também reflete em todas instâncias da 

vida, e tudo passa a ser um espetáculo, cuja subjetividade vislumbra ser saciada com os likes e 

comentários na página da comunidade do Facebook, resultante da dramatização do sofrimento 

psíquico. 

Em um dos posts analisados, Daphne questiona se o aumento de transtorno mental, 

dentre as quais a depressão, entre jovens, adultos jovens e idosos, na sociedade não se 

relacionaria com a solidão e o sentimento de fracasso. “Será que não é o isolamento social a 

que estamos expostos?”. O isolamento social emerge nas falas desses sujeitos de modo explícito 

e implícito. Além disso, a experiência de vida individual de cada um elucida as relações 

coletivas no âmbito dos seus espaços de convivência. As falas apontam para práticas de estigma 

que geram desigualdade e exclusão. 

O comportamento de manutenção da felicidade aparente com viés narcisista e 

individualista na sociedade, também possibilita a espetacularização da vida e do próprio 

sofrimento. Então, Daphne questiona: “[...] será que estamos realmente doentes?”. Destaca-se 

que um participante sinalizou esta confusão entre percepção de querer “chamar a atenção” e 

“ter depressão”. Mas ela propõe uma outra leitura da situação, remetendo à compreensão da 

sociedade que impõe uma “cultura de sermos o melhor”, que reflete na impessoalidade no 

mundo virtual “onde todos postam uma pseudo felicidade”.  

Esse fenômeno é estudado por Lefèvre (1996), que destaca o problema da infelicidade 

consumista. De acordo com o autor, “[...] todos nós sabemos que ela é um parente muito 

próximo da doença”. O consumismo tão característico das sociedades modernas, 

intrinsecamente é gerador de infelicidade, considerando que as pessoas felizes não consomem. 

A sociedade de consumo gera insatisfação, frustração, “[...] para que se possa estar, 

permanentemente, consumindo, e para isso a infelicidade torna-se por definição, à sociedade 

de consumo” (LEFÈVRE, 1996, p. 63).  

Essa constatação de que a felicidade, como fim último do ser humano, é forjada nas 

redes sociais virtuais e problematiza os objetivos de quem faz confissões para estranhos virtuais. 

Sutilmente se fala da doença, do vazio, da solidão, como uma prática comportamental que 

reverbera nas relações concretas e vice-versa. Disso nasce uma percepção sobre a doença que 

se relaciona ao estranhamento ou à exclusão de um outro que não carrega os marcadores sociais 
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estabelecidos pela sociedade. Nesse viés, a participante Medusa questiona: “será que doença 

não é a falta de contato humano?” Ela sugere uma causa da doença que é fomentada pelo 

isolamento social.  

Entretanto, há aqueles que optam pela solidão para proteger-se de julgamentos alheios. 

Tânato narra a sua fragilidade emocional, e como o significado da palavra esperança “ele 

esquece a cada dia”. Na sociedade contemporânea a solidão é fortalecida pelo individualismo, 

produzindo a invisibilidade de pessoas consideradas, dentre esses, anormais na sociedade, 

principalmente quando acometidos por algum transtorno mental. A solidão produz sofrimento 

social e sentimento negativo de si.  

A auto identificação do sujeito com a própria emoção talvez elucide essa ideia de solidão 

como sofrimento social. Hiperíon posta para a comunidade: “O meu nome é tristeza! Não como, 

não durmo, só sei chorar!” Toma-se aqui o sentimento como parte da identificação. Essa 

percepção de si afeta o corpo, o ciclo alimentar, o sono, o humor, indicando um estado 

depressivo. Enfim, emoção e corpo dialogam, um afetando o outro. 

Pã afirma que “O ser humano não foi programado para viver na solidão!”. Esta fala 

remete à constatação de que a sociedade contemporânea é real e não abstrata, e que tem como 

marca a “solidão”, às vezes até acompanhada de outras pessoas. É provável que essa situação 

de isolamento venha a ser uma motivação para se estar maior tempo online, nas comunidades 

virtuais. 

Desse modo, constata-se que a solidão emerge como noção de isolamento social que 

promove sofrimento psicoemocional. Em uma narrativa sobre a sua crescente crise depressiva, 

Júpiter diz não ter com quem se abrir: “Não tenho com quem contar!”, “[...] simplesmente as 

pessoas acham frescura”, por isso “não tenho ninguém para me ajudar”, complementa ela.  

Entretanto, a experiência comunitária, conforme observada no campo, remete à ideia de 

um lugar para aliviar a dor da solidão vivida, nesse mundo offline, das relações cotidianas, pois, 

ao estar no ambiente virtual, torna-se mais viável falar de si e da dor. Assim, como alguns 

colaboradores dessa pesquisa dizem, em outras palavras, se apoiam entre si na dor do outro, 

como uma forma de autoajuda. Ou seja, há uma reciprocidade que se manifesta nas relações, 

nesse encontro de anônimos, revelando uma espécie de biossocialidade. 

A desesperança aparece como desafio a ser enfrentado por quem sofre de depressão. 

Nessa trajetória de desafios, se faz necessária a compreensão da dinâmica da comunidade 

fechada, a partir de dois olhares que se convergem, evidenciando que o espaço virtual se 

constitui um lugar de acolhimento para pessoas com sofrimento psíquico.   
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7.2 OLHARES DE ATENA E AFRODITE SOBRE A DEPRESSÃO EM COMUNIDADE 

VIRTUAL FECHADA DO FACEBOOK 

 

Adentrar ao universo das comunidades virtuais fechadas no Facebook requereu uma 

postura de estranhamento no trabalho de campo, para compreender a teias de sentidos e 

significados que se articulam e se revelam na polifonia das falas. As teias se constroem a partir 

das histórias de vidas individual e coletiva, compartilhadas publicamente no espaço virtual 

(ciberespaço), dinamizando o apoio mútuo, como uma forma de amenizar a dor e reacender a 

esperança, de um dia tudo isso acabar, nem que fosse renunciando à própria vida. No capítulo 

a seguir, busca-se compreender os sentidos da depressão atribuídos pelos membros da 

comunidade. 

O auto apoio, a escuta coletiva, e o encontro consigo mesmo, a partir do que diz de si e 

do outro, permitem revelar a experiência com a depressão. Os registros dos membros da 

comunidade ampliam os sentidos atribuídos ao sofrimento. Simplificar a relevância desses 

espaços virtuais fechados, será o mesmo que negar a sua dinamicidade e efeito nas pessoas que 

sofrem.  

Estudar a depressão apenas na perspectiva da clínica, enfraquece a proposta de dar voz 

aos membros que escolhe tal comunidade para expressar as emoções. Desconsiderar os sentidos 

atribuídos, coletivamente, ao sofrimento psíquico e às dificuldades enfrentadas, por quem sofre, 

nas relações sociais face a face, é perder de vista a riqueza do relato e da experiência social 

desse sofrimento.  

São almas que anseiam por uma vida sem estigma e solidão. O que interessa nessa 

pesquisa são as histórias que se tornam coletivas, e como os atores, a partir das dores 

psicoemocionais vivenciadas, se motivam a estabelecer vínculos virtuais na comunidade. Dois 

relatos são destacados neste capítulo, para elucidar essas questões: as histórias de Afrodite e de 

Atena. Destaca-se que são olhares que se complementam, a primeira na condição de 

administradora da comunidade e a segunda na condição de uma participante de comunidade 

fechada.  Esse contraponto foi muito relevante, porque a percepção sobre esse universo se dá 

em lugares de falas distintos. Enquanto participante, o que ela vivenciou nos diferentes grupos 

pelos quais passou, lhe conferiu uma visão construída a partir de sua interação com seus pares. 

Atena disse que participava quatro comunidades virtuais no Facebook que interagiam 

sobre o tema depressão e outros transtornos. Dentre essas, administra uma, e, nesta 

especificamente, a sua atuação era sempre ativa e solidária ao sofrimento dos membros, assim 

como fica demonstrada na sua trajetória de mediação. 
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Ela é carioca, tinha 28 anos, casada, se autodeclarava parda e de religião “Cristã 

protestante”. Até então, onde nasceu ainda reside, em uma cidade com mais 450 mil habitantes, 

na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É enfermeira e, à época, 2016, 

encontrava-se desempregada, como reflexo do momento de crise política e econômica no 

Brasil, embora fosse muito qualificada profissional e academicamente. Mestre em saúde 

pública, e faz residência em saúde, numa grande universidade pública na capital fluminense.  

Entretanto, Afrodite é solteira, tem 33 anos, autodeclara-se branca e católica. Mora na 

cidade de Salvador, Bahia, onde também nasceu. É assistente social, com mestrado em Políticas 

Sociais, e, até o momento da entrevista, ela trabalhava para si, como autônoma.  

Desde 2016, Afrodite participava de comunidades fechadas no Facebook. Embora, a 

tendência dos membros de esconder o seu perfil real numa agregação virtual, mesmo assim ela 

usava a sua identidade, “porque se trata de grupos de ajuda, não é uma diversão”. No entanto, 

há de convir que outros preferem esconder-se, vislumbrando manter-se em sigilo quanto a sua 

saúde mental. 

Afrodite participava de uma comunidade e administrava outra, o que lhe permitiu uma 

reflexão profunda sobre o processo de adoecimento e o universo virtual como um espaço para 

expressão das emoções decorrentes da experiência com a doença. Assim, ela adverte, “acredito 

que vale a boa intenção, porém, muita gente que se propõe a auxiliar tal público, precisa se 

fundamentar mais sobre a doença, do contrário, pode até piorar a situação dos participantes 

depressivos”. 

Afrodite considera necessário o aprofundamento teórico sobre a doença e seus sintomas 

de modo que possa auxiliar as pessoas com crise psicoemocional. Essa postura resultava da sua 

preocupação com a situação de saúde mental dos membros, com receio de que viesse a piorar 

por falta de informação sobre o tema, pudendo dificultar o acolhimento adequado. 

No entanto, esta análise das informações e percepções fornecidas por ambas 

participantes da pesquisa foi objeto de análise e categorizadas e organizada por subtemas. O 

foco da análise foi na mediação e nos aspectos pertinentes à participação dos membros que se 

declaravam com depressão na comunidade; naqueles buscavam informações para lidar com o 

sofrimento psíquico de pessoas próximas; ou se aproximavam com interesses diversos. 
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7.2.1 A experiência da depressão na comunidade fechada no Facebook  

 

A história de Atena e Afrodite se mistura a muitas outras pessoas que contribuíram com 

este estudo. Atores que tiveram a coragem de continuar resistindo à dor da alma, como um 

sofrimento psíquico, e dispostos a construir laços de solidariedade entre si, como uma estratégia 

de enfrentamento da depressão. O sofrimento psíquico, contado por quem sofre, é diferente. E, 

quando todos apresentam as suas histórias, produz-se uma rede de significados e vínculos 

virtuais, gerando, por consequência, um sentimento de pertencimento à comunidade virtual. 

Haja vista, Atena se preservou ao falar sobre as suas impressões do que desencadeou a 

sua depressão, se restringindo a falar que tudo mudou em sua vida quando se manifestou o 

quadro de ansiedade social ou “fobia social”.  

Entretanto, Afrodite relatou sobre os primeiros sinais da depressão. 

[...] o primeiro sinal de depressão em que me deparei, foi a total insatisfação com meu 

próprio “eu”, logo, nada ao meu redor tinha mais [...] brilho de antes. Tudo era 

ofuscado, feio e doloroso. Tentei até me iludir, acreditando que superaria sozinha, 

mas, não tem condições, precisamos de alguém para nos ajudarmos.  

 

Afrodite destaca que a insatisfação com o próprio “eu” fez emergir percepções sobre o 

seu processo de adoecimento que, por sua vez, reconheceu que “[...] dói, é algo doloroso porque 

é real. Não soubemos descrevê-la, em alguns momentos, mas é real”. Há também uma 

percepção de um tempo que não tinha depressão, havia mais “brilho”, agora ofuscado pelo 

acometimento da doença.  

A Afrodite revela que a dor psíquica é real, por isso chegou à conclusão de que se iludiu 

quando pensou que “superaria sozinha, mas, não tem condições, precisamos de alguém para 

nos ajudarmos”. A ajuda é de um profissional e apoio de familiares e amigos. 

Afrodite sentia “apatia, pessimismo, vontade de não estar mais aqui, tudo se torna sem 

rosto, sem cor, sem expressão. Enfim, o que era “belo” se tornou “feio”, expressões que 

produzem significados atribuídos a depressão, como uma expressão de que “tudo se torna sem 

rosto, sem cor, sem expressão”.  

Os seus principais desafios enfrentados no cotidiano eram conviver com a depressão e 

“com seus altos e baixos”, referindo-se nesta expressão às emoções e ao humor. Todavia, ela 

sente certo alívio, pelo fato de não fazer “mais uso de medicações da cadeia de antidepressivos 

(que já é um avanço)”. Esse relato de Afrodite se sintoniza com inúmeras outras falas de 

membros da comunidade estudada, que tematizavam os efeitos adversos e colaterais dos 

medicamentos. Por sua vez, ao estar vivendo essa fase sugere certo alívio no enfretamento da 

doença e como uma alternativa de superação da dor psíquica insistente.  
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Todavia, ela considera como “principal desafio a ser enfrentado é lidar com o medo 

constante de uma recaída”. Esse dado novo foi fundamental para a ampliação da discussão sobre 

o medo, discutido no capítulo sobre a experiência coletiva com a depressão. O medo da recaída 

significa que é voltar para um estado emocional no qual se perde o controle das emoções 

advindas da depressão, precisando da ajuda de pessoas próximas.  

Portanto, o anonimato e a identidade são elementos que terminam motivando as pessoas 

com algum transtorno psicoemocional. 

 

7.2.2 Identidade e anonimato 

 

Atena sugere que a necessidade de ocultamento, ou reinvenção da identidade, é um 

modo encontrado por pessoas que sofrem de depressão para se livrar de preconceitos de pessoas 

próximas, como amigos e familiares: “[...] frescura”, “falta de Deus”, “falta do que fazer”, 

“toma vergonha na cara, que você não tem nada” são expressões que remetem a diversos 

sentidos assentados no contexto cultural dos membros, a saber: o senso comum subestima a 

doença; a religião e a promessa de cura da doença; a ausência de uma atividade profissional; e 

a questão moral e de caráter, em síntese, parecem ser geradoras de depressão. Tais expressões 

se apresentam como justificativas culturais para algo tão mais complexo. Além de fortalecerem 

a exclusão social e a invisibilidade.  

Ela argumenta que uma das formas em que o sofrimento psíquico é percebido pela 

sociedade, “faz com que tais doenças continuem sendo um “tabu” e as pessoas, sempre que 

possível, escondem-se, assumindo uma postura “socialmente aceita”, assim deixam de falar o 

que sentem”.   

Nas comunidades virtuais que tematizam a depressão, os membros falam de suas 

experiências vividas nas relações face a face. Nesses contextos relacionais, não há disparidades 

ou antagonismos, tampouco rupturas, mas a extensão de espaços de expressão das experiências 

com a depressão no cotidiano, que é silenciada pela banalização da doença. Nesse sentido, as 

mídias digitais favorecem a construção de possíveis “identidades”, mais próximas com a 

identificação, a fim de manter o anonimato do processo de adoecimento da depressão e de 

outros transtornos, frente àqueles que convivem frente a frente todos os dias.  

Quanto ao controle para adicionamento de membros com perfil falso na comunidade, 

Atena e os demais administradores, entendem que “[...] os perfis falsos são uma forma 

encontrada pela pessoa, em situação de sofrimento mental de se manterem anônimos”.  



101 
 

Eles não querem ser descobertos por amigos e familiares que estão utilizando o 

Facebook. Muitos relatam o receio de ter algum conhecido no grupo ou ainda do 

conteúdo das publicações serem públicas (o que não são). Em geral, os grupos são 

fechados, inclusive o que administro. Consideramos de extrema importância manter 

o grupo fechado e controlar as entradas de participantes, assim ficam mais à vontade 

para participar, se expressar, sem medo.  
 

O anonimato, de acordo com Atena, é uma opção para se manter preservada a sua 

identidade no grupo diante de amigos, familiares e conhecidos. Chama a atenção o fato de os 

participantes esconderem que tinha depressão mesmo diante de pessoas próximas. A 

comunidade fechada e o controle do acesso de novos participantes eram critérios adotados para 

que as pessoas ficassem à vontade para interagir com os outros membros da comunidade. 

Atena argumenta que “[...] perfis falsos não é um problema”, todavia, se “alguma pessoa 

mal-intencionada, querendo vender produtos e serviços ou “passar cantadas” nas mulheres”, 

eram aplicadas medidas como advertência ou banimento do grupo. Nas entrelinhas, essa prática 

era recorrente na comunidade, mas outros que agiam a partir de parâmetros ideológicos. 

Nesse sentido, Atena revela que existem grupos que atuam em torno de causas sociais 

como gênero, étnico-racial, orientação sexual, crenças religiosas, ideologia política. Quanto 

questionada sobre como os administradores e moderadores atuam na medição, Atena responde: 

Existem diversos grupos, mas o que administro é sobre depressão, ansiedade e fobias. 

No entanto, essas causas estão presentes na forma da nossa política pois qualquer 

preconceito, discriminação e desrespeito as questões de gênero, etnia, orientação 

sexual, religião, ideologia política e outras causas é infração grave e quem cometer tal 

infração será banido, e dependendo do caso, denunciados ao Facebook. 

 

Pelo que se vê, as questões que atingem as minorias sociais demonstram, quando 

constatadas práticas de natureza supracitada, um rigor na aplicabilidade da regra, indicando que 

os responsáveis se posicionam de modo mais próximas dos movimentos sociais, em defesa 

desses segmentos.  

As pessoas com algum tipo de transtorno buscavam a comunidade virtual como apoio 

no enfrentamento das formas de exclusões e estigmatização nas relações cotidianas, porque se 

torna 

[...] mais fácil encontrar nas mídias sociais outras pessoas em situações semelhantes 

que no cotidiano. E, quando encontram um grupo de pessoas que sofrem mentalmente 

devido algum transtorno, há um sentimento de pertencimento, forma-se vínculos e 

essas mídias sociais passa a ser uma rede de apoio para essas pessoas.  (ATENA, 

2018) 

 

As mídias digitais constituem um meio pelo qual os atores da comunidade fechada 

ressignificam a sua identidade, para se proteger de estigmas já vivenciados nas suas relações 

face a face. E os possibilita experienciar uma sensação de segurança ao que se pretende narrar 
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sobre si, das suas relações cotidianas e do sofrimento psíquico-emocional, numa comunidade 

fechada.  Ao compartilharem coletivamente as suas vivências com a doença e as emoções 

resultantes desta, mas também a experiência do outro (semelhante), contribuem para todos 

encontrarem caminhos para o enfrentamento do processo de adoecimento, e dos próprios 

estigmas sofridos no cotidiano das relações na sociedade. 

A utilização das mídias digitais por pessoas com a depressão, assim como sugere Atena, 

motiva a procura por comunidades virtuais. Ela enfatiza, inclusive, ser mais fácil encontrar 

outras pessoas em estado de saúde semelhante nas redes sociais do que no cotidiano das relações 

face a face.  

Revela-se aqui que, nesse contexto contemporâneo em que se desenvolve a pesquisa, o 

virtual caracteriza-se como meio para amenizar o sofrimento de sujeitos deslocados nas suas 

interações sociais cotidianas, por sofrer de depressão, sejam estas no âmbito do público ou 

privado. A realidade virtual possibilita aos atores o compartilhamento de sentimentos, valores 

e emoções, beneficiando-se do anonimato, desde quando pode reinventar a sua identidade e da 

autoajuda coletiva. A comunidade funciona como uma rede de apoio na amenização do 

sofrimento psíquico-emocional, como uma espécie de ‘lugar terapêutico’ num coletivo de 

“semelhantes”.  

Essa semelhança não se restringe à doença, mas a outros aspectos que caracterizam a 

vida cotidiana de quem sofre. Nesse trânsito, entre as interações nos espaços físicos ou virtuais, 

a experiência da depressão, de acordo com Atena, motivava a busca cada vez maior pelas 

comunidades, que assim testemunha: 

[...] a busca por apoio e ajuda de pessoas que passam pela mesma situação pois sabe 

que será compreendido, ouvido, suas falas serão ouvidas com respeito e seriedade e os 

demais irão ajudar com suas experiências e assim, não se sentirão tão sozinhos como 

antes sentira.   

 

O apoio e a ajuda de pessoas que passam pela mesma situação era o elemento que 

garantia que o membro seria compreendido, ouvido. Suas falas eram ouvidas com respeito e 

seriedade e os demais os ajudavam com suas experiências e assim, não se sentiriam tão sozinhos 

como antes sentiram.  Desse modo, essa informação se apresenta indicadora de como os 

vínculos são estabelecidos e como se produz o sentimento de pertencimento na comunidade.  

Entretanto, um leque de possiblidade explica como o acolhimento, o respeito e a seriedade na 

expressão das emoções na realidade virtual se contrapõem ao que se vivencia nas relações face 

a face.   



103 
 

Entretanto, dois movimentos complementares fortalecem os veículos e o sentimento de 

pertencimentos. Primeiro, as experiências dos demais com a depressão, compartilhadas 

coletivamente, sinalizam estratégia de convivência, bem como enfrentamento dos desafios 

postos pela doença. O sentimento de isolamento se ameniza, pois não se sentem “[...] tão 

sozinhos como antes sentira”.   

A ideia que aqui se expressa remete à existência de isolamento social da pessoa com 

depressão no cotidiano e podia virtualmente ser amenizada, quando encontra outras em 

condições semelhantes para ouvir e compartilhar emoções, resultantes do sofrimento psíquico, 

como uma ação de reciprocidade interativa.  

Essa noção de reciprocidade interativa foi construída a partir da análise dos dados. 

Entendeu-se que, no decorrer da interatividade entre os membros, são formadas teias de 

significados sobre a depressão e compartilhadas através da interatividade entre os membros. 

Esse processo interativo propicia o estabelecimento de vínculos virtuais, desde quando essa 

ação de reciprocidade vai se aprofundando, ao longo do tempo de engajamento dos membros 

da comunidade. Para Afrodite, o estabelecimento de vínculos virtuais sempre se restringe ao 

espaço virtual, “posso até estar enganada. A não ser que você aborde algo sobre sua vida que 

surja curiosidade”.  

Pautando-se nas observações do campo e nas informações fornecidas por Atena e 

Afrodite, pode-se concluir que esses vínculos existem, desde quando a partilha da experiência 

com a depressão seja uma necessidade de quem participa da comunidade. Essa ação de 

reciprocidade interativa implica na existência de conversações entre os membros, para se 

manter ativa a discussão e permanência dos membros. 

Conquanto, as pessoas participam da comunidade e, dificilmente, se desligavam dessas, 

de acordo com a percepção de Atena. Todavia, ela reconheceu que alguns desligamentos eram 

motivados por tais razoes: “[...] pessoa encontrou algum conhecido no grupo, ou se desentendeu 

com alguém ou foi banido por infringir as regras de convivência do grupo”. Observa-se que, 

praticamente, Atena indica uma tendência de desligamento da comunidade, representada no 

quadro a seguir, elaborado a partir de algumas variáveis que emergem na dinâmica da rede de 

relações comunitária.  

O quadro a seguir sistematiza indicadores que propiciam a dinâmica e flexibilidade no 

contexto da comunidade, considerando a permanência, movimento de saída e entrada de 

membros. 
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MOTIVO DO 

DESLIGAMENTO 
EXPLICAÇÃO 

O anonimato  “pessoa encontrou algum conhecido no grupo” 

Os conflitos relacionais  “se desentendeu com alguém” 

As sanções normativas “foi banido por infringir as regras de convivência do grupo”; 

A escolha grupal 
“ainda pode ser que participe de diversos grupos e se identificou 

mais com um ao outro, daí sai do grupo”.   

Quadro 5 – Significado dos termos  

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da entrevistada. 

 

O quadro acima elucida essa dinâmica e flexibilidade pautada em conflitos, infração de 

regras e questão de anonimato. Isso explica também como o sentimento de pertencimento vai 

se constituindo e, com isso, fortalecendo os vínculos. Para isso, o esforço dos administradores 

e moderadores era de manter essa coesão entre os membros que significava também, quando 

necessária, a aplicação de sanções normativas para quem infringisse as regras da comunidade.    

O relato de Atena ajudou a compreender essas práticas. Constatou-se que existem 

mecanismos para se proteger a identidade dos membros da comunidade virtual, desde quando 

o anonimato seja garantido. Nesse sentido, o movimento de participação, de entrada e saída da 

comunidade, explica-se a partir dos conceitos de dinâmica e flexibilidade, ao mesmo tempo que 

colabora para o entendimento da noção de ação de reciprocidade interativa, já discutida mais 

acima.  

Conhecer como as pessoas utilizavam as tecnologias digitais possibilita compreender a 

dinâmica e a flexibilidade como lógica de ação das redes sociais. Segundo Martino (2005) 

entende-se por dinâmica, a forma de interação entre os participantes de uma rede, ou seja, o 

movimento existente nesta em torno da quantidade e o tipo de conexões estabelecidas entre os 

participantes. Enquanto a flexibilidade, para o mesmo autor, refere-se aos laços existentes numa 

rede, considerando que os vínculos criados podem ser transformados por serem fluídos e 

rápidos, porque são estabelecidos conforme a necessidade em um momento, podendo se 

desordenar num instante seguinte. 

Apesar de muitas vezes as pessoas buscarem apoio na comunidade fechada, na 

expectativa de encontrar pares com situação semelhante, conclui-se que o anonimato somente 

não garantiria a permanência dos membros na comunidade, mas também se esperava que nela 

não participasse conhecidos do espaço de convivência social.  

A decisão de Afrodite de integrar uma comunidade fechada no Facebook, por sua vez,  

decorreu da possibilidade de se manter a “privacidade, para evitar o conceito preestabelecido, 

mas tem uma razão para isso. Segundo ela   
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Podem olhar suas postagens e pensar: “essa criatura que parece tão bem, tem 

depressão”? Fazendo uma analogia, na era vitoriana, os mortos eram fotografados 

como se estivessem vivos, alguns era visível a morte, outros, pareciam tão vivos 

quanto o próprio fotógrafo. 

 

Uma comparação muito inteligente, mas que remete à noção de autoimagem 

representada cotidianamente, para não sofrer julgamento do meio social. Manter em sigilo a 

privacidade, uma expressão relacionada a noção de anonimato, constituiu um critério de 

permanência na comunidade, mas também uma estratégia de autoproteção contra os 

julgamentos alheios nos seus espaços de convivência face a face. 

