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RESUMO  

O seguinte trabalho de conclusão de curso tem como objetivo definir o que é a pandemia do 

Coronavírus, em razão da importância de se compreender um momento tão presente que influenciou a 

vida da população mundial, como também contextualizar a situação dos jovens no Brasil atualmente, 

além de analisar como se constitui a relação desse grupo com as redes sociais, pois grande parte dele se 

relaciona através desses meios de forma mais ativa. Por fim, será evidenciado o aumento do uso das redes 

sociais virtuais durante o período descrito e as diversas consequências na saúde mental dos jovens através 

de dados e relatos retirados das próprias redes sociais comumente utilizadas no Brasil, que são o 

Facebook e o Twitter. Em relação à metodologia específica, a classificação sobre a natureza foi a 

pesquisa básica e a abordagem do tema é qualitativa. Será utilizada a pesquisa exploratória e o 

procedimento trata-se de pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se por fontes primárias e 

secundárias em relação ao levantamento bibliográfico. As conclusões apresentadas mostram que houve de 

fato uma ligação entre aumento do uso das redes sociais na pandemia com a saúde mental dos jovens. 

 

Palavras-Chave: Jovem, pandemia de COVID-19, redes sociais online, saúde mental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo científico aqui apresentado tem por intuito trabalhar com a temática dos 

prejuízos à saúde mental do jovem causados pela exposição e acesso às redes sociais 

junto ao isolamento social instituído na atualidade, medida essa adotada como forma de 

prevenção contra a disseminação do novo coronavírus: SARS-CoV-23.   

Ocorre que durante a pandemia do COVID-194, a internet e as redes sociais 

fortaleceram-se como ferramentas primordiais para que o indivíduo mantivesse algum 

tipo de contato com a sociedade e o mundo externo à sua volta. Mas, tal exposição 

desmesurada e repentina pode conter uma dualidade e é imprescindível identificar os 

problemas para que haja um uso benéfico de tais ferramentas. 

 
1 Acadêmicos do curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Multivix Cariacica. 

 
2 Mestre em Psicologia - Professor Multivix – Cariacica. 

 
3 “A SARS é caracterizada por uma grave pneumonia viral difusa que eventualmente evolui para 

síndrome respiratória aguda grave.” (LEMOS, 2020) 

 
4 “Em 11 de fevereiro de 2020, o Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, 

anunciou que a doença causada pelo SARS-CoV-2 ganharia a sigla COVID-19.” (LEMOS, 2020) 
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 Justifica-se então averiguar se, com a manutenção da saúde coletiva objetivada 

pelo isolamento social, as redes sociais e a internet fizeram surgir ou até mesmo 

desencadearam a possibilidade do adoecimento individual  do jovem no Brasil. 

 

2. COVID-19  

 

Na atualidade ouvir a palavra pandemia pode fazer com que surjam várias 

dúvidas quanto a sua real definição e aplicação na medicina.  

Schueler (2021) expõe que: 

Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a 

ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por 

diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. 

 

Assim sendo, vivenciar uma pandemia, além de assustador, pode nos parecer 

irreal, pois nos acomete a algo novo e lidar com novas doenças torna a situação ainda 

mais delicada e ameaçadora. 

No final do ano de 2019, o mundo se depara com a informação de que na cidade 

de Wuhan, província de Hubei, na China, 27 casos de pneumonia de etiologia 

desconhecida foram identificados. Lemos (2020, p. 01) aponta que “a maioria desses 

casos iniciais aparentemente estava relacionada ao mercado de Huanan, que 

comercializava animais vivos [...] e outros animais selvagens.”  

Desta forma, averiguações mais aprofundadas destes casos foram realizadas e o 

mundo agora via o número deles aumentarem exponencialmente, assim como explana o 

site G1, na quinta-feira, 26 de março de 2020, ao informar que: “nos últimos dois dias, o 

mundo registrou mais 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de 

meio milhão de pessoas infectadas”.  

Então, tornou-se nítido que uma pandemia havia se instaurado mundialmente, o 

problema era real e as defesas contra uma ameaça tão vigente não eram bem elaboradas, 

assim como apontam os crescentes números de casos conforme noticiado na reportagem 

acima citada. Logo, algumas medidas sanitárias tornaram-se necessárias, entre elas o 

isolamento social. 

Para entendermos o isolamento social precisamos brevemente compreender o 

que é sociedade. Nosso conhecimento sobre sociedade inclui desde um pequeno 

agrupamento de pessoas a povos mais numerosos, comunidades mais amplas, assim 
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como afirma Porfírio (2020a) ao dizer que “a sociedade é uma agremiação de pessoas 

que se juntam com vistas a preservar a sobrevivência da coletividade”.  

Verifica-se então, que para a manutenção da sociedade, é primordial que haja 

entre seus indivíduos o contato direto, a troca, a convivência. E é exatamente neste 

momento que há o grande perigo da propagação de doenças virais, pois, como já vimos 

anteriormente, sua transmissão é sustentada de pessoa para pessoa. 

