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Introdução

A tecnologia tem evoluído muitíssimo nos últimos
anos. Muitas coisas que antes pensávamos ser apenas
possíveis em filmes estão começando a se tornar
realidade bem rápido, como por exemplo os carros
voadores, caso você não saiba, carros voadores já
existem e não são apenas protótipos, alguns já se
encontram em funcionamento nos Emirados Árabes (Os
sheiks são os únicos que conseguem bancar o
transporte por carro voador)

Juntamente a todas as inovações vieram as redes
sociais, que são plataformas online de interação
social com qualquer pessoa do globo. Além disso,
hoje em dia já é possível colocar anúncios nas redes
sociais para vender seus produtos, fazendo delas
assim, uma fonte de renda muito lucrativa.

Porém, nem tudo são flores. As redes sociais, assim
como a tecnologia em geral também tem seus pontos
negativos, e eles ficam evidentes a partir do
momento em que você usa as redes sociais da maneira
errada, o que gera consequências negativas tanto
para você quanto para as pessoas à sua volta.



1. Ilusão cotidiana
As redes sociais estão cheias de pessoas que
constantemente mostram as suas vidas pessoais porém
de uma forma muito idealizada e “perfeita”,
mostrando sempre o melhor lado, os momentos mais
felizes etc. Em minha humilde opinião, não há
sentido em expor esse tipo de coisa na internet,
convenhamos que se fora do mundo digital as pessoas
já têm dificuldade de lidar com fofocas e o famoso
“olho” grande, imagine só dentro da internet, é a
mesma coisa porém multiplicada por 10.

Eu acredito que o motivo pelo qual as pessoas de um
conjunto popular terem o costume de fazer isso é
pelo fato de buscarem reproduzir a mesma coisa que
os famosos e influenciadores fazem, “se a Anitta
comer sushi, então eu o farei também, “Se o Luan
Santana usa bota preta quer dizer que é bonito,
então eu vou usar também” e assim por diante. O lado
ruim é que a busca por um estilo próprio fica quase
que completamente ofuscada, logo você se torna uma
pessoa com personalidade incapaz de dizer do que
você gosta.

Um outro ponto é a comparação. Que outras pessoas
fazem da sua vida, com a de outras pessoas na
internet. Ao fazer essas comparações superficiais
você começa a invejar aquela vida maravilhosa que a
outra pessoa supostamente tem, sendo que a realidade
é diferente da mostrada nas postagens de redes
sociais.

No fim das contas isso é ruim para você, pois ao
invés de aproveitar a sua vida,você reclama e se
preocupa com a vida dos outros, e também é ruim para
a pessoa que posta uma vida que não tem, pois ao



invés de tentar melhorar a vida dela de verdade, ela
apenas continua fingindo ser feliz na internet,e
para amenizar essa situação, ela checa o celular de
5 em 5 minutos até aparecer centenas de likes e
comentários para que ela tenha uma explosão de
dopamina, o neurotransmissor do prazer instantâneo.

2. Redes NÃO sociais
Há alguns anos atrás eu assisti a um episódio de uma
novela que tem tudo a ver com o tópico 2.

No episódio um menino de uns 15 anos estava sentado
no sofá de casa mexendo no celular. De repente sua
mãe chega e se senta ao lado dele, ela começa a
questioná-lo sobre como havia sido o dia dele, o que
ele aprendeu de novo e mais algumas outras coisas
que as mães sempre perguntam aos filhos. Como o
menino ficou quieto a mãe achou no primeiro momento
que ele não queria conversar, mas para sua surpresa,
alguns segundos depois ela recebeu uma notificação
em seu celular. Adivinhem… Era o menino conversando
com a mãe pelo telefone, mesmo com ela bem do lado
dele.

Essa situação obviamente foi apenas um sofisma, mas
funciona bem para mostrar que as redes sociais
afastam cada vez mais as pessoas próximas de você,
mesmo que teoricamente era para ser o contrário, ou
seja, a palavra social perdeu o sentido.

É bom deixar claro, porém, que as redes sociais são
eficientes para você conhecer pessoas diferentes e
se comunicar com elas, e também existem os casos de
distância. Um exemplo é a minha tia. Ela mora em
Portugal faz mais de 3 anos e eu moro no Brasil,
então o único jeito de me comunicar com ela é
através de chamadas e mensagens, mas se não for



nenhum dos 2 casos, converse presencialmente, com
contato social de verdade, ou seja, contato físico.

É exatamente por esse motivo que falo pouquíssimo
com os meus parentes e amigos pelo celular, dessa
forma, quando eu os ver terei assuntos de sobra para
conversar com eles decentemente.

3. Abismo abissal
No primeiro tópico apontei sobre as pessoas se
mostrarem ser mais do que realmente são através
de postagens. Mas, é possível fazer isso através
de comentários também.
O nome dado a isso é cyberbullying,ou seja, o
bullying cometido na internet. Porém o
cyberbullying é muito pior, pois ele não nem
margem, não tem limites. Uma pessoa pode mandar
diversas mensagens ofensivas ou ameaças para
mim e depois deletar a conta dela da internet,
desaparecendo feito um vulto, não é que nem no
colégio em que você pode chamar a diretoria e o
bulinador é punido. A internet é um lugar sem
lei, e as redes sociais fazem parte disso.