Contudo, as pessoas próximas, entre os quais familiares e amigos, não se posicionavam 

sobre a sua experiência com a depressão, “não comentam sobre o assunto”, afirma Afrodite, 

que justifica: “a depressão é muito “ subjetivada “, então quando você faz de conta que está 

tudo bem, mesmo se autodestruindo, ninguém vai acreditar que você é uma pessoa depressiva”. 

Dito desse modo, e, comparando com os relatos dos membros da comunidade estudada, 

a subjetivação à qual Afrodite se refere, principalmente vivenciada por quem tem depressão, 

representa um silenciamento necessário para conviver nos círculos sociais que podem 

estigmatizar a pessoa por ser acometido pela doença. Por isso, ela diz: “faço a questão de 

lembrar que temos que ter toda cautela para mostrar, até mesmo verbalizar que estamos no 

processo de depressão, pois, podem achar que você quer chamar atenção”. 

A expressão “chamar a atenção” utilizada para se referir a uma situação emocional ou 

de saúde sugere um modo sutil de manifestar o preconceito contra quem sofre de depressão. Os 

significados atribuídos à saúde, doença e ao cuidado, assim como aos modos de resistências 

contra os julgamentos alheios relacionam-se aos determinantes culturais. Todavia, uma espécie 

de via dupla intercomplementar se apresenta possibilitam aos atores com depressão. Uma para 

resistir, ao mesmo tempo em que se simula um estilo de vida mentalmente saudável e 

equilibrado no convívio face a face; outra via se busca, para a aliviar a dor, espaços virtuais 

fechados. De fato, esses espaços possibilitam o anonimato da identidade e o sigilo ao que se diz 

e se ouve no âmbito da comunidade virtual, com isso configurando-se uma forma de resistir ao 

sofrimento resultantes desses determinantes geradores de preconceitos, bem como a mediação 

tecnológica dá a sensação de liberdade para expressar emoções e manutenção de vínculos 

virtuais sem compromissos e responsabilidades comuns nas relações presenciais. 

Ademais, além do terapeuta, cresce a necessidade de alguém para desabafar é recorrente 

na sociedade contemporânea. Nesta impera a solidão, o distanciamento social e o 

individualismo que reverberam na subjetividade dos atores sociais. Na falta de ouvintes 
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solidários para suas angústias e dores da alma, esses atores buscam as comunidades virtuais 

como uma possibilidade de expressão de suas emoções frente ao estranhamento do outro nas 

relações sociais contemporâneas.  

Entretanto, o anonimato fortalece a permanência dos membros na comunidade, criando 

uma sensação de pertencimento e confiança. 

 

7.2.3 O pertencimento 

 

A experiência de Atena em comunidades virtuais se inicia no Facebook, quando se 

manifestou o quadro de depressão e ansiedade social, ou “fobia social”. Daí então, ela revelou 

que o seu quadro de saúde mental foi determinante   

[...] para que buscasse outras pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. 

Quando entrei em um determinado grupo, tive o sentimento de pertencer àquela 

comunidade virtual, pessoas se sensibilizavam aos meus relatos, me ofertavam apoio, 

escuta e faziam não me sentir sozinha, afinal, outros estavam na mesma situação.  

 

Nesta fala de Atena se revela a existência de sentimento de pertencimento e vínculo 

social na rede virtual da comunidade. Ali, alguns caminhos se apresentavam para se interpretar 

algumas expressões que remetiam a uma espécie de vivência, que serve de “apoio emocional 

coletivo”, por não o ter encontrado nas relações face a face. Tais expressões são representativas: 

a) “pessoas se sensibilizavam aos meus relatos”; b) “me ofertavam apoio, escuta”; e c) “faziam 

não me sentir sozinha”. Tais expressões e percepção da comunidade sugerem que acolhimento 

e apoio eram parte de um contexto das conversações, bem como era diminuída a sensação de 

solidão. 

Duas categorias emergiram nessa análise: o pertencimento e os vínculos virtuais que se 

desenvolvem, a partir de dois aspectos se complementares. Primeiro, a compreensão dos 

sentidos: “pessoas se sensibilizavam aos meus relatos”, o que implica em se dispor a imergir 

nos significados atribuídos à doença e seus sintomas relatados nas relações em rede, a partir do 

reconhecimento do seu sofrimento, se apresenta como um pressuposto de aproximação da 

pessoa à comunidade.  

Assim, para a compreensão da experiência com a depressão, embora tratando-se de algo 

intersubjetivo, implica reconhecer as peculiaridades de sentidos coletivamente atribuídos a 

doença. Isso porque, nessa teia de significações, perpassa a sensibilidade do ator que vive e do 

interagente que compartilhas as suas emoções. A comunicação em rede permite que 

emissor/receptor troquem papéis constantemente a partir da temática que motivou a adesão à 
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comunidade. Então, o sofrimento compartilhado com quem se encontra na mesma situação de 

saúde mental fortalece o sentimento de pertencimento. 

O segundo aspecto, “me ofertavam apoio, escuta e faziam não me sentir sozinha”, 

remete a outro sentido que implica na necessidade de “apoio” e da “escuta”, indicando que isso 

atenua a sensação de solidão vivida no enfrentamento da depressão e, às vezes, estigmas 

sofridos nas relações face a face com a família, os amigos, vizinhos entre outros. Para quem 

não sofre de algum transtorno, o olhar sobre a depressão reflete algo mais próximo do que se 

concebe como “normal” e “patológico”, no contexto de medicalização da sociedade, 

produzindo assim estigmas e exclusão social. 

Então, participar da comunidade e por ela se responsabilizar, era uma forma de ganhar 

força para enfrentar a exclusão por sofrer de depressão. Então, Atena mostra os motivos que 

lhe levaram a atuar como administradora da comunidade. Ela diz que fez “amigos, uns deles 

criaram um outro grupo mais específico para depressão e me convidaram a ajudar como uma 

das administradoras”. Os amigos que ela se referiu foram aqueles virtuais da então comunidade 

formada no Facebook. Atena complementa “[...] aceitei o convite e estamos até hoje 

conduzindo o grupo, nos ajudando”. Esta ideia aqui apresentada remete à ajuda mútua como 

um elemento que fortalece os vínculos comunitários.  

Nesse estudo, teve-se o cuidado de averiguar os indicadores de interatividade da 

comunidade, quanto ao número de post, comentários e likes, para avaliar a participação dos 

membros. Tratava-se de uma comunidade nova, com um pouco mais de dois mil membros, 

porém com maior engajamento dos membros. Observamos uma disponibilização de dados, que 

a partir de categorias de análise foram analisados.  

Observou-se que o número de interatividade na comunidade foram baixando, ao longo 

do período da pesquisa. Isso em decorrência do fato de estar: “[...] atuando principalmente agora 

em grupos do WhatsApp, isso pode explicar um pouco o fato do grupo do Facebook está pouco 

ativo”. O uso desse mensageiro, aproxima mais os membros, tendo em vista que interatividade 

ocorre diretamente por telefone, tecnologia de usabilidade diária.  

Contudo, Atena justifica que o uso WhatsApp, “[...] era por entendê-lo como espaço de 

comunicação mais rápida. E para aqueles com depressão, uns até mesmo com risco de suicídio, 

o tempo é ouro, então temos esse espaço”. Aqui se apresenta uma perspectiva de ampliação dos 

espaços de interatividade e fortalecimento dos laços entre os membros, além de ser um canal 

para ajudar aqueles em risco de suicídio.  

Disponibilizado para o público em 2009, o WhatsApp é uma ferramenta 

multiplataforma de mensagens instantâneas, específica para smartphones e celulares. Esta 
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tecnologia possibilita uma comunicação mais rápida entre os usuários (DE SOUZA, 2015).  

Segundo reportagem publicada no Jornal Folha de São Paulo, em 2018, o aplicativo foi utilizado 

por mais de 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo e, semente no Brasil, cerca de 120 milhões 

(FOLHA ONLINE, 2018).  

O WhatsApp além do Facebook, de acordo com Atena, serve para  

[...] ajudar as pessoas. Dá suporte. Nesse espaço realizo diversas orientações voltadas 

para a saúde mental, mas dependendo do caso, orientamos uma busca imediata a um 

profissional psiquiatra e/ou psicólogo, falamos do CVV (Centro de Valorização da 

Vida) e passamos os contatos e endereços dos mesmos. 

 

Como se observa no relato de Atena, esse grupo do WhatsApp serve de suporte, 

orientação sobre o cuidado em saúde mental com profissional. Essa função, além do site, leva 

a concluir que o uso de tecnologias de comunicação instantânea fortalece os laços entre os 

membros, entre os quais os moderadores e administradores. 

A instantaneidade da comunicação toma corpo com o uso de mensageiros, como 

WhatsApp, exigindo para maior acesso e interatividade além do Facebook, as tecnologias 

móveis. 

A tecnologia de acesso e navegação mais utilizada por ela para participar dos grupos é 

o Wi-Fi, celular ou computador. Haja vista, as tecnologias móveis terminam redimensionando 

a relação entre espaço físico e virtual devido a sua mobilidade.  

Para além do Facebook, o WhatsApp tem sido uma extensão ciber/espacial de apoio, 

por permitir, segundo a entrevistada, um contato mais direto através das tecnologias móveis, 

bem como para atender necessidade de apoio em tempo mais urgente. 

As tecnologias móveis modificam a forma de acesso e a recepção das informações 

disseminadas na rede. A peculiaridade da realidade virtual, mediada por Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), ressignifica as relações sociais e possibilita a reinvenção de 

identidades em comunidades virtuais fechadas no Facebook que abordam temas sobre a 

depressão. 

Então, o sentimento de pertencimento é fortalecido a partir da noção de reciprocidade 

interativa, como ação de escuta e acolhimento coletiva e virtualmente. Para participar da 

comunidade, critérios de acesso. 

 

7.2.4 Acesso e permanência na comunidade e relações na comunidade 

 

Havia critério interno definido pelos administradores para adicionar novos membros à 

comunidade. Segundo Atena, “o critério utilizado é possuir algum tipo de transtorno mental, 
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como depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade entre outros”, com isso aumentando o 

leque de possiblidades para adesão de novos membros.  

Mas há espaço para aqueles “[...] ainda expressar o desejo de participar para conhecer 

melhor esses transtornos com a finalidade de ajudar diretamente alguma outra pessoa”. A 

experiência de pessoas que entram no grupo para ajudar pessoas próximas, muitas vezes 

revelam incapacidade para lidar com os sintomas apresentados pela depressão. Nesse sentido, 

testemunha Atena: “já aconteceram diversas situações em que pessoas pedem para ser 

adicionadas ao grupo por ter algum filho, irmãos nessas situações e a pessoa quer aprender 

sobre as doenças e aprender como lidar com o familiar ou amigo próximo”. 

A realidade virtual constituiu um espaço de repercussão das percepções da realidade 

face a face. Para justificar a adesão das pessoas à comunidade, Atena argumenta que “a relação 

está baseada na solidariedade, na ajuda mútua, na empatia; as pessoas são muito sinceras ao 

falar de si e de suas questões. Sempre se sensibilizam com as causas um do outro”. A 

sinceridade para falar de si e de suas questões as quais ela se refere, era propiciado pelo tipo 

ambiente virtual considerado fechado e a existência de crença dos membros de que isso é 

suficiente manter a identidade velada.  

Atena reforça a satisfação dos membros em participar da comunidade, porque contribui 

para diminuir a sensação de exclusão e estigma. 

[...] são muito bons no sentido de encontrar outras pessoas em situações semelhantes. 

Ainda mais devidos as doenças mentais serem estigmatizadas ou ser banalizadas pela 

sociedade, tratadas muitas vezes como “frescura” “falta de Deus” “falta do que fazer” 

“toma vergonha na cara, que você não tem nada.  

 

Ela indica um comportamento que pode representar uma tendência de crescimento do 

quantitativo de membros das comunidades virtuais no Facebook, com vista a encontrar pessoas 

em situações semelhantes, bem como criar forças para enfrentar a estigmatização e banalização 

pela sociedade para sofrimento psíquico e emocional.  

Para Martino (2005), a tecnologia permite encontrar interlocutores virtuais com mais 

facilidade do que poderia ocorrer nos espaços físicos. Isso nos permite conjecturar que esse 

sentimento de pertencimento e os vínculos formados, de acordo com que Atena nos diz, se 

fortalecem na interatividade, por meio do compartilhamento de informações sobre o sofrimento 

psíquico-emocional, também ressignificados através da convergência de mídias como meio de 

formação da dessa “rede de apoio”.  

Entretanto, as motivações que as pessoas apresentam para participar do grupo são 

diversas. A começar “[...] se identificam com o título e a descrição do grupo”. É importante 

destacar, nessa descrição ali, já se esboçava um conjunto de regras que sinalizavam aspectos 
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que remetiam à percepção de administradores e moderadores empenhados, cotidianamente, em 

mediar os acontecimentos de todos os matizes na comunidade virtual. 

No entanto, Atena destaca que  

A maior parte são pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, 

principalmente depressão, e buscam ajuda e apoio em seus pares, em outras pessoas 

nas mesmas condições para compartilharem suas vivências com o transtorno, com o 

tratamento, com as relações interpessoais e familiares. 

 

Nesta fala de Atena, duas perspectivas analíticas, a saber: a) uma a comunicação entre 

os interlocutores, mantida na rede, permite esse encontro de interesses de pessoa com 

depressão; b) a expressão “buscar ajuda e apoio em seus pares” sinaliza que a filiação de um 

membro a uma comunidade se relaciona com a experiência da depressão, no seu cotidiano, 

apostando na comunidade fechada como lugar de expressão, aparentemente mais livre, para o 

seu sofrimento e como uma forma de amenizar a sensação de solidão.  

Associada a essa perspectiva supracitada, Atena destacou que as pessoas, nas mesmas 

condições, se agregam na comunidade fechada “[...] para compartilharem suas vivências com 

o transtorno, com o tratamento, com as relações interpessoais e familiares”. É possível observar, 

nos debates públicos da comunidade, quatro dessas categorias emergidas no campo e na 

entrevista. Para compreender esse aspecto, o quadro abaixo apresenta subcategorias de análise 

das vivências, apontadas por Atena: 

 

VIVÊNCIAS SENTIDO 

Transtorno Refere-se aos sintomas e emoções advindas do transtorno. 

Tratamento O itinerário terapêutico. 

Interpessoais e familiares Como reage socialmente com as pessoas próximas. 

Quadro 6. Contexto das Vivências e Sentidos atribuídos 

Fonte: elaboração do autor a partir da entrevista.  

 

 

No quadro acima, emergem na visão de Atena três “vivências” que remetem ao sentido 

de existência entre os mundos que se misturam e se expressam, a partir da experiência com a 

depressão. Essa ideia de “vivências” nasce e se desenvolve como um resultado das relações de 

pessoas com depressão ou deprimidas, melancólicas, triste ou em luto, porém silenciadas no 

cotidiano das relações face a face. 

Portanto, havia um critério de acesso, mas o dia a dia virtual era retroalimentado pelos 

temas discutidos que dinamizavam a interatividade. Era a partir desta que era possível 
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compreender a aplicabilidade das sanções de acordo com as relações virtuais mantidas na 

comunidade.  

 

7.2.5 Temas, interatividade e aplicabilidade das regras  

 

Os temas mais discutidos na comunidade, segundo Atena, são em torno de “uso de 

medicação, efeitos adversos e colaterais; problemas em relações familiares e com parceiro(a); 

problemas com trabalho, autoestima e o lidar consigo mesmo”. Essa tendência foi observada 

na interatividade entre os membros da comunidade, onde essas questões eram tratadas com 

detalhes e emoções.  

A interatividade era observada pelos mediadores e administradores, deixando os 

participantes interagirem entre si: “também interagimos com ajudas, dicas, com experiências 

pessoais”. Todavia, no caso de temas que infringem as regras do grupo, algumas ações são 

acionadas por eles/as: “dependendo da infração: advertência, advertência e exclusão de alguma 

publicação, e banimento (expulsão do grupo)”. Isso mostra que existem normas e regras que 

têm que ser cumpridas, visando manter a coesão social da comunidade virtual. 

Havia um procedimento caso violassem as regras. O banimento de um membro na 

comunidade ocorria primeiro, com advertência e depois o afastamento, caso continuasse com a 

prática inadequada à proposta do grupo. 

As regras da comunidade, estabelecidas a partir de um conjuntos de procedimentos que  

foram sistematizadas, nesta pesquisa, a partir da observação e análise, pelos quais foi possível 

classificá-las em: a) regras de controle do comportamento de estigmas e preconceitos contra 

pessoa; b) regra quanto à prática do cuidado da saúde mental; c) regra quanto a agressão, 

autoagressão e suicídio; d) regra quanto ao post de conteúdo publicitário e comercial na 

comunidade. Tais regras e monitoramento dos posts indicavam uma prevenção de que possíveis 

práticas existentes na sociedade viessem a repercutir na comunidade. 

As regras de controle dos comportamentos de estigma e preconceito contra pessoas 

consistiam em possíveis comportamentos sociais que pudessem afetar moralmente e a estima 

dos membros da comunidade em questões de gênero, orientação sexual, identidade étnica entre 

outras coisas. Assim, não eram permitidas discussões sexistas, como de machismo e feminismo, 

tampouco temas que envolviam homofobia, nudez e/ou pornografia, além de racismo.  

As regras quanto à prática do cuidado da saúde se referiam ao itinerário terapêutico dos 

membros com depressão. Entre as proibições, a indicação de medicamentos apenas era 
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permitida trocar experiência sobre uso de medicação. Tampouco incentivar a desistir do 

tratamento, o que se refletia nas falas dos participantes da comunidade. 

As regras quanto a ofensa, autoagressão e suicídio sugerem que havia uma preocupação 

contra práticas que levasse à automutilação e, tampouco, afetar a qualidade das emoções dos 

membros. Por isso, eram proibidas ofensas de qualquer natureza; incentivo e/ou incitação de 

autoagressão e heteroagressão, se refere a se manifestar em diferentes graus, desde expressões 

verbais ou insultos, até gestos agressivos ou violência física. Mas também o suicídio era 

considerado algo agressivo, no que tange ao contexto da comunidade virtual. 

A regra quanto à postagem de conteúdo e interação privada na comunidade consistia em 

forma de manifestação pública nas comunidades e formas interação privada entre membros. 

Por isso, era proibido fazer publicidade de outras comunidades, medicamentos e serviços de 

saúde. Ademais, restringia a divulgação de telefone e endereço pessoal, com uma medida de 

segurança. 

As medidas mais rígidas e graves eram aplicadas quando membros solicitavam ajuda 

financeira. As pessoas que infringissem essas regras eram banidas sem advertência. 

Entretanto, algumas situações foram consideradas problemáticas por Atena, na sua 

experiência de mediação na comunidade. Assim, ela relata que,  

[...] uma das situações que tem se repetido muito, são profissionais que entram no 

grupo e não participa com nenhuma ajuda e só publicam seus cartões e seus serviços. 

Isso tem sido uma situação bem complicada, pois há regras fixadas e os mesmos não 

respeitam.  

 

Neste relato se destaca que esta prática era recorrente. Profissionais de psicologia e 

terapeutas ofereceriam serviços de saúde, sem sequer ajudar os membros em situação de 

vulnerabilidade psicoemocional, pois atestou que “[...] muitos entraram para divulgar 

tratamento e terapias particulares”. Ademais, não respeitavam as regras propostas pela 

comunidade, no que tange à permissão de post com conteúdo publicitário de serviços de saúde. 

Entretanto, Atena disse que, primeiramente, exclui a publicação e depois contatava a 

pessoa e a informava as regras. Nesse sentido,  

Dizemos que se há intenção de ajudar, pode participar orientando, dando suporte ou 

se há interesse de voluntariado, tudo bem a permanência no grupo, caso contrário, não 

é permitido, até porque esses “atendem a distância” e o que recomendamos aos 

participantes é buscar ajuda em alguma instituição de saúde próximo suas moradias 

ou em locais reconhecidos profissionalmente. 

 

Na acepção dela e dos demais administradores, a ajuda voluntária desses profissionais 

à comunidade era bem-vinda. No entanto, proteger os membros de práticas impróprias de 
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alguns desses, constituiu uma prioridade, com isso revelando um compromisso com o coletivo, 

com a saúde mental da pessoa acometida pela depressão. 

Atena argumenta, com relação aos profissionais, que escreveu entre aspas, para não 

afetar a todos, bem como sugerindo uma desconfiança se, de fato, eram profissionais. Então, 

assim esclarece [...] a fala foi no sentido de "profissionais" se aproveitarem da instabilidade e 

labilidade das pessoas adoecidas”. A labilidade emocional e a tendência para alternar emoções, 

oscilando entre estados de alegria e de melancolia ou tristeza, foi o sentido construído por 

Atena. A vulnerabilidade dos membros pode ser atrativa para pessoas com diversas intenções, 

inclusive de profissionais de saúde em busca de clientes. 

As ações preventivas eram tomadas com o objetivo de ajudar os membros, indicando 

locais que ofertassem tratamento gratuito, “como universidades que tem SPAs, o contato do 

CVV, via telefone e chat e orientamos buscar ajuda profissional sim”. Tudo isso para evitar 

práticas dessa natureza. No entanto, relata Atena: “não aceitamos esse tipo de divulgação, pq 

não sabemos a intenção e nem se é verídico ou não, então, para evitar possíveis golpes e piora 

do quadro de saúde mental de todos, essa se constitui uma proibição”. 

A vulnerabilidade, ocasionada pela depressão, outros transtornos e emoções, 

compartilhadas em ambiente virtual, podem atrair pessoas com interesses apenas 

mercadológicos, prometendo solução para a melhora do estado de saúde mental dos membros. 

Para Atena, “pela internet, muitos podem dizer ser o que não são, então para minimizar este 

risco, assumimos essa postura e conduta no grupo”. Assim, o risco da internet aumenta os 

cuidados sobre a vigilância no grupo, sem com isso restringir a livre interação do coletivo 

virtual. Mas também mostra o quanto também a saúde pode ser abordada como tema no cuidado 

de indivíduos com necessidade de saúde mental. 

Compreender o universo da comunidade faz-se necessário compreender como vão se 

constituindo as relações entre os membros que se pautam na esperança de sair da condição de 

sofrimento psíquico que pode passar pela experiência religiosa. 

 

7.2.6 Discurso de religioso como estratégia de amenizar a dor.  

 

A explicação e a estratégia de recorrer à Deus para amenizar a dor foi recorrente na fala 

dos membros da comunidade. As participantes da pesquisa apresentaram uma concepção sobre 

esse processo de adoecimento e como deve ser o papel da religião.  

Afrodite entendia a depressão como “[...] uma patologia que, por sua vez, demanda toda 

atenção e compreensão do que realmente é, diferentemente do que estamos acostumados a ouvir 
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(em discursos) pelo senso comum”. Ao destacar a existência de senso comum em relação a 

depressão, ela sugere que tal processo de adoecimento narrado a partir de códigos culturais que 

justificam as narrativas e práticas. 

A depressão, no olhar de Afrodite, era deturpada pelas de pessoas sem conhecimento do 

assunto, bem como de setores da própria mídia. Por sua vez, segundo ela. “[...] é uma doença 

que envolve uma série de fatores internos e externo; possui tratamento, mas, ainda não tem 

cura”. Diferentemente de alguns mais religiosos, que credita na fé para a responsablidade da 

cura da depressão, para Afrodite isso ainda não é possível, no âmbito do corpo biológico.  

No entanto, as suas expectativas e avaliação, quanto ao processo terapêutico adotado 

para enfrentar os sintomas da depressão, não se reduziam aos cuidados do profissional de saúde. 

Ela relatou que para fortalecer a sua saúde mental: “hoje cuido com orações e meditação”.  

Nesse sentido, Afrodite desabafa “como disse, ela [depressão] vem de uma 

subjetividade tamanha, não existindo uma regra para tratamento, quando já não estamos no 

processo terapêutico com drogas”. Isso revela que, ao se submeter à psicoterapia, a possiblidade 

de escolher outro método de cuidado fica mais complexo, porque essa necessidade já indicava 

que o estado de saúde mental está muito grave. Por isso, ela alerta, “cada um tem sua maneira 

de conduzir a vida, quando somos acometidos por essa doença, devemos procurar não se 

entregar”. Em outras palavras, buscar meios que desse mais conforto e força para enfrentar a 

depressão.  

Todavia, Afrodite argumentava que a incomodava algumas percepções sobre a doença. 

Em relação a isso, ela considerava que nas interações existiam “alguns com pontos positivos, 

outros negativos. Tem gente que diz que depressão é “coisa do demônio”. O que é demônio? 

Um arquétipo? Isso me incomoda”, problematiza ela. 

Nesse sentido, segundo ela, as comunidades podem ajudar, “mas algumas vezes fogem 

do tema”, dificultando uma percepção mais abrangente sobre a experiência da depressão. As 

suas impressões sobre a interatividade dos membros fora da especificidade e objetivos 

destinados a levou não mais participar das comunidades por onde passou, “justamente por fugir 

do tema e, não tem como não citar, apenas falar sobre o cenário político atual do país”. Esta 

fala refletiu a polarização ideológica do país, pois isso mostra que temas de ordem política 

também permeiam os debates nessa sua experiência de participação na comunidade virtual de 

depressão. De acordo com Afrodite, “[...] existe uma mescla de tudo que foi citado. Porém, 

ultimamente têm mais conflitos ideológicos”. O momento refletia a forte presença da narrativa 

religiosa como princípio para se alavancar a justiça e combater a corrupção, influenciando as 

relações dos atores sociais e políticos no Brasil. 
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Entretanto, observei a empenhada trajetória de Atena na mediação dos debates na 

comunidade, entre os quais sobre o papel da religião no tratamento da depressão. Dentre os 

vários posts, um tratava da campanha de conscientização contra o suicídio. O autor do post se 

pronunciou contrário à campanha que, segundo ele, piorava quando misturava com a religião, 

sob alegação de que não tinha garantia de efetividade na cura da depressão. 

Atena, habilmente se posicionou: “o problema em si não é a religião. Mas, as pessoas 

que não sabem usá-la para o bem e sim para julgar e disputar com outros...”. Atena, uma Cristã 

protestante, reconhece que é adequado discernir o uso do poder religioso para julgar e disputar, 

e a religião com a sua função de exercício da fé, como uma prática cultural da humanidade.  

Todavia, Atena considera complicado: “o desconforto surge quando assumem uma 

postura religiosa, mas nada que não possa ser facilmente mediado. Até mesmo porque não 

aceitamos intolerância religiosa e o respeito precisa embasar as relações também nesses 

espaços”. Comparando os dois posicionamentos, observa-se que, apesar de ter uma crença 

religiosa, como cristã protestante, tem clareza sobre os papéis fé e da ciência, bem como a 

necessidade de que cuidado para quem está com depressão, seja ou não com profissionais de 

saúde. Uma posição defendida por Afrodite, tendo em vista a necessidade de aprofundar nos 

conhecimentos sobre a doenças e seus sintomas. 

