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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo estudar o luto expresso através de redes 

sociais como o Facebook. Para a realização do presente artigo foi analisado o perfil no 

site de relacionamentos de um aluno da Unisinos, vítima fatal de um assalto. A 

repentina morte do acadêmico gerou a comoção na rede social de familiares, amigos, 

colegas e pessoas que foram expostas a essas informações e que por meio de empatia 

também contribuíram em publicações no perfil do aluno. Foi possível analisar o 

conteúdo da rede social por meio de duas visões: o formato como a comunicação 

ocorreu e o intuito da publicação. Contudo, foi possível perceber a pertinência do 

presente estudo quando o número de perfis de pessoas falecidas aumenta e as páginas 

são mantidas e atualizadas com a interação das pessoas. 

 

Palavras-chave: Comportamento de Luto; Facebook; Morte, Redes Sociais Digitais. 

 

Comportamento de luto em ambientes digitais 

 

O compartilhamento do luto nas redes sociais tem se tornado uma prática muito 

frequente. A manifestação do luto passou do modo offline, para o modo online, sendo 

nas redes sociais um lugar onde as pessoas buscam demonstrar suas emoções. 

Homenagens a falecidos e condolências a familiares tornaram-se constantes. 

Para Sêneca, não podemos julgar e nem consolar o enlutado, mas que deixemos 

que chore suas lágrimas até passar todo o sofrimento, pois “Através das lágrimas 

queremos mostrar nossa saudade, e não nos conformamos com a dor, nós as 

ostentamos” (SÊNECA, 2010, p.55). Para o autor, existe uma exibição na dor, e 
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segundo ele, será breve a memória da pessoa falecida caso continuemos com a dor. 

“Façamos com que seja alegre a memória dos nossos mortos. Ninguém volta livremente 

àquilo que não pode pensar sem sofrimento, e é necessário que assim seja” (SÊNECA, 

2010, p.56). Quanto mais chorarmos pela perda de alguém, mais nos afastamos daqueles 

que estão vivos, pois os ignoramos. 

A morte ainda é um tabu perante a sociedade, pois temos medo do desconhecido, 

e também dificuldade de aceitação da perda. É como se, com o ser perdido, tivessem 

sido enterradas "todas as nossas esperanças, ambições, alegrias; ficamos inconsoláveis e 

nos recusamos a substituir aquele que perdemos. Nós nos comportamos como os Asra
5
, 

que 'morrem, quando morrem aqueles que amam'" (FREUD apud PINHO, p. 4, 2014). 

Valores e crenças são muito subjetivos, entretanto, o sofrimento é algo em 

comum, pois aquele que se foi não mais volta. Com isso, temos a necessidade de manter 

a pessoa, de certo modo, ainda conosco e reviver lembranças, através de rituais de 

reverência e dor que acompanham o exercício do luto. A recusa da perda faz parte deste 

processo, e mensagens direcionadas, de alguma forma, ao falecido, como nas redes 

sociais, são maneiras de preencher um vazio, realimentar e reviver memórias. 

 

Pesquisa de Comunicação Póstuma 

 

Foi realizada uma pesquisa no Facebook, na página de um usuário falecido. Ele 

era estudante do curso de Geologia na Unisinos, o aluno tinha 22 anos quando faleceu. 

Possuía 838 amigos na rede social. Desde que faleceu, o usuário recebeu muitas 

mensagens em sua página, fazendo com que o período de observação não participante 

fosse da data do falecimento 06 de novembro de 2015 até o dia 13 de abril de 2016. O 

qual o perfil não se tornou um memorial do Facebook.  

Segundo Vieira (2015) a rede social demorou em posicionar-se sobre os perfis 

de pessoas que morreram e para os milhares de usuários falecidos. Por algum tempo os 

usuários tiveram duas opções: deixar o perfil do falecido ativo, ou seja, a página da 

pessoa falecida ficava vagando pela rede social, ou, caso o falecido tivesse deixado a 

senha com alguém, este poderia apagar a conta. Uma saída encontrada foi a criação da 

escolha de um herdeiro virtual, este seria encarregado da conta, tendo como opção 

                                                
5 ASRA: Os Asra são uma tribo árabe; cfr. o poema de Heine ‘Der Asra’ (no Ro-mancero baseado numa passagem 

da obra de Stendhal, Del’amour: “...e a minha tribo são aqueles Asra, que morrem, quando amam”. 