São vários os casos de suicídio de pessoas que
foram atacadas e profundamente magoadas com os
comentários ruins sem escrúpulos de bulinadores
online. A pessoa que faz bullying é um
narcisista, porque além de necessitarem de
admiração de uma “rodinha” de trogloditas para
se sentirem superiores, também diminuem outra
pessoa o máximo que conseguem para inflar o
próprio ego ainda mais.

Em meio a esse alto mar que é a internet, o
abismo abissal é representado por: pedófilos,
ladrões e assassinos, que conseguem se camuflar
com uma foto de perfil fofa, ou com uma ligação



mentirosa envolvendo petição de dinheiro para
cometer seus crimes.
Por isso é bom ter cuidado com quem você
conversa e o que diz nas redes sociais.

4. ladrão invisível
O tempo é uma das coisas mais complexas e mais
importantes que existem,e por isso aquele que
sabe gerir o tempo das tarefas e compromissos
consegue se dar bem na vida e ainda sim poder
aproveitar a família e os amigos.

A grande questão é que as pessoas estão
perdendo cada vez mais tempo dentro das redes
sociais, sem fazer nada produtivo. Uma coisa que
eu sempre faço para controlar a preguiça e a
procrastinação é fazer a seguinte pergunta a mim
mesmo: “O que eu poderia estar fazendo de bom
ao invés de ficar arrastando o dedo em uma tela
por horas?”. A resposta que me vem à mente é
quase sempre a mesma, praticamente qualquer
coisa. Conversar, caminhar, fazer carinho no
cachorro, beber uma garrafa d'água e por aí
vai, e pelo fato de serem coisas rápidas e
fáceis de fazer, eu me levanto da cama e faço
sem esforço, e a melhor parte é que depois que
você termina, o seu cérebro libera o outro
neurotransmissor do prazer: a endorfina, que
diferente da dopamina, que é o prazer imediato
e rápido, a endorfina é o prazer gerado por
sistema de recompensa, ou seja, a sensação de
satisfação ao ver o resultado positivo de um
determinado esforço que você teve para executar
aquela tarefa.



Mas não é só de tempo que as redes sociais se
alimentam, uma outra coisa que elas consomem e
muito são as experiências e as vivências.

Sabe aquele papo de que: "Antigamente a
infância era boa de verdade, não tinha essas
coisas de celular e computador”? Então, é mais
ou menos por aí.

Principalmente os jovens atualmente têm extrema
dificuldade de passar por experiências e
aproveitá-las de maneira efetiva, justamente
porque fazem tudo em paralelo com o celular.

Há alguns meses eu fiz uma viagem com a minha
família e alguns amigos para uma trilha. O
local era lindo, paisagístico e com muitos
elementos naturais para apreciar.

Chegando lá, todo mundo passava mais tempo no
celular do que andando, porque ao invés de
aproveitar a experiência de um lugar diferente
dos prédios e da rotina repetitiva, eles
tiraram dezenas de fotos e postagens nas redes
sociais para guardar de lembrança de um lugar
que não aproveitaram.

Não estou dizendo que você não deve tirar fotos
nessas situações, mas se for o caso, tire
algumas fotos e guarde o celular no bolso, para
que você possa aproveitar ao máximo aquele
momento. Já dizia Paulo Isaac: “Tudo que é bom
dura pouco, mas o pouco tempo que dura já é
suficiente para deixar saudades”

5. Narcótico de bolso
Como eu apontei no tópico 2, as pessoas muitas

vezes têm hits de dopamina no cérebro ao ver as



curtidas e seguidores na internet, e isso é uma
pequena parte do vício que se tornou as redes
sociais.

Agora vamos supor que você não tenha lido nada
até agora. Se eu lhe dissesse a seguinte frase:
“Isso pelo qual me refiro pode causar
dependência e problemas de saúde assim como
afeta milhões de pessoas”O que você pensaria no
primeiro momento? Provavelmente pensaria em
alguma droga ilícita como cocaína ou maconha,
mas não, eu me refiro às redes sociais.

Chega a ser assustador a quantidade de tempo
que se passa no celular, e mesmo com as horas
passando rápido como um avião isso é
considerado normal. O dia tem 24 horas. Você
dorme em média 8 horas, ou seja, sobram 16
horas. E mesmo assim ainda tem pessoas com 10
horas de tempo de tela ligada. Acho curioso
pensar que fazer uma caminhada ou passear com o
cachorro que geralmente demoram no máximo 1
hora para serem feitos é tão mais difícil do
que 3 horas de conversa fiada pelo celular.