Por sua vez, o argumento de Atena em favor da tolerância religiosa e o respeito mútuo 

aparecem como princípios. Tudo com o desejo de criar um ambiente relacional, cuja 

experiência com a depressão possa ser compartilhada na rede interna, vislumbrando dar suporte 

emocional a quem precisa. 

O conhecimento das práticas virtuais na comunidade tornou-se um dos materiais 

relevantes da pesquisa para a compreensão da experiência da depressão. Nesse universo de 

vivência virtual se revelou que o anonimato da identidade constitui um critério para se manter 

os vínculos virtuais e se criar um sentimento de pertencimento. Propicia a discussão de temas 

com mais abertura e sem o receio de expor. As regras do grupo são base para a coesão entre os 

membros e forma de impedir que atores mal-intencionados possam se aproveitar das 

vulnerabilidades emocionais de membros do grupo para levar vantagem comercial e mesmo 

pessoal. 

Nesse sentido, foi possível ampliar a compreensão com os relatos coletivos sobre a 

experiência da depressão no Facebook. 
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8 EXPERIÊNCIA COLETIVA DA DEPRESSÃO NO FACEBOOK 

 

Neste capítulo, serão discutidos os sentidos atribuídos a depressão pelos membros da 

comunidade virtual, buscando estabelecer uma relação com as histórias de vida de cada um. As 

suas narrativas são realizadas a partir de temas que envolvem as emoções, as dificuldades 

relacionais no contexto da família, mas também do trabalho, da vizinhança, dos amigos, entre 

outros. O apoio coletivo para aquelas pessoas com depressão ou outro tipo de transtorno 

associado de algum modo influencia na sua permanência ou no seu abandono da comunidade.  

 

8.1 O SENTIDO SOBRE A DEPRESSÃO 

 

As falas analisadas remetem à expressão da experiência com a depressão. Para isso, 

deve-se atentar para as tematizações realizadas no contexto das conversações, partindo do 

pressuposto de que a experiência social contempla a subjetividade do ator. Segundo Dubet 

(1994, p. 110), “uma ação é uma orientação subjetiva e uma relação”. Considerando essa 

assertiva, os membros da comunidade agem em torno da expressão das emoções em torno do 

seu sofrimento. Isso reforça o argumento desta tese de que o compartilhamento de experiência 

coletiva sobre a depressão em comunidades virtuais fechadas possibilita a expressão livre do 

sentido do sofrimento psíquico, associando-a às dificuldades relacionais no universo face a face, 

e à publicação de questões da vida pública e privada, mesmo que isso possa comprometer a sua 

integridade moral. 

O post trazendo uma mensagem muito triste de Bia. A sua escrita e emotion reforçavam 

o quanto a tristeza e a depressão lhe traziam sofrimento psíquico. O post discorreu sobre as suas 

perdas depois da depressão - “me fez perder amigos; [...] me afastar da minha fé; [...] perder 

baladas”. A depressão também lhe afastou de pessoas que lhes faziam bem, assim como do 

trabalho. Tudo isso refletiu em sua alegria, desde quando afirmou que “tirou meu sorriso”.  

Pandora faz um relato que elucida alguns sentidos da depressão como uma “[...] dor da 

alma [,] e maior q a dor física”. O sofrimento psíquico narrado em metáfora. A dor na alma 

promove atitudes como esta: “[...] hoje eu convivo com lágrimas, marcas, arranhões”. Essas 

dores são no corpo enquanto a da alma alimenta “um vazio imenso”, ademais "[...] eu n faço 

ideia de como preencher”. 
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Para Apolo, “ninguém está livre da depressão...e de [que] não sabemos nos cuidar, não 

tem jeito... Não importa dinheiro ou fama”. Ele sugere que a depressão pode acometer qualquer 

um, e a prevalência da depressão independe de fatores econômicos ou prestígio social, inclusive 

com risco de suicídio. 

Hebe informou ao grupo, com imagens printadas do WhatsApp, do último diálogo 

mantido com o amigo que se suicidou: “acabei de saber que meu amigo se matou, estava com 

depressão”. A depressão pode levar a pessoa a tirar a própria vida. De modo recorrente, os 

membros da comunidade mencionavam o suicídio como uma forma de aliviar a dor psíquica 

intensa e contínua. 

Essas notícias chocaram bastante os atores da comunidade virtual, que se manifestaram 

estarrecidos com o acontecimento, ainda que se compreenda que essa decisão pode ser tomada 

por qualquer um em crise depressiva profunda. Gaia se mostrou triste ao “saber que essa doença 

acaba com a vida”. Selene atribui o ato às pressões sociais recebidas por quem tem depressão 

– “a opressão é tanta, q não sei se é bom viver ou morrer (sem solução)”. Hyperion sentiu muito 

pelo suicídio do amigo de Hebe, por isso destacou, indignado, a fala de um médico que lhe 

disse: “depressão é só uma tristezinha que logo passa”. Ele constata que isso não coincide com 

a sua realidade: “eu convivo com a depressão a anos. Vivo pedindo socorro”. Mas o lugar da 

fala é algo que marca a sua experiência com a depressão. 

Os relatos de Gaia, Selene e Hyperion, diante do suicídio do amigo de Hebe, revelaram 

três sentidos sobre o suicídio e a depressão. Primeiro, a angústia incontrolável e a crise 

emocional tornam a pessoa vulnerável. Depois, a opressão sofrida que leva a pessoa com a 

depressão escolher entre a vida e a morte para acabar com a dor. Por último, a visão crítica 

sobre o discurso médico sobre a doença, ainda que a experiência com depressão e os dados da 

OMS indicassem outra realidade.   

Noto, em 2018, mostrou-se preocupado com os dados divulgados pela OMS sobre a 

depressão. Ele considera os dados alarmante, mas, “o pior, acredito eu, é a falta de informações 

da família e amigos, que, por não ser uma doença como um diabetes, por exemplo, veem como 

frescura”. Tal percepção reforça o quanto o contexto social fortalece a ideia de sofrimento pela 

invisibilidade na experiência da depressão.  

No mundo das redes virtuais, é quase insignificante pensar o ator isoladamente. A rede 

é composta por sujeitos que compartilham dos mesmos interesses que, por sua vez, trocam 

experiências diversas virtualmente.  

O sentido atribuído a depressão na comunidade explicita contexto de convivência no 

cotidiano de cada membro. Ao falar de si e da experiência com a depressão revelam-se aspectos 
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da vida cotidiana, as suas percepções sobre o adoecimento e os estigmas sociais enfrentados. 

Para Dubet (1996, p. 101)  

[...] há que levar a sério o sentimento de liberdade manifestado pelos indivíduos, não 

porque ele seja porque ele seja expressão de uma ‘verdadeira liberdade’, mas porque é 

testemunha de sua própria experiência, de gerir várias lógicas, da percepção da ação 

como experiência e como um drama.  

 

Este autor elucida que essa liberdade não se relaciona ao sentido de ‘liberdade 

conquistadora’, mas aquela que os atores sentem em forma de angústia, de incapacidade de 

escolher, de inquietação quanto às consequências das opções” (DUBET, 1996, p.101). 

Nesse sentido, Dubet (1994, p. 80) diz que é preciso “reconhecer nos indivíduos uma 

capacidade de inciativa e de escolha, é preciso, portanto, conceder-lhe uma certa distância em 

relação ao sistema”. A partir disso, podemos dizer que a escolha de participar de comunidades 

virtuais fechadas remete a essa perspectiva trazida pelo autor, pois os membros escolhem, 

apesar de viverem em ambiente virtual para se expressarem como uma organização social que 

existe, além do sistema de controle instituídos nas práticas sociais.  

Essa escolha leva em conta, segundo o autor, que os atores as experimentam 

negativamente, denunciando constrangimentos e os obstáculos levantados aos seus projetos. 

Isso, por sua vez, “os atores vivem mais naturalmente a sua atividade na dor que na felicidade, 

e o desejo de ser autor de sua própria vida é mais um projeto ético que uma realização”.  Isso 

explica, de algum modo, que os membros protagonizam seu sofrimento, mas sem restringi-lo à 

doença, mas abrangendo outros aspectos da sua vida, e essa “liberdade na angústia, 

testemunhada na própria experiência, parafraseando Dubet (1994), elucida como eram as 

percepções dos atores da comunidade sobre a depressão. 

Nesse sentido, a fala de Céos sugere que temos que olhar para dentro de nós para “[...] 

entender realmente quais nossos verdadeiros sentimentos no que envolve família, trabalho, 

amigos e relacionamentos amoroso”. Tal recomendação dialoga com o conteúdo do poema 

escrito por Ártemis sobre as suas percepções sobre o sentido da depressão.  

O poema de Ártemis sintetizou parte do universo virtual, com possiblidades de 

discussão de temas híbridos, ou seja, que envolvem a experiência do cotidiano face a face e 

virtual. O estranhamento está no fato de esses membros falarem de questões da vida privada, 

que somente se falaria para pessoas próximas. 

Não foi transcrito o texto na íntegra com o objetivo de preservar a privacidade da autora 

do post, porém na visão de Ártemis: “[...] nada mais acalma a dor que habita no peito”. O 

sentido dos termos “acalmar a dor” e “habitar no peito” sugere a dor como dilacerante e uma 
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emoção negativa permanente na sua vida. Nem remédios curam a dor que habita no peito, na 

subjetividade, porque se dá conta de que “a tristeza não vai embora”. 

Dubet (1994, p. 86-87) considera que a conversação produz uma realidade a partir das 

propriedades indexais da linguagem, que provêm do tato linguístico, e não de regras sociais 

prévias. Nesse sentido, afirma o autor “a única coação é da inteligibilidade recíproca, sem 

realidade que vá além do sinal”. Este autor, para argumentar sobre a orientação 

etnometodológica, recusa a dualidade do ator e do sistema, por considerar que “a atividade é 

social pois que ela implica narrar a outros. Esta atividade exige de modo nenhum que exista 

uma realidade ‘em si’, e, sobretudo, uma ordem social em si”. (DUBET, p. 87).    

Considerando essa perspectiva teórica de Dubet, foram tomadas como referência as 

falas dos membros, que sugerem que a experiência da depressão remete a viver uma vida 

perdida, se referindo à falsa ideia da cura da depressão através dos remédios. Para Ártemis – 

“[...] para você não ter sua vida nas ruínas”, implica se render aos fármacos, pois “[...] não 

esqueça do remédio”, como uma forma de correr contra o tempo, porque tudo começa quando 

o “seu raciocínio está lento”. Para quem vê de fora, segundo Ártemis, não se relaciona aos 

efeitos colaterais, outra falsa ideia de que os medicamentos não vão fazer mal. 

A sociedade crê que apenas os medicamentos resolvem os problemas da saúde mental. 

Então Ártemis, por isso, manifesta querer ajuda e não remédio, porque para ela não resolve 

sofrimento pela solidão, “[...] me traga, me leve, me entenda”, mas isso sem lhe dar sermão, 

apenas a escutando.  

A necessidade de ser ouvida, compreendida, não é o mesmo que o ‘sermão’ comumente 

feito por amigos e familiares, promovia o sofrimento e desconfiança nas relações. Por isso, os 

vínculos entre os membros da comunidade e o sentimento de pertencimento se formam pela 

necessidade de expressão dos sentimentos, compartilhamento da experiência com a depressão, 

que é abordada de acordo com as emoções e contextos objetivos das relações face a face, 

fomentam os temas emergidos, geralmente em torno do sofrimento.  

O sofrimento é pela doença, é subjetivo, porém a exclusão social, a invisibilidade, o 

estigma e a solidão aumentam a dor. O relato de Ilítia, sobre sintomas da depressão, questiona 

a comunidade. “Vc n tem ideia do quão é ruim possuir esta doença?”. A própria pergunta 

indicava a experiência da doença como algo ‘ruim’, isso porque afeta o seu comportamento 

emocional – “[...] acordar de mal humor[,] outrora estar de bem com a vida, chorar 

compulsivamente e depois rir como se nada houvesse acontecido”; mas também as suas 

relações sociais e interpessoais – “sofrer por quem lhe abandonou e no mesmo tempo ter ódio 

dela?!”.  
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Ilítia responde o que provocou a comunidade a responder. Mostrou o comportamento 

emocional de quem sofre dessa doença, entre outras: mal humor, choro compulsivo, abandono. 

Ademais, ele denuncia que, apesar do sofrimento, os acometidos pela depressão mostram, 

aparentemente, estar “bem com vida” e “risonho”, embora nada disso seja verdadeiro. As 

reações no corpo e na mente, entre essas, “dar falta de ar, aceleramento cardíaco, [vontade de] 

gritar, [enfim] doe todo o corpo”.   

Ilítia, apesar de saber que tudo isso não passa de uma fase, “[...] acha um meio melhor 

de não mais sofrer com estes altos e baixos emocionais e[é] acabar de vez com essa dor que 

sufoca”. Ao dizer isso, sugere o suicídio como fim ao sofrimento, e em decorrência disso, todos 

iriam lhe esquecer e a dor não existiria mais. Nesse entendimento, observa-se que uma das 

alternativas para se superar a dor é pôr fim à vida.  

A cada percurso, na imersão na vida dessa comunidade, parece, em algum momento, 

que aquelas pessoas denominadas de atores, se sentem melhor com as pessoas que se 

relacionavam virtualmente. Enquanto as relações face a face se configurassem como problema 

do sofrimento psíquico, tendo em vista os relatos dos membros.  

Os argumentos de Ilítia se baseiam no fato de que “Ninguém entende a doença, só sabe 

quem tem”. Esse trecho do relato de Ilítia contribui, assim como outros, para esta pesquisa, 

desde quando associa a experiência da depressão à experiência pessoal e social, nem sempre 

percebida pelos profissionais da saúde, familiares, amigos, vizinhança e pelos colegas de estudo 

ou trabalho.  

Em razão da dor psíquica “[...] a vontade de se isolar é bem maior do que a de se 

comunicar, de interagir”, revela Ilítia. Como uma espécie de auto-isolamento para velar o 

sofrimento e, com isso, evitar os estigmas e exclusões. Isso se esclarece ao passo que Ilítia diz: 

“procuro alguém [...], mas, preferi n envolver nas nossas situações”, como se essa profunda 

imersão subjetiva promovida pela depressão só se pudesse falar para aqueles nas mesmas 

condições.  

A expressão ‘nossa’, escrita em caixa alta por Ilítia, evidenciou que a experiência da 

depressão somente poderia ser acessada e vivida, na sua complexidade, se dito para quem se 

encontra no mesmo estado de saúde mental, porque, assim, poderá entender o sofrimento 

psíquico como parte de sua vida, independentemente de sua escolha. 

Ademais, essa complexidade resulta da própria temática sobre a depressão. Contudo, o 

sentido dado à palavra “nossa” representa uma ideia de coletividade, assim Ilítia explica: “no 

nosso psicológico n queremos contaminar ninguém com problemas, lágrimas, tristeza sem fim, 
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sonhos [e] desfeitos”. Então, “no nosso psicológico”, reforça-se a ideia de que esse sentimento 

é coletivo, especificamente, de quem sofre de depressão. 

Ao mesmo tempo, expressa o psicológico como sinônimo de subjetividade, que não 

deve “afetar” aqueles que se relacionam face a face, contando problemas e “tristezas sem fim”. 

Isso revela uma tendência de que, ser acometido pela doença significasse jamais sair do estado 

de tristeza e melancolia. Assim ela conclui: “sei que td isso um dia vai acabar”, como uma 

experiência de fim da dor, talvez tirando a própria vida. 

Ares é um membro da comunidade. No seu primeiro post faz alguns questionamentos 

relevantes para o seu estado de saúde mental, mas também para a sua existência: “Como faz 

pra suportar tudo?”. Ao expressar “suportar tudo”, nada resta senão o seu cansaço decorrente 

das relações com as pessoas e a vida. Isso remeteu pensar que ele se encontrava num estado de 

depressão muito grave. A sua angústia se explicita na nessa pergunta: “como faz pra aguentar 

o mundo?”. Como se pode ver aqui, as suas questões vão além do sofrimento psíquico, pois 

problematiza o existencial e a vida social.  

Nessa trajetória de sofrimento depressivo, aumenta-se a sensação de solidão de Ares: 

“me sinto cada vez mais só”. A solidão surge como um sentimento constante e como gerador 

de dor psíquica. Contudo, segundo ele se expressa, “nao suporto mais conviver com outras 

pessoas, elas me dão nojo e raiva”. Esse sentimento de aversão resulta da desilusão com a 

humanidade. Assim Ares disse: “um dia eu acreditei na humanidade, hoje nao consigo mais”. 

Vê-se aqui uma profunda decepção com as pessoas e a sociedade na qual ele convive. Fato que 

demonstra que a depressão também se origina das emoções oriundas das relações mantidas na 

vida social. 

Esse cansaço afeta outros membros da comunidade, como é o caso de Hélio, que, 

sentindo-se cansado da dor psíquica, revela: “[...] vivo uma situação, onde coisas simples me 

machucam”. A sensibilidade aguçada lhe emerge numa profunda introspecção, e que sozinho 

torna-se quase impossível sair dessa situação – “não suporto mais viver assim” manifesta Hélio. 

Uma tendência para quem sofre de depressão: perder o sentido da vida. Por isso, ele disse: “as 

vezes, me sinto como um peso, na frente das outras pessoas”.  Sentir-se um peso é como se 

fosse fardo, ainda que não se tenha tanta certeza de que isso seja a sua autopercepção. Seguindo 

a mesma tendência, Ares manifesta a sua angústia: “não sei mais, quanto tempo eu aguentarei”. 

Assim, percebe-se que a dor psíquica é uma linha tênue entre viver e morrer. 

Essa fala de Hélio sensibilizou Íris, que testemunhou a sua história de vida com a 

depressão – “sem dúvida chega a ser um desespero”. Todavia, segundo ela, “[...] o mais 

importante amigo é Amar-nos...Valorizar-nos pelo que somos”. Este conselho não é fácil 
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quando se tem depressão. Mexe profundamente com a autoestima, a significação da vida e a 

capacidade para reagir, diante da crise depressiva. Por isso, ele diz “tenho consciência, dos 

meus defeitos e não os suporto mais. 

Todavia, Íris reconhece, como um problema, ter pensamentos do tipo: “somos um fardo 

para os outros” e “[...] não fazemos falta nesse mundo”, conforme afirmado por Hélio. Segundo 

ela, “[...] têm que ser banidos da nossa mente. Acredite em vc”. Ainda que essa não seja uma 

tarefa fácil para quem é acometido pela depressão, ela argumenta que “se tivermos outra 

percepção a nosso respeito, se aprendermos a valorizar-nos como merecemos, respeitar-nos... 

o nosso redor não nos afetava tanto”. A percepção de si e o auto respeito diminui a influência 

sobre a pessoa com depressão. Ela considera que não é fácil, mas possível superar essa 

dificuldade, e assim conclui Íris: “[...] falo assim porque também já tive vontade de 

desaparecer”. A sua fala parte de uma experiência com o sofrimento psíquico.  

Íris ainda argumenta que “[...] o desânimo e o desespero é que nos faz ficar fartos de 

nós mesmos”. Dois sentimentos, desanimo e desespero, promovem uma sensação de que esse 

sofrimento não terá fim, isso porque “entra dia sai dia e sempre igual... Nada muda... [...] a 

mudança está em nós”. No entanto, tudo tem seu tempo, seguir é preciso e buscar não se 

estagnar, recomenda Íris. 

A experiência de Íris foi suficiente para controlar as crises, por isso profere assim “levei 

(e tem vezes que ainda levo) muito tempo a olhar para o vazio... Nada tem sentido”. No seu 

entendimento, “tudo parece fora da nossa percepção da realidade. Muito difícil de viver todos 

os dias com o fardo de nós mesmos”. Na imersão na dinâmica da comunidade podemos observar 

que vazio e a falta de sentido marcam a vida de muitos membros com a depressão. 

A dor que as pessoas com depressão sentem, era um sofrimento sem proporções, é muita 

solidão, ausência de amor próprio, ausência de perspectivas, de desejos. Fica claro que não 

existe alegria, equilíbrio, existem dias bons e outros muito ruins, a mudança de humor me era 

constante, tudo é muito difícil. 

Assim, também, revela um membro da comunidade que não aguentava ser essa pessoa 

que era, pois, para Dione “todos os dias está sendo uma luta pra mim, [...] eu sinto que não sirvo 

pra nada sou inútil ninguém gosta de mim sou rodeada por pessoas falsas a cada dia que passa 

eu sofro mais e mais”. Autoimagem surpreendente constitui a negação de si e das suas 

capacidades de viver uma vida normal. 

A impressão que fica da dinâmica da comunidade é que esta é a única tábua de salvação 

para muitos dos seus membros. É o único, e talvez o último recurso, pois essas pessoas se 

sentem invisíveis socialmente, não conseguem interagir, conviver, tornando-se doloroso. Para 
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muitos ou talvez todos. Esses grupos representam sua sobrevivência, porque se sentem 

pertencentes, além de poderem expor sua identidade, enfim o seu próprio ser.  

No contexto de vida cotidiana, eles representam, ou nem isso, apenas existem, sem 

expectativas, sem sonhos, sem futuro. A comunidade passa a ser uma forma de resgate, de 

empoderamento, por sentirem que se encontram com seus iguais e podem de fato ser. Esse fardo 

sem fim, mobiliza as pessoas a participar da comunidade, vislumbrando encontrar alguém para 

exprimir as angústias.   

Deméter, recém adicionada à comunidade diz o porquê de estar ali: “com o objetivo de 

ajudar um amigo”. Ela conta que o conhecia há um tempo, e se tornaram amigos bem próximos, 

todavia “[...] de uns tempos pra cá ele está diferente, perdeu o ânimo sobretudo e não tem 

vontade de viver”. Observa-se que essa expressão é constante nas falas de quem sofre. Embora 

Deméter estivesse contado uma que comumente é experenciada por muitos outros membros 

com depressão, ela testemunha que seu amigo lhe revela “[...] não vê mais sentido na vida, 

passou a se isolar de tudo e todos e tem pensamentos suicidas”. 

O esforço de Deméter foi intenso, seu amigo lhe pediu ajuda, pois ele “[...] não estão 

suportando mais, tem piorado cada vez mais”. Por não saber o que fazer, procurou a 

comunidade para “dividir com vocês, de que podem de alguma forma ajudá-lo. 

Céos destaca para Deméter que ela “[...] já está ajudando [,] somente em ouvir a pessoa 

desabafar”. Todavia, Céos recomenda que “[...] esteja sempre próximo dele [,] ele terá você 

como luz na escuridão”. O desabafo se apresenta como uma alternância capaz de diminuir o 

sofrimento.  

Remetendo a solidão, Prometeu recomenda Deméter ir com o amigo ao psiquiatra sob 

o argumento de que “[...] se não tem alguém do nosso lado a gente se senti só”. Esse sentimento 

passa a ser um desejo para alguns. Segundo Pã, Deméter está ajudando o seu amigo, mais o seu 

desejo era ter uma pessoa como ela “[...] para mim desabafar me aconselhar-me”. 

Entretanto, Héstia fortalece a ideia da comunidade como aporte às pessoas com 

depressão. Segundo ela, “estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, não se sinta só estamos 

aqui”, isso constitui um paradoxo pelo fato de que o ciberespaço diminui a solidão.  

Nessa direção, Atena parabeniza a iniciativa de Deméter para ajudar seu amigo, mas 

também recomenda continuar incentivando a ida ao psicólogo e, o quanto antes, ao psiquiatra. 

Entretanto, Atena chama atenção dela, “tome muito cuidado para não tomar o problema pra VC 

e não acabar adoecendo e se sentir culpada por algo”. 

A produção de sentidos sobre a experiência da depressão, revela que a subjetividade do 

ator fortalece os vínculos e promove a sensação de liberdade na expressão de sua dor psíquica. 
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Nesse sentido, a solidão permeia, como mais um disparador de sofrimento e expressão do 

estranhamento do outro, no mundo contemporâneo. 

 

 

8.1 A SOLIDÃO 

 

Para cada história de vida narrada pelos membros sobre a experiência com a depressão 

na comunidade virtual, a solidão e o estigma aparecem conjugados e conectados. Os conteúdos 

compartilhados são tematizados como disparador de dor psíquica em decorrência de inúmeros 

fatores. Assim como Artêmis relatou, a ausência de apoio de familiares e amigos é uma 

perspectiva de solidão e estigma. Mas também a solidão subjetiva que surge mesmo estando 

acompanhada. Falar de si e do seu sofrimento ressignificam a dor, práticas cotidianas e 

emoções. Falam da dor por metáforas produzem sentidos múltiplos, formando nexos de 

significações para o estigma e a solidão. 

Um relato de Tália, diz viver só e não ter ninguém por ela. Isso sugere ser uma mãe 

cuidando sozinha de seu filho – [...] só tenho meu filho q tem 12 anos q mora comigo”. Ela 

pediu a comunidade para ajudá-la a entender a situação de saúde mental dela, isso porque “[...] 

m sinto só mesmo tendo mil pessoas perto”. Essa expressão remete a ideia de solidão como 

parte do sofrimento psíquico, espacialmente neste estudo, a experiência da depressão. 

 Pã destaca o tédio como um estado de espírito, mas também como um possível e 

perigoso início de sentimentos como de “solidão e depressão”. As narrativas apontam como 

uma categoria relacionada à experiência da depressão, a partir das histórias individuais - 

“...estou sofrendo de mta solidão”. Eos corrobora que a falta de alguém para conversar: “a 

solidão toma conta da gente”. Essa ideia fortalece o argumento de que as conversações online 

na comunidade, além de fortalecer os vínculos, também diminui a sensação de solidão. Com 

isso se explica, a intenção deste trabalho de conhecer como os sujeitos se articulam nessa 

trajetória de experiência com a depressão, como regem à experiência do outro e o muda depois 

desse processo. 

A fala de quem sofre descreve e significa as suas emoções. A solidão é um aspecto que 

toca esses atores anônimos, diante de tantos outros personificados e as vezes tidos como uma 

agente, a exemplo da “solidão” que ganha tantos significados, pois se se dito por outrem, 

perderia a força e mesmo o sentido da experiência da depressão.  

Os atores da comunidade expressam aquilo que percebem sobre a solidão. Aretusa 

Aretusa dá uma explicação para esta – a “nossa sociedade é muito solitária...”. Para ela não se 
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trata de algo individual ou subjetivo, fala que contribuiu para localizar a solidão nas relações 

contemporâneas caracterizadas pelo distanciamento social e estranhamento do outro que produz 

sentimento de medo, angústia, ansiedade e tristeza. 