https://www.passeidireto.com/arquivo/21234830/escritos-sobre-guerra-e-morte---freud/22 
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mantê-la ativa como quisesse, ou excluindo-a. Já em 2015 chegou ao Brasil uma opção 

inédita, que é a possibilidade de transformar o perfil da pessoa falecida em um 

memorial. Nessa opção o herdeiro da conta, ou mesmo um conhecido que não possui a 

indicação de herdeiro, poderia notificar o Facebook sobre a morte e transformar o perfil 

em memorial. Mesmo assim, as funções são restritas para o herdeiro da conta, ele que 

pode apenas alterar a imagem do perfil e a foto de capa, pode também escrever uma 

publicação e torna-la fixa na linha do tempo e responder às novas solicitações de 

amizade. 

Para buscar um melhor entendimento dos acontecimentos, realizou-se a análise 

dos posts em um período já estabelecido, incluindo uma publicação anterior as datas 

pesquisadas, que se trata de uma publicação do próprio usuário antes do falecimento, 

para comprovar e elucidar a oscilação de sentimentos que a rede social permite seus 

usuários desfrutarem.  Neste caso a alegria, na sequencia pode-se constatar tantos 

outros, tais como: solidariedade, perda, luto, entre outros. 

 

Figura 1: Print de publicação anterior ao falecimento do usuário. 

 

Esta publicação foi 

realizada antes do falecimento do 

aluno e mostra como o Facebook 

se faz presente como espaço de 

sentimentos, o qual transmitia até 

então, sentimentos alegres. As 

demonstrações de afeto são 

infinitas e abrangem os mais 

diferenciados graus. Nas 

próximas imagens percebem-se 

claramente as alterações dos 

amigos e sentimentos 

comunicados na página. 

Já na segunda imagem 

exibida, é a presentado o 

primeiro post sobre o 
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falecimento, na qual a informação foi lançada quase que em primeira mão por meio da 

rede social, através de uma amiga da família, que transmitiu o recado dos pais do 

falecido aos amigos e demais interessados, marcando então a página dele. 

 

Figura 2 – Print da publicação de aviso de falecimento no perfil do falecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em análise é possível perceber a radical mudança de sentimentos dentro da 

página observada. O sentimento de solidariedade é refletido por meio de um discurso 

quase que uníssono entre os amigos e familiares.  

No mesmo dia do falecimento, um amigo enlutado compartilhou na página do 

amigo falecido a matéria com a apuração dos fatos, causa da morte via site de um jornal 

de notícias da região, junto ao post da matéria também se encontra o link da matéria, 

bem como uma reflexão e uma citação relacionando a morte ao fato ocorrido com o 

amigo. Reflexão esta que permeia um discurso de indignação, que inflama 

inconformidades, como se ali fosse um lugar para desabafos e reclamações, lugar de 

expor o sentimento atual. 
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Figura 3 – Print da publicação de um amigo compartilhando link de site de 

notícias com a matéria sobre o amigo falecido. 

 

O luto nas redes 

sociais é manifestado tanto na 

página do falecido, quanto em 

sua própria página. As pessoas 

expressam carinho, recordam 

histórias vividas com a pessoa 

que se foi, postam fotos, e 

muitos ainda publicam 

mensagens direcionadas a 

própria pessoa, como se ela 

estivesse lendo aquilo. 

A figura abaixo, 

retirada do perfil do aluno, 

mostra o comentário de uma 

pessoa que aguarda uma resposta do amigo, ainda incrédulo com sua morte. 

 

Figura 4 – Print de uma mensagem de um amigo 

 
Neste local o 

saudosismo impera. No 

dia do falecimento do 

amigo a mensagem fala 

da saudade, dias depois 

em luto absoluto, esse 

post se torna um lugar de revisita, da ilusão de que haverá a resposta do amigo já 

falecido. Como se fosse possível a comunicação neste ambiente.  

Em outro momento uma amiga fala de um encontro que ambos planejavam, mas 

que nunca ocorreu, e ainda tem a antiga resposta do amigo sobre uma vinda até sua 

casa, que com saudosismo é colocada como imagem no perfil do Facebook do amigo. 

