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Resumo 
 
O presente trabalho busca analisar a página do Facebook Você Não Está Louca, que              
objetiva ajudar portadores de alguma doença mental. Através de suas postagens, a            
página busca criar uma rede de sociabilidade apoiada em experiências em comum            
vividas por seus seguidores em relação aos seus distúrbios mentais. Na análise,            
encontram-se problemáticas como a atribuição de responsabilidade aos sujeitos na          
autogestão dos seus sintomas, apoiando-se na lógica da autoajuda que está sempre            
presente na página, além de um apoio a medicalização, que se desdobra em comentários              
heterogêneos a respeito por parte dos seguidores. 
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Introdução 

 

A página Você Não Está Louca (VNEL), criada pela catarinense Denise Dantas,            

se auto-declara como um projeto de ajuda para pessoas que sofrem de distúrbios             9

psicológicos, trazendo, em suas palavras, “conteúdos incríveis para fazer você se sentir            

bem diariamente!”. Atualmente com mais de 445 mil curtidas no Facebook , é uma das              10

maiores páginas a respeito de saúde mental em português, tendo, portanto, alto alcance             

e influência. Derivados da página, temos o blog , com poucas postagens e seguidores; e              11

um grupo com mais de 20 mil membros . Relatórios da Organização Mundial da             12 13

Saúde apontam que entre 2005 e 2015 o número de pessoas com depressão aumentou              

em 18%, atingindo 300 milhões em 2017. O sucesso da página pode ser, portanto,              

ligado ao número crescente daqueles com algum tipo de sofrimento psíquico. 

A página se dedica, principalmente, a posts motivacionais, mas não são raros            14

relatos a respeito do uso de medicações, conscientização a respeito de saúde mental e              

recursos de ajuda. Há, além da proposta de auxílio para pessoas com distúrbios             

psicológicos, o objetivo de conscientizar a população em geral, para que o preconceito             

contra as doenças mentais (chamado pela página de psicofobia) diminua.  

Embora o estigma ao redor das doenças mentais tenha diminuído após os            

movimentos antimanicomiais dos anos de 1960 (FONTES, 2007), ele ainda existe, e a             

revelação de problemas psicológicos não é comum dentro dos sites de redes sociais. De              

acordo com Moreno et al (2011), essa revelação pode gerar frutos positivos, como             

menor isolamento social (fator de risco para depressão) e oferecimento de ajuda por             

parte de família e amigos. As atitudes sociais negativas em relação àqueles com             

problemas psicológicos são, porém, um problema social chave quando se trata de saúde             

mental (KLIN; LEMISH, 2014). 

9 Disponível em: <https://goo.gl/JQ2J9Y>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
10 Disponível em: <https://goo.gl/CCKV5d>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
11 Disponível em: <https://goo.gl/hKHCWs>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
12 Disponível em: <https://goo.gl/FiSovX>. Acesso em: 5 jul. 2017.  
13 Disponível em ≤https://goo.gl/XvLyQK>. Acesso em 9 jul. 2017. 
14 Equivalente em inglês para o termo “postagem”. 

2 
 

https://goo.gl/hKHCWs
https://goo.gl/JQ2J9Y
https://goo.gl/XvLyQK
https://goo.gl/CCKV5d
https://goo.gl/FiSovX


 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

O discurso de autoajuda na VNEL é percebido por meio de posts motivacionais,             

relatos de outros seguidores e até mesmo na interação entre estes nos comentários na              

página. E é importante frisar que essa prática é, sempre, em prol da vontade de atingir                

um estado de contentamento. No forjar das autoidentidades na modernidade tardia, o            

alto número de escolhas gera uma forte ansiedade existencial nos sujeitos, tornando            

compreensível a disseminação e sucesso de conteúdos que ensinam “como viver”           

(GIDDENS, 2002). 

Bauman (1998 apud CASTELLANO, 2012) irá chamar a midiatização da          

autoajuda nos mais diversos meios de comunicação massivos como a TV, jornais e             

revistas de “surto do aconselhamento”. Para ele, trata-se da propagação de conteúdo            

cotidiano e pessoal, que passam a ser aconselhados pelos mais diversos tipos de             

pessoas, impondo a esses indivíduos maneiras de comer, se vestir, cuidar da beleza,             

emagrecer, e questões subjetivas como se tornar proativo, ser menos ansioso e muitas             

outras práticas que incorporam esse tipo de discurso.  