A tristeza profunda e depois a depressão marcaram a história de Íris. Ela diz que à época 

“ninguém deu por nada”, ou seja, mesmo depois dizendo às pessoas próximas sobre o que 

sentia, “ninguém percebeu”. Sofrer de depressão produz a solidão: “...eu nas minhas depressões, 

senti-me completamente só”. Íris sugere em sua fala que a solidão vai além de ambientes 

culturais específicos, quando a leva “a desacreditar em tudo”. Essa experiência com a 

depressão, lhe permitiu defini-la como muito dolorosa por ter que “lidar com a solidão” ... a 

incompreensão dos outros”.  

Entretanto, há aqueles que, aparentemente, tomam a solidão como uma opção para 

proteger-se de julgamentos de outros. Tânato narra como se percebe – “minúsculo e frágil” – e 

como o significado da palavra esperança “ele esquece a cada dia”. Sente-se imergindo “...numa 

densa e profunda solidão”. Considera que lhe faltou sorte na sua experiência com o sofrimento 

psíquico, nada adiantou recorrer à religião tampouco à tratamento psicológico e psiquiátrico. 

Em seguida, Tânato descreve como o mundo das relações sociais, em que as pessoas vivem, se 

relacionam e se divertem, mas ele só quer “ficar sozinho”. Isso não significa que ele acha bom 

estar só: “é triste demais sentir sozinho”. Isso é reforçado quando ainda diz que a tristeza está 

lhe matando aos poucos, a “solidão vai dominando minha alma”. 

A solidão dominando a sua alma sugere que esta é detentora de forças e poderes 

próprios. É personificada como agente, não como um estado emocional ou como um tipo de 

isolamento social. Tânato denota isso: “solidão, desprezo e abandono”. Ele considera que esses 

sentimentos os perseguem, os levando a “loucura”. Evidencia-se a dificuldade para lutar contra 

a solidão e seus efeitos devastadores nas emoções. Fortalecem a depressão, mexem com o “eu” 

e dificultam a manutenção das relações sociais.  

A natureza da solidão é o vazio que reverbera na dor. Permeia significações diversas 

que demarcam a experiência da depressão nas comunidades estudadas. Para Epimeteu “nunca 

o vazio da solidão doeu tanto”, remetendo a solidão como um vazio que provoca dor. Astrea 

elucida o sentido desse sentimento: “...nada completa”. Ceto relata que mais de uma década de 

depressão, a dor e vazio “...insistem em ficar”. Essa metáfora dar visibilidade aos significados 

atribuídos a depressão significa. Assim, as três narrativas elucidaram o sentido de “vazio” e 

“nada completa esse vazio” como uma metáfora da dor psíquica. 

Quase na virada de ano de 2018 para 2019, para retratar o seu sofrimento, Elpis expõe 

a sua imagem em preto em branco e um texto e alguns emotions de tristeza. Deitada numa cama 
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e cabeça posta num travesseiro, uma leitura semiótica sugere um estado de tristeza e solidão. 

Seu olhar fixo e a face meio aquebrantada, dar a impressão de cansaço físico e mental.  

Nada exposto na imagem postada por Elpis, se desconexa, nem a cor em preto e branco 

nem os objetos. Tudo vira metáforas do sofrimento psíquico – “Falta cor”. Essa referência ao 

texto escrito se mistura ao texto da fotografia. A cor da imagem, mostra-se escura, pouco nítida. 

A narrativa escrita corrobora a imagem, compondo o espetáculo do seu drama: “Falta vida. 

Falta ânimo”. Além disso, motivação, alegria e “companhia”, diz ela. Observa-se que aqui não 

há anonimato, considerando que o rosto está exposto. 

Nessa empreitada de localizar àqueles que usavam avatar ou identidade real, constatou-

se certa confiança no que é dito publicamente mesmo entre aqueles que expõem a sua identidade 

real, assim como aqueles que apresentam avatar. Falar da solidão, portanto, envolve a vida 

íntima e situações do cotidiano que afetam a sua saúde mental e equilíbrio emocional.  

A solidão também pode ser gerada pelas condições econômicas. Herácles fala como dói 

a solidão. Nos seus 38 anos de idade, narra a dificuldade em sair sozinho. Sem condução própria 

fica difícil numa cidade grande e com limitação de transporte. Ele usa a expressão “não me 

encaixo na sociedade” por considerar-se tímido, com baixa autoestima e, ainda, por enfrentar 

problemas financeiros, essa percepção de si piora o seu estado emocional. 

A solidão apresenta-se como um sentimento recorrente nas falas dos membros, mas não 

se restringe a ausência de outras pessoas em sua vida social. As pessoas conectadas nesta 

comunidade do Facebook buscam formas de preencher a solidão, seja por razões da própria 

depressão seja pelo vazio contemporâneo que promove o estranhamento e isolamento do outro. 

Essas formas contemporâneas de se relacionar com as pessoas concretas acarretam a 

necessidade de reconfigurar os vínculos sociais, principalmente de amizade, a partir da 

mediação tecnológica e compartilhamentos de sentidos sobre a depressão. A amizade apareceu 

como vínculo importante para quem sofre de depressão e para diminuir a solidão. 

 

8.2 AMIZADE 

 

A amizade é um dos temas mais discutidos na comunidade. As falas se referem à falta 

de apoio e solidariedade dos amigos. Criticam o pragmatismo daqueles que somente o 

procuravam quando precisa de algo. A experiência com a depressão serviu de orientação para 

se alcançar o equilíbrio emocional pelos menos experientes com a doença, ou com menor 

tolerância com o próprio sofrimento. Os membros concebem a amizade de modo diverso, 

fazendo um paralelo de relacionamentos em ambientes virtuais e físicos. 
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Nem todos compartilham do abandono dos amigos, é o caso de Gaia, 36 anos, que sofre 

de depressão desde os 12. Segundo ela, consegue trabalhar e viver bem com seus familiares, 

além disso destaca: “[...] tenho bons amigos que compreende e respeita minha situação”. 

Todavia, essa realidade não é igual para muitos outros que sofrem de depressão na comunidade. 

Em 2017, Apolo resolveu problematizar as relações mantidas pelos membros da 

comunidade. Este post participação através de vinte e um comentários e dois mil setecentos e 

vinte sete curtidas mostram a dinamicidade do debate. O material serviu como uma amostragem 

das percepções dos membros sobre a virtualidade, mas, especificamente, sobre a amizade 

virtual e o cotidiano social. Muitas questões emergiram em torno do significado dado pelos 

membros da comunidade e as razões de buscarem esses espaços para desabafarem o seu 

sofrimento psíquico. 

Então, pergunta Apolo: “Alguém mais não tem vida social ou só tem vida virtual?  

Na própria pergunta já se abre uma discussão interessante. A concepção de vida social 

e virtual como sendo distintas, ainda que as entrelinhas das falas na comunidade os participantes 

tratem dos temas da vida cotidiana, levando a crer que essa percepção dicotômica resulta da 

própria visão fragmentada da realidade, reproduzida cotidianamente pelos meios massivos, 

além das instituições sociais, que reverberam na percepção de campos distintos de realidades.   

A maioria respondeu que não tem vida social, mas virtual. Maia diz: “só tenho amigos 

virtuais”, assim como vários outros, a exemplo de Nix – “odeio socializar”, por isso prefere o 

virtual. Hera declara “nem virtual eu estava tendo”, isso “até descobrir esses grupos [virtuais]”. 

Segundo ela, “foi onde encontrei humanos de verdade”. Já Hemera aponta: “eu tentava fazer 

amizades verdadeira”, porém “só tem gente ruim”, e “sempre mim [me] decepcionava”, por 

isso opção dela pelos amigos virtuais.  

Essas falas sintetizam os comentários feitos pelos membros da comunidade sobre a 

amizade virtual e social, assim como definem. A relevância do ambiente virtual para quem sofre 

de algum transtorno apresentou-se como ideal, principalmente para quem opta em se isolar 

socialmente no seu cotidiano. Haja vista, essa percepção não é unânime nas várias comunidades 

virtuais, desde quando há aqueles, mesmo usando as redes sociais, não creem em amizades 

física tampouco virtual.  

Momo comenta, “eu vi um post sobre não ter amigos”. Na sua opinião, não existem 

amigos. Essa percepção decorre da decepção com as pessoas que mantinha relação, para ele 

“[...] uns ou outros falam e depois somem”. Momo sugere que a ausência de amigos amplia o 

sofrimento psíquico. Apesar de assim pensar, sobre os amigos físicos, pede apoio e atenção 
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daqueles virtuais para resistir o seu sofrimento. Em razão disso, busca estabelecer vínculos na 

comunidade virtual que entrou no Facebook. 

Gaia narra que não tem amigo, porque “[...] me sinto um bicho para as pessoas”. 

Segundo ele, as pessoas fazem com que ele fique assim. A percepção psicológica de si e 

projeção de como outrem também lhe veem se relaciona à ausência de amizade que lhe ajude a 

superar a dor.  

Apolo diz que não tem amigos próximos, “tenho apenas os online q fiz aí longo de 1 

ano” quando resolveu entender o que se passava com ele. Apolo entendia que somente o 

procurava quando precisa. Em razão disto, prefere os amigos que – “[...] fiz online pq num 

[não] tem interesse”. Isso levanta uma questão, por que os amigos virtuais não têm interesse?  

Surgem dois vieses que podem explicar. O primeiro, os laços emocionais com os amigos 

físicos se constroem a partir de uma identidade social e individual e num contexto social e 

geográfico em que métodos de controle social são operados e agem concretamente nos grupos 

sociais. Segundo, distintamente dos virtuais, as relações são mantidas a partir da identificação 

e afinidades como start das interações na comunidade. O fato de poder inventar um perfil as 

pessoas se sentem mais livres para abordar aspecto da vida pública e privada. 

Dessa maneira percebe-se no discurso de Apolo que seus amigos do cotidiano face a 

face são menos merecedores de credibilidade dos que os amigos virtuais encontrados na 

internet. A relevância destes vínculos virtuais por ser destituídos de interesses e, segundo ele, 

contribui para a melhora de sua situação emocional, pois são “[...] pessoas q me ajudaram 

muito”, mesmo assim ele tem a sensação de que falta algo.  

Reconhece que há algo comum nessas formas de relação social e virtual, a lacuna 

existente nas emoções, gerando uma sensação de vazio, ausência de sentido e invisibilidade. O 

sentimento de ausência aumenta a necessidade do outro pelo menos para falar sobre seu 

sofrimento e solidão. Torna mais frágil emocionalmente no enfrentamento da depressão. 

Desse modo isso acontece com Nêmesis, mesmo com a facilidade em fazer amigos, 

“[...] não sente essas pessoas verdadeiras amigas”. Esse sentimento que também experimentado 

por Nêmesis, evidencia as características das relações contemporâneas, marcadas pelo 

pragmatismo, utilitarismo e o estranhamento do outro. Segundo ela, todo mundo se aproxima 

dela “quando tem algo pra "oferecer".  

Essas falas selecionadas, diante de tantas outras coletadas, sintetizam um sentimento 

coletivo recorrente entre os membros. Nas entrelinhas, os vínculos afetivos de amizade 

representam uma motivação para aliviar o sofrimento depressivo. Quando se tem apoio, diminui 
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o sentimento de solidão, e, por sua vez, melhorando a qualidade emocional e diminuindo o 

esgotamento psíquico-emocional. 

Essa ideia é perceptível na fala de Moro. Esgotado físico-mentalmente, se sente sozinho 

nessa trajetória de enfrentamento da depressão. A sua tristeza de não ter “[...] amigos de vdd”, 

se tornou um disparador e indicador de que não suportava mais a dor psíquica – “não paro de 

pensar em “terminar logo com a minha dor”, sugerindo o suicídio como solução para se 

amenizar seu sofrimento. 

Hipnos diz “[...] não tenho mais amigos, não tenho mais ninguém comigo”, por isso se 

sente sozinho no enfrentamento da depressão. Pede a Deus para lhe “levar embora desse 

sofrimento”, livrando-lhe “mais esse fardo” em sua vida. Ele reforça que a falta de apoio de 

amigos e pessoas próximas podem ajudar a suportar a dor psíquica, nos momentos de crise e 

disposição para o suicídio. 

Reconduzir a desistir do suicídio, ou ajudar no equilíbrio emocional dos membros 

abalados configura-se como uma das práticas coletiva na comunidade. Nesse sentido, Gréia 

buscando confortar Moro lhe diz: “Você não está só”. Para ela isso é humano, pois “todos nós 

que passamos por isso sabemos que temos altos e baixos”. Ela, por sua experiência, diz que 

essa “fase ruim vai passar, somos todos dignos de amor”. Por fim aconselha Moro “seja você o 

seu melhor amigo, trata-se com carinho”.  

Entretanto, Atena uma administradora da comunidade, sabiamente diz “[...] temos que 

ser e ter o apoio aqui que, em muitos, não encontramos com os nossos amigos e família”. 

Fortalece a ideia de que a amizade na comunidade aumenta a solidariedade e apoio – “[...] 

lembrem-se: vcs não estão mais sozinhos nessa”. Assim sendo, a comunidade como suporte e 

lugar virtual de vínculo de amizade vai ganhando concretude a partir do próprio sofrimento. 

Entretanto, a decepção com amigos virtuais em outras comunidades estudadas é 

debatida com muita intensidade. Algumas impressões serão trazidas para esse texto 

vislumbrando enriquecer a discussão, bem como apresentar as possiblidades de estudo de 

comunidades virtuais em saúde, como objeto que pode contribuir para melhorar a assistência e 

fortalecer a humanização do cuidado. Justificado essa questão, voltamos a discussão sobre a 

amizade como temática da experiência da depressão.  

Numa outra comunidade estudada de proporção maior no que tange ao número de 

membros, o debate sobre o tema ganhou volume e discussão. De início, Erítia questionou num 

post, “como fazem p/ lidar com as decepções com amizades?”. Ela justifica a sua pergunta, 

dizendo que sofreu uma forte decepção que lhe causou muito sofrimento, por isso “às vezes me 
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pego triste remoendo isso”. A sua decepção foi com uma amiga de infância, segundo ela, de 

quem menos esperava na vida. 

Cronos argumentou que isso decorre porque – “[...] somos sensíveis demais. Eu tb tenho 

várias decepções”. A relação entre decepção e sensibilidade pareceu ser uma reação coletiva na 

comunidade. Por sua vez as decepções surgem, desde quando projetamos no outro o que 

queremos dele.  

Referindo-se a decepção, Têmis entende que – “esses trancos são aprendizados”. 

Segundo ele, é preciso “aprender [...] nos dar com as pessoas”, mas sem esperar muito delas 

tampouco “[...] não depositar a felicidade no outro”. Para ele, a “amizade é troca de interesse”, 

de certo modo discordando da visão de Apolo quando prefere os amigos virtuais a físicos, por 

estes, em maioria, se relacionar por interesses pragmáticos. 

O argumento de Têmis sobre as amizades virtuais, é de que o Facebook chegou para 

aproximar as pessoas, mas terminou as afastando umas das outras. Para ele, “quem chega por 

esse veículo, pode até permanecer seu contato por anos”, mas isso não proporciona a 

valorização da amizade. “Amizade envolve muito mais que digitação e aplicativos”.  

Então, pretende-se mostrar aqui que o discurso sobre a amizade virtual é contraditório, 

pois, alguns encontram nos amigos virtuais aquilo que não encontram nos amigos físicos. 

Enquanto outros veem apenas como contato temporário e superficial. Isto não é uma 

exclusividade do mundo virtual, que, aliás, reflete os cenários de relações face a face dos 

membros atuantes nos debates na comunidade virtual. 

Aqueles passam toda a existência “no mundinho particular, rodeados de falsidade”, sem 

sofrer algum abalo emocional, como Têmis adjetiva aqueles se sentem felizes. Esta felicidade 

aparente relaciona ao modelo sociedade de consumo em massa. O seu princípio, além do ‘ter’ 

impõe o ‘parecer ser’ como condição de convívio nessa sociedade. Os vínculos são 

estabelecidos a partir desse princípio e refletem na amizade artificial. Contrapondo a isso, 

Têmis sugere que a “'Amizade' é troca de interesse”. Todavia, se afastou ou se decepcionou, 

nunca foi amigo, complementa o seu argumento. 

Esse mundo social de vínculos frágeis repercute nas discussões dos membros na 

comunidade. Nesse sentido, de acordo Têmis, “vivemos tempos estranhos, de imediatismo, 

porém, esfriamento e distanciamento”. Tais adjetivações descrevem o contexto contemporâneo 

“[...] onde o semelhante esta [está] olhando o próprio umbigo”, o que remete ao comportamento 

narcisista. Erítia reforça esse argumento de AH ao afirmar que “o individualismo só cresce 

infelizmente”. 
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Hades diz que tenta seguir seu caminho, “não se apega muito [as pessoas] e pensa em si 

sempre em primeiro lugar”. Isso evidencia uma estratégia para sofrer menos por falta de 

amizade verdadeira, pois, “[...] se eu tiver que sumir, sumirei independente dos "amigos"”. 

Porém, tal comportamento remete ao individualismo tratado por Erítia.  

Embora Têmis concorde com Hades, destaca que ele deveria estar atento para esses tais 

amigos, que nos quer presente conforme conveniência deles. “Quando aprendemos isso não nos 

aborrecemos mais”. Hades responde dizendo “fora que [os amigos] cobram presença e agem 

por conveniência”. 

As amizades virtuais tornam-se objeto de crítica nas falas dos membros. No 

entendimento de Têmis a suas experiências de decepção com amigos é constante. “Rompi 

vínculos com dois amigos de infância que ultrapassavam quinze anos de convívio”. Na opinião 

dele, a amizade é muito além de ficar curtindo fotos em redes sociais. Quando isso deixa de 

ocorrer, segundo ele, se “percebe que não tem mais amigos” de fato, “apenas contatos e 

vasculhadores da vida alheia”. 

Essa fala, já de início, revela que as práticas da internet e os vínculos virtuais são frágeis, 

isso porque, “amizade é ser presente, dentre outras qualidades que compõe uma amizade 

verdadeira”, assevera Têmis. Aqui volta a fortalecer a necessidade de presença e visibilidade 

de quem sofre de depressão como elementos que podem minorar o sofrimento.  

Esse sofrimento pode ser ressignificado a partir das narrativas publicadas coletivamente 

na comunidade virtual. Erítia diz, depois da discussão, que “hj em dia o q vejo é isso, amizades 

superficiais”. É tomada por uma sensação ruim de solidão e tristeza pelo fato de “[...] o ser 

humano está tão raso em suas relações”. Amizade para ela “envolve vc se importar de fato, sem 

interesse ou coisa do tipo”. Hades complementa dizendo ser uma pena que “a gente aprende só 

quebrando a cara”. Aqui se evidencia a experiência da depressão como parte da reflexão desses 

atores virtuais. 

Essas experiências problematizam de fato as relações de amizade no mundo 

contemporâneo. Os relatos fortalecem a tese de que o ambiente virtual possibilita a criação de 

vínculos conforme os interesses. No entanto, os temas produzidos nas conversações falam de 

mundos subjetivo e objetivo. Falam do estranhamento do outro, do diferente e anormal como 

patológico. O ‘parecer ser’ ganha status de privilégio, mesmo que aquilo que se comunica seja 

falso e apenas objeto de espetáculo. Parecer ser “feliz”, amigo, solidário, possuidor de riqueza, 

entre outros comportamentos refletem a sociedade, mas também afeta o “eu” com dor e 

sofrimento. 
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O mundo virtual é espaço apropriado para o auto espetáculo possibilitado pela internet 

3.0 que permite a participação direta do ator na produção de conteúdo. E todo espetáculo segue 

um script do roteiro da cena. Haja vista, esse cenário de dramatizações do próprio sofrimento 

também narra sobre as vidas intimas e sociais, misturando-se num só lugar e sem a discrição 

que talvez fosse determinada nas ralações face a face por razões de ordem moral, isso exige do 

pesquisador muita ética ao estudar comunidades virtuais fechadas. 

No debate sobre o tema amizade virtual se levantou entre outras questões, a força dos 

vínculos virtuais. Nessa perspectiva, Febe se sente muito triste e decepcionada pelo fato de 

descobrir que não existem amizades na internet. “Minha ficha caiu”, expressão popular 

brasileira, que significa passar a entender, a perceber repentinamente um fato ou situação do 

cotidiano que afeta o “eu” de uma pessoa ou um acontecimento, mas que até então fora ignorado 

e pouco compreendido por essa. 

Entretanto, segundo Febe, “a sua ficha caiu”, ao tomar ciência da fraca força desses 

vínculos. Ela se assustou com os laços descartáveis, permitindo um movimento de novas 

rupturas e novas relações virtuais. Febe revela o sentido dessas relações descartáveis: “as 

pessoas só te aceitam se voce for como elas idealizarem”.  

O argumento Febe fez emergir novo sentido para a amizade no ambiente virtual, a 

pessoa idealizada. Ela atribui a essa idealização o aumento do nível de intolerância nas redes 

virtuais que se repercute nas relações face a face. Ademais, nas redes sociais “eh mais fácil 

descartar e começar outra amizade nova”, assegura Febe. 

Bastante angustiada com os vínculos virtuais, Febe pretende não usar mais a internet 

porque sofre em decorrência de muito facilmente se apegar as pessoas”. Então, justifica a sua 

decisão – “a minha personalidade não bate com o modo dinâmico com que as pessoas lidam 

com a amizade”, referindo-se à internet. A falta da amizade ou a superficialidade desta acentua 

o sofrimento psíquico-emocional. 

Enfim, a superficialidade das relações no ambiente virtual soma-se aquelas realizadas 

nos espaços concretos da sociedade. Nas conversações se evidenciam o significado e 

importância dos sentimentos, dos vários relacionamentos e práticas sociais cotidianas e 

situações que provocam emoções negativas.  

Têmis destaca quanto mais opções de contatos virtuais, “...mais as pessoas tornaram-se 

distantes, frias e imediatistas”. Ele considera difícil ter amigos atualmente, embora tantas 

formas de acesso. É possível que a visão dele de sociedade fortemente marcada pelo narcisismo, 

individualismo e imediatismo seja atribuída somente a forma de relacionamento através de 
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redes digitais. Deve-se se considerar que as tecnologias apenas reforçaram essa prática de 

estranhamento do outro.  

Esse estranhamento, segundo Têmis resulta do fato que “as pessoas se fecharam” em 

comparação a tempos em que as tecnologias interferiam menos na vida das social e nos contatos 

interpessoais. Era mais fácil se fazer e manter uma amizade verdadeira pela forma 

convencional. Ele chama de convencional as formas tradicionais de convivência comunitária 

em que os sujeitos são guiados por valores, normas e regras, bem como estruturas sociais que 

determinam o lugar do ator social. Todavia, “[...] as pessoas nas redes sociais aprenderam a 

desenvolver a intolerância”. O que o levou a dizer isso? 

Os argumentos de Hefesto esclarecem essa questão da intolerância ao outro, para além 

das percepções até então manifestadas pela comunidade sobre os descartes da amizade virtual. 

O estranhamento do outro não somente acontece com amizades virtuais, bem como “[...] nas 

relações "reais" as pessoas descartam do mesmo jeito sem consideração, explicação, 

simplesmente somem”. A menção de Hefesto a “relações reais” se refere aquelas realizadas 

face a face e cotidianas. Nesse sentido, as pessoas ao negligenciem o sofrimento psíquico, 

Hefesto sugere uma reflexão: [...] o q vc tem p tirar dessa experiencia? O q precisa aprender?”  

A pergunta de Hefesto, contribui para este estudo no que tange a experiência da 

depressão. Tanto a amizade virtual quanto a não virtual sofrem influência do modelo de 

sociedade individualista, cuja premissa é o “parecer ser” como resposta ao ego sedento por 

curtidas e comentários nas redes sociais. 

Febe elucida que nas práticas da internet romper uma amizade significa crer na 

possibilidade de que “[...] sempre haverá alguém pra substituir-te”. O fato de os vínculos de 

amizade serem frágeis e as formas de conexão serem mediadas por tecnologias, tornam-se mais 

propícios o descarte de amizade virtual e participação em outra rede. 

Têmis defende que a “amizade boa é a real, face to face” porque dá para avaliar a 

qualidade desta. Ele considera real, as relações de amizade que ocorre no espaço físico. Esse 

argumento contradiz aqueles que se posicionaram em favor das relações virtuais. Ele pondera 

que é diferente “[...] você trazer o seu contato da vida real para a sua rede social”, assim até 

pode considerar amizade, pelo fato ter acesso direto aos amigos. Reforça o seu argumento, 

problematizando o valor da amizade. 

As pessoas não sabem mais manter uma boa amizade, argumenta Têmis. Para ele, ter 

mil ou três mil amigos na rede, “[...] isso não é amizade, são contatos”. A fala dele elucida a 

percepção de amizade e contatos. Enquanto a primeira se concretiza no “mundo real”, mas que 

neste estudo chamamos de vida social concreta ou física, a segunda se realiza nas redes sociais, 



134 
 

de modo frágil e descartável. Do mesmo modo pensa Himeneu, “[...] não fazemos mais que 

meia dúzia de amizades de verdade em toda a vida”. 

Nas redes sociais, todavia, o tempo de convivência não garante a construção de vínculos 

de amizade, porém contatos desde quando há dificuldade de acessar a vida concreta da pessoa. 

Argumenta Têmis: “[...] as pessoas trazem essa conduta do descartável para a vida real”. Mas 

pelo visto ainda existe visão de que esses comportamentos artificiais nas redes sociais são 

repercutidos na vida concreta.  

Haja vista que o universo virtual é apenas um ciberespaço de reprodução social desde 

modelo de sociedade de consumo que se estrutura em valores artificiais, individualista, 

imediatista e narcisista. Isso se explicitou na fala de Éolo, pois disse não crer mais em amizade, 

e reconheceu que os tempos eram outros: “hj em dia ninguém está mais nem aí pra ninguém”. 

Éolo justificou essa premissa, destacando que o egoísmo e individualismo marcam as relações 

atuais na sociedade contemporânea. A estranheza nas relações sociais, é possível que o mundo 

virtual tenha sido um espaço para a expressão de sentimentos. 

Os desabafos na comunidade virtual ajuda a aliviar a dor da depressão. Astéria: “Eu 

proc [procuro] amizades na net, amizades não, digo [,] companhias, pq na internet vc não faz 

amigos, e sim colegas temporários”. Companhia remete a ideia de que nas relações virtuais, 

mesmo que de modo frágil, aparentemente preenche o vazio da solidão.    

As visões se diversificam, pois de acordo com Ceto, pois “[...] adoro ter amigos virtuais 

pq eu não preciso ficar mais aturando ninguém como na vida real”. Segundo Ceto, nas redes 

sociais ninguém ficaria lhe ligando insistindo para sair ou fariam visitas fora de hora.  