 



 

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

 

 6 

 

Figura 5 – Print de uma mensagem enviada ao amigo falecido num chat, tempo 

antes de sua morte, marcando um encontro que não ocorreu a tempo.  

 

Nota-se que nesta conversa, 

existe a variável distância da 

localidade na época e que agora gera 

sentimentos de saudade e 

arrependimento de não viver aquilo 

que se desejava. Mas que salvas as 

mensagens do Facebook, pode-se 

reviver as conversas e pensamentos 

arquivados. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Print de uma mensagem enviada por uma ex-colega de ensino 

fundamental. 
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Uma colega da quinta-série primária relembra uma atividade de escola, no qual 

mostra um caderno com os desejos dos alunos para 15 anos depois da data que estavam 

escrevendo. Tudo que foi pensando em viver ou fazer naquela época, aquilo que seria 

realizado até então.  

São manifestações via fotos, marcações e lembranças de um tempo remoto. O 

qual relembram situações e servem para confortar os familiares e demais amigos. O que 

resulta em comoção e demonstrações de afeto e solidariedade, a fim de mostrar a dor e a 

perda do ente querido.  

 

Figura 7– Marcação de post e música dedicada ao usuário. 

 
 

 

Percebe-se que tempo depois do falecimento as interações continuam através de 

músicas que relembram a pessoa, seguem também as reflexões por meio de vídeos que 

lembram o perfil do usuário. Analisando o complemento da marcação, onde o amigo 

fala da saudade, é possível perceber no discurso que os recursos textuais falam com a 

pessoa falecida no tempo atual, como se estivesse de fato falando com o amigo. 

 

Figura 8 – Música do Charlie Brown Jr. 
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Abaixo, percebe-se também que 

as postagens de mensagens 

publicitárias, que podem ser 

observadas no perfil do usuário, como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – convite para um festival de música 

O que demonstra de certa 

forma uma falha, ou até mesmo 

indelicadeza da própria rede ao 

manter marcações de eventos no 

perfil de pessoas falecidas. 

Em observância a todas 

as imagens, é possível 

compreender o que o autor 

explica, quando afirma que: todo 

o sentimento limitado a esfera 

física do presente e geográfica 

da distância estão passando por 

mudanças, estas envolvem a 

absolutização do meio eletrônico, que consequentemente anulará a sequência de 

comunicação entre o real e o virtual. Conforme citado pelo autor: 
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O que até agora se limita ao físico e ao geográfico, no caso de nossas 

autoestradas, tomará toda a sua dimensão no campo eletrônico com a abolição 

das distâncias mentais e a compreensão absoluta do tempo. (Baudrillard, 1997, 
p. 4). 

 

Pode-se entender que a chance dessa anulação da construção da comunicação 

colabore, para uma confusão mental na distinção entre o real e o virtual. Conforme o 

estudo, baseado na análise do perfil de um falecido entende-se que, esse processo vem 

se desenvolvendo lentamente. Pois é possível perceber que os devaneios entre os 

sentimentos são manifestados através das redes sociais, é ali que as pessoas expressam 

suas emoções e tentam não perder a ligação com o ente querido. 

Ainda seguindo a linha do autor Baudrillard (1997) ele entende que em alguns 

momentos a fuga de pensamentos e sensações é tão repentina e forte, que as pessoas não 

possuem mais a capacidade de distinguir o real do imaginário, uma vez que tudo é 

anunciado primeiro na internet e, por conseguinte em redes sociais, como o Facebook. É 

neste ambiente que se mantém cultuada a página do indivíduo falecido, tentando dessa 

forma conservar as memórias do ente que se foi, agora salva em algum lugar que não 

seja apenas sentimentos. Mostrar que aquela pessoa existiu e faz falta.  

Também conforme o autor Baudrillard (1997) a dramatização tomou conta da 

comunicação, ele entende que com a espetacularização na internet permitiu que as 

pessoas não vivessem conforme a realidade manda, conforme o luto ocorre. Tudo 

precisa estar publicado; é necessário que esteja presente, divulgando, contagiando 

pessoas a sentir o mesmo e influenciando-as a participar desse culto a memória do ente 

que se foi. 