O fato de isolar-se então da sociedade, que por sua natureza tem como costume 

viver em conjunto, incluiria a mudança de rotinas diárias, até então normais ao convívio 

social. Porfírio (2020b) ao abordar este assunto, chama de isolamento social “o ato 

voluntário ou involuntário de manter-se um indivíduo isolado do convívio com outros 

indivíduos ou com a sociedade”. 

Avalia-se aqui que o isolamento pode ocorrer de duas formas: a forma 

voluntária, quando há a intenção ou desejo de manter-se isolado e a forma involuntária, 

quando o indivíduo é obrigado por questões alheias à sua vontade a permanecer distante 

da sociedade. Isto posto, será abordado apenas a forma involuntária de isolamento 

social em questões de quarentena e distanciamento social, como meios de auxílio e 

contenção da propagação do COVID-19 no Brasil.  

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi registrado em 26 de fevereiro de 

2020, assim como noticiou o site UnaSUS (2020) quando um “homem de 61 anos deu 

entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, nesta terça-feira (25/2), com histórico de 

viagem para Itália, região da Lombardia”, local esse considerado um dos epicentros da 

pandemia naquele momento.  

De acordo com Luiz Henrique Mandetta (BRASIL, 2020), Ministro da Saúde na 

época, “era esperada a circulação do vírus, mas que, diferente dos demais países com 

transmissão, o Brasil ainda não está no inverno – período em que há maior risco de 

contágio”. 

Assim sendo, medidas sanitárias como a quarentena e distanciamento social não 

foram instituídos de imediato no Brasil como forma de frear ou até mesmo conter a 

disseminação do vírus, já que não era de se esperar que ele se propagasse de forma tão 

intensa e voraz, assim como ressaltou o então Ministro da Saúde.  
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Mas, antes da confirmação do primeiro caso no país, a Lei n°. 13.979 (BRASIL, 

2020), de 06 de fevereiro de 2020, trazia medidas de saúde pública que diretamente 

relacionava à emergência da pandemia com medidas de proteção, inclusive a quarentena 

e o isolamento, considerando: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 

coronavírus; e II - quarentena: restrição de atividades ou separação de 

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou 

de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 

suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a 

propagação do coronavírus. 

 

Avalia-se, que o objetivo inicial da Lei era de que o isolamento e/ou quarentena 

fosse realizado por pessoas ou qualquer outro tipo de material que tivessem de alguma 

forma tido contato com o vírus. Com o avançar da pandemia, novos métodos passaram 

a ser adotados e o isolamento social e a quarentena entraram em vigor em diversos 

países, incluindo o Brasil.  

Estados brasileiros passaram a adotar medidas mais restritivas, assim como 

afirma o decreto estadual de São Paulo (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2020) ao recomendar “que a circulação de pessoas no estado se 

limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de 

atividades essenciais”.  

Para que os estados brasileiros tivessem mais autonomia sobre suas disposições 

e restrições, o Supremo Tribunal Federal (2020) decidiu que cada estado e município 

teria poder para definir suas regras sobre isolamento em seus territórios. 

Percebe-se então, que com as regras de isolamento e quarentena sendo adotadas 

pela população, houve uma espécie de reclusão em massa, onde os indivíduos agora se 

viam obrigados, alguns de forma consciente enquanto outros não, a restringir o contato 

físico com os outros, tendo por objetivo primordial proteger-se enquanto sociedade da 

contaminação pelo novo coronavírus.  

Em relação à preocupação com a saúde mental, o site Medicina SA (2020) 

descreve que “a busca por psicólogos no Brasil aumentou 429% em agosto, em 

comparação com o mesmo período do ano passado”. Deste modo, nota-se que, à medida 

que as restrições se ampliaram e a população brasileira se via refém do vírus da 
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COVID-19, problemas outrora adormecidos apareceram e passaram a ganhar destaque 

na mídia. 

 

3. O JOVEM NO BRASIL 

 

A fase do jovem perpassa entre a adolescência e a vida adulta, como uma longa 

ponte a percorrer. De acordo com a lei Nº 12.852 “são consideradas jovens as pessoas 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” (BRASIL, 2013). 

Portanto, nessa faixa etária há questões emergentes da adolescência, como também de 

tornar-se adulto e sê-lo de fato. Como afirma Camarano (2006, p.34): 

Reconhece-se que os jovens têm autonomia parcial diante de suas vidas. 

