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AUTISMO ONLINE: perspectivas de pais de autistas no Facebook1 
 

AUTISM ONLINE: perspectives of parents of autistics on Facebook 
 

2 
 
Resumo: pessoas com 
d  tanto na 

pessoas autistas em 
uma das maiores comunidades online brasileira sobre o assunto. Os dados foram 

identidade 
de projeto. 
 
Palavras-Chave: Identidade Coletiva Digital. Autismo. Defic . 
 

 
 

1.  
Em um artigo publicado no The Huffington Post

afirmando 

ambiente offline. Ao se reunirem e formarem 

os membros de comunidades onlines participam de intera  de definir e 

construir diferentes identidades coletivas para a 

oferecer mecanismos para conte

, ainda que de forma lenta. 

Com base nessas ideias, este artigo explora como pais de autistas 

em torno de identidades coletivas capazes de representar o autismo em uma da maiores 

comunidades brasileira sobre o assunto no Facebook, 

cujos mem autistas . Os resultados aqui 

                                                 
1 Trabalho apresentad  06  Comunica  do XV Congresso IBERCOM,  Faculdade 

 
2 Doutoranda na Universidade da Antu  
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 dos 

construcionistas na focando nas identidades coletivas, bem como outras 

iu 

izados cujas vozes merecem ser 

 

 e que 

os autistas,  definindo pilares 

de como eles se auto-

afirma Goffman (1990, p.42)

o autor chama de estigma de cortesia. D

 por 

muitas vezes  pioneiros em propor nova

desenvolvimento de seus filhos, bem como por aqueles que buscam incessantemente pela 

 a ideia de que o autismo   

 

 (1990, p.36) como frequente entre grupos estigmatizados. Assim, 

m maior poder de alcance do que aquelas 

desenvolvidas em grupos geograficamente isolados, embora sejam limitadas 

interessam e buscam pelo assunto, 

pessoas com outras 
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Para uma melhor compreens

o 

desenvolvimento deste trabalho; em 

como as pessoas vem usando as redes socias para falar sobre a 

mecanismo que proporciona suporte social e ferramentas para ar - as. 

identidade, principalmente como postuladas por Castells (2010), e como elas se articulam em 

 

discutidas. 

 

2. A Etnografia Digital Para o Estudo de Minorias 

ortante 

apresentar o que aqui se entende por cultura. Para este trabalho, usamos o conceito proposto 

por Geertz (2008

um contexto social e, portanto, deve ser interpretada de acordo com tal. Embora o conceito 

adotado por Geertz (2008) proponha-

da ideia de cibercultura. No caso de 

alta velocidade e o poder de alcance ampliado das 

comunidades online. Associando a cultura e o digital, Bell (2008) define que a cibercultura 

cibercultura divide-

. Assim, para observar este 

aspecto, a etn
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pe  

que ali acontece. 

fornecer um pacote 

oferecer uma 

criando 

-

r (McIntyre, 2008, p.67-

a

estig

trazem retornos para os envolvidos. Assim, a etnografia digital se 

 

pais para um engajamento social mais efetivo. 

os quais consideravam que 

online era marcada pela falta de pistas sociais 

membros (Hine, 2001; Kozinets, 2010). Na realidade, o campo entende que o ambiente 

 as formas de 

comuns (Song, 2009, p.20-

-

de engajamento dos membros de um determinado grupo. 

apresentados foram coletados entre outubro de 

2014 e dezembro de 2015. Embora 

englobem 
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aqui apresentados. O material coletado foi organizado majoritariamente notas de 

campos, visto que a coleta de documentos online pode se tornar excessiva; portanto, as notas 

, enquanto amostras eram 

coletadas  s

N-Vivo foi usado para ajudar no processo de codifica es, 

embora grande parte do trabalho tenha sido realizado manualmente devido  dificuldade de se 

catalogar de forma  rais de um grupo. Para as propostas desse 

dos 

D

 

A pesquisa fo

a de consentimentos individuais para 

que a c

 

 

 
 No 

. Assim, criou- 3, 

 ociais (Goodley, 2011, p.8). Tais 

-

ideia de neurodiversidade. 

neurodiversidade encontram como plano de fundo a ideologia capacitista, que ainda marca a 

                                                 
3 impairment e disability, embora o t

 

2512



ASSIBERCOM 

 

mencionadas por Goodley (2011). Essa ideologia, como definida por Campbell (2009, p.5), 

 

- fornecida 

  que 

atualmente encontra- -10 classifica o autismo como 

um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, gnitivas que 

ocasionar o desenvolvimento de 

tivos e restritos. O CID-10 (2008) ainda divide o autismo em 

sperger, adotando 

. No entanto, tal 

tende adotar o conceito do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 

(DSM-5). O DSM-

-

do que sociais, providenciado um c

. 

Quando  c

neurodiversidade. O termo foi criado por Singer (1999) e desde en

, apoiadores e autistas que lutam por respeito e pelo simples direito de ser quem 

, esta 

dos problemas para os autistas (Armstrong, 2011). 

pela neurodiversidade, o autista tem sim de trabalhar seus pontos fracos, assim como 

cognitivas do autista Desta forma, a 
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similares. Com isso, a comuni

identidades coletivas, visto que uniu pessoas em torno de um interesse comum. 

 isso porque as 

plataformas online criaram z

seus pensamentos, utilizando a Internet 

como um 

s novas formas de 

repre ram 

isolamento da realidade offline e oferecer as mesmas oportunidades dadas para os autistas, 

-  

baseado em interesses comuns. 

acordo com Benkler (2006, p. 219), proporciona formas particulares de se interpretar o 

mundo que podem servir como instrumentos de   

m 

comunidades o  

no 
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s 

em grupos 

online faz com que os pais se sintam menos e -

orte social e senso de 

pertencimento a um 

Carter (2009) podem ser vistos em diferentes formas de e

identidade coletiva mencionados aqui, como veremos mais tarde. 