O corpo e o cérebro reagem baseados nas coisas
que fazemos com eles. Se você passa mais de 4
horas deitado vendo vídeos do instagram,
automaticamente você diz ao seu corpo que ele
não precisa desenvolver uma musculatura tão
forte, nem braços e pernas longos, pois você
fica parado e usa o braço apenas para segurar o
telefone. O nome dado a isso é sedentarismo.

Seguindo com o efeito dominó de desastres, um
outro problema que é comum do vício de redes
sociais é a falta de sono e a insônia.



É praticamente impossível hoje em dia existir
uma pessoa sequer que não use as redes sociais
de noite, mas afinal quais os problemas gerados
pelo vício de redes sociais durante a noite?

A resposta é simples: insônia.

Pelo fato de você ser viciado em redes sociais,
vai chegar um momento em que o vício vai passar
por cima da necessidade de dormir, ou seja, vai
ficar acordado até tarde. Com isso, você acorda
cansado e passa o dia estressado.

Porém, o fato de ficar a madrugada toda nas
redes sociais não é ruim só para o sono, a sua
concentração e coordenação motora também é
muito prejudicada.

Os celulares têm telas pequenas, então você
fica com os olhos perto demais da tela, essa
que por sua vez emite luz que derrete a retina
feito manteiga, logo surgem os problemas de
vista. Foi o que aconteceu com meu primo de 8
anos de idade. Ele ficava o tempo inteiro
jogando no celular, e mesmo tão novo ele já
usava óculos de grau.

Para fechar com chave de ouro, temos os
problemas de coluna. Pense bem, se ao mexer no
celular você não se preocupa nem com os
próprios olhos que estão literalmente bem na
nossa cara, porque iria se preocupar com as
costas? Se “O corcunda de Notre Dame” não se
passasse no século XIV mas nos dias atuais,
tenho certeza que Quasimodo teria dores 3 vezes
pior por causa do celular. (Isso se ele tivesse
condições de saúde suficientes para sequer



permanecer olhando para a telinha de um
celular)

6. Capitalismo digital
Não é de hoje que as pessoas debatem sobre o
capitalismo. Alguns o apoiam cegamente, enquanto
outros criticam cegamente. Independente disso,
um fato inegável é que ele se encontra muito
presente nas redes sociais.

E a maior prova disso é que os celulares e
computadores são programados para serem
comprados e para você continuar comprando
coisas através deles. Sabe quando você fala
sobre alguma coisa que você se interessa em
comprar e ao mexer nas redes sociais,
magicamente, começam a aparecer vários anúncios
sobre o produto que você comentou? Então, isso
é uma programação. É uma tentativa de vender.

A consequência gerada pelo erro de se deixar
levar por isso é o consumismo.

A sociedade antes das redes sociais já era
sustentada e também prejudicada pelo consumo e
pelas compras excessivas,existe uma enorme
cadeia econômica baseada no consumo social, e
isso é algo que a maioria das pessoas não
percebem: a economia é dinâmica.

O Mcdonald´s e a farmácia ao lado do shopping
da sua cidade são como sócios em pessoa
jurídica, e o negócio deles é lucrar com o
dinheiro que você (no fim das contas) acaba
tendo que pagar para eles.

Mas graças às redes sociais esse problema se
multiplicou, os investimentos das empresas no



marketing digital é algo muitíssimo efetivo
porque através disso essas empresas conseguem
lucrar muito mais.

Hoje em dia essa atração hipnótica do consumo
se tornou tão forte que é quase impossível
resistir. Afinal, para que eu preciso me dar o
trabalho de preparar algo bom para o jantar,
sendo que eu posso pedir qualquer coisa
gordurosa e cara pelo aplicativo? e sem que
você perceba os problemas aparecem. Barriga
inchada, o aperto financeiro com as contas, a
preguiça e o pior de tudo: a subordinação de
não conseguir sair de tudo isso.

“Quanto mais se aproxima dos tempos presentes,
maior se torna a diferença de força entre a
vontade e a necessidade”



Conclusão

A solução para esses problemas que resolveria
definitivamente tudo é a extinção das redes
sociais da sua vida, mas convenhamos, ninguém
consegue viver sem elas hoje em dia, tenho até
pavor em pensar como vai ser daqui a 10 anos.

Porém existem formas de fazer um detox digital
sem abandonar completamente as redes, além
disso é preciso lembrar que as redes sociais
podem lhe favorecer de várias formas, basta
saber como usá-las da maneira correta.

A primeira coisa é ter consciência dos 6
tópicos, depois precisa agir de forma que as
redes sociais não prejudiquem a sua vida de
nenhuma das formas na qual eu mencionei, então
remova aplicativos,(principalmente o tik tok
caso você use) coloque limites de tempo de uso,
filtre os conteúdos que você vê na internet e
mantenha o controle sobre si mesmo. E por fim
você precisa espalhar para o máximo de pessoas
que puder e tentar convencê-las a fazerem a
mesma coisa que você.



Dessa forma, você consegue transformar o seu
celular em uma ferramenta novamente, e não em
uma obsessão.