Estão aptos para determinados atos, ao mesmo tempo em que permanecem 

tutelados por seus responsáveis em outros. Aceita-se a ideia de que vivem um 

processo de transição e preparação para a vida adulta, como, também, um 

momento no qual decisões cruciais são tomadas – entre as quais exercem 

papéis importantes a educação e o início da atividade laboral. No entanto, tal 

abordagem tem sido vista pela literatura com ressalvas. Uma delas diz 

respeito à percepção dos jovens apenas sob a ótica da transitoriedade de sua 

condição. Isso dificulta enxergá-los como sujeitos de direitos, com 

experiências e vivências tão importantes quanto as de pessoas que estejam 

em outras fases.  

 

Ou seja, apesar de ocorrer um processo de transição que está presente em todas 

as esferas da vida do jovem, é importante que ele seja visto além disso também, com 

todas as particularidades que lhe são proporcionadas. A jornada a ser percorrida é 

totalmente singular, e não deve ser desconsiderada. 

É notório pensar também que, nesse período da vida, sempre houve um aumento 

das responsabilidades, que variam de acordo com a época, cultura e particularidade de 

cada pessoa, aspectos que consequentemente alteram de forma direta o cunho das 

responsabilidades que precisará lidar.  

Durante o século XX, um homem jovem saía do ensino médio e logo buscava 

emprego, casava-se e construía sua família. Já com a mulher, geralmente seu futuro se 

resumia em casamento (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Atualmente, o jovem possui uma maior gama de opções de experiências 

disponíveis, em comparação ao passado. Dessa forma, ele pode adiar o casamento e 

consequentemente o desejo de ter filhos, que pode ocorrer muitas vezes sem 
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planejamento (BOFF, 2017) ou até mesmo, pode acontecer do indivíduo não se 

direcionar a essas escolhas. 

Em uma análise de dados do IBGE sobre os jovens entre 18 e 24 anos de idade 

nos anos de 1991, 2000 e 2010 realizada por Botelho, Araújo e Codes (2016), foi 

concluído que, apesar da importância de o matrimônio diminuir cada vez mais no 

Brasil, ainda há certa persistência dos caminhos tradicionais para os homens e mulheres 

jovens, sendo o casamento um dos principais fatores para que eles saiam da casa dos 

pais.  

Botelho, Araújo e Codes (2016) ainda salientam que, para ambos os sexos, o 

casamento está associado à baixa escolaridade. Esse dado é presente devido ao 

prolongamento da vida acadêmica para homens e mulheres, que podem adiar os planos 

de se casarem ou de simplesmente saírem da casa dos pais.  

Já em relação à asseguração dos direitos dos jovens, pode-se destacar o Estatuto 

da Juventude, que foi instituído pela Lei 12.852 (2013), citada inicialmente. A lei 

aborda sobre o direito do jovem à cidadania, direito à educação, à profissionalização, 

diversidade, saúde, cultura, comunicação e liberdade de expressão, lazer, segurança 

pública, entre outros.  Entretanto, nota-se que foi recente a criação de políticas públicas 

que assegurem especificamente esses direitos e deveres. 

Observa-se também que a efetividade desses espaços são alvos de muitas 

críticas, pois muitas vezes permanecem apenas no campo do discurso. Os jovens ainda 

desejam ter maior participação nos campos de formulação, implementação e 

acompanhamento das políticas públicas que atendam melhor seus interesses (SILVA; 

MACEDO, 2016). 

O interesse pelas demandas do seu grupo e da sociedade como um todo surge ao 

decorrer de vivências e observação. Conforme o sujeito cresce, ele observa as 

dificuldades em que vive e o que enfrentará a seguir, e o senso de responsabilidade é 

construído à medida que o adolescente chega à maioridade, pois é um marco 

significante em sua vida. Completar 18 anos é um evento de grande importância, tanto 

de forma simbólica quanto jurídica. É nesse período também que os jovens geralmente 

concluem o ensino médio, caso o tenham feito de forma regular dentro da trajetória de 

ensino (BOTELHO, ARAÚJO E CODES, 2016). 
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Com o término do ensino médio ou até mesmo antes, em muitos casos, 

geralmente os jovens já têm interesse em trabalhar e/ou se especializarem em alguma 

profissão, para, aos poucos, irem em rumo à sua independência. Todavia, devido à 

grande concorrência atual e a outros fatores como sociais ou financeiros, muitos jovens 

não conseguem imediatamente o trabalho ou o curso que desejam e encontram maiores 

dificuldades para chegar em seus objetivos estipulados.  

Para explanar a situação acima, pode-se comparar a taxa de desemprego entre o 

4º trimestre de 2019 e o 1º trimestre de 2020, período que coincide com o início da 

quarentena no Brasil. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), foi identificado que a taxa de desemprego, que era de 39,2%, 

aumentou para 44% na faixa etária de 14 a 17 anos. Já entre 18 e 24 anos, a taxa que era 

de 23,8% aumentou para 27,1%. E entre 25 e 39 anos, a taxa foi de 10,3% para 11,2%.  

Percebe-se, portanto, que com o início da pandemia e quarentena, o nível de 

desemprego cresceu entre os jovens, o que impactou diretamente na qualidade de vida e 

saúde mental desse grupo. 