O grupo participante dessa pesquisa

criado bros4. Em 

sua etnografia digital sobre o uso das redes sociais no Brasil, Spyer (2013) menciona que, no 

, fatores importante para que um grupo online possa ser 

observado de acordo com seus aspectos culturais. A escolha do Facebook ainda pode levantar 

like e share (Recuero, 2009, p.40). 

rtigo; 

identidades coletivas digitais e a forma como elas se apresentam na comunidade observada. 

 

4. Autismo e Identidades Digitais Coletivas 

construcio -

                                                 
4 -  
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indi

a ideia de que existe uma identidade fixa e ainda mostr

01). 

 grupos oprimidos que, caso consigam se fazer 

-

que a 

ta, acima explicada, 

e presente em um futuro 

 

dades de grupos 

um importante instrumento 

criar uma represen

 na sociedade capacitista. No 

aquelas q assim 

grupos estigmatizados. 

ncia. 

sivo trabalho de 

Darling (2013); a

e ainda por 

upo

. 
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os membros, no entanto, tal identidade pode se dividir em outras sub-identidades. No caso do 

de social, 

(Snow, 2001), que . 

, o grupo pode ser sub-dividido em 

outras identidades, 

(2010). 

-

le -se uma 

tradicionais, sendo tratada como norma entidades de 

por isso,  

 tradicionais

identidades de projeto, temos grupos que procuram modificar as ideologias vigentes, criando 

e promovendo novos paradigmas capazes de contestar os sistemas atuais. Todos 

 da comunidade estudada

 exista 

como pertencentes a mais de um grupo ao mesmo tempo. 

ceber que a 

de autistas. Tal 

, pais perguntam q

frequentemente receitados para autistas. 

mencionado pelo menos uma 

 , publicado em 22 de Julho de 

2015, contou com mais de 150 respostas, sendo que a maioria confirmava o uso do 

medicamento e ressaltava os efeitos colaterais. Gil (2015, p.19-20) menciona que o uso dos 
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e perguntas para saber se o comportamento dos filho

medicina, sendo que 

sensoriais e sociais. Somam-

que colocam o autismo como uma gra

familiar. dos que se enquadram na identidade legitimadora 

sub-grupo que  autismo 

, 

 normalmente 

 

-

grupos 

procura as redes sociais para encontrar 

pesquisas mencionadas anteriormente, formando o que Castells (2010) chama de identidades 

e, 

podem encontrar conforto ao percebe

os de 

e ainda tendem 

filhos, sendo que uma das mais conhecidas 

ocasionado por conta da frieza materna (Silberman, 2015). Relatos de 

ente 

dentro do ambiente escolar; 

Embora muitos dos relatos tenham como 

, 
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De um modo geral, a identidade de re

perspectivas adotadas pelas identidades legitimadoras e de projeto, podendo funcionar como 

um postura que engloba ambos os sub-grupos na 

comunidade por conta do suporte social oferecido. 

Enquanto isso, is que 

aceitam o autismo de seus filhos como 

 e fugir da ideologia capacitista. 

5. Pode-se dizer que 

a neurodiversidade, embora bastante presente no contexto interna

 pais relatam estar aprendendo 

 e raramente em 

. Dessa forma, 

 

fundamental  

 

 

tudado 

efetivamente usada enquanto forma de 

entre os pais de pessoas is que esses pais 

de 

cortesia tem  vontade em compartilhar suas 
                                                 
5 
online. 
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os outros membros da comunidade funcionavam como prestadores de suporte, tal qual um 

providenciava conforto. 

frequentes sobre a falta de 

por parte das outras pessoas em 

 

para mudar a postura da sociedade sobre o 

identidades pode ser compreendida primeiro po

mais divulgada, principalmente para os pais que, ao receberem , 

de agrupamento das redes sociais o

carreguem um estigma de cortesia. 

imadora possa ser 

vista como um das 

compreendidos 

 e mantidas apenas por especialistas no 

assunto. Dentro do grupo, t a pessoa 

pais de pessoas mesmo os pais que se enquadram dentro da identidade 

legitimadora 

Carter (2009) como  das redes sociais. Essas 

as sim  

, em movimentos que buscam pela cura ou pelas causas do autismo. 

Quando se trata de melhora no atendimento, os outros dois grupos, de projeto e de 

dos aos legitimadores. De fato, uma das postagens 
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suporte, afirmando que faz parte de u

a de pais de 

pessoas 

 e a 

. 

Quanto as outras universo 

 ambiente no qual eles podem 

estresse 

as para que muitos pais lidem melhor com o 

formas de auxiliar no 

seus resultados com outros membros do grupo, o que os incentiva a fazer o mesmo. Um 

procedimentos justamente por terem lido sobre o assunto na comunidade

pois 

 

 decorrer deste artigo, como por exemplo a 

importante considerar que, atualmente, muitos autistas 

 

de empoderamento para as pessoas com autismo, chegando a ser comparada com o que a 
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uso d ao final do projeto do qual esse artigo faz parte seja 

como elas funcionam como ferramentas de empoderamento para os autistas, e se podem ou 
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