Nessa fala, ela sugere que a virtualidade pode ser um meio para o auto isolamento, e 

para evitar ser incomodada. Leto expôs que não tinha amigos, sob a alegação de ter 

“[...]dificuldades de relacionar”, principalmente por sua personalidade perfeccionista. 

Apolo reconhece que algumas pessoas não entendem quem sofre de depressão, 

tampouco, segundo ela, o que “nós passamos [,] mas acho que precisamos ajudarmos uns aos 

outros [,] senão do que adianta esse grupo”. Essa ajuda mútua aponta para uma solidariedade 

entre os membros e uma necessidade de ser ouvido, compreendido e visto por aqueles que 

sofrem de depressão, mas também fortalece o sentimento de pertencimento.  

Proteu diz que “tb não curto essas amizades virtuais”, todavia, “[...] ainda existe pessoas 

que nos ajudam...tenho recebido um apoio muito grande de alguns”. Proteu compreende que 

muito embora vinculado a comunidade e ser reticente as amizades virtuais, reconhece receber 

ajuda dos membros no enfretamento da depressão.   
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De fato, a ausência de amizade verdadeira aumenta o sofrimento depressivo. É como 

compreende Téia “[...] quando não se tem amigos e[é] mais difícil enfrentar a depressão”. 

Assim pensa Nice, “nem amigos nem parentes” também torna muito difícil. Observa-se, então, 

que a qualidade dos vínculos define a situação emocional nos relacionamentos virtuais e social, 

mas também se constituiu num mecanismo que pode amenizar a dor psíquica, pelo apoio e 

cuidado recebido das pessoas próximas. 

Astéria sugere que tenta fazer amigos, nem que seja virtual, é positivo, mas recomenda: 

“[...] só toma cuidado para não confiar, sempre confie desconfiando”. Outro elemento que se 

revela nesse estudo, a confiança, um valor básico nas relações sociais e humana.   Ela justifica 

porque tem se tomar cuidado: “pessoas da net mentem demais, mas [a] use para espairecer etc.”.  

Aglaia disse “[...] Eu ainda acredito no ser humano apesar de tudo”, justamente para se 

posicionar contra a descrença na amizade por alguns membros e no próprio ser humano. Assim, 

solidária com aqueles que estão sofrendo de depressão, ela se dispõe a ajudar “se precisar de 

um ombro estou aqui”. 

Nix sintetiza essa discussão ao argumentar “[...] somos humanos e nos relacionamos, 

virtual ou pessoalmente [,] mostramos que somos e nunca vamos deixar de nos relacionar”. 

Nesse trecho, Nix mostra que os relacionamentos ocorrem e os vínculos são estabelecidos, 

independente, do grau e qualidade desses, mas como uma necessidade humana, mas que se 

ressignifica no mundo virtual. 

As comunidades como alternativa para a construção de vínculos, socialização e uma 

oportunidade de interação aparecem como sentido para estar nesse ciberespaço. Ainda que os 

relatos evidenciassem como é difícil encontrar, fazer ou manter amigos, o espaço virtual se 

constituiu como uma oportunidade para aliviar as pressões sociais por sofrer de depressão. As 

falas dão a entender que há mais procura por companhia do que amizade, conforme a noção 

cultural do laço social.  

Na vida social, a exclusão se concretiza silenciosamente. Os relatos sugerem que o 

sentimento de pertencimento e a sensação de acolhimento nessas comunidades se apresentam 

como uma saída para aliviar o sofrimento depressivo. No entanto, o estigma promove a 

invisibilidade de quem sofre e aprofunda a exclusão.   

 

8.3 ESTIGMA POR SOFRER DE DEPRESSÃO 

 

A categoria estigma contribui para analisar como as pessoas que sofrem de depressão 

se organizam em grupos virtuais para falar de si e entre si, mostrando a importância da relação 
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virtual com o outro para se proteger dos estigmas que se manifesta em diferentes espaços 

sociais.  

Os estigmas são construídos nas relações face a face. A comunidade virtual apresenta-

se como lugar de fluxo de informação e relacionamento, vislumbrando suportar a pressão social 

e o isolamento. Os atores da comunidade não sofrem o estigma na comunidade, mas narram 

como sofre nas suas relações sociais concretas.  Para Goffman quando se deixa de considerar a 

criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída, “[...] tal característica 

é estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande. [...] (Goffman, 

1975, p. 12). 

Buscando se livrar do estigma Eufrosina diz que tem se esforçado “para não transparecer 

e nem incomodar ninguém com nossa depressão”. Essa atitude dela se justifica, “pois, as 

pessoas se irritam e até nos desprezam”. Essa passagem aqui reforça o conceito de estigma de 

Goffman, quando ela narra como as pessoas as veem. 

O estigma pelo que se ver é socialmente construído, nas palavras de Goffman. 

Complementando tal ideia, diria que independe do perfil sociocultural. Eufrosina assim atesta 

que já lhe falaram médico, familiares e amigos – "Quer morrer? Morra e para de chamar a 

atenção da gente". O médico, por sua vez, que poderia ser o mediador desse estigma, por ter os 

conhecimentos das ciências médica, não a poupou desse constrangimento. A situação 

apresenta-se mais grave quando parentes e amigos agem da mesma forma.   

Hyperion denuncia também a percepção de um médico sobre a depressão. Segundo ele, 

“um médico me disse que depressão é só uma tristezinha que logo passa”. O que lhe deixou 

perplexo foi porque “[...] eu convivo com a depressão a anos”.  

O estigma sofrido por pessoas próximas, a exemplo da família contribui para fortalecer 

essa prática, por vezes por desconhecimento da própria manifestação da doença e dos seus 

impactos na vida social. Cybele sente na pele esse estigma por sofrer de depressão – “[...] tem 

gente que chama de frescura, eles não têm noção do que passamos”. O fato “deles”, justo 

aqueles que não sofrem de depressão desconhece o sentido e significado da depressão. 

Possibilitar um ambiente de fala ajuda àqueles se encontram no mesmo estado de saúde mental, 

assim se posiciona Doris, pois – “só quem passa por isto é que sabe e dá valor aos outros que 

tb estão passando assim”.  

Íris se refere à “incompreensão dos outros” é o julgamento, o estigma: "somos fracos" 

"preguiçosos", promovendo isolamento social: “...isolava-me para proteger-me dos olhares e 

julgamentos...”. Electra diz que que a falta de confiança resulta do “[...] receio de ser julgada”. 

Mas mostra uma realidade concreta para quem sofre o estigma: “só quem passa por essa 
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situação consegue ter clareza do que realmente é isso”. Já Fórcis diz “[...] as pessoas nunca vão 

entender a angústia que eu sinto”. Por isso, Éris diz “É horrível. Me sinto só, as pessoas não 

entendem a gente, é não tenho com quem falar”. Produz a solidão, a incompreensão do outros 

e o isolamento social. 

Este julgamento é sentindo na fala de Euríbia “[...] o q me deixa de cara é as atitudes 

das pessoas”, embora compreendendo que ninguém seja perfeito, então diz que – “....as vezes 

não sei nem explicar como me sinto. só tristeza...”. Dando sentido ao dito por ela, Fórcis 

manifesta que entendia, porém “[...] às vezes me afasto das pessoas por isso, sempre acabo me 

chateando ainda mais”. Observe que o auto afastamento resulta por reação ao estigma sofrido, 

pois – “[...] me isolo pra me proteger de me entristecer mais ainda”.  

Lampécia reforça o que Hyperion havia dito sobre compreensão de alguns médicos 

sobre a depressão. Segundo ela, falta essa compreensão até dos médicos – “[...] se os médicos 

que são os médicos não nos compreendem e gozam [,] como as outras pessoas irão entender o 

que se passa conosco”. Essa referência pode ser a uma experiência pessoal, mas que torna 

relevante pelo fato de serem pessoas com expertise para o cuidado. As “outras pessoas” que ela 

se refere são aquelas ignotas sobre a depressão e outros transtornos.  

Há 14 anos Lampécia também sofre de ataques de pânico com ansiedade generalizada. 

Ela contou que foi a uma junta médica, algo eu nunca mais tinha feito sozinha, e mesmo 

acompanhada muitas vezes entrava em paranoia, por isso desistia e voltava para casa. Lampécia 

ficou abismada com o comportamento do médico ao questionar sarcasticamente “[...] se lhe 

deixassem sem comida em casa queria ver se saía ou não sozinha?”, ficou sem reação ao 

comentário dele”, e sugere que até eles “[...] não têm noção dos sintomas, do que sofremos, do 

que passamos para ultrapassar pequenas coisas...”.  

Essa e outras falas demonstram que o estigma é cultural e se fortalece nas relações 

sociais, independendo da formação de base científica da medicina, Lampécia diz que se “[...] 

um próprio médico tem um comentário daqueles...”, imagina pessoas as quais desconhecem. 

Decorrente desse fato, ela manifesta que “[...] dá vontade de desistir de tudo”.  

O estigma pode contribuir para que a pessoa desista inclusive do processo de cuidado, 

aumentar o sofrimento. A dor não é vista, quando não se identifica no corpo as marcas da lesão. 

Diferentemente dor psíquica que culturalmente é julgada conforme os valores de uma sociedade 

que entende a loucura ou o transtorno como doença, mas silenciando a quem sofre. 

Essa foi angústia de Belerofonte escrito em caixa alta. Ele diz ser necessário ter bom 

senso para entender a subjetividade de quem sofre de depressão – “antes de nos julgar e de nos 



138 
 

jogar nas masmorras de um mundo que pra "muitos" é "frescura"!”. Pelo que se ver, trata-se de 

uma reação angustiada ao constante estigma sofrido socialmente. 

A publicação de Belerofonte pareceu se dirigir a pessoas além da comunidade virtual. 

Desabafou sobre o modo como agiam com ele, quando pediu para pararem de dizer: “sorrir 

quando nós não sabemos como”; “ligar uma música e escolher ser feliz”; “não temos nada com 

que nos preocupar, quando isso é tudo que nós sabemos fazer”. Ele expõe a tristeza; dificuldade 

em almejar ou escolher “ser feliz”; bem como expõe uma constante preocupação consigo e com 

a vida.  

De acordo com Ponos “tem gente que diz q depressão e doença de mulher fresca e de 

viado”. A depressão foi associada à gênero e orientação sexual. Numa sociedade de forte 

ideologia patriarcal, as emoções se confrontam com a razão. A racionalidade, força e 

agressividade é coisa pertinente ao homem, enquanto a fragilidade à mulher. Essa percepção 

também se estende a pessoas com depressão, quando se concebe o sofrimento psíquico como 

“frescura”. Ainda o modelo ser e sentir na sociedade de consumo, cuja aparência é mais 

relevante do que a essência, se fortalece a ideia individualista e narcisista.  

Circe posta mensagem perguntando à comunidade: “O q fazer quando ninguém te 

entende?” Essa pergunta reflete a prática de julgamento contra as pessoas com depressão. Ela 

relata que “[...] precisa de uma palavra amiga e as pessoas só sabem te julgar”. Laodâmia, tem 

depressão, síndrome do pânico e não tem amigos, segundo ela, “pq as pessoas não entendem”, 

quando falam que ela não tem depressão atribuindo que “[...] isso é falta do que fazer”.  

A depressão nesse contexto de estigma é vista como ausência de atividade, e a própria 

expressão “falta do que fazer” sugere que a doença pode ser curada. Mas Belerofonte clama 

que “pare de julgar como nos sentimos”, segundos ele, “quando não se tem ideia do que estamos 

passando”. Diante disso, assevera que o estigma exclui, isola socialmente. 

Esse lugar da fala associa-se ao sujeito e as possiblidades que lhe são dadas. Moiras 

tomava medicamento, porém sentia vontade de parar. O sofrimento dela começava em casa 

quando – “[...] meu marido fala que depressão e[é] coisa de quem não tem o que fazer que 

quando a gente quer se. Consegue”. Esse julgamento de pessoas próximas, ganham significados 

mais impactantes do que aquelas mais distantes, com colegas de trabalho e vizinhança. Diante 

disso, ela reage dizendo que não aguenta mais, pois disse Moira: “tenho vontade me separar”. 

Mas ela pesa as três décadas de convivência, mesmo com muita briga, por não concordar com 

jeito mandão dele. Ela diz que fica triste, “[...] não suporto e choro muito sozinha”. Aqui se 

explicita um sentimento de tristeza, resultante de um conflito de personalidade que afeta a sua 

relação e piora seu quadro depressivo. 
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Essa narrativa da vida íntima levada a discussão publicamente na comunidade, permite 

que outrem opinem sobre a situação. Electra ver essa atitude do marido de Moiras como tirana, 

pois “vc está sensibilizada devido a isso [,] a tirania dele te incomoda”. Moiras tem constantes 

medos, indica estar com a estima afetada.  

O julgamento a partir de um modelo posto pela sociedade, promove sofrimento 

psicoemocional. Assim ocorreu com Perseu que revela uma angústia existencial e sente a 

exclusão, ele queria que alguém o olhasse “[...] como ser humano que pede, clama por ajuda”. 

Essa ajuda vai além do material, embora a sua trajetória de vida naquele momento fosse de 

muitas perdas de entes queridos, de relação amorosa e o emprego. Perseu usa uma metáfora – 

“Eu tô com saudades de mim”, instigou a muitos questionamentos sobre seu eu e a sua vida 

social.  

Na postagem Perseu expôs fotografias que traduzem esses vários momentos de sua vida, 

com hábitos de ler, ouvir música, cozinhar, e, com bom humor, fazer os outros rirem, além de 

compartilhar conhecimentos e cultura. Mas também o então momento de tristeza e luto. As 

metáforas, como “Meu Perseu está indo embora aos poucos...” e “E perdi meu eu” reforçam a 

ideia de ator social em relação com o mundo externo e consigo mesmo. Sem o seu eu subjetivo 

e objetivo em ação, como se a sua vida perdesse sentido.  

Atena ver uma possiblidade de Perseu recuperar essa trajetória de estar bem consigo – 

“[...] tenta se achar nos hobbies que vc gostava... volte a ler, sorrir, curtir e cantar uma bela 

canção. Não se perca dentro de si...”. O conselho dela explicita e sintetiza as metáforas usadas 

por Perseu, principalmente ao destacar que os acontecimentos vivenciados por ele foram fortes 

e “[...] o luto precisa ser respeitado”.  

Para continuar sendo a pessoa que sempre foi, ela o alerta “..., mas, não permita o luto 

durar mais que o necessário”. Percebe-se uma capacidade de mediação de Atena nesse momento 

de luto de Perseu, bem como o bom acolhimento realizado na comunidade. 

A cada relato vimos as diferentes histórias de vidas, ainda que detalhes sobre cada 

sujeito nem sempre sejam mapeados, apenas aqueles que na própria conversação é 

demonstrada. Mas vimos diferentes formas em que os estigmas são manifestados, em casa, no 

ambiente de trabalho, entre alguns médicos, entre outros. O estigma promove o isolamento 

social pelo fato de as pessoas fazerem um julgamento e a auto exclusão como uma forma de 

proteger o próprio “eu”.  

Outra observação é que o estigma também é gerador de sofrimento psicoemocional, e 

pode ser decorrente de um sentimento de luto, tristeza, melancolia que podem levar a depressão. 

Mas a experiência de quem sofre é cada vez mais reveladoras, porque mostra e comprova a tese 
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de que as comunidades virtuais e a possiblidade de reinventar a própria identidade fortalecem 

os vínculos e a expressão coletiva de situações da vida pública e privada. 

De modo geral, a sociedade não aceita a depressão como doença e lançam sobre as 

pessoas acometidas como inúteis, incapazes, fracas, criando um ambiente nocivo e pouco 

saudável, que apenas serve para alimentar a dor emocional e a desesperança desses indivíduos. 

Fica evidente que não há lugar de fala, essas pessoas estão sufocadas, não conseguem 

falar de seu drama com às pessoas mais "importantes" de sua vida, que são os familiares, 

aqueles que formam o primeiro grupo social que de certa forma, define nossa existência, nossa 

identidade, logo, os grupos oportunizam um lugar de fala, um espaço que é possível ser e 

possível estabelecer uma comunicação efetiva, porque nesse espaço eles se sentem 

compreendidos e empoderados. 

O auto afastamento é imposto pelo estigma sofrido, gerando barreiras nas relações e 

alimenta o sofrimento psíquico. Pelos relatos, fica evidente que muitos não se reconhecem mais, 

se perderam e não apresentam perspectivas de reencontro com sua "real" identidade. 

A amizade virtual, ainda que frágeis, para alguns membros da comunidade, possibilita 

o estabelecimento de vínculos propiciando uma sensação de companhia frente ao sofrimento 

psíquico. Ademais, os membros mencionam que as amizades não são tão verdadeiras ou 

solidárias mesmo no universo face a face, arrefecendo as relações de amizade e a qualidade 

dessa. Por sua vez, a solidão e os vínculos são frágeis na sociedade, deste modo produzindo 

emoção de tristeza. 

 

8.4 A TRISTEZA 

 

A tristeza é uma emoção presente na vida de qualquer pessoa, mas a intensidade com 

que ela se manifesta pode ser um indicador de depressão. A tristeza é narrada pelos membros 

da comunidade relacionando-a aos sintomas da doença, mas também a outros eventos da vida.  

Éris, recém-chegada à comunidade, constata que os remédios ingeridos não estavam 

fazendo mais efeitos. Com depressão há mais de duas décadas, as crises de tristeza, angústia, 

medo são mais frequentes e afeta o seu corpo, com sinais de dormência. Como se ver, corpo e 

alma se embrincam formando uma articulação de sentidos que possibilitam compreender a 

experiência da depressão. 

Atreu, numa conversação sobre a tristeza, na comunidade, rebate um membro que 

declarou gostar de ficar triste. De modo didático, ele argumenta que “[...] o melancólico é um 

indivíduo propenso a tristeza”, e que se entristece com muita facilidade. Mas é diferente de 
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“[...] gostar de estar triste” segundo ele, “[...] não é normal”.  Nessa condição, ele recomenda 

procurar ajuda profissional. 

Nesse contexto, percebe-se duas formas de abordar a tristeza. A primeira, como 

frustração, por exemplo, de anos de tratamento psicoterapêutico sem o resultado esperado. A 

segunda a tristeza por uma opção, relacionando-a à melancolia. Além disso, outra noção de 

tristeza como vício. Euríbia reconhece que não tem com sair dessa situação e que “[...] as vezes 

ficar isolado e triste acaba viciando”. O sentido de vício é por não saber como sair dessa? Mas 

o seu interlocutor Fórcis diz “[...] eu também viciei”. Entretanto, por outro motivo, por ele não 

conseguir confiar em ninguém, nem ter amizades; perdeu os sonhos, e que somente continuava 

vivo ainda para não causar tristeza aos seus pais – “[...] fizeram tudo o que puderam por mim”. 

Além do sofrimento psíquico-emocional, a preocupação com os pais revela uma relação de 

afeto e reconhecimento da relevância deles na sua decisão de tirar a sua própria vida para pôr 

fim a sua dor psíquica. 

A vontade de Fórcis de se matar persegue a sua trajetória com a depressão, isto porque 

“[...] minha existência é tão insignificante”. Desempregado há mais de dois anos, Fórcis se sente 

cansado de lutar em vão. Sente-se um inútil tendo que morar de favor na casa dos seus pais, 

bem como   – “[...] um fardo pesado na vida” deles. A busca por ser feliz, segundo ele, sempre 

resultara em fracasso. Argumento apoiado por Pirro - "como lhe compreendo, meu caro”, como 

uma forma de dizer que é assim que se sente também. Por isso, qualquer emprego, uma casa 

pra morar seriam suficientes para ele não se sentir um peso na vida dos outros. Íris também 

relata que sentia a tristeza da depressão, assim como ele – “...sentimento tão doloroso... 

penoso... um desespero”, que fortaleciam os pensamentos suicida.  

Andrômaca, 34 anos, fazia tratamento para a depressão, mas na sua percepção “[...] 

parece não adiantar”, pois continua convivendo com angústia, tristeza, sentimento de 

incapacidade. Sente-se não ser suficiente nem para si – “[...] dirá para outras pessoas”. A tristeza 

profunda e a negação de si publicamente na comunidade mostram que ao menos desabafar e 

ser ouvida por alguém, ainda que virtualmente, ameniza o sofrimento psíquico. Mas nesse 

processo de ler e escrever na comunidade é preciso palavras críveis expressadas por quem sofre 

de depressão. 

Hemera intuiu desde os primeiros dias em que sentia “[...] várias coisas q nunca havia 

sentido antes”. Teve a percepção de que não era uma simples tristeza, ainda que nem soubesse 

dos sintomas da depressão, “[...], mas já sabia q era... só q achei q [...] uma hora iria passar, mas 

não passou”.  
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A tristeza persistente serve de indicador para o sintoma da depressão.  Todavia, Tálassa 

se sentia triste, mas se viu equivocada depois de constatar que a tristeza decorria de estar 

frustrada – “[...] todos concordassem com as minhas decisões”. Mas ela se reconhece e afirma 

ter mudado de postura, por isso se sente melhor.  

A tristeza está associada a tantos sentidos, expressados através de metáforas. Busca-se 

entender como coletivamente homens e mulheres significam a dor psíquica. A experiência dos 

mais velhos ajudam aqueles mais jovens, ainda com dificuldade de entender as próprias 

emoções, por mais que a sociedade contemporânea lhes disponha de uma gama enorme de 

informações.  

No entanto, a tristeza constitui um sentimento humano. A medicalização pode induzir 

considerar apenas a doença, sem que a trajetória do ator, sua natureza humana, bem como as 

suas emoções, enfim as experiências com a dor, reduzindo o sentido da experiência da 

depressão à doença.  

A sociedade contemporânea convive com a solidão, de modo bastante desconfortável. 

De um lado, reflete-se o medo do que será o destino na vida social, por outro a esperança como 

uma luz no fim do túnel. Dois sentimentos opostos, mas reais na vida das pessoas, 

principalmente neste estudo, aquelas com depressão.  

 

8.5 MEDO E ESPERANÇA 

 

Entre os sentimentos de tristeza e angústia, o medo e esperança se revelam em diferentes 

situações e sentidos nos relatos. Geralmente associada a depressão, os temas debatidos são 

diversificados em torno dos itinerários terapêuticos; da experiência individual de superação da 

dor; dificuldade de convivência com a situações da vida privada. Tudo isso era narrado 

coletivamente pelos membros da comunidade virtual. 

Tudo era motivo de desabafo, inclusive o medo de perder os sentidos, tomar 

medicamentos e dos seus efeitos adversos e colaterais. Esse ciberespaço de desabafo, pessoas 

também dialogam como uma espécie de escuta e fala através das diversas mídias disponíveis. 

Falar de si, dos medos e da esperança de algum dia sair dessa aparecem de modo subliminar 

nos relatos.  

O sentimento de medo gera também tristeza e dor psíquico-emocional, assim como 

definem os participantes das comunidades em diversas narrativas. Esses sentimentos trazidos 

para as conversações se referiam ao mundo não virtual, na maioria das vezes, discutidas na 

comunidade com repercussões significativas entre os membros. 
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Os medos são diversos, e muitas falas mostram certa semelhança nas experiências. Mas 

como esse medo é narrado, inferiam-se inúmeras temáticas associadas, por exemplo, a solidão, 

como principal gerador de dores psíquico-emocional. Agora, medo de quê?  

O medo de Nêmesis era de ir ao psiquiatra e dos efeitos colaterais que os remédios 

pudessem lhe fazer. Jovem de 21 anos, extrovertida, sociável, estabelecia vínculos de amizade 

com facilidade. Embora não parecesse, sofria de depressão há alguns anos e não fazia 

tratamento psiquiátrico, apesar de ser estudante da área da saúde.  

Nêmesis narra outras dificuldades. Lidar com elogios sobre sua beleza corporal, isso 

desde pequena, embora não lhe faltasse elogios dos membros da comunidade. Destacou como 

isso lhe fazia mal, desde que não se via como tal. Outra dificuldade era crer nas amizades que 

construía. Desconfiava de que as pessoas somente se aproximavam dela com interesse em algo, 

mas não deixou claro o que seria. A história de Nêmesis apresenta medos no enfretamento do 

problema de saúde mental, mas nada indicou que ela tivesse necessariamente depressão.  

Aglaia sugere a Nêmesis não se eximir de fazer o tratamento, então lhe disse – “[...] não 

tenha medo de ir ao psiquiatra”, isso porque nem toda medicação era pesada, pois tem 

medicações mais leves para equilibrar as emoções com confiança, argumentou ela.  

Chamou atenção a palavra “confiança” com sentido valorativo. Depois a força na 

determinação do médico sobre a prescrição da medicação. Aglaia ressalta a escolha pela 

psicoterapia – “[...] comigo foi assim, e continua sendo”. Electra fortaleceu o argumento de 

Aglaia recomendou-lhe priorizar o tratamento psiquiátrico, e evitar a leitura das bulas dos 

medicamentos para não induzir a ter efeitos colaterais. Enfim, tudo que é postado, pode ser 

discutido coletivamente com intuito de induzir a mudanças de comportamento, reação 

emocional que podem amenizar a dor, o sofrimento que também resulta do medo. 

Essas narrativas sobre o medo revelam que nem a formação na área da saúde, e 

conhecimento dos procedimentos clínicos, são suficientes para tomar uma decisão pelo 

cuidado. A experiência da depressão articula sentidos objetivos que afetam pragmaticamente a 

vidas das pessoas e as suas relações; bem como subjetivos pelos quais refletem os sonhos, 

desejos e sentimentos do ator sobre o mundo que vive; e os sentidos intersubjetivos que 

reconhecem a experiência de sofrimento psíquicos, os efeitos sociais produzidos e os sentidos 

narrados sobre esse contexto de adoecimento, cuidado e superação da dor. 

O medo vai além da doença. Prócris revela ter medo de ficar só, embora viva com seu 

filho de 12 anos, assim como supracitado. Ela se declara com vários tipos de temperamentos, 

inclusive agressivo, ao mesmo tempo sente culpa e variação de humor. Segundo Prócris, “[...] 

os médicos diziam q era depressão [,] mas eu ñ sentia efeitos” dos medicamentos, mesmo 
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buscando outro estilo de vida para aliviar a dor, priorizando se divertir e beber álcool não foi 

suficiente para preencher o vazio, apenas pirou seu sofrimento. Outro medo lhe assola – “tenho 

medo d dormir, das pessoas [...] se alguém me encara” ou “quem passa devagar perto” dela. 

Aura reforça o medo de dormir ao exprimir que ultimamente vem sofrendo com a “paralisia do 

sono”, “tenho medo até de dormir”. 

O medo da solidão antecipa o sofrimento. Observa-se que mesmo presentes outras 

pessoas, esse medo subjetivo é como disparador de dor, que segundo as falas, remete a sentidos 

em torno do corpo e a alma. O medo de Cercira é de ficar e “[...] sair sozinha tbm” ... Agno diz, 

“só saio para ir a médicos”, mas “[...] se não tiver quem me leve [,] não vou.  