Já no ano de 2021, onde a pandemia ainda perpetua, foi evidenciado uma certa 

diminuição da taxa de desemprego para as idades apresentadas entre o 1º e 2º trimestres. 

O IBGE mostra que entre 14 e 17 anos a taxa que era de 46,3% diminuiu para 43,2%. 

Entre 18 e 24 anos era 31% e foi para 29,5% e entre 25 e 39 anos foi de 14,7% para 

13,8%. Percebe-se que os números ainda permanecem altos em relação ao 4º trimestre 

de 2020, período que a pandemia não tinha sido declarada. Porém, a diminuição de 

desemprego apresentada pode indicar o início de uma volta gradual desses grupos ao 

mercado de trabalho. 

Como foi mencionado inicialmente, o jovem brasileiro tem atualmente uma série 

de caminhos que pode trilhar devido às diversas mudanças sociais, culturais e 

econômicas que ocorreram desde então, mas ainda assim há muito a ser melhorado. É 

importante compreender todo esse panorama, pois:  

Toda pessoa é um ser político com direitos, obrigações e possibilidades de 

agir no mundo e na relação com as pessoas. Problemas de saúde podem 

contribuir para que a pessoa se sinta impotente nesta esfera, ou que se 

considere incapaz de ser tratada como seus pares em suas reivindicações e 

possibilidades de ação. (BRASIL, 2013, p. 30) 
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Ou seja, o sentimento de impotência do indivíduo é formado a partir do seu 

adoecimento, que abala sua visão-de-mundo e consequentemente como ele se comporta 

em suas relações, inclusive nas redes sociais virtuais, visto que já faz certo tempo que 

elas são uma das formas mais utilizadas para se relacionar com o outro e se expressar. 

 

4. A RELAÇÃO DO JOVEM COM AS REDES SOCIAIS E O IMPACTO NA 

SAÚDE MENTAL 

 

4.1 REDES SOCIAIS VIRTUAIS  

 

Atualmente, as redes sociais, dentre elas o Facebook5, formam meios de 

comunicação popularmente usados para a interação entre as pessoas no ambiente virtual 

da Internet6, através dessas interfaces podemos ter acesso a muitos aspectos da vida de 

um indivíduo específico, assim como atualizações sobre a região em que vivemos, 

nosso país e até mesmo informações sobre questões mundiais, sendo estes dados 

fornecidos e compartilhados pelos próprios usuários dessas redes.  

É essencial ressaltar que o compartilhamento de ideais não ocorre apenas no 

meio virtual, mas como cita Zenha (2018, p. 25):  

Embora a tecnologia tenha dado visibilidade à organização social em rede, é 

importante lembrar que as redes sociais não são fenômeno recente e não 

surgiram com a Internet, elas sempre existiram na sociedade, rede de amigos 

do clube, tribos, bandos e outras organizações, motivadas pela busca do 

indivíduo por pertencimento a um grupo, pela necessidade de compartilhar 

conhecimentos, informações e preferências com outros indivíduos.  

 

Ao considerar o pensamento mencionado acima, é possível afirmar que as redes 

sociais virtuais são uma outra maneira que o ser humano desenvolveu para romper as 

fronteiras da interação física e se relacionar de forma virtual com seus pares, assim 

como formar novos laços afetivos com aqueles que possuem semelhanças.  

Dessa forma, ainda seguindo o pensamento de Zenha (2018), é viável conceituar 

as redes sociais online enquanto uma interface virtual característica, que se manifesta no 

 
5 “O Facebook cria tecnologias e serviços para que as pessoas possam se conectar umas às outras, criar 

comunidades e expandir seus negócios.” (META, 2020) 

 
6 “Rede de computadores que, pela troca virtual de dados e mensagens, une esses computadores 

particulares, organizações de pesquisa, institutos de cultura, institutos militares, bibliotecas, corporações 

de todos os tamanhos; rede mundial de computadores.” (RIBEIRO, 2021) 
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ambiente digital onde seus usuários reproduzem relações de afetividade por meio da 

exteriorização de seus pensamentos e ideologias, além de construírem uma rede de 

informações que auxiliam no processo de globalização.  

Nos dias atuais, se tornou de certa forma improvável existir sem estar conectado, 

mesmo quando os pares se encontram de maneira física surge a necessidade de 

compartilhar essa interação online por meio das redes sociais. Entretanto, a construção 

dessas redes no formato que conhecemos hoje ocorre desde os primórdios da Internet. 

Como argumentam Calazans e Lima (2013) em sua pesquisa sobre sociabilidade 

virtual, a internet ao longo de seu desenvolvimento se tornou facilmente programável 

nas mãos de seus usuários, o que proporcionou para o sujeito a possibilidade de se 

deslocar da posição passiva que existia na sua relação com as mídias habituais, para 

uma postura de ser ativo ao ter acesso a uma esfera online onde pudesse expressar de 

fato sua individualidade e ainda ter acesso a conteúdo de multimídia.  