Para compreender esse formato de culto, de tributo ao falecido após partida, 

deve-se entender algo que é inerente ao homem, a morte e que conforme o autor: “A 

preocupação pelos mortos faz parte da natureza do homem e consiste em uma apreensão 

e também revolta contra a própria morte” (MORIN, 1970, p. 15). 

Essa apreensão pela morte é o que suscita e fomenta a revolta e a falta de 

entendimento da mesma, através da exposição e dramatização em redes sociais. No 

entanto o autor traz em seu pensamento uma ordenação sobre as práticas fúnebres que 

são na realidade o início de um culto que busca o prolongamento da vida. Há muito 

tempo atrás essa prática acontece e agora que está alcançando meios de comunicação e 

plataformas online, se tornou relevante. De acordo com o autor: 
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O cadáver humano já suscita emoções que se socializam em práticas fúnebres e 

a conservação do cadáver implica um prolongamento da vida. O não abandono 

dos mortos implica a sua sobrevivência. Não existe praticamente qualquer grupo 
arcaico, por muito primitivo que seja, que abandone os seus mortos ou que os 

abandone sem ritos. (Morin, 1970, pg. 25). 

 

Então se analisado conforme a perspectiva do autor Morin (1970) é natural do 

ser humano a busca pelo prolongamento da vida daquele ente querido, mesmo que 

algumas pessoas possuam o entendimento da partida do falecido, assim dizendo 

conforme o autor é inerente ao ser humano essa forma de mantê-lo vivo seja na 

memória, ou no culto que será conservada a sua memória. Por isso então, que o ser 

humano já está habituado com os ritos fúnebres, este é o momento de prolongar e dar 

uma sobrevida a memória e ao corpo presente que ainda está ali, inabitado, mas que 

representa uma gama de sentimentos e lembranças, que passarão do rito final até a 

espetacularização online, onde a sobrevivência do saudosismo da pessoa será idolatrada. 

De acordo com Mueller e Holthausen (2013) pode-se levar em consideração 

como possibilidade de os perfis no Facebook serem uma tentativa de extensões do corpo 

e da personalidade humana (MCLUHAN, 1995), o ato de manter a comunicação ativa 

com o perfil de falecidos queridos pode ser uma forma de protelar a sobrevivência da 

memória, assim como ainda é costume manter os túmulos sempre bem cuidados ou 

ainda, visitá-los em datas convencionadas culturalmente, como no Dia de Finados. O 

mesmo é feito no Facebook, mentem-se viva a memória da pessoa falecida, continua-se 

com a manutenção do perfil e segue com a comunicação fluindo naturalmente como se 

o mesmo fosse ouvi-lo e senti-lo, de acordo com o que se faz no túmulo, só que é 

expresso de forma online e tantas outras pessoas podem fazê-lo simultaneamente e 

serem vistas. 

Portanto, o mundo virtual acabou se transformando em uma extensão da vida 

cotidiana do “mundo real”, e nesse processo de apropriação e uso das tecnologias e 

plataformas online, alguns temas como a morte também migraram para dentro do 

mundo online em busca de encontrar um novo sentindo para os sentimentos de perda, 

ou até mesmo uma nova perspectiva de levar a vida e tentar amenizar a dor. Sendo 

assim, uma forma de modernizar o luto que é vivido não só no mundo real, mas também 

nas plataformas digitais, por meio de manifestações em redes sociais como o Facebook. 

Fazendo uma análise das redes sociais e o processo de luto, entende-se que as 

plataformas digitais ainda não estão preparadas para essa tendência e que também, não 
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possuem um mecanismo que verifique a morte de seus usuários, e por conta disso, o 

pesquisador norte americano Hachem Sadikki prevê que até o ano de 2098, o Facebook 

terá mais perfis de pessoas mortas do que vivas. Seu estudo baseia-se que o crescimento 

da rede social vai estagnar. 

Com relação ao que foi citado anteriormente, a rede social dispõe de outro 

recurso que possibilita aos usuários a possibilidade de remover a conta 

permanentemente após o falecimento, o que não ocorre nesta análise. Isso acontece após 

alguém notificar ao Facebook sobre o falecimento do usuário, e assim, todas as 

publicações e fotos serão removidas do perfil. Para informar a rede social sobre o 

falecimento de alguém, é necessário preencher um formulário, contendo o nome do 

falecido, a data em que a pessoa faleceu, e caso tenha o atestado de óbito ou outro 

documento que comprove, é possível fornecer um link para a equipe do Facebook 

analisar a solicitação. 