O medo da instituição psiquiatra também é parte da experiência de medo na 

comunidade. O medo de Euríbia era que o seu psiquiatra lhe internasse assim como o de 

Ceróessa – “Ai que medo de ir para hospício”. Elas revelam que seu sofrimento decorre de tanto 

imaginar sobre o assunto. Egina diz que diante da forte crise “[...] pensei em me internar 

novamente”.  Mas esse medo, que se revela principalmente entre as mulheres, também afeta a 

sua intimidade.  Amalteia diz que só não foi internada “[...] pq fiquei com medo de ser estuprada 

enquanto dormia”. Qual a razão desse medo? 

O post de Alteia contém uma fotografia demonstrando uma jovem com olhos 

avermelhados, olhar fixo e longe, indicando ter chorado muito. O texto escrito por ela narrava 

o que a depressão causou na sua vida e os emotions de tristeza formaram os elementos 

comunicacionais utilizados para expressar seu sofrimento, mas também os seus medos. Alteia 

narra como a depressão – “me faz ter medo “das pessoas” ... “do desconhecido”.  Ao passo que 

para Tália sente falta de ter alguém pra compartilhar seus “[...] medos [,] sonhos [,] m dar força 

[e] m incentivar”. 

Ateneu explicita outros medos que o afligem – “[...] o medo “da morte”; “de ficar louco 

e “de perder o controle de si mesmo”. Segundo ele, não tinha como explicá-los, pois, esses eram 

sintomas comuns no dia a dia. Quando destaca esses sintomas mostra que o medo também de 

perder o juízo, e controle de si, caso enlouqueça, eram sentimentos intensos e constantes.  

O medo de dormir de Laodâmia está associado outros sentimentos. Ela tem depressão, 

síndrome do pânico e ansiedade, revela ter medo também de morrer, embora tenha tentado tirar 

a própria vida.   Desabafa que a depressão e o medo não a deixam “[...] sair de casa muito menos 

trabalhar”, sem saber o que fazer, se sente só nessa caminhada árdua de dor.  

Os medos são diversos, e reflete o contexto da sociedade contemporânea, marcada pelo 

estranhamento do outro e pelas relações descartáveis. Todavia, como luz no fim do túnel, a 
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esperança impulsiona as almas em estado de sofrimento, encontrar um porto seguro para aliviar 

dor das pessoas com depressão. 

 

8.6 CONVIVÊNCIA COM A DOR E O DISCURSO RELIGIOSO SOBRE A DEPRESSÃO. 

 

A esperança na cura da depressão e no fim da dor psíquica são questões que se divergem 

nas conversações. A cura de depressão é narrada como uma crença, palavras de otimismo, como 

uma forma de desabafo. Mas também como descrença. A felicidade é retratada de modo 

híbrido, entre o mundo das relações face a face e virtual. Mas também a morte pode representar 

para alguns a conquista da felicidade porque na visão deles pode acabar com a dor. Mas na 

esperança na “cura” da depressão são revelados caminhos diversos, mas também discursos 

contrários de que se deve aprender a conviver com a “doença”. 

O relato de Tálassa problematiza os métodos de cura da depressão a partir de menções 

religiosas, terapêuticas alternativas, mensagens motivacionais, entre outras estratégias. Então, 

enfaticamente fala a comunidade: “[...] não adianta ficar procurando pessoas “curadas” e ficar 

seguindo os métodos delas pra se “curar” também”. O argumento dele é que cada um tem sua 

individualidade e sua intensidade da doença, sua particularidade em relação a isso. 

Tálassa destaca que as pessoas que se estabilizam geralmente evitam ambientes 

considerado tóxico porque a qualquer momento pode ter recaída. Para Tálassa, cada pessoa que 

sofre de depressão sabe os males internos que enfrenta e a intensidade que cada um desse 

representa. Nesse sentido, segundo ele, o cuidado para transtornos psicológicos se resolve com 

profissionais da área da saúde.  

Cicno conta como era otimista com a vida, mas perdeu a esperança – “... entrei em um 

labirinto e estou há anos procurando uma saída”.  O labirinto representa emaranhado de 

caminhos pelos quais busca-se encontrar a tão sonhada amenização da dor – “Correr o risco da 

felicidade, requer paciência, é esforço diário, exige uma dose enorme de ânimo” ..., Mas a sua 

depressão já o desanima encontrar essa saída – “na verdade nem sei se quero encontrá-la!”. A 

forma revela a sua desesperança pelo medo – “[...] de acreditar que pode dá certo”. A narrativa 

amplia o sentido do medo ao declarar o seu receio de ficar “preso no medo e na angústia”.  

Esse medo e angústia também afetam Fórcis que diz faltar esperança na vida, por tudo 

estar chato, entediante – “[...] hoje pra mim nada tem graça, estou angustiado e cansado de 

tudo”, em síntese diz ele: “[...] só sinto um vazio”. Este vazio demarca a temporalidade da 

estabilidade emocional representada pelo “hoje”, sugerindo a variação de humor que momentos 

é de alívio, mas sem a segurança se no outro dia será do mesmo modo. 
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Mas a esperança pode vir de pessoas que tiveram experiência de superação de crises. 

Criseid, na sua história de vida marcada por várias crises de depressão, não hesitou dizer 

palavras de incentivo a PV, outro membro da comunidade, para acalmar os seus ânimos, ao 

falar de sua dor. Fórcis atesta sua experiência ao dizer – “[...] já estive várias vezes nessa 

situação, é desesperador, parece que não há luz no fim do túnel”. Quando dito isso a Moro, ela 

reacende um debate sobre a possiblidade de convivência ou a cura da depressão, mas também 

a caracteriza as emoções – “[...] os pensamentos negativos são muito persistentes". A ideia de 

tempo é instável porque algum momento estar de bad e outra não, como se refere a pessoa em 

estado profundo tristeza e depressão, é considerada por Criseid como “[...] parte dos altos e 

baixos dessa doença”. Por isso, segundo ela, “[...] não perca as esperanças, busque boa 

companhia” para sair da solidão. Entretanto, Criseid sugere um caminho para amenizar a dor e 

a instabilidade emocional decorrente da depressão – “[...] que é “[...] é preciso se amar e se 

tratar com gentileza para sair dessa”. Amar-se e tratar com gentileza representa reconhecer seu 

valor próprio nessa existência. Noutra discussão, do mesmo modo Íris recomenda a Fórcis, 

“Ame-se”, pois “gostar de nós [...] não é ser egoísta” completa ela. 

Constam inúmeros post sobre temas religiosos, trechos da bíblia e transmissões ao vivo. 

Em nome de Deus, as palavras soam como conforto, como um alívio a dor. A esperança que a 

religião cristã poderia levar a cura da depressão foi um discurso recorrente na comunidade. 

“Mas com força de vontade e fé, podemos ultrapassar”, ainda que fosse um caminho doloroso, 

“mas a esperança é a última a morrer”. Conseguir ultrapassar esse dilema, “Graças a Deus”, 

segundo ele, lhe fez melhor muito. Relata que a sua vida nunca foi fácil, mas nem por isso 

recuou, pois “...cá estou eu a lutar e a vencer. Se sou capaz”. 

Catreu disse saber o quanto a vida é muito dura, “[...] mas temos que ter esperança em 

dias melhores”. Ele acredita que sempre tem alguém que nos ama, e, sobretudo, “vamos ter fé 

e tirar força de onde não temos mais”, para suportar a dor nessa caminhada aqui na Terra. 

Calírroe recomenda a uma das participantes da comunidade que se encontrava em crise, 

a ter fé em Deus. Ele ama a todos, defende Calírroe, “sabe quando a nossa jornada terminará”. 

A ideia de destino sobre o seu sofrimento psíquico está em mãos de Deus. Delas poderá vir a 

cura da depressão. 

Uma transmissão ao vivo com conteúdo religioso, em 35’, um homem, que parecia um 

pastor de alguma igreja evangélica, junto a uma jovem se ajoelharam ao chão de terra, com uma 

bíblia na mão e um celular na outra, o homem mencionava o nome de Deus e versículos da 

bíblia, afirmando que somente Deus poderia salvar o homem de todo os sofrimentos. Em voz 

altiva clamava proteção de Deus contra Satanás que representava um risco eminente de desviar 
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do caminho do Senhor. Enquanto a isso jovem se debruçava encostando a cabeça no chão de 

terra. Logo em seguida ela toma a palavra para fazer uma oração, pedindo por várias pessoas. 

No fim da transmissão, a jovem pôs uma mão na câmera do celular para ninguém pudesse vê-

los. Essa prática de divulgação da fé cristã era periódica, comumente o uso das tecnologias 

digitais, esse vídeo é um exemplo.   

Egina, se sentindo perplexa, por isso problematiza a morte – "quem pensa em morrer 

não tem Deus no coração”. O seu discurso sobre a importância de Deus na amenização da dor 

da depressão, também é uma forma de julgar o suicídio. Um tema tão complexo como esse, ela 

questionou: “desde quando você tem um medidor de fé pra saber o que se passa no coração dos 

outros?”. Egina sugeriu com a pergunta que mensurar ou avaliar o significado da fé cabe 

somente ao Deus cristão. Por isso, segundo ela, “o mal do homem e querer o tempo todo 

competir com Deus. Achar que sabe mais do que o próprio Deus”, ainda que este seja a Sua 

imagem e semelhança. 

Íris remetendo a fala de Egina menciona que nada se pode fazer com a ignorância e 

insensibilidade das pessoas. Aliás, ela diz que só podemos contar uns com os outros, isso porque 

“... o que não se vê não se entende”. Ela narra a história de Jesus cristificado pelo próprio povo 

que se dispôs a salvar, e “Se voltasse ao Mundo seria novamente crucificado”, completa Íris. 

Então, ela não espera muito desse mundo daqui, apenas incompreensão sobre o sofrer da 

depressão. Todavia, testemunha o que lhe ajudou a lidar com a insensibilidade, injustiça e 

discriminação das pessoas, “foi deixar de falar sobre o que sinto”, pois reforça o argumento, 

“Só falo com quem me entende”, porque do contrário, “[...] infelizmente é tudo em vão”.  

Íris recomenda que Egina respire fundo, além de explicar que as pessoas eram limitadas 

até mesmo a própria família. Por isso lhe diz para não se sentir culpada, pois, segundo ela, “[...] 

ninguém tem culpa da doença que tem... afaste esses sentimentos negativos que carrega. Deus 

é Grande”. Argumenta que se Deus lhe deu essa cruz, era porque tinha certeza de que a podia 

carregar. A sua percepção sobre o alívio da dor se mostra focada em Deus. 

Fantasia considera que as fases difíceis não podem ser motivo para tirar a própria vida. 

De todo modo, “a gente só vai qdo Deus quer e qdo chegar a hora”. Assim também pensa Éris, 

“Deus é o criador das nossas vidas só ele tem poder de tirá-la”. A discussão de suicídio está 

relacionada com plano religioso cristão. 

Litia admite sua fragilidade, pois que “as vezes tenho recaídas”, principalmente em caso 

de suicídio. Nesse sentido, ela aconselha a ter fé e deixar Deus agir, já que age em silêncio 

assim como prenunciou Lítia – “pense que quem tem o direito de tirar nossa vida e[é] Deus”. 
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Não cabe a seres imperfeitos de irem contra aos poderes de Deus que nos criou, por isso a tem 

a poder para decidir quando podemos perder ou continuar a vida.  

Íris, sempre muito perspicaz nas suas falas, analisa que a dor, mágoa e injustiça “que 

todos nós sentimos, ultrapassa-nos e decorre da ignorância e insensibilidade das pessoas”. Para 

justificar a perda de respeito ao outro humano, Íris argumenta que “Jesus foi crucificado pelo 

próprio povo, para nos salvar”. Destaca a ingratidão popular ao não reconhecer as boas ações 

de Cristo na terra. Ela complementa que: “volta-se ao Mundo seria novamente crucificado”, 

constando, portanto, que os indiferença ao sofrimento alheio está cada vez maior na sociedade, 

levando Íris a manifestar que “[...] o Homem não aprendeu nada com a sua Doutrina”. 

Entretanto, ela aceita a sua missão nessa vida: “se Deus deu-me essa cruz, é porque tem a certeza 

que a posso carregar". 

Pã fala de seu sofrimento. Disse que se sentiu péssima e com muita fadiga, com uma 

vontade de sumir, e pede a Deus a abençoe. Pã crer que “só Deus tende (tem) misericórdia de 

nós”. Então, depois de ter ido à igreja, sente-se melhor, pois “[...] com Deus, em oração a leitura 

bíblica falava sobre a angústia, o ódio, o desânimo, à não vontade de viver”.  

Pã atribui esses sentimentos negativos a falta de fé. Na sua visão, o sofrimento resultava 

do fato de sermos “[...] fraco na FÉ”. Por isso, na sua opinião, buscar mais à Deus era o melhor 

caminho, em razão de que “Ele é o nosso socorro, nosso Salvador”, além de livra todos dos 

males. A proteção aqui na terra cabia a Deus, digno de confiança plena: “desabafe com ele”. 

Por isso, sugere ao grupo “fazer uma corrente de oração” com finalidade de pedir a Jesus: “livra-

me e meus amigos e amigas, da depressão”. 

Alcmena, tentando convencer o seu marido, que a depressão era doença e que ninguém 

se curava sozinho, pretendia ser solidária a dor de sua sogra. Para isso, pôs todas as suas 

esperanças na fé, vislumbrando a melhora da saúde mental de sua sogra. Alcmena crê que Deus 

lhe dará entendimento para achar o caminho para trazer a sogra de volta a felicidade. “Amo 

minha sogra pois sem ela não existiria hj o homem da minha vida”, complementa Alcmena. 

Anteu diz que há três coisas para diminuir o sofrimento depressivo, a saber: primeiro, 

“tente buscar a Deus do seu jeito”. A busca de Deus tem uma margem se liberdade quando 

sugere que seja de seu jeito. No segundo conselho, vai além do religioso: “faça o tratamento e 

tome os remédios certo”. Aqui se observa o além da fé, a ciência ajuda para estabelecer a saúde 

mental. Por fim, “faça caminhada e ou corrida, é um santo remédio”. Todos esses conselhos, de 

acordo com Anteu, torna a dor mais leve, livrando-se de pensamentos fixo de querer morrer. 

Íris relata que o sentimento doloroso, penoso e desesperador, “nos leva a ter 

pensamentos de querer morrer”. O pensamento suicida que o acompanhava sempre se 
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concretizou, “mas Graças a Deus não teve sucesso”, porque foi socorrida a tempo. Íris atribui 

a proteção de Deus a tentativa de suicídio ter sido malsucedida.  

Íris, a partir de sua experiência, aconselhou um membro da comunidade: “Deus deu-me 

uma nova oportunidade”, pois, isso foi dito por ela porque esteve à beira da morte. Todavia, o 

encontro com Deus lhe trouxe novos significados para a sua vida, indicando a necessidade de 

ser vivida, concebe que quando nos encontramos em estado negativo, “não conseguimos ouvir 

Deus dentro de nós..., mas Ele está lá em diversas formas”. 

Ctônia argumenta que Deus não iria fazer ninguém sofrer, ficar dopado e sozinha por 

ter depressão. Na sua visão, “td acontece no tempo de Deus”, que não é o tempo dos homens 

com suas imperfeições. A luta é diária, e, por isso, aconselha “quem está em um momento ruim 

pense td posso em Deus q me fortalece”. O pensamento em Deus tira de foco as ideias negativas, 

que tanto corrói a subjetividade de quem tem depressão, na visão de Ctônia.  

Tália, mesmo considerando difícil enfrentar o sofrimento psíquico, a sua história de vida 

é um testemunho de sua superação. Buscando confortar um membro da comunidade em crise, 

o deseja que “receba O MILAGRE necessário para assim desfrutar dos pequenos milagres 

diário”. Mas para isso, sugere: “Acredite, DEUS”. Ter fé é o pressuposto básico para se alcançar 

o milagre da cura escrito em caixa alta, demonstrando emoção em sua conquista diária.  

Pã voltou a dizer que “Deus sabe tudo, ele trabalha em silêncio”. Com Deus no comando 

e agindo de modo silencioso sugere que o sofrimento psíquico tem razão de existir, e há um 

agente sobrenatural que age na cura da depressão. Por isso ela recomenda ter fé, porque Deus 

está no controle, “você vai ficar boa em nome de Jesus!”. Além do conforto emocional, essa 

fala sugere que se tiver fé será curado da depressão. 

Calírroe diz que a fé a curou da depressão. Assim, a percepção dela, a vida é bela e que 

vale apenas continuar vivendo, isso porque “P. Deus [Para Deus] nada e[é] impossível”. Essa 

uma tendência de que a cura se conquista com a fé cristã, pois é importante “vigiar [a] 

psicoterapia”, pois, “ei[eu] tive Depres. [depressão] e fé e vont. [vontade] [,] Deus me curou”. 

Nesse sentido, fé e vontade são suficientes para alcançar a cura da depressão. Calírroe 

recomenda ter fé em Deus porque “Ele nos Ama”. Essa fala incentiva um membro da 

comunidade reforçando a necessidade superação, pois “nunca desista so Deus sabe a nossa 

jornada”. Apesar da crença religiosa, Calírroe aconselha “orai e vigiai”, mas adverte que 

continuasse o tratamento psicoterápico. 

Antíope recomenda escrito em caixa alta “TENHA fé, ore [,] confie em Deus, vc é 

forte”.  A fortaleza psíquica é alimentada pela fé, pois com esta se “[...] é capaz sim de suportar 
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essa dor”. Antíope ainda argumenta que “Deus lhe deu a saúde e perfeição”. Mas quando se 

refere a depressão, ela entende que “é consequência de estresse, perda, tristeza”. 

Maia argumentou que não é nada fácil enfrentar a depressão, mas “sempre que vier um 

pensamento negativo, lembre-se que nenhum de nós está nessa vida por acaso”. Maia 

argumenta que se não existe o acaso, temos aqui na terra uma missão, pois “a nossa existência 

é sinal de que somos amados por Deus e por Ele fomos criados!”. Mesmo assim ela reconhece 

que “a vida nem sempre é fácil”. Infere-se que Maia acredita em destino, e coloca força no seu 

argumento quando evidenciou a experiência existencial como explicação para o sofrimento 

psíquico. 

Macáon tem certeza que “nada é impossível para Deus”, isso porque “não nascemos 

com esse mal”. O mal que se refere é a depressão, e, na sua opinião, “[...] se Deus quiser arrancar 

esse mal ele faz [,] é q tudo é no tempo dele [,] do jeito dele”. Veja aqui, que a tendência do 

tempo de Deus se difere do tempo do homem imperfeito. 

Maquereu para corroborar o argumento de Macáon, cita um versículo na Bíblia do Livro 

de Romano (8:32) e questiona “Se Deus deu o que Ele tinha de mais preciso, Seu Filho, por 

nós, será que Ele não nos dará coisas menores que essa?”. As coisas menores que ele se refere 

é a cura da depressão. 

Máquistos defende que realmente ninguém está aqui para se aparecer, se referindo 

qualificação da depressão como frescura, pois “[...] quem hoje está zombando de nós nunca se 

sabe o dia de amanhã”, sugere uma ideia de castigo pelo ato falho de zombar do sofrimento 

alheio. Ele ainda argumenta que se deve tomar cuidado “[...] porquê deus tarda, mas não falha”. 

Essa zombaria lhe fez radicalizar com um membro da comunidade, “[...] tá incomoda [,] vaza 

fora [,] aqui é um grupo de apoio [...] fofa”. Além de fortalecer o discurso religioso, também 

protege o grupo e os objetivos de auto apoio. 

Alcméon diz criticamente que “crer não é uma mágica! Às vezes é difícil ter fé, parece 

algo misterioso e oculto, mas não é”. De certo modo, essa fala vai na contramão ao que os 

membros mais engajados na religião prenunciam. Dessa forma, vai explicando: “crer é quando 

acreditamos que algo vai além de nós e das nossas deficiências!”. A partir isso, mostra uma 

força que transcende o humano, enfim as suas imperfeições. 

Alcméon não para por aí, também se posiciona sobre o que entende acerca da religião, 

pois “crer não depende de a religião” tampouco “crer depende de vc!”. Então, se bem 

observado, Alcméon traz uma concepção de religião como uma prática cultural e social. Por 

fim, embora reconhecendo que tem fé, pois assim, manifesta que se as pessoas acham que existe 
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“[...] saída para a depressão e a ansiedade”, reforça Alcméon, eu “Creio em Jesus Cristo”, isso 

porque “Ele achou essa saída... Não é religião é Fé!”. 

O contexto demonstra que há uma dissonância quanto a compreensão de que a fé é um 

caminho para a cura da depressão. Para Aléctor a religião não cura a depressão, assim ele 

sugere: “parem de envolver religião em todos os posts”, segundo Aléctor, se tudo se resolvesse 

através de religião, padres e pastores não teriam passado por depressão severa. Para Aléctor, 

“não adianta ficar procurando pessoas “curadas” e ficar seguindo os métodos delas para se 

“curar” também, cada um tem sua individualidade e sua intensidade da doença”. Anaxárete 

conclui que “as pessoas seguem a religião. Apenas a religião. Não a Deus”, pois Deus não 

abandona seus filhos e ambas estavam em casa sem fazer nada. 

Andrômaca  alegou dificuldade para lidar com seu marido em razão de temas 

relacionados a religião. “Queria entender como se explica viver a vida de outro mesmo sabendo 

que não está vivendo [...]”. Essa dificuldade relacional termina mostrando uma visão diferente 

daquelas até então dita. Andrômaca questionou por que vivia uma vida religiosa sendo ateia. 

Problematizou a luz da psicologia, como se “[...] explica essa bobagem toda de espíritos, 

incorporação e mediunidade?”. Pelo visto, tratava-se do espiritismo Kardecista. Andrômaca 

conclui que “[...] a religião atrapalha muito e [,] agora [,] sinto que está interferindo até mesmo 

na minha racionalidade”. 

  Atena se posiciona, afirmando que “o problema em si não é a religião. Mas, as pessoas 

que não sabem usá-la para o bem e sim para julgar e disputar com outros”. Essa fala sintetiza 

essa problemática da relação depressão e religiosidade. 

Como se observa, os posicionamentos dos membros se diversificam quando o assunto é 

a cura da depressão. A religiosidade apresenta-se em muitas falas na comunidade como uma 

forma de amenizar a dor, mas também construir a esperança da cura, ou mesmo da superação 

do sofrimento. Existem discursos dissonantes que defendem que Deus resolve todos os 

problemas da vida e principalmente da saúde mental. 

Foi possível compreender a necessidade dos participantes dessas comunidades de usar 

a ideia de Deus e os pressupostos religiosos para aliviar sua dor. Fica evidente que de modo 

geral, às pessoas (familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entre outros), ninguém 

reconhece a dor, o sofrimento de quem sofre de depressão. É um sofrimento invisível e solitário. 

Desta forma, a figura de um Deus protetor, amigo, compreensível, e sensível ao sofrimento 

alheio, serve de consolo, de amparo em momentos de crise, quando não se pode contar com 

absolutamente ninguém, e esse ser supremo, capaz de todas as coisas, pode não só aliviar, 

socorrer ou até curar aquele que tem fé e busca por Ele. 
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Nesse sentido, as estratégias para a superação da dor psíquica incluíam caminhos 

diversos, configurando a religiosidade como parte do itinerário terapêutico utilizado por cada 

ator para resolver os seus problemas de saúde. 

 

8.6.1 Itinerário terapêutico: medicamento e cuidado da depressão 

 

O termo Itinerário Terapêutico refere-se à busca por cuidados terapêuticos, 

considerando as práticas individuais e socioculturais em relação aos caminhos percorridos pelos 

indivíduos na tentativa de solucionar seus problemas de saúde. Na visão de Siqueira et al. 

(2016), se incluem as múltiplas redes formais e informais, de apoio e de pertença. Segundo 

ainda esses autores, a cultura influencia o modo de comunicação e desenvolve conhecimentos 

e atividades em relação à vida. 

De acordo com Alves e Souza (1999, p. 125), a análise do Itinerário Terapêutico vai 

além de “[...] identificar a disponibilidade de serviços, os seus modelos explicativos e a 

utilização que as pessoas fazem das agências de cura”. Isso implica na escolha do cuidado, pois 

as pessoas ao buscarem cuidados terapêuticos, de acordo com os autores, a “suas escolhas 

expressam construções subjetivas individuais e coletivas acerca do processo de adoecimento e 

de formas de tratamento, forjadas sob as influências de diversos fatores e contextos”. (ALVES; 

SOUZA,1999, p. 125).  

Cabral (2011, p. ) et. Al sinalizam que os Modelos Explicativos e de Sistemas de 

Atenção à Saúde (Health Care System) desenvolvidos por A. Kleinman, foram determinantes, 

desde quando, segundo estes autores, são as concepções sobre a enfermidade e as formas de 

tratamento empregadas “[...] por todos aqueles engajados em um processo clínico e que vão 

definir qual setor do Sistema de Atenção à Saúde será acionado no processo de cuidado”.  

A partir do exposto por Cabral et al. e Siqueira et al., os relatos sobre percursos 

terapêuticos indicam que há uma variação de caminhos utilizados pelos participantes da 

comunidade virtual do Facebook no cuidado da depressão. Geralmente, se misturam e 

evidenciam de que maneira os membros ressignificam o seu processo de cuidado. As pessoas 

da comunidade buscavam o relatar os seus caminhos terapêuticos na tentativa de elucidar e 

diminuir a dor a partir de questões trazidas nos debates coletivos. 

São falas que revelam estratégia para se amenizar a dor psíquica. Revelam aspectos que 

envolvem a vida de cada participante e as emoções experenciadas no cotidiano. Para Fórcis 

continuar a viver é preciso de “alguma forma”, mas não perder de vista tratamento 
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psicoterápicos como necessário para o controle das crises depressivas. Falou em mudar de 

cidade, tentar arrumar um emprego e seguir em frente, “[...] mesmo não vendo sentido pra isso”.  

Em muitos casos, esse sentido tão procurado por quem tem depressão constitui também 

um sofrimento. Isso também revela que as emoções associadas a depressão explicam mais os 

sentidos desse processo de adoecimento do que necessariamente implica em sair do lugar para 

encontrar vozes dissonantes que expliquem a dor psíquica que dói cotidianamente. Assim 

ocorre com Euríbia que reconheceu um dia de menor dor psíquica: “Hoje eu estou bem. Acordei 

com vontade de viver. De fazer alguma coisa, mas não sei o que”. Observe que à medida que 

ela se sente bem também lhe falta um projeto que em curto prazo possa aproveitar desse tênue 

momento de felicidade. Pelo menos assim Euríbia concebe: “para tudo têm solução. Vc ja 

pensou em fazer alguma coisa que vc goste? Para lucrar”. Buscando suprir esse vazio, ela se 

esforçou para recomeçar uma atividade para sustentação financeira, Euríbia recomeçou a fazer 

uma marca de camisetas estilo rock, “Ja fiz a logotipo [,] é Blackout. espero que dê certo”. 