A partir das ideias descritas acima, é viável constatar que as redes sociais 

contribuem para a manutenção da sociabilidade de modo online, ao possibilitar que 

pessoas de diferentes realidades possam se conectar mediante o compartilhamento de 

informações.  

A seguir, será desenvolvido a respeito do impacto que essa relação dual tem 

sobre o sujeito, assim como sugere Zenha (2018), que, por meio dos encontros virtuais, 

os usuários manifestam suas singularidades, constroem uma conexão com o grupo e 

expressam sua perspectiva de coletividade. 

 

4.2 IMPACTOS DOS DISCURSOS NAS REDES SOCIAIS  

 

Sabe-se que a linguagem constitui o ser humano. Desde que nascemos estamos 

incluídos nessa linguagem, descobrimo-nos e nos adaptamo-nos através dela. Como 

afirma Maturana (2002, p 37):  

[...] somos conhecedores ou observadores no observar, e ao ser o que somos, 

o somos na linguagem. Ou seja, não podemos deixar de notar que os seres 

humanos somos humanos na linguagem, e ao sê-lo, o somos fazendo 

reflexões sobre o que nos acontece. 

 

Portanto, ao levar esse pensamento para o uso das redes sociais, pode-se 

perceber que ao mesmo tempo em que as utilizamos de forma ativa também somos 
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observadores, e, dessa forma, estamos inseridos na linguagem, ao realizar reflexões 

sobre o que acontece ali. E, atualmente, há muitas informações que vem rapidamente 

até nós de forma simultânea e são de fácil acesso.  

Visto que as redes sociais estão entre as formas de comunicação mais utilizadas 

pelos jovens, muito se é experienciado virtualmente. Todos podem dar suas opiniões, 

sobre qualquer assunto, sejam leigos ou não. Porém, não são todos os discursos que são 

legitimados pelos usuários. De acordo com Maturana (2002, p. 40): 

Explicar é sempre propor uma reformulação da experiência a ser explicada de 

uma forma aceitável para o observador. [...] no momento em que uma 

reformulação da experiência é aceita como reformulação da experiência, ela 

se constitui numa explicação para aquele que a aceita. Em outras palavras, 

aquele que escuta é quem constitui uma reformulação da experiência como 

explicação, ao aceitá-la como tal. 

 

Na reformulação da experiência o indivíduo realiza um discurso sobre suas 

vivências. Nas situações em que alguém publica algo na internet, de certa forma, já 

passou pela mesma circunstância anteriormente, ou seja, é como se o indivíduo 

revivesse tudo de uma nova forma, pois encontrará diversas maneiras de se expor para o 

mundo, e assim, descobrir diferentes modos de experienciar através do discurso ali 

apresentado. 

Pode-se analisar a seguinte situação hipotética: Uma psicóloga publica em seu 

perfil que não é indicado agredir fisicamente crianças com intuito educativo, pois isso 

pode gerar diversos traumas posteriores. A profissional estudou durante a graduação 

sobre esse assunto, também é mãe e cuida de seu filho dessa maneira. Todas as 

experiências dela sobre o assunto fazem com que ela se posicione na internet para 

realizar essa publicação.  

Porém, para seu discurso tornar-se uma explicação válida, o leitor precisará 

aceitá-lo como tal. Pode ocorrer, então, a aceitação ou a rejeição do discurso dela, e o 

público poderá escolher expor isso, ou não. Tais ações levam os indivíduos a refletirem, 

e inevitavelmente transformarem a si e ao mundo.  

É certo afirmar que a vida fora das redes impacta diretamente a vida virtual, e o 

contrário também ocorre. Com isso, as pessoas alteram seu modo de viver, pensar e 

opinar: 

À medida que as pessoas interagem com os ambientes em que vivem, essas 

esferas, que compõem as pessoas, vão se constituindo e formando sua própria 
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história, cada uma seguindo uma dinâmica própria com regras e parâmetros 

para um modo de viver específico. Paralelamente, as esferas influenciam 

umas às outras, e cada uma ao conjunto que é a pessoa, ou seja, embora 

autônomas, são interdependentes. (BRASIL, 2013, p. 31) 

 

As redes sociais conseguiram levar a comunicação para o nível macro, pois 

todos podem estar conectados e tudo o que é feito virtualmente possui um engajamento 

bem maior. Se tornaram um dos ambientes mais utilizados para se relacionar entre os 

jovens, além disso temos acesso às informações de forma excessiva. Tudo isso tende a 

gerar graves consequências se não houver o cuidado necessário.  