 

[...] os homens e mulheres pós-modernos realmente precisam do alquimista          
que possa, ou sustente que possa, transformar a incerteza de base em preciosa             
auto-segurança, e a autoridade da aprovação (em nome do conhecimento          
superior ou do acesso à sabedoria fechado aos outros) é a pedra filosofal que              
os alquimistas se gabam de possuir. A pós-modernidade é a era dos            
especialistas em “identificar problemas”, dos restauradores da personalidade,        
dos guias de casamento, dos autores de livros de “auto-afirmação”: é a era do              
“surto de aconselhamento” (BAUMAN, 1998, p. 221-222). 

 

A partir da década de 1990, revistas iniciaram a saga de títulos que intimaram o               

indivíduo a “como fazer” tal atividade. A chamada “cultura da autoajuda”, portanto, é             

altamente presente na página.  

A partir desse cenário, questiona-se: como a Você Não Está Louca se posiciona             

em relação aos problemas mentais e, desta forma, constrói seu discurso? Seriam o forte              

uso da lógica da autoajuda e da medicalização as formas encontradas pelas criadoras de              

tentar desestigmatizar os problemas psicológicos?  

 

 

 

3 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

Subjetividades online e loucura na modernidade tardia 

 

Considerando que as subjetividades são modos de estar no mundo e altamente            

atravessadas pelas experiências dos sujeitos, as mudanças nas possibilidades de          

interação são altamente relevantes para a construção das mesmas (SIBILIA, 2008). As            

tecnologias que focam no exercício das sociabilidades, sobretudo os sites de redes            

sociais, portanto, são extremamente importantes neste processo. Nos seus sistemas,          

identificam-se laços e atores sociais, além de uma estrutura de capital social própria             

(RECUERO, 2009). Para a compreensão desses laços e estrutura de capital social,            

porém, faz-se necessário o entendimento das disputas básicas que cercam o tema central             

da página.  

Goffman (1980) classifica as formas de estigmatização como uma forma de           

manutenção hierárquica dos esquemas de representação. A primeira forma é ligada as            

“abominações do corpo” (como as deficiências físicas), a segunda abarca os sofrimentos            

da mente e a terceira aspectos hereditários (como raça, religião e nacionalidade). Vistos             

necessariamente como defeitos e incapacidades, os sujeitos portadores de problemas          

ligados aos estigmas são sempre cobrados por mudanças de comportamento, percebidos           

como superação e recuperação. 

As doenças mentais são categorizadas pelo autor em conjunto com o vício, a             

prisão, o desemprego, a homossexualidade e o comportamento político radical,          

tornando-se possível afirmar que os sofrimentos psíquicos, por muito tempo, foram           

agrupados com qualquer comportamento desviante. Mas ao longo da história da           

sociedade ocidental, a loucura ganhou vários tipos de olhares. Segundo Foucault (2010)            

em seu livro História da Loucura na Idade Clássica, durante o período da Renascença,              

os considerados loucos eram expulsos das cidades e transportados para territórios           

distantes por meio de barcos. Toda essa aversão representava, no entanto, uma            

inquietude em relação à loucura no final da Idade Média. Na Idade Moderna, o saber               

médico compreende a loucura como uma “desrazão”, o lugar do louco se transporta da              

dita “nau dos loucos” para os hospitais. 
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Concebe-se, então, uma dicotomia entre o “normal” e o patológico, com           

métodos hospitalares pouco humanizados desenvolvidos com o objetivo de eliminar          

insanidade. A Idade Moderna marca a institucionalização de um espaço voltado para            

esses tipos específicos de pacientes, os chamados asilos ou manicômios. A loucura            

passa a ser compreendida como uma doença, e, no século XIX, há um cruzamento entre               

os saberes da Psiquiatria e Psicanálise.  