O vazio tão revelado pelos membros como um disparador do sofrimento, foi também 

constatada no relato de Arete, que também muitas vezes sentia esse vazio, mas com a esperança 

de que tudo isso vai passar, pois “[...] são muitos os momentos difíceis, porém há também 

momentos bons. Tento pensar nisso”. A sua crença de que isso vai passar sugere uma esperança 

de sair desse lugar e encontrar formas de controlar o sofrimento. 

Esse sentimento de vazio dá uma caracterização do sofrimento depressivo. De acordo 

com Íris, “também sentir-me assim... sentimento tão doloroso... penoso... um desespero, que 

nos leva a ter pensamentos de querer morrer”. Os sentimentos escritos com reticência sugerem 

para indicar uma ideia não concluída e pouco explícita para quem sofre pelo seu envolvimento 

com a dor. Os sentimentos relatados fortalecem os pensamentos de morte, mas revela as 

nuances do sofrimento psíquico.  

Íris reconhece que o suicídio não tem sentido desde que sua família, composta por suas 

filhas, estaria melhor sem ela. “Passei muitos anos com o pensamento suicida a assombrar-me.. 

e cheguei mesmo a tentar...”, relata Íris. Arrependeu-se profundamente do que fez, “apesar de 

ter noção que me encontrava gravemente doente”. A consciência de que se estava mentalmente 

enferma, representa o primeiro passo para se conviver com a doença foi importante para 

perceber o sentido da vida também se relaciona com o contexto cotidiano e os seus entes 

queridos. 

O seu arrependimento a levou a uma reflexão sobre a importância de sua vida, e lhe 

serviu para ajudar a outras pessoas da comunidade, assim como ela aconselhou um membro de 

seus – “Continue a lutar, não desanime, mesmo perante tantas adversidades”. São estas 
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adversidades que marcam a vida de quem tem depressão, para isso Íris usou uma metáfora para 

convencê-lo: “quem nunca teve dor de dente, o que é uma dor de dente[?]”. Essa metáfora para 

dizer que “para tudo se tem um jeito, menos para a morte. Os remédios são ótimos aliados”. Íris 

conclui que a ajuda dos medicamentos podem ser uma estratégia para essa convivência com a 

depressão. 

Ariadne, jovem de 27 anos, oriunda do Sul do Brasil, e mora com o seu pai, que segundo 

ela, “é extremamente irritado com a vida com tudo”. Com isso, demonstrando uma relação 

muito difícil com ele. Ariadne interrompeu os estudos na faculdade por medo de estar em 

espaços fechados, “não consigo mais ficar em salas fechadas”. Ariadne trabalha em casa para 

seu pai, mas reclama, “não ganho o que mereço”.  

Essa história de Ariadne apenas mostra que o sofrimento psíquico se confronta com o 

olhar da sociedade sobre o normal e patológico, pois o estado de saúde destoa dos critérios 

protocolares da biomedicina é considerado como anormal. Mas o sofrimento psíquico não se 

reduz ao aspecto biológico do sujeito, porém aos conflitos do cotidiano que afeta a subjetividade 

de quem sofre. 

Cáfene conta sobre a sua história com a depressão que começou quando foi molestada, 

quando ainda criança. Além disso, seu pai morreu e a sua mãe era alcoolista, por isso nem ela 

nem os seus irmãos tinham a devida atenção. Sentindo-se rejeitada pela mãe, começou um 

relacionamento com um rapaz, com quem viveu juntos há anos. Aos quatorze anos teve a sua 

primeira filha, e, anos depois, aos 22, somava-se à família mais dois filhos, quando resolveu 

pagar a sua ligadura. 

Cáfene, com a saúde abalada com problemas sérios no coração, aos depois 26 anos, 

sofreu infarto. “Sou dependente de remédios pra sobreviver”, disse ela. Aos 34 anos, depois de 

uma traição, reconheceu-se infeliz no seu casamento, por isso, pediu a separação, mas “ele não 

aceita ... quer que eu saia da casa”. A condição proposta pelo marido esbarra com a sua 

dificuldade para se manter e, com a saúde frágil, não se ver capaz de enfrentar uma jornada de 

trabalho, embora trabalhe como diaristas nas residências.  

Cáfene tinha também dificuldade de lidar com outras pessoas, “não tenho paciência, 

odeio hipocrisias, falsidades”. Ela justificou que por ter apanhado tanto da vida, “não consegue 

confiar mais em ninguém. “E não acredito no Amor. Vivo deprimida, vazia... cheia de 

rancores... sem vontade de viver e nenhuma expectativa de vida”.  

Contudo, os membros da comunidade relatavam que sentia muito sobre a sua triste 

história de vida. Pã aconselha Cáfene, “[...] quando der vontade de chorar chore, mas de joelhos 
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no seu quarto, porque no momento do seu clamor, Deus vai lhe ouvir”. Ainda que essa temática 

tenha sido objeto de análise, mas aqui representa uma estratégia para se superar a dor psíquica. 

Desse modo, Calírroe revela que “parece que não vamos conseguir [,] mas quando vier 

essa angústia, vai no quintal respire fundo e inspire até se sentir melhor”, como uma forma de 

controlar a crise. Ela garante que “[...] é possível conseguir suportar lá quando vier, pois, ela 

vem e vai”. Essa expressão mostra que essas crises depressivas são cíclicas e podem parecer 

“no momento que estamos bem ela vem parecendo que vai nos matar, e isso é tenebroso”.  

A fala de Calírroe remete a pensar que esta emoção desconfortável pode diminuir ao se 

tomar consciência dessas emoções. O controle da angústia, segundo ela, “[...] vai saber que é 

uns minutos de pânico, e depois o alívio é imenso quando vai embora”. Enfim, essa estratégia 

representa, assim como visto em outras falas, que os membros buscam meios para controlar as 

crises a partir de experiência pessoal. 

A fala de Litia revela a intensidade da dor psíquica e como esta somente é compreensível 

para quem sofre. “O que temos é sério, difícil de ser entendido”. Quando fala a dificuldade de 

compreensão por quem não sofre, caminho foi se reinventar um meio que a ajudasse amenizar 

a dor, para isso “[...] aprendi uma terapia. dirigir! Me acalma muito. pego o carro e saio dando 

voltas perto de casa mesmo”. 

Maia sinaliza que não é nada fácil enfrentar a depressão, mas conversar consigo mesmo, 

reconhecendo as próprias qualidades, além de lembrar de momentos bons que se viveu, ajuda 

a superar a dor. À medida que vai reconhecendo as suas qualidades pessoais e rememorando os 

bons momentos da vida, segundo Maia, permite quem tem depressão a superar a dor e ao mesmo 

tempo conviver com a doença. 

Nesse contexto de falas dissonantes, alguns membros defendem que a cura depressão 

através da fé, enquanto outros, advertia que era preciso, também, continuar com o tratamento 

psicoterapêutico. Esse itinerário tem forte defesa dos medicamentos como uma possiblidade de 

equilíbrio psicoemocional.  

 

8.6.2 Experiência com os medicamentos 

 

A discussão sobre medicamentos e os efeitos colaterais acaloraram o debate na 

comunidade. As falas dos membros remetem que o uso dos medicamentos é nocivo ao corpo, 

porque afeta a disposição psicoemocional, a relação social, além do desânimo para continuar 

enfrentando a depressão.  
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A maioria dos membros da comunidade tem depressão, mas há aqueles entram se 

informar com o objetivo de ajudar parentes com depressão. A dificuldade para lidar com a 

depressão de pessoas próxima motiva as pessoas a participarem da comunidade.  

Hesíone, que sofre de bipolaridade, depois que a sua namorada foi diagnosticada com 

depressão e ansiedade generalizada, apresentou-se com dúvidas sobre os sintomas da doença e 

se os medicamentos estavam corretos. Ela intui que a sua namorada tem bipolaridade – “no 

início tomou fluoxetina [,] mas ñ amenizou as crises depressivas e de pânico, ao contrário”. Ela 

informou que depois do "efeito" do remédio no organismo, “ela sentia q caía”. Esta expressão 

remete aos efeitos colaterais, entre aspas, provocando resistência ao tratamento 

psicoterapêutico, sinaliza a ineficácia dos remédios, segundo ela, “[...] ñ adiantou nada, 

posteriormente citalopram”, complementa Hesíone.  

O Escitalopram é um medicamento prescrito pelo médico psiquiatra para tratamento e 

prevenção da recaída ou recorrência da depressão, transtorno do pânico, com ou sem 

agorafobia; ansiedade generalizada (TAG); ansiedade social (fobia social); transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC). Outro medicamento é o Citalopram. Esse medicamento apresenta 

substância ativa usada em tratamentos de longo prazo para prevenir a recorrência de novos 

episódios depressivos em pacientes que tem depressão recorrente3. 

Tais medicamentos não contribuíram para que a sua namorada saísse do estado de crise 

depressiva – “Fizeram mal! Ela ñ melhorou como deveria”. A sua namorada “[...] na verdade, 

piorou da depressão e ansiedade”, porque “[...] teve momentos grandes d irritabilidade e 

pequenas euforias”. 

Depois de juntas irem ao psiquiatra, na consulta, Hesíone relatou ao médico as 

informações observadas sobre comportamento da namorada. Com ansiedade extrema, vontade 

de gastar, irritabilidade, “momentos q ficava muuuuuito falante[,] ñ se percebendo desta forma” 

como um indicador de bipolaridade. Os novos medicamentos prescritos como Depakene que 

passou a usar com 0,25 mg de Rivotril que já tomava, no outro dia ela acordou sozinha, “[...] 

coisa q ñ acontecia desde então c os antidepressivos”, querendo fazer mil coisas ao mesmo 

tempo. 

No segundo dia, conta Hesíone, continuou a variação de comportamento. Desta vez, “a 

percebi mto ansiosa, como d costume e mais falante q o normal”. De acordo Hesíone, a sua 

namorada se sentia menos depressiva, devido a euforia ter aumentado, com o uso de 

“Depakene”. A dúvida dela era se os medicamentos estavam lhe afastando mesmo a depressão. 

 
3 Informações disponível em:<https://consultaremedios.com.br/bromidrato-de-citalopram/bula>. Acessado 
em: 31 jan. 2019. 
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Ela se dizia que com ela ocorreu o oposto “– fui diagnosticada c depressão, os antidepressivos 

me fizeram super mal”. 

Os efeitos dos medicamentos têm importância para as pessoas que sofrem de depressão 

e aquelas pessoas próximas. Buscam a comunidade para informa-se sobre o comportamento 

depois do uso das drogas prescritas pelo médico psiquiatra. A descrição sobre os efeitos no 

corpo e na personalidade. 

A comunidade tentando contribuir para que Hesíone pudesse se posicionar melhor frente 

a situação de sua namorada. Íris diz que a Hesíone que “[...] um bipolar não pode fazer [uso de] 

antidepressivos por serem muito perigosos, pois “[...] podem passar para uma fase eufórica 

rapidamente”.  

Íris relata a sua experiência no uso de medicamentos. Ela diz ter tomado Triticum, para 

que supostamente a induzisse ao sono. Todavia, “[...] o primeiro medicamento que me foi 

prescrito e fez o contrário”. Mesmo sem conhecimento da bula continuou a tomá-lo, e como 

efeito colateral – “[...] esse medicamento levou-me quase a loucura... tive alucinações, 

sensações subnaturais, entre outras”.  

Íris sinaliza que os organismos são todos diferentes e reagem também de forma 

diferente. Ela contou que vivia sem energia, porém como os antidepressivos não são 

recomendados, a médica receitou-me Tirox, um medicamento para a tireoide, usado para 

tratamento de pessoas com bipolaridade. Segundo ela, esse medicamento ajuda a ter energia – 

“[...] e realmente fiquei mais" animada".  

Essa animação teve um preço “[...] comecei a dormir mal... fui ler [a bula] e lá estava... 

"insónia"”. Em razão disso, foi-lhe retirado pelo médico. Ela relata que os diagnósticos dos 

transtornos não são detectados com facilidade, afirma Íris. Existem muitos com sintomas 

idênticos – “[...] levei 3 anos para ter um diagnóstico de TB. Ela contou – “[...] muitas vezes 

penso e chego a acreditar... que adoeci derivado ao tal Tritucum”.  

A eficácia no tratamento da depressão é medida de acordo com os impactos dos efeitos 

adversos no corpo e no humor da pessoa. Relata Hesíone, “[...] eu tb passei maus bocados c 

antidepressivos”, mas em decorrência dela não ser corretamente diagnosticada. O diagnóstico 

da depressão e outros transtornos apresentam-se como um problema que afeta pessoas em todo 

mundo, principalmente pela falta de formação permanente dos profissionais de saúde.  

Hesíone conta que sua parceira tomou 3 antidepressivos, mas não ficou muito bem. Ela 

fala que “[...] os sintomas melhoravam no início e depois ela piorava”. Considera difícil 

identificar os transtornos, pois “[...] são mto parecidos e a gente se perde no meio deles”. 
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O seu sofrimento resulta de ver a sua companheira mudar o seu quadro clínico – “eh 

difícil vê-la assim sofrendo c um, outro remédio”. Os remédios tão endeusados pela sociedade 

como solução para os problemas de saúde mental, não é assimilado por quem sofre de 

depressão.  

Apesar de ter tido pouco apoio de pessoas que lhe ajudassem e acalmassem, Hesíone 

buscava encontrar uma forma de ajudar a sua namorada. Ler a bula dos remédios como o do 

Depakene, um anticonvulsivante e estabilizador de humor muito usado no tratamento de 

epilepsia, convulsões, transtorno bipolar e enxaqueca. Hesíone diz que “[...] na vdd parei d ler 

todas as bulas pra n interferir nos efeitos colaterais, mas vou ler sobre o depakene”. Esse 

medicamento, segundo ela, “[...] já tomei ele há mtos anos, mas n me ajudou em nada”. É 

comum as pessoas da comunidade recomendarem que não leiam as bulas do medicamento sob 

a alegação de que interfere no estado psicoemocional. 

 

8.6.3 Sobre o efeito dos medicamentos 

 

O post de Prometeu com a mensagem “meu rivotril n funciona” revelou a relevância do 

medicamento nos debates da comunidade. Este medicamento tem propriedades de inibição leve 

das funções do sistema nervoso central, permitindo, assim, uma ação anticonvulsivante, alguma 

sedação, relaxamento muscular e efeito tranquilizante. Uma expressão da percepção sobre os 

efeitos dos remédios que agem de modo distinto em cada pessoa. O “seu Rivotril4” indica uma 

experiência pessoal com o fármaco, mas a pouca eficácia nos resultados. Foi o que aconselhou 

Prometeu, caso ele tivesse mais de 15 dias tomando o Rivotril, era preciso informar ao 

psiquiatra, “para ele reajustar a dose ou trocar o medicamento”. Do mesmo modo, Tália o 

orienta pedir ao Psiquiatra que mude seu medicamento, porque a partir de sua experiência: “[...] 

eu estou sempre mudando até quem sabe um dia me adequar”. 

Prometeu argumentou que sempre o remédio faz efeito, mas que “[...] so precisa de mais 

quantidade, porem o efeito se torna diferente”. Relata como a substância do medicamento se 

torna parte do seu corpo, porque “[...] vc usa ele pra fica ``normal`` se vc n tomar [...] fica na 

merda (abstinência)”. A expressão normal com aspas indica certa ironia ao que se concebe ao 

estado de normalidade ou patológico. Quando diz que já faz parte do seu corpo, a tecnologia é 

 
4 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Rivotril. Disponível 
em:<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=21121842016&pIdAne
xo=3761921>. Acessado: 30 dez. 2018. 



159 
 

entendida como parte de si, como ser míope ser obrigado a usar óculos, para atender os critérios 

de normalidade da saúde mental, destaca Prometeu. 

Os medicamentos promovem também sofrimento em decorrência dos seus efeitos 

colaterais. A sua percepção pode se fundamentar nos dados produzidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). O diagnóstico dos transtornos mentais se diferencia e a psiquiatria 

“dependerá da avaliação subjetiva do profissional de saúde mental, não dispondo de exames 

específicos para garantir, com pequena margem de erro, um diagnóstico diferencial” (FACÓ, 

2008, p. 77). Os transtornos depressivos a subjetividade do profissional de saúde que examina 

deve saber reconhecer, no discurso do paciente, os sinais de depressão, assim como seus 

sintomas, para assim realizar o encaminhamento adequado e, até mesmo, atuar de forma 

preventiva. Contudo, o que na realidade acontece é que a depressão ainda é subdiagnosticada e 

subtratada (FLECK et al., 2003). 

 

8.6.4 Resistência a tomar medicamentos 

 

A resistência a tomar medicamentos associa-se a várias sensações de medo. As falas que 

sucedem, determinam essa experiência de sofrimento, que não se restringe a subjetividade, 

como também ao meio social em que vive. Geralmente os jovens, com menor grau de maturação 

das emoções, além de outras pressões sociais, resistiam tomar os medicamentos, alegando a 

dependência química e dificuldade de lidar com os efeitos colaterais. 

Nêmesis, 21 anos, não fazia nenhum tratamento para qualquer tipo de transtorno. Ela 

tinha medo de ir ao psiquiatra e dos efeitos colaterais que os remédios podiam lhe fazer. Fez 

terapia por três vezes com psicóloga, mas afirmou que “ela não me ajudou em nada”. Quanto 

ao psiquiatra, a sua mãe, seu namorado e a sua amiga mais próxima a recomendam se consultá-

lo, “[...] só que não quero ficar refém de um medicamento pra me sentir melhor”. Refém de que 

fala Nêmesis é dependente do remédio para manter a sua saúde mental, conforme entendimento 

da sociedade. 

Enquanto Nêmesis optou por não tomar os medicamentos, já Palas, outra participante 

da comunidade, argumenta que era o meio para se manter o equilíbrio psicoemocional, embora 

nunca gostasse dos remédios – “já parei algumas vezes, inclusive agora. Mas sempre voltam os 

sintomas”. Palas reconhece que a cada decisão desta natureza tem consequência para a sua 

saúde. Palas revela que precisa tomar remédios “para lhe ajudar a agir”. Os medicamentos 

ganharam importância depois dos acontecimentos que marcaram a sua trajetória de sofrimento 

de depressão. Ela considera sua percepção equivocada quanto ao seu itinerário terapêutico – 
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“[...] achava que iam me mudar, que era um bem-estar falso. Mas isso é receio, é ilusório”. O 

medicamento ganha um significado de tecnologia auxiliar no tratamento da depressão. 

A percepção de Palas era que os remédios lhes ajudavam “[...]como um óculo ajuda a 

quem tem algum problema de vista”. Essa metáfora sugere que os medicamentos são vistos 

como uma tecnologia auxiliar no tratamento da depressão, principalmente nos efeitos que 

mudam seu estado de saúde mental e comportamental, segundo Palas, “eu me limito quando 

paro de tomar” os medicamentos. 

O itinerário terapêutico de cada um está associado à figura do psiquiatra como principal 

gerenciador das dosagens de medicamentos. As terapias psicológicas, segundo Palas, as pessoas 

nem sempre falam como se sentem, “[...] as vezes eu sinto e não verbalizo, isso corrói mais”, 

mas isso apesar de sua psicóloga tentar lhe convencer da necessidade de falar sobre os seus 

sentimentos. Corrói muito porque falar de si não é uma das tarefas mais fáceis, mas ajuda aliviar 

a dor psíquica, ao expressar os sentidos atribuídos ao sofrimento e a consequência no corpo e 

na alma. Segundo Palas, elucida os males entendidos, evitando distorção dos fatos, 

possibilitando tomar consciência de si e de seus atos, pois ao contrário –“as vezes [...] algo que 

a pessoa não tinha percebido que faz”. 

Nêmesis com psiquiatra marcado espera não precisar de medicamentos para manter a 

sua saúde mental, isso “[...] pq não quero ser refém dos efeitos colaterais”. Além do sofrimento 

psíquico, os efeitos colaterais se transformam em mais um tormento, confirmada nas diversas 

falas dos participantes. Diante do exposto, Electra a recomenda “parar de ler as vilas [bulas] 

dos medicamentos para não induzir a ter efeitos colaterais”. É provável que o sofrimento 

ampliado pelos efeitos colaterais aumente a ansiedade de quem sofre de depressão e outros 

transtornos. 

Entretanto, as dificuldades crescem ao passo que além dos efeitos dos medicamentos e 

o estigma, ter que esconder que tem depressão também lhe causava sofrimento, pois, afirma 

que – “poucos sabem da minha doença e tenho vergonha de me sentir tão mal as vezes”, revela 

Arete. A vergonha de ter depressão diante daqueles que convivem cotidianamente evidenciou, 

talvez, a desmotivação para tomar medicamentos no tratamento do transtorno.  

Arete tem depressão e distúrbio bipolar. Fez tratamento por um ano, mas uma rejeição 

aos medicamentos se evidenciou no seu relato: “[...] não suportava o peso e a angústia que os 

remédios me causavam”, destaca ela. Essas emoções que resultam do tratamento psicoterápico 

e medicamentoso apresentaram-se nos relatos como mais um determinante do sofrimento 

psíquico. 
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Diante disso, Arete tem adotado uma abordagem de tratamento por ela denominado de 

“natural”, pois “desisti dos remédios e estou fazendo tratamento apenas natural”. Mas disposta 

a voltar a tomar regularmente, reafirma: “mas sempre me senti pior com eles”. Essa sensação é 

compartilhada com muitas outras falas de membros da comunidade. Foi assim também com 

Iodama que tem depressão, “[...] abandonei os remédios [,] tomo so natural”. 

Desistir de tomar o medicamento associa-se à vergonha, ao preconceito e ao medo dos 

efeitos colaterais, mas também ter a sensação de que melhorou – “quando me sinto bem acho 

que não tem necessidade de tomar remédios [,] mas sei que é necessário”, afirma Arete. A 

decisão sugere a necessidade de ter uma vida “normal”, sem a doença psicoemocional. Todavia, 

Iunge argumenta que ficou sem remédio uma certa vez, “mas não dou conta da aceleração do 

cérebro e a euforia”.  

A diversidade de visões sobre o uso dos medicamentos se repercute nesse debate aberto 

por Arete. Aganipe afirma “eu me dor [dou] bem com os remédios [,] só engordei”. Essa fala 

sugere que apesar de lhe fazer bem afeta o seu corpo.  

Iunge diz ter feitos “várias coisas p mudar, [pois] as vezes penso que vou pirar [,]”. 

Apesar desta sensação ele diz – “n tomo e n quero tomar [,] ja passei pela pior faze [,] hoje to 

bem melhor”. Ela, às vezes, pensa em ir ao médico, mas a sua experiência mostra o porquê da 

sua resistência: [...] “nenhum remédio me faz bem”. 

Em razão disso, Iodama argumenta que prefere não tomar medicamento com essa 

alegação “[...] sofro c remédios ou sofro sem”. Ainda que reconheça isso, porém diz “[...] n 

recomendo que pare [,] mais essa foi minga [minha] opção”. Arete concordando com que 

Iodama disse – “sinto o mesmo que você...os remédios às vezes nos deixam pior”. Nesses 

relatos, a percepção sobre os medicamentos se articula com o impacto no corpo, todavia o 

sofrimento social é ampliado desde quando “[...] o apoio das pessoas é difícil ter pq o 

preconceito existe e é real”. A vergonha e o preconceito são vencidos temporariamente no 

espaço virtual, em razão de que permite dissimular a identidade com perfil fake para poder falar 

de si, sem ninguém lhe incomodar, independente do conteúdo e implicações. 

A discussão sobre uso dos medicamentos ganhou mais adeptos a partir de explanação 

da própria experiência de cada membro. Damasceno tomava Clonazepan, mas parou de usar a 

medicação por conta própria. Todavia, “não aconselho ninguém há[a] para não!”, assevera este 

membro. Ele relata que por causa da interrupção do tratamento: “Sinto as reações 

constantemente. Tipo nervosismo. Falta de ar. Falta de apetite etc.”. 

As falas adeptas ao medicamento remetem-se ao lítio como uma solução para muitas 

angústias e efeitos colaterais. O lítio funciona como um complexo, intervindo no Sistema 



162 
 

Nervoso Central com uma ação estabilizadora do humor. É indicado como adjunto aos 

antidepressivos na depressão recorrente grave, como um suplemento para o tratamento 

antidepressivo na depressão maior aguda (EUROFARMA, 2018). 

Agave disse que normalmente quando nada mais resolve, os médicos costumam receitar 

o lítio. Relata a experiência da amiga dela com o medicamento – “Minha amiga toma e diz q 

foi a melhor coisa da vida dela”. Essa expressão, “foi a melhor coisa da vida dela” sugere que 

o lítio diminuiu o sofrimento resultante dos efeitos colaterais, tão reclamado pelos membros da 

comunidade. 

Agno disse que tomou de tudo que se possa imaginar “até que uma médica me pediu 

dosagem de Lítio” e ao ver o resultado, a médica lhe disse que aos poucos deixaria todos os 

remédios”. A cada relato vimos que o lítio é concebido como causa da diminuição do mal-estar 

em decorrências dos efeitos colaterais, bem como da quantidade de antidepressivos ingeridos 

por quem sofre de depressão e outros transtornos. 

Entretanto, Arete também pediu para o médico ver a possiblidade de tomar lítio, mas 

ele disse que tinha de continuar o tratamento com outros medicamentos, e o lítio no momento 

não era recomendado para ela. Ainda que as prescrições dos medicamentos indiquem a dosagem 

que deve ser ajustada individualmente. O lítio é universalizado nas falas como solução para o 

sofrimento causado pelos efeitos colaterais no corpo.  

Arete, por sua vez, entende uma má vontade do médico em lhe prescrever o lítio. Para 

isso, ela argumentou que “[...] nem exame ele pediu. isso me deixou frustrada”. Na sua 

percepção, “se ele tivesse feito pelo menos o exame teria me sentido um pouco mais 

esperançosa de melhorar”. A intervenção com o lítio melhora os efeitos da depressão. Essa 

frustração também é atribuída ao sistema de serviço de saúde na atenção farmacêutica no 

tratamento de transtornos mentais. Ela considera horrível a forma de tratamento dispensados 

pelo SUS “[...] pq tinha de aceitar os medicamentos que era possível receber gratuitamente. 

pedia pra trocar [,] mas os médicos não permitiam...era o que tinha disponível”. Aqui nessa fala 

se observa que a informação sobre medicamentos prescritos pelos médicos do sistema de 

serviço público de saúde. Ademais, isso reforça a universalização dos efeitos no corpo e no 

humor como uma experiência exitosa para qualquer pessoa com depressão, sem considerar a 

sua individualidade biológica e como a assimilação de determinados efeitos colaterais positivos 

podem tornar-se padrão para qualquer paciente. 