 

4.3 CONCEPÇÃO DE SAÚDE MENTAL 

 

É relevante analisar se as consequências da doença COVID-19 ocasionaram 

prejuízos para a saúde mental da população jovem brasileira, visto que seu contágio 

ocorreu de forma acelerada e causou alterações significativas no cotidiano da 

população, como por exemplo, a modificação na interação física.  

De acordo com World Health Organization (2019, tradução nossa):  

Uma boa saúde mental está relacionada ao bem-estar mental e psicológico. O 

trabalho da OMS para melhorar a saúde mental dos indivíduos e da sociedade 

em geral inclui a promoção do bem-estar mental, a prevenção de transtornos 

mentais, a proteção dos direitos humanos e o cuidado das pessoas afetadas 

por transtornos mentais. 

 

Entretanto, a conceituação do termo saúde mental pode ser considerada 

inconstante por conta de sua oscilação mediante a procedência dos estudos usados para 

definir este conceito, pela perspectiva do senso comum que por vezes pode estar 

baseado em certa ignorância e preconceito. Usualmente esse termo se relaciona aos 

fatos negativos de doenças mentais, a delimitação do que a sociedade aceita como 

normalidade e a ausência de saúde, como argumentam Gama, Campos e Ferrer (2014, 

p. 4): 

A definição de saúde mental ou saúde psíquica é ainda mais complicada pois 

além de estar diretamente vinculada à questão do normal e do patológico 

envolve a complexa discussão a respeito da loucura e todos os estigmas 

ligados a ela.  

 

É importante frisar que a saúde mental se relaciona com diversos aspectos da 

vida de uma pessoa, diante disso não seria plausível reduzir a existência cotidiana dos 

indivíduos apenas a fatores positivos e negativos, pois o ato de viver exige uma 
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complexidade que se sobressai a normalização criada pela própria comunidade, que 

acaba por estabelecer padrões de comportamento para distinguir o que é ou não visto 

enquanto saudável. (GAMA, CAMPOS E FERRER, 2014).  

Conforme os autores, é essencial que a sociedade compreenda que possuir um 

transtorno mental não é sinônimo de falta de saúde mental, pois este modo de pensar 

acaba por se afastar do objetivo principal ao discutir sobre essas questões, que seria 

promover saúde.  

Ao buscar a explicação do conceito de saúde mental, se faz necessário ter 

conhecimento que este termo se relaciona com várias áreas do saber como demonstra 

Gaino et al. (2018, p. 115) em sua pesquisa sobre o conceito de saúde mental na 

perspectiva de profissionais da saúde:  

[...] o termo saúde mental refere-se aos campos do conhecimento, trabalho 

técnico e políticas públicas de saúde, sendo difícil estabelecer limites para 

sua definição devido ao seu amplo escopo e por ser baseado em diferentes 

tipos de conhecimento como psiquiatria, neurologia, psicologia, filosofia, 

fisiologia, sociologia e, até mesmo, geografia.  

 

Mostra-se necessário mencionar que a saúde mental não se relaciona apenas com 

o campo psicológico, mas igualmente se reflete na esfera física, na interação coletiva, 

na forma como os indivíduos lidam com suas capacidades e limitações, assim como nas 

situações sortidas do cotidiano.  

A World Health Organization (2018) ainda afirma que é imprescindível apontar 

que estas questões devem ser discutidas não apenas por aqueles que compõe a área da 

saúde, mas também pelos sujeitos inseridos no contexto da educação, trabalho e justiça, 

por exemplo, pois a saúde se correlaciona diretamente com os direitos civis, políticos 

assim como tópicos socioeconômicos e culturais.  

 

5. METODOLOGIA E MÉTODO DE PESQUISA 

 

Como forma de alcançar o objetivo da pesquisa propõe-se aprontar o trabalho 

utilizando de metodologias especificas. Para a classificação sobre a natureza, a 

metodologia escolhida é a pesquisa básica e a abordagem do tema é qualitativa. Quanto 

aos objetivos será utilizada a pesquisa exploratória. O procedimento escolhido trata-se 

de pesquisa bibliográfica e documental. 
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Quanto ao levantamento bibliográfico, optou-se por fontes primárias e 

secundárias. Serão utilizados livros e artigos científicos, localizados nas plataformas 

como o Google Acadêmico e SCIELO. Serão utilizados também sites de notícias e 

informativos de fontes consideradas confiáveis pelo crivo de grandes empresas da 

comunicação.  

Os relatos utilizados para análise foram retirados das redes sociais atuais 

comumente utilizadas no Brasil, que são o Facebook e o Twitter7. Todas as publicações 

pesquisadas e apresentadas neste artigo como análise de conteúdo estavam abertas ao 

público, contudo, as identidades das pessoas não foram expostas a fim de preservar a 

integridade de cada uma. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em relação às consequências da pandemia, um estudo científico realizado por 

Santomauro et al. (2021) mostra que mundialmente em 2020, houve um aumento de 

27,6% nos casos de Transtorno Depressivo Maior8 e um aumento de 25,6% em relação 

aos Transtornos de Ansiedade9. Em ambos, as mulheres foram mais afetadas que os 

homens, e os jovens mais afetados que as idades mais avançadas. Na América Latina, o 

aumento foi de 34,8% para Transtorno Depressivo Maior  e 31,7% para os Transtornos 

de Ansiedade. 