Na modernidade tardia, há a busca de uma certa “normalização”, objetivando           

um ideal utópico de felicidade que nos seria garantido pela saúde perfeita (VAZ;             

PORTUGAL, 2012 apud GARCIA; ARAÚJO, 2014). Nesse sentido, como postula          

Foucault (1977) existe uma busca pela normalização dos corpos, visando domesticar e,            

desta forma, torna-los dóceis. 

A busca pela normalização seria, de acordo com o autor, um regime de poder              

estabelecido na sociedade moderna para que esta assegure a sua própria existência.            

Nesse sentido, os sujeitos acionam mecanismos que teoricamente os permitem alcançar           

esse ideal de saúde perfeita. Um dos mecanismos mais utilizados, hoje, é a             

medicalização , uma vez que, segundo Archer (2013 apud GARCIA; ARAÚJO, 2014),           15

nessa busca por “consertar” o que parece anormal, avalia-se demais, diagnostica-se           

demais e medica-se demais. Produtos midiáticos como o filme Geração Prozac (2001) e             

postagens que serão analisadas mais tarde neste trabalho são exemplos de como a             

medicação de doenças mentais ultrapassou as fronteiras dos hospícios e asilos e se             

tornou rotineira.  

Ainda segundo Archer, nessa busca pela normalização das psicopatologias, na          

verdade, os sujeitos acabam glamourizando algumas delas. Cada vez mais pessoas           

acreditam que necessitam se consultar com um psiquiatra para se tratar de algo e, nesse               

sentido, há uma busca incessante por medicamentos (muitas vezes nem prescritos por            

um profissional), terapias e até mesmo tratamentos alternativos.  

 

 

 

15 A não ser confundida com medicação (o ato de medicar). Medicalização diz respeito especificamente a                
problemas que, discutivelmente, não são necessariamente de tratamento da área médica. 
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Mais vendidos que aspirina: autoajuda e uso de medicamentos 

 

Garcia e Araújo (2014) pontuam que há uma pressão para que o paciente seja              

ator de sua doença, devendo tomar parte ativa em sua cura, auto-gerindo seus sintomas              

e adotando hábitos que garantam seu bem-estar físico e mental. A partir do momento              

em que o paciente possui agência sobre sua doença a ideia de culpa em relação à mesma                 

se aprofunda. A Você não está louca tem, oficialmente, um discurso de tentar ajudar a               

desconstruir a noção de culpa daquele com o sofrimento psíquico, mas acaba reforçando             

a forte noção de agência do sujeito sobre sua doença, com uma retórica muito              

semelhante ao da autoajuda. 

Na página, são constantemente percebidas frases como “Tente aprender a          

controlar” , “Não deixe sua mente sobrecarregada demais” e “Afaste-se do que é            16 17

tóxico pra você” . Essas expressões se encaixam na lógica da autoajuda, ditando que             18

para que o indivíduo sinta-se pleno e obtenha satisfação pessoal ou na rotina, é preciso               

que ele realize uma ação - ou deixe de realiza-la - que irá colaborar para atingir o                 

desejado. 

 

Figura 01 - Postagem motivacional da página  19

 
Fonte: <https://goo.gl/CCyoDc> 

16 Disponível em: <https://goo.gl/HQ3sXh>. Acesso em: 08 jul. 2017. 
17 Disponível em: <https://goo.gl/qLQbbE>. Acesso em: 08 jul. 2017. 
18 Disponível em: <https://goo.gl/hKpcSm>. Acesso em: 08 jul. 2017. 
19 Há uma transmidiatização de vários sites de redes sociais dentro da página: frequentemente as               
postagens são prints retirados do Twitter de uma das moderadoras (@fornerzinha, como visto na figura               
01) ou contém link para o Instagram da criadora (@sanguedeunicornia, como visto na figura 02). 

6 
 

https://goo.gl/hKpcSm
https://goo.gl/hKpcSm
https://goo.gl/qLQbbE


 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

Figura 02 - Postagem motivacional da página 

  

Fonte:<https://goo.gl/QzQ9Yy>  

No contexto que a VNEL está inserida, a autoajuda é vista como um apoio que               

determina aos indivíduos uma infinidade de práticas possíveis para transformar sua           

vida. É comum vermos materiais que instigam a mudança, seja ela no meio profissional,              

coletivo ou para o próprio bem-estar.  