 
Considerações finais 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as manifestações de luto através 

de redes sociais, como Facebook, compartilhamentos, publicações, marcações, posts, 

publicações de propagandas e eventos na página de uma pessoa já falecida, bem como a 

interação dos amigos e parentes com a partida do familiar.  

Outro fator que corroborou para esta pesquisa é este novo formato de luto que 

está presente nas redes sociais, que podem ser vistas como uma “extensão do homem”, 

uma forma de continuar um perfil póstumo e uma maneira de comunicação e conforto. 

Assim como manter um “tumulo online”, um local onde seja possível manter tudo como 

o falecido costumava deixar, assim como um quarto que nunca foi mexido e uma cama 

que nunca mais foi deitada. É desta forma que os perfis de pessoas falecidas devem ser 

levados em consideração, é maneira encontrada para preservar a memória dos que se 

foram e mantê-lo em atividade ou visitação.  

Conforme Mueller e Holthausen (2013), O ciberespaço parece ser a melhor 

forma de o homem eternizar-se no tempo e na história, quebrando barreiras espaciais e 

temporais, inclusive transpondo os limites da vida terrena. Podendo haver uma 

desordem enquanto o que é ou não realidade, quando os contatos compartilham 

histórias, aventuras e fatos vividos pelo ente, recontam fatos íntimos que nem mesmo a 

família tinha conhecimento.  
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Neste contexto, é possível afirma que o Facebook possui um espaço para a 

formação dessa nova forma de luto, sem que seja perdido o discernimento do real e do 

imaginário, sem levar vantagem sobre aqueles que estão fragilizados. Contudo, entende-

se que o Facebook se tornou um local, onde as pessoas enlutadas podem ser ouvidas e 

assim demonstrar seus sentimentos, abrindo a possibilidades para declarar e passar por 

fases que não acontecem na vida real.  

É como se o luto não fosse mudo e pudesse ser compartilhado, agora não é mais 

uma ação e sentimentos isolados, mas que pode ser encorajado e até um ambiente 

reconfortante, não apenas de dor. O que ocorre quando pessoas procuram expressar suas 

condolências e homenagens às pessoas e aos familiares. 

As análises também conseguem mostrar rastros de um perfil que foi de uma 

pessoa, das reações, sensações que ela sentiu, como se fosse uma vitrine que as pessoas 

conseguem enxergar e perceber seus estados emocionais, profissionais, pessoais, etc., 

ou ainda, tudo que aquela pessoa viveu durante a vida, durante o tempo em que esteve 

conectado a rede social. Uma vida que se encerra na realidade, mas que no ambiente 

virtual tem outros protagonistas que prolongam a existência do ente através de 

lembranças. É o prolongador da existência daquele que um dia esteve tão próximo, essa 

é uma das formas de perceber o Facebook e o perfil de uma pessoa falecida, que gera 

mesmo que de forma póstuma o relacionamento e interação entre aqueles que ainda a 

visitam. 

Compreende-se o momento em que o luto é aceito e melhor encarado, em que 

aquele perfil não precisa mais ser um mural das lamentações, mas sim um lugar alegre e 

com lembranças boas, que vem a tona em cada marcação ou lembrança que o próprio 

Facebook proporciona. 

Por fim, podemos esperar uma era inovadora, que tem lugar para as mais 

diversas sensações e emoções, que pode levar a sentimentos extremos e discursos 

semelhantes aos que reproduzimos enquanto vivos, que podem ser eternizados e 

gravados através das redes sociais e dos arquivos e bancos de dados que aportam. Novas 

atualizações virão e a vida online será cada vez mais normal, ou ainda, tão normal 

quanto à vida lá fora. Mas para essas evoluções, vale observar duas questões: os 

usuários das redes sociais e a política de utilização por parte das plataformas digitais. 

Limitações e aceitações? Até onde os limites podem chegar a assuntos tão delicados ao 

ser humano. Exemplos como este reforçam o quanto o ser humano não sabe lidar com a 
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perda e que busca o alento que precisa em um prolongador de memórias, como o perfil 

em rede social de um ente querido. 
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