Íris que também sofre de bipolaridade crônica, buscou equilibrar a situação com a 

administração da “medicação até acertar”. Toma “lítio e lamotrigina (medicação para os 

comportamentos)”. Para ela, [...] o lítio é para a vida, porque não aceitar? Por ser concebido 
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para uso permanente, por conceber que “[...] é uma doença como qualquer outro”. Quando 

descreve sobre a doença em caixa alta, buscando evidenciar que esse uso permanente de lítio, 

mostra que a depressão e a bipolaridade, a exemplo do diabético, “faz a medicamento todos os 

dias”. Então, ela argumentou que aceitar a doença e a medicação não foram simples e fáceis, 

“mas o certo é [,] estou estabilizada há 7 anos”. 

Agno mostra-se duvidosa com relação a ingestão do lítio – “Eu não sei se o lítio pode 

fazer bem a todos”. Dúvida que pairava devido as falas tenderem universalizar que o uso do 

medicamento é igual para todos, mas no caso dela, deu certo: “A mim está ajudando e muito”. 

A estratégia para amenizar a dor se diversifica, considerando que mesmo o medicamento pode 

ser um disparador de mais sofrimento por causa dos efeitos colaterais.  

Assim como explicitado anteriormente, o sofrimento psíquico não se restringe à doença, 

mas pode resultar das práticas de cuidado negligenciada pelo profissional de saúde, ao uso de 

medicamentos, a exclusão social na trajetória terapêutica desses participantes da comunidade. 

Entretanto, há aqueles que querem usar medicamentos, mas também enfrenta muita 

dificuldade. Telamã posta solicitando dois tipos de medicamentos paroxcetina e sertralina. Ele 

encontrava-se desempregado naquele momento – “[...] não tenho condições para compra”. As 

dificuldades avançaram ao passo que “[...] nas farmácias do sus não tem de graça [,] nunca teve 

[,] sempre comprei”. Segundo outros colaboradores desta pesquisa, essa é uma prática de pedir 

ajuda financeira para a compra de medicamento é constante. É o caso de Telamã solicitou a 

comunidade doação desses medicamentos supracitados ou o ajudasse – “[...] me ajudem quem 

poder [...] com qual quer quantia esta e minha conta para me ajudar a compra meus 

medicamentos”.  

O medicamento que Telamã precisava, Alteia o tinha e queria lhe repassar por um valor 

mais baixo, um valor pouco mais R$ 70 reais. Ela tinha uma caixa lacrada e outra com dezessete 

comprimidos, pois queria vendê-lo porque não me se adaptou. A venda tinha a finalidade de 

comprar o outro remédio que prescrito pelo médico. 

O desemprego surge como uma dificuldade para quem sofre de depressão. A falta de 

recursos para comprar os medicamentos redobra o sofrimento. Assim como descreve Alteia, 

para justificar porque não doou para Telamã os remédios: “estou desempregada [,] senão eu 

doava aqui no grupo”, precisando da ajuda do SUS.  

Todavia alguns resistiam a tomá-lo, porque justificava o medo da dependência e dos 

efeitos colaterais. Observou-se neste estudo sobre a experiência da depressão que os 

medicamentos também provocam sofrimentos causados tanto pela dependência quanto pelos 

impactos no corpo e no psicológico.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo netnográfico se insere no âmbito da Saúde Coletiva (SC), por ser este um 

campo de produção de conhecimentos que toma como objeto as necessidades sociais de saúde, 

a promoção da saúde e não apenas as doenças, os agravos ou os riscos. Constitui-se, portanto, 

em campo de investigação na Saúde Coletiva.  

O pressuposto da pesquisa foi que os espaços virtuais das comunidades fechadas no 

Facebook que discutem a temática da depressão, possibilitam às pessoas produzir e ressignificar 

sentidos sobre a sua experiência de adoecimento, envolvendo situações do cotidiano das 

relações sociais.   

Nesta pesquisa, o universo relacional de pessoas com depressão foi considerado 

complexo. Isso porque foi necessário articular diferentes saberes, com fronteiras 

tradicionalmente consolidadas, como as ciências sociais, a saúde coletiva e mental, buscando 

um diálogo com a comunicação digital. Em síntese, áreas com suas complexidades, mas que 

aqui buscou-se dialogar para se compreender a experiência com a depressão. 

O Facebook se constituiu em um espaço virtual em que os atores mantêm suas 

estratégias de contatos íntimos e de refúgio com seus pares, a partir de relatos de pessoas para 

manifestar suas emoções sobre o adoecimento e sofrimento.  

A participação dos membros na comunidade os possibilitou, a partir da experiência do 

outro, entender sua própria dor. Nesses encontros de almas sedentas por equilíbrio e paz 

interior, as relações mantidas entre eles, serviam para o questionamento dos valores da 

sociedade, os medos, a solidão, o estigma, entre outros aspectos. Tudo isso era parte de universo 

virtual que nem sempre era visto por pessoas próximas e nem distantes do cotidiano delas. Por 

considerar, que a própria sociedade do espetáculo vê muito pouco o sofrimento alheio, senão 

aquilo que modelou como felicidade plena que se pauta no consumo. 

O emaranhado de significados sobre a experiência com a depressão foi se revelando ao 

passo que as emoções se manifestavam. Os relatos das emoções nas relações virtuais confirmam 

o pressuposto da pesquisa, pois na interação entre os membros, foi possível perceber expressões 

que caracterizavam o seu estado de saúde mental, e como buscavam respostas para o seu 

sofrimento; como enfrentavam desafios postos pela doença e, em decorrência disso, do 

sofrimento no contexto social.  

A consciência dos limites e possibilidades do processo de adoecimento de depressão e 

a necessidade de cuidado mais humanizado, se misturavam a outras emoções decorrentes das 
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práticas de exclusão social e de estigma. Disso também decorria o sofrimento social na relação 

com o médico, familiares e amigos. Isso indica que o cuidado implica reconhecer a experiência 

subjetiva articulada à experiência social do ator, como uma opção para a superação da dor 

psíquica provocada pelo transtorno depressivo.  

Cabe ressaltar que os temas das conversações iam muito além do processo de 

adoecimento. Transpassavam o espaço virtual, quando as pessoas falavam de si, da autoestima, 

suicídio, conflitos familiares, problemas econômicos e sociais, dificuldade de acesso ao Sistema 

Único de Saúde, sobre os comportamentos sociais, dos medicamentos, da religião como 

salvação e cura.  

Deve-se também observar os sentidos para onde apontam os discursos, tendo em conta 

os discursos circulantes na sociedade, tidos como o científico, o religioso, o jurídico, o moral, 

dentre outros. O pré-campo realizado em uma comunidade fechada do Facebook sobre a 

depressão, por exemplo, evidenciou discursos que remetiam sentidos de caráter “psicológico”, 

“psiquiátrico”, “terapêutico”, “farmacológico” e “religioso”, este último, centrado na crença de 

que “Deus” vai serenar o coração do acometido pela depressão.  

Para cada história relatada, as redes de sentidos se ramificavam conforme os níveis de 

sofrimento e as suas motivações. Assim, a experiência com a depressão referia-se as intenções 

dos atores manifestadas, através de mídias digitais, gerando significados pertinentes aos jogos 

explicitados nas narrativas sobre si e o outro, fato que acentuava o sofrimento deles.  

Compreender a trajetória dos atores não significa fazer uma biografia isolada, sem 

observar a constituição do cenário virtual como de natureza interativa, cujos diferentes atores 

se posicionam sobre o que sentem e como buscam meios para sobreviver em situações de crise 

e invisibilidade social. 

A invisibilidade acontecia pelo não reconhecimento por pessoas próximas como 

passível de credibilidade, tampouco de necessidade de cuidado ou apoio psicoemocional. 

Através de expressões valorativas relacionadas à “fraqueza”, ou pejorativas, como “frescura” o 

indivíduo sequer tinha direito a falar sobre a sua experiência. Os sintomas da depressão, por 

não estarem marcados no corpo, não eram vistos.  Ainda que fosse sentido fortemente, por quem 

era de fato, acometido pela depressão. Nessa trajetória, os membros sentiam o quanto a solidão 

provocava sofrimento. 

A solidão ou a falta da amizade foram observadas como uma das causas do sofrimento 

psíquico, mas também como efeito da sociedade atual, em que o outro é representado por aquilo 

que aparenta ser. Disso resulta o medo, de muitas coisas, sobretudo da solidão. Por isso, a 



166 
 

“felicidade” passa a ser exigência do ator de sucesso e bem-sucedido na vida privada e 

profissional.  

Constituindo-se apenas como um extrato do estudo etnográfico online, evidenciou-se 

ser possível, mediante o foco na categoria “solidão”, aproximar aos significados atribuídos 

pelos sujeitos da pesquisa. Os conteúdos debatidos envolvem situações do cotidiano e relações 

mantidas com pessoas próximas. Seja para a expressão emocional, seja para pedir apoio, 

vislumbrando minimizar a dor. Em razão disso, considera-se que as comunidades de depressão 

estudadas são espaços onde se concretizam a possibilidade de produção de narrativas sobre o 

sofrimento psíquico na comunidade virtual do Facebook, que contribuem para amenizar a dor 

e ressignificar o próprio sofrimento.  

Diante disso, a proposta deste estudo foi permitir que o ator que sofre de depressão 

falasse por si, sem que necessitasse de um mediador, agindo como protagonista de sua própria 

história de experiência com a depressão que não se restringiu à doença.  

No discurso dos atores desta pesquisa, portanto, para ser compreendido pelo 

pesquisador, é preciso identificar o que e para quem se fala, vislumbrando entender o sentido 

que este pretende instituir nos processos das conversações. Para cada relato, a dimensão da 

experiência pessoal no adoecimento da depressão, consolida no cotidiano virtual da 

comunidade, um campo de vozes polifônicas sobre a experiência da depressão.  

Quanto ao uso da netnografia como um método que pode ser usado em estudos em 

saúde, adverte-se sobre a necessidade de romper com a dicotomia virtual x real para a 

compreensão de campos de experiência na internet. O uso de tal estratégia, requer criatividade, 

sensibilidade, estranhamento e capacidade para a análise da produção dos sentidos dos posts 

compartilhados na comunidade.  

Nesse sentido, o principal desafio deste estudo netnográfico foi desenvolver a pesquisa 

em uma comunidade fechada, principalmente por abordar temas ligados ao sofrimento psíquico. 

É importante destacar nesse estudo que a rede de comunidades existente no Facebook, 

possibilitou mapear aspectos que foram fundamentais em pesquisa na Saúde Coletiva. 

A imersão no campo possibilitou compreender como os membros estabeleceram os 

vínculos virtuais; manifestaram e reinventavam a sua identidade, para manter o anonimato e os 

porquês de procurarem grupos com essa temática no Facebook. Além disso, evidenciaram-se 

razões de buscar participar da comunidade, seja para adquirir informações sobre sintomas da 

doença e comportamentos decorrentes desse tipo de transtorno, mas também para pedir apoio 

no enfrentamento das crises depressivas, seja ainda, para enfrentar a solidão.  
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Adentrar o universo de sentidos produzidos por quem sofre o transtorno depressivo nas 

comunidades virtuais a partir de suas comunicações em rede online pode possibilitar a 

compreensão de como essas pessoas convivem na sua família, com os colegas de trabalho e 

com os amigos; além disso, evidenciar como elas percebem os sintomas, as síndromes e com a 

própria doença, a dificuldade de acesso a tratamentos adequados, os efeitos colaterais, o sentido 

da tristeza, como lidam com o tempo, os medos, entre outros aspectos. 

Ficou claro que as pressões sociais, o modo de vida cotidiano, nos remete a cultuar uma 

felicidade permanente, um estado de constante alegria e sucesso. Portanto, conviver com a dor, 

com os infortúnios da vida traz um estranhamento, em virtude de um apelo social para ser bem 

visto, ser sociável, manter redes de amigos, fazer parte e ser parte dessa sociedade, cada vez 

mais voltada para o “parecer ter”. A vida real, apresenta especificidades que não corresponde 

ao "ideal" construído pelas mídias sociais e que impõe modelos, biótipos, estereótipos do que 

se compreende como "ideal". Nesta perspectiva, para muitos acometidos pela depressão, não 

há espaço possível de interação na vida cotidiana, entre família, amigos, relações de trabalho, 

pois todos esperam um perfil socialmente aceitável, onde a dor, o sofrimento, a angústia, a 

depressão, não fazem sentido. 

Diante desta prerrogativa, viver fora do mundo virtual, oportuniza a representação de 

personagens, e não de sua identidade, de seu ser integral com fragilidades, medos, tristezas, 

sofrimento. A vida virtual apresenta-se como uma alternativa de fuga desse mundo sem 

esperança, fugaz, individualista, de relações rasas, fúteis, sem sentido. A vida virtual 

proporciona oportunidade de interagir, de expor seus medos, carências, dramas, para àqueles 

que se solidarizam, entendem e sentem também a "mesma dor". Ali encontram seus pares, e, se 

encontram. Ao falar de si, e ao ouvir o outro, é possível se autoconhecer, ter uma percepção 

maior de sua doença, de seu estado emocional e de suas necessidades. De modo geral, o senso 

popular, entende o acometido pela depressão, como um fresco, um mole, uma pessoa sem 

vontade própria, sem desejo de viver.  

A percepção que ficou nessa pesquisa netnográfica, foi que os membros se vinculavam 

a comunidades virtuais por medo de se mostrar e viver socialmente. Esse seria o espaço onde 

podiam encontrar o seu lugar de fala e apoio entre aqueles que se percebem "iguais", na 

experiência com sofrimento, a dor, a indiferença e a solidão. Quem vive a experiência da 

depressão tem maior possibilidade de compreender quem sofre.  

Os resultados dessa pesquisa contribuíram para a desconstrução do discurso feito, 

inclusive, por profissionais da saúde, pautado no estigma e na invisibilidade. Subjuga o 

sofrimento de quem tem depressão como pessoas sem perspectiva de vida e que dramatiza o 
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seu sofrimento para chamar a atenção. Na verdade, elas precisaram renunciar, por um tempo, a 

vida convencional no universo social de convívio, para no espaço de interação e convivência 

virtual, para serem vistas, compreendidas, bem como, falarem de si, de experiências e emoções. 

Assim, a comunidade virtual, desta pesquisa, apresentou-se como espaço de expressão de 

emoções e ressignificação de identidades. 

No entanto, compreende-se que o mundo das comunidades virtuais em torno da 

depressão não representa um novo mundo paralelo, mas uma conexão entre realidades face a 

face e online em que no movimento de falar e ouvir, como uma metáfora da escrita, os atores 

contavam a sua história de vida que se entrelaçavam com a de outros e assim se produziam a 

rede de sentidos. Nesse vai e vem de escritas de conteúdo híbrido e hipertextual, emergiram os 

sentidos que parafraseando Pierre Levy formavam a grande “inteligência coletiva” numa 

complexa rede de sentidos sobre a experiência da depressão.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem a intenção de realizar um estudo 

sobre a “A Experiência da Depressão em Comunidade Virtual do Facebook”, cujo objetivo geral é 

analisar a experiência da depressão em uma comunidade virtual no Facebook. A referida pesquisa será 

desenvolvida por mim, Adroaldo de Jesus Belens, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Ligia Rangel 

Santos, como atividade do Curso de Doutorado em Saúde Coletiva, do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA. 

Considera-se que essas comunidades virtuais se constituem em espaços de relacionamento online onde 

os integrantes se sentem de algum modo mais confiante no outro para o compartilhamento de 

experiências sobre a depressão no que tange os tratamentos, se apoiar mutuamente e expor suas maiores 

dificuldades. Por essa razão, faz-se importante explorar mais detidamente esse relevante espaço de 

compartilhamento de experiência da depressão. Ao participar você estará colaborando para a produção 

de conhecimentos que ajudam a entender melhor quais os maiores desafios e estratégias de 

enfrentamento consideradas mais relevantes por quem vive uma situação de depressão. Os resultados 

podem contribuir para o desenvolvimento de modos de atenção, cuidado e tratamento culturalmente 

mais sensíveis e também para o entendimento do papel das comunidades virtuais no Facebook no 

enfrentamento desse sofrimento. Antes de decidir se deseja participar do estudo você poderá fazer as 

perguntas que desejar para o pesquisador, de maneira mais aberta possível, para que possa conhecer em 

que consiste a investigação. Como participante você tem o direito de desistir de contribuir com o estudo 

a qualquer momento que desejar sem qualquer prejuízo. Além de observar as interações que ocorrem no 

interior das comunidades virtuais fechadas do Facebook, serão feitas entrevistas individuais mediadas 

por tecnologias de informação e comunicação e gravada em dispositivo apropriado para facilitar a 

integridade das informações. Durante as entrevistas não será preciso responder nenhuma pergunta que 

lhe cause qualquer tipo de desconforto ou constrangimento. As informações previstas na produção de 

dados, dizem respeito à sua experiência de depressão como participante dessas comunidades virtuais no 

Facebook. Quanto à aplicação de questionário online com os participantes será através do Google Forms 

(formulário) que antes de responder as perguntas será obrigatório a leitura, o aceite e assinatura 

eletrônica do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Caso você aceite, todas as informações 

coletadas serão estritamente confidenciais, de modo que sua identificação se dará por um nome fictício, 
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garantindo em todas as etapas o sigilo, o anonimato e assegurando sua privacidade. O possível risco será 

de eventual desconforto por razão de que envolve questões sensíveis e muitas vezes difíceis de abordar, 

mas todas as precauções serão tomadas no sentido de evitar qualquer tipo de desconforto ou sofrimento 

que possa produzir alguma instabilidade emocional. Para a coleta das informações será realizada 

entrevista individual. A entrevista e questionário online serão feitos de acordo com a sua disponibilidade 

e mediante a sua prévia autorização por escrito. O material será arquivado por 05 (cinco) anos e após 

esse período será destruído. Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa e nada 

será pago por sua participação. Também não haverá nenhum benefício direto. Os resultados deste estudo 

serão disponibilizados através de relatório aos membros da comunidade e publicados em artigos 

científicos e, garantindo a privacidade e o anonimato dos participantes. O pesquisador compromete-se 

a pautar todo o trabalho de investigação nos princípios éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone (71) 999183612 

ou 3283-7392 e pelo endereço eletrônico: adroaldobelens@gmail.com. O Comitê de Ética do Instituto 

de Saúde Coletiva fica localizado na Universidade Federal da Bahia, Rua Basílio da Gama, s/n, 2º andar, 

Salvador/BA, e-mail cepisc@ufba.br, tel.: (71)3283- 7419. Após estes esclarecimentos, solicitamos sua 

permissão para que participe dessa pesquisa. Caso esteja bem informado(a) e aceite participar, favor 

assinar esse documento em 02 (duas) vias, sendo que uma ficará com você e a outra ficará com os 

pesquisadores.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Confirmo ter lido e compreendido todas as informações acima descritas relacionadas a minha 

participação nesta pesquisa, intitulada “A Experiência da Depressão em Comunidade Virtual do 

Facebook”. Concordo em participar, de forma voluntária, podendo desistir em qualquer etapa e retirar 

meu consentimento, sem penalidades ou prejuízos, conforme a resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº. 466/12. Terei garantia de acesso aos dados registrados e reforço que não fui submetido(a) à 

coerção, indução ou intimidação. Declaro que recebi de forma voluntária e apropriada o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para participação nesta pesquisa.  

 

_______, __ de ______de 2018.  

 

Assinatura do(a) entrevistado (a) 

 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – MATRIZ DE ANÁLISE 

 

PLANO DE ANÁLISE 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

DESCRITORES/ PERGUNTAS 

NORTEADORAS 

 

PERFIL DAS 

COMUNIDADE DO 

FACEBOOK  

Organização e 

Estrutura 

Organização: modos da interação social constituinte 

das relações do grupo/processo comunicativo que 

influencia o comportamento 

Estrutura: laços sociais que mantém o 

grupo/pertencimento/links/laços fortes (intimidade e 

proximidade/ laços fracos (relações esparsas/trocas 

difusas) / normas de reciprocidade/ confiança/regras 

de interação. 

Dinâmica de 

participação 

Modificação relacional no tempo/processos 

sociais (cooperação (objetivo comum do grupo) 

/ competição (diferenças de desejos e aspirações 

no grupo) /conflito (hostilidades e pessoalidade) 

Densidade da 

interatividade  

 Quantidade de participantes/ Número de laços 

mantido na rede.  

ACESSIBILIDADE  
Formas de acesso 

Regras de acesso 

Como se dá o acesso a comunidade 

Quais as regras dessa comunidade 

Quais informações disponibilizadas 

TEXTUALIDADE 
Linguagem  

Conteúdo 

Grafia  

Emotions  

Conteúdo dos posts 

Mídias postadas. 

DIRECIONALIDADE 

DA CONVERSAÇÃO 

Temáticas 

(suicídio. 

Comportamento) 

Teor dos 

argumentos 

Temas focados nas discussões 

Referências utilizadas na conversação 

Surgimento de novas temáticas 

Discursos predominantes: religioso, psicológico, 

psiquiátrico, no cuidado,  

 

INTERATIVIDADE 

 

Qualidade da 

interação 

Interação mútua – Reprodutividade do que foi 

dito/ Comentários/ participação/ construção 

inventiva/cooperada da relação/ negociação 

Interação reativa – Curtidas/ emotions/ estímulo 

e resposta  

Mediação - mediador da interação social no 

processo comunicativo  
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Quadro 1:  Categorias analíticas e empíricas 

CATEGORIA ANALÍTICA Sub- 

Categoria 

Categoria empírica Fonte de 

verificação 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

DA REDE  

Acesso Perfil dos participantes 

compõem a rede 

Conectividade  

Temas discutidos 

posts 

Colaboração em rede  Participantes Formas de atuação dos 

participantes 

Tipos de respostas a 

solicitações de ajuda. 

 

Dinâmica de rede Interação Conexões entre os 

participantes  

Tempo de resposta  

posts 

 

PERFIL SOCIAL DOS MEMBROS 

CARACTERIZAÇÃO DESCRIÇÃO ANÁLISE 

Veículos sociais 

 

Tipos de laços mantidos na 

comunidade: 

• Motivações para estar na 

comunidade; 

 

Representação da 

identidade:  

• Tipo transtorno 

depressivo; 

• Nome virtual; 

• Idade; 

• Gênero;  

• Residência 

 

Modo de construção 

simbólica: 

• Apresentam imagem 

pessoa na comunidade; 

• Discursos utilizados para 

falar de si. 

 

 

Como estabelece a relação de 

pertencimento  

 

 

Os sujeitos se apresentam a 

identidade no momento da 

interatividade: 

Esse perfil social será 

levantado a partir do uso de 

software; 

 

Como representam o seu “eu” 

e representação dramática 

para o sofrimento 

Avatares em que se pode 

escolher a cor da pele, dos 

olhos, dos cabelos, o tipo do 

corpo, Tais aplicativos são os 

símbolos de representação das 

identidades. 

Dinâmica 

 

Comportamento coletivo: 

Interatividade: ação e reação 

dos membros; 

Interação mútua: posts das 

comunidades (em estilo de 

Às reações e ações de um 

determinado coletivo 

(sociedade) para regular-se, 

diante das influências do 

ambiente, dentro de uma 

perspectiva sistêmica 

(Ricuero, 2004). 
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fórum), escrita e recepção; 

recados; testemunhos. 

Interação mútua: social 

quando alguém solicita a 

outrem que seja seu amigo 

(pedido de amizade), pedido 

este que pode ser aceito ou 

negado unicamente; nas 

classificações que podem ser 

dadas aos amigos 

 

A esse comportamento 

coletivo, que é gerado pelos 

diversos indivíduos em uma 

mesma rede social, e que 

impacta e é impactado pelo 

sistema social (Rede), chama-

se dinâmica. 

Watzlavick, Beavin e Jackson 

(2000), explicitaram que as 

relações entre as interações 

sociais formam “padrões que 

comunicação” que permitem 

ao sistema social (ou rede) 

adaptar-se e gerar 

comportamentos. 

Primo, 1998 e 2003 

Intensidade das 

interações 

  

Temas abordados na 

interatividade 

Melancolia 

Tristeza  

Depressão 

Dor  

 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA ONLINE COM ADMINISTRADORES 

 

Identificação:  

Qual o nome que você gostaria de ser referenciado nessa pesquisa? 

Sexo: 

Idade: 

Etnia: 

Escolaridade: 

Residência: 

a) O que lhe levou a criar essa comunidade de depressão no Facebook? 

b) Quais as suas impressões sobre a referida comunidade? 

c) Como os critérios descritos no perfil da comunidade são aplicados para adicionar novos 

membros? 

d) Como são mediadas as transgressões das regras pelos membros da comunidade? 

e) Qual a sua percepção da comunidade? 

f) Existem profissionais que voluntariamente dão apoio no processo de cuidado da 

depressão? 

g) Quais experiências no lidar com problemas de suicídio na comunidade e quais 

estratégias utilizadas para que esses membros venham a desistira dessa intenção? 
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APÊNDICE D. ROTEIRO DA ENTREVISTA ONLINE COM O PARTICIPANTE 

 

Parte 1: Perfil social. 

Qual o nome que você gostaria de ser referenciado nessa pesquisa? 

Sexo: 

Idade: 

Etnia: 

Escolaridade: 

Residência: 

Renda familiar: 

 

Parte 2: Conexão 

a) Qual o significado da sua participação na comunidade de depressão do Facebook? 

b) Desde quando participa da comunidade e diariamente quanto tempo fica 

conectado/a à comunidade? 

c) Como os amigos e familiares se posicionam em relação a sua presença virtual na 

comunidade? 

d) Como você avalia nesse momento a comunidade? 

 

Parte 3: A comunidade e a experiência do adoecimento da depressão 

e) Em que a comunidade lhe ajudou, modificou ou acrescentou na experiencia do 

adoecimento em depressão? 

f) Quais as razões lhe levaram a integrá-la, como encontrou e quais critérios de escolha 

da comunidade? 

g) Como você se ver e se sente nessa comunidade escolhida? 

h) Você usa a sua identidade real ou Fake? Por quê? 

i) Como você define o seu sofrimento em depressão? 

j) Qual momento do dia você sente mais dificuldade de lidar com a doença? 

 

Parte 4: O olhar sobre a depressão 

k) O que você entende por depressão? 

l) Como clinicamente você cuida da depressão?   

m) Alguma vez já teve intenção de cometer o suicídio? 

n) Como você convive com a depressão? 