Essas práticas da autoajuda costumam se encaixar, segundo Castellano (2012),          

em modelos comportamentais dentro dos padrões considerados “saudáveis” de         

convivência e aceitos socialmente como normais. Isto implica em pensar que toda essa             

construção pessoal passa em algum momento a colidir com o coletivo, e muitas das              

vezes, cuidar de si equivale a cuidar dos outros (ORTEGA, 2015).  

De acordo com Goffman (1980), os procedimentos de “recuperação” ou          

“recomposição” de objetos de estigma perpassam por cirurgias de transformação, como           

procedimentos estéticos corporais e afins, por exemplo, como objetos de transformação           

do ego. Esses procedimentos não excluem a trajetória do estigma anteriormente fixada,            

o objeto de estigma torna-se parte da narrativa de superação, a história anterior à              

recomposição de um sujeito que agora está “normatizado” e recuperado. Tal           

normatização, presumivelmente, não desconsidera o olhar do outro, que nunca deixará           
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de lembrá-lo do momento anterior, de sua ilusória trajetória como aquele indivíduo            

defeituoso, desviado da norma.  

O conteúdo veiculado na página, muitas das vezes, desempenha uma função de            

estímulo ao ato confessional sobre os mais variados assuntos que podem perpassar a             

temática das doenças mentais que são abordadas neste espaço. Mais do que incitar o              

debate, a página coloca em foco algumas discussões sobre doenças mentais, tema            

historicamente renegado e tratado como fonte de problemas. Há, então, a diversificação            

dos olhares sobre a delimitação de padrões comportamentais que são estipulados como            

problemáticos, a saber qualquer um desviante dos ideais neoliberais de autonomia e            

independência (CASTELLANO, 2012). O estímulo à troca de vivências e experiências           

entre as seguidoras se assemelha muito aos moldes dos conteúdos de autoajuda            

tradicionais. No entanto, nesse contexto, a ajuda não necessariamente possui como           

origem uma opinião médica ou de quaisquer autoridades canônicas Observa-se, assim, a            

empatia e o valor da vivência ganhando um grande peso nessa dinâmica. 

 

Figura 03 - Postagem motivacional da página 

 
 Fonte: <https://goo.gl/ZeTW44> 
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 Assim como apontado anteriormente, por vezes a página VNEL apresenta uma           

tendência a atribuir às seguidoras o poder de mudança da realidade na qual elas se               

encontram, oferecendo o domínio de si e exercício de autogoverno como caminhos para             

um estado de bem-estar mental. Tais práticas formam uma rede de sociabilidade ou             

biossociabilidade (ORTEGA, 2003), agregando pessoas com práticas em comum         

relacionadas à saúde. 

  

Uma das peculiaridades da autoajuda é reclamar para si a função de            
estabelecer práticas que permitam às pessoas realizar transformações nos         
mais variados domínios de suas vidas. Além das mudanças no campo da            
prática, o grande mote desses livros, e também das repercussões deste gênero            
na mídia, é estabelecer como fator fundamental de transformação a utilização           
dos recursos internos e a remodelagem da relação que estabelecemos com           
nossa subjetividade (CASTELLANO, 2012, p.3) 

  

Há um esforço para a criação de uma comunidade de apoio em torno das              

temáticas que estão ali representadas, uma espécie de lugar seguro onde as seguidoras             

são convidadas a dividir suas experiências sem o medo de serem julgadas ou rotuladas              

de alguma forma negativa. É importante notar que boa parte do público da página é de                

mulheres, e o próprio nome da página - Você não está louca, no feminino - é                

direcionado a elas. Dentro do conteúdo da página, é fácil notar estas nuances de gênero:               

questões como o machismo são frequentemente abordadas, e a estigmatização do           

comportamento feminino como “louco” dentro de um relacionamento é sempre          

abordada. Na figura 04, por exemplo, há um convite a prática da sororidade , e a 05                20

aborda o gaslighting . 21

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Prática de união e aliança entre mulheres, em busca de alcançar objetivos em comum. 
21 Forma de abuso psicológico no qual o abusador se utiliza de manipulações a fim de fazer com que a 
vítima duvide de sua própria sanidade. 