Ao analisar os dados adquiridos por uma pesquisa brasileira realizada por Barros 

et al. (2020) pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, verifica-se que com o crescente 

 
7 “O Twitter é um serviço por meio do qual amigos, familiares e colegas de trabalho podem se 

comunicar e se manter conectados, trocando mensagens rápidas e frequentes. As pessoas publicam 

Tweets, que podem conter fotos, vídeos, links e texto.” (TWITTER, 2021) 

 
8 “Presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que 

afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo.” (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014, p. 155) 

 
9 “Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade 

excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional a ameaça 

iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura.” (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 189) 
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aumento do número de mortes, o sentimento frequente de tristeza e depressão atingiu 

40% dos jovens, e o sentimento de ansiedade e nervosismo foi relatado por mais de 

50% dos entrevistados. 

Para compreender melhor esse quadro, também serão utilizados relatos retirados 

de algumas redes sociais. Todas as publicações pesquisadas estavam abertas ao público, 

contudo, as identidades das pessoas não foram expostas a fim de preservar a integridade 

de cada uma. 

Em uma determinada rede social, uma pessoa  postou: “Na terapia, eu falava 

10% de ansiedade e depressão e 90% da pressão das redes sociais e como isso afeta 

todas as esferas da minha vida.” (publicação retirada do Twitter, usuário 1) 

É importante enfatizar que Barros et al. (2020) afirmam que os sintomas 

negativos atingem em sua maioria os jovens, e nesse sentido surge a conexão entre o 

impacto à saúde mental e o uso constante de meios de comunicação online, para 

permanecer sempre atualizados sobre as informações que envolvem a pandemia, com 

objetivo acadêmico e/ou profissional, assim como uma maneira de distração, uma vez 

que o isolamento pode gerar uma sensação de solidão. 

Outra pessoa também manifesta seu descontentamento com as redes sociais: 

Não sei se sou só eu, mas o Instagram10 tem me causado ansiedade de uns 

tempos pra cá. Desde que virou uma rede social extremamente profissional, 

tem sido bem difícil usar como “recreação”, porque a todo momento me dá a 

sensação que eu deveria estar ser produtiva. (publicação retirada do Twitter, 

usuário 2) 

 

Há ainda muitas pessoas que relatam sobre os malefícios que as redes sociais 

trazem para suas vidas. Com isso, verifica-se que na própria internet existem outros 

usuários que já se preocupam e tentam alertar sobre o uso excessivo desses meios de 

comunicação: 

Permitam-me uma reflexão: Seremos nós mais felizes sem redes sociais? O 

uso constante e frenético tem levantado algumas dúvidas sobre o benefício 

nas relações interpessoais. Em alguns casos é como um catálogo de escolhas 

homens e mulheres com fotos de filtro ! Quantos milhares de divórcios ? 

Vício em ter relações amorosas /virtuais nas redes sociais? Quantas amizades 

se destruíram ? As redes sociais são como amplificadores para sentimentos já 

 
10 “O Instagram é um aplicativo gratuito de compartilhamento de fotos e vídeos [...]. As pessoas podem 

carregar fotos ou vídeos em nosso serviço e compartilhá-los com seguidores ou com um grupo restrito de 

amigos. Elas também podem ver, comentar e curtir publicações compartilhadas por amigos no 

Instagram.” (INSTAGRAM, 2021) 
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existentes, o que pode ser muito danoso para quem já sofre de solidão, 

depressão ou ansiedade, por exemplo , falso positivo de sociabilização. [...] 

(publicação retirada do Facebook, usuário 1) 

 

Adicionalmente em uma outra publicação na mesma rede social mencionada 

acima, outro sujeito pontua: 

E se você ou algum parente estiver adoecendo pelo uso que faz das redes 

sociais? Hoje vivemos um tempo de ansiedade, depressão e de vários 

discursos de ódio. A polarização política atingiu níveis sem precedentes e a 

cultura das redes sociais faz parte disso. Disponível no Netflix11, o 

imperdível documentário “O Dilema das Redes”, dirigido por Jeff Orlowski, 

mostra um pouco o lado sombrio por trás da indústria em ascensão dos 

algoritmos. O impacto é muito forte na vida das pessoas e das sociedades, 

democracias estão ruindo mundo afora, precisamos estar vigilantes. As 

companhias que operam esses serviços precisam firmar um pacto de 

compromisso sadio com a coletividade, precisam se esforçar para construir 

pontes. Ainda há tempo. (publicação retirada do Facebook, usuário 2) 

 