9 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

Figuras 04 e 05 - Postagens de conscientização da página 

 
         Fontes: <https://goo.gl/iXLpmD> e <https://goo.gl/a1SMgp>. 

 

A questão da criação de comunidades ao redor das experiências coletivas           

também fica explícito quando o assunto é a medicação como forma de tratamento. 

 

Figura 06 - Postagem de relato da página 

 
 Fonte: <https://goo.gl/Vcefwi> 
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O estigma da medicalização é uma temática recorrente no conteúdo de postagens            

da página. Ao mesmo tempo em que há um debate sobre os perigos e efeitos colaterais                

que tais práticas podem acarretar, argumenta-se também que, em alguns casos, essa            

pode ser uma maneira eficaz de lidar com os sintomas de doenças mentais e que não há                 

nada de errado nisso. Esta é uma maneira de abrir o debate sobre o uso de remédios no                  

tratamento sem, no entanto, retirar do indivíduo o poder de gerência sobre seu corpo e               

seus próprios sintomas. 

Os comentários dos seguidores, porém, não necessariamente seguem a mesma          

linha do que é proposto pela página. Na postagem da figura 06, podemos encontrar              

comentários como das figuras 07 e 08, que advogam contra a medicação de qualquer              

forma. Na figura 08, além disso, encontramos um discurso religioso, que não é raro              

tanto pela moderadora principal da página (que se declara espírita) quanto pelos            

seguidores. 

 

Figuras 07 e 08 - Comentários na postagem da figura 03.  

 

Fonte: <https://goo.gl/Vcefwi> 

 

Na figura 09, porém, encontramos uma visão completamente diferente: há uma           

certa banalização do ato de se medicar, como se o consumo de um ansiolítico tarja preta                

fosse algo cotidiano e eventualmente feito de maneira recreativa. Isto se reflete nas             

vendas do medicamento em questão, o Rivotril, que em 2008 ocupou o posto de              
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segundo medicamento mais vendido no Brasil , com o consumo ultrapassando 13           22

milhões de caixas em 2015 . 23

 

Figura 09 - Comentários na postagem da figura 03. 

 
Fonte: <https://goo.gl/f2zgkx>. 

Considerações finais 

 

De acordo com Giddens (2002), a ansiedade existencial é um problema           

intrínseco da modernidade tardia: tudo é colocado em dúvida, e ainda que isso seja              

fascinante para os filósofos, é aterrorizante para as pessoas em geral. Os guias práticos              

da vida, como por exemplo manuais de autoajuda, consequentemente, tornam-se cada           

vez mais essenciais para o homem desse período. 

Inscrevendo-se em tal lógica de autoajuda, a página Você não está louca busca             

desestigmatizar os problemas psicológicos e ajudar aqueles que sofrem destes, se           

colocando também em outros discursos hegemônicos, como, por exemplo, o da           

medicalização. Como foi demonstrado, discursos diversos são encontrados nos         

comentários, que refletem opiniões várias a respeito das temáticas abordadas. Embora           

espaços de discussão a respeito de saúde mental sejam essenciais para os portadores e              

vitais para a progressiva diminuição do preconceito, é intrigante notar que uma das             

22 Disponível em: <https://goo.gl/V2UbhC>. Acesso em: 9 jul. 2017. 
23 Disponível em: <https://goo.gl/vzUfZ1>. Acesso em: 9 jul. 2017. 
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maiores páginas em português a respeito do tema reproduza práticas ligadas ao próprio             

sistema que oprime e estigmatiza doentes mentais. 

É inquietante também notar que, no próprio título da página, negue-se a loucura             

como algo necessariamente ruim. A apropriação da linguagem utilizada para negativar e            

oprimir determinado grupo é uma estratégia frequentemente adotada por movimentos          

sociais, mas curiosamente não foi adotada pela página. Ainda que a diversidade de             

opiniões nos comentários aponte para uma abordagem mais plural das doenças mentais,            

pode-se argumentar que a extensão da contribuição da página ao debate diminui quando             

boa parte de seu discurso se inscreve dentro do hegemônico.  
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