Apesar de existir diversas pessoas que alertam sobre as possíveis consequências 

do mau uso das redes sociais, ainda assim, infelizmente, algumas situações chegam ao 

extremo, como o caso do filho de uma cantora brasileira que faleceu, que teve como 

gatilho comentários de redes sociais. Abaixo, o relato da artista: 

Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem 

sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os 

comentários. Como vocês já estão vendo, ele postou um vídeo no TikTok12, 

uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas iriam 

achar engraçado, mas as pessoas não acharam engraçado, como sempre as 

pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando 

comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. [...] Eu estou 

desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas estou aqui como uma 

mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já 

tinha mostrado sinais, eu já tinha levado ao psicólogo, já tinha conversado 

várias vezes com ele. Mas foi só isso [ela faz um gesto de pouco com os 

dedos], foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento, que 

fizeram com que ele chegasse a esse ponto. (ESTADÃO CONTEÚDO, 

2021) 
 

Deve-se entender o quão negativo pode ser um comentário na vida dos usuários 

das redes sociais. Maturana afirma sobre as relações sociais (2002, p. 72):  

 
11 “A Netflix é um serviço de transmissão online que oferece uma ampla variedade de séries, filmes e 

documentários premiados em milhares de aparelhos conectados à internet.” (NETFLIX, 202?) 

 
12 O TikTok é uma plataforma digital onde “Os Serviços permitem ao Utilizador criar, publicar e partilhar 

vídeos curtos e consumir vídeos que outros utilizadores criaram, bem como interagir com esses vídeos e 

outros utilizadores.” (TIKTOK, 2020) 
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Se minha emoção é a rejeição, minha conduta é não aceitar o outro como um 

ser humano legítimo na convivência e, se pertencemos à mesma cultura, ele 

percebe, ainda que eu queira ocultar-lhe, porque pertencemos ao mesmo 

domínio de congruência estrutural. 

 

Ou seja, se a pessoa possui um sentimento de rejeição perante o outro, ela não 

vai querer aceitá-lo. E, através desse sentimento, poderá ocorrer uma deslegitimação do 

outro como ser humano, através de ataques maliciosos. Isso ocorre com bastante 

frequência na internet, e o fato de não haver interação de forma pessoal contribui ainda 

mais para que o discurso de ódio se espalhe. 

Portanto é fundamental que, apesar das facilidades que os meios de comunicação 

virtual oferecem, o ser humano saiba valorizar as interações que ocorrem de modo 

físico, para que os vínculos sociais constituídos de forma presencial não se tornem 

obsoletos. 

Deste modo, é viável salientar que, de acordo com Deslandes e Coutinho (2020), 

o uso das redes sociais online entre outras ferramentas disponíveis na Internet tiveram 

um papel importante durante o período de pandemia não apenas de maneira negativa, 

uma vez que muitos foram os que utilizaram desses mecanismos para tentar manter os 

hábitos cotidianos. 

 Por meio destes, foi possível dar seguimento às atividades escolares, 

acadêmicas, profissionais, manter algum nível de comunicação com o meio exterior, 

estabelecer uma forma de contato social, além de realizar atividades que até o momento 

se limitavam ao plano presencial, como a prática de exercícios físicos, festas, shows de 

artistas da atualidade, entre outras ocupações diversas que proporcionam um 

aproveitamento do tempo de modo benéfico ( DESLANDES; COUTINHO, 2020). 

Afinal, Deslandes e Coutinho (2020) afirmam que, estar em completo 

isolamento sem qualquer tipo de convívio com o externo pode igualmente adoecer o 

sujeito, o caminho está em designar um equilíbrio no uso dos dispositivos online. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema abordado no presente artigo é assíduo em nossa realidade atual, visto 

que, apesar dos meios de comunicação online já fazerem parte da vida dos jovens há 

algumas gerações, neste período pandêmico esses recursos foram essenciais para que 
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alguns dos hábitos cotidianos praticados de forma presencial pudessem ser mantidos, 

mesmo que de maneira modificada. Dessa forma, avalia-se que as ferramentas dispostas 

online, como as redes sociais, manifestaram de forma vivaz seus benefícios, assim 

como seus aspectos adversos em relação a saúde mental de seus usuários durante a 

pandemia da COVID-19.  

Pode-se verificar através dos dados descritos que a hipótese concebida justifica 

sua veracidade na apresentação das estatísticas demonstradas no texto, que evidenciam 

o aumento dos casos de aspectos adoecedores durante a pandemia, como o Transtorno 

Depressivo Maior, Transtornos de Ansiedade, sentimento frequente de tristeza, 

sentimento de ansiedade, nervosismo e a sensação de solidão causada pelo isolamento 

social. Assim, é manifestado por meio de relatos extraídos das próprias redes sociais 

como seu uso inadequado pode igualmente ser um originador e motivador de 

adoecimento. 
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