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VIDAS CONECTADAS 
Benção ou Maldição? 

 

Resumo: 

Vivemos num mundo conectado, estamos o tempo todo online e 
o acesso à Internet está aumentando significativamente. 

Tudo isso poderia ser somente um fato positivo, mas temos 
muito a discutir sobre esse assunto. 

Abordamos nesse artigo, as profundas alterações que a internet 
e o recursos tecnológicos estão provocando, tanto no nosso 
padrão de comportamento, mas também, em nossas estruturas 
cerebrais. 

Finalizamos com a discussão sobre a privacidade e as 
consequências das frequentes manipulações de dados a que 
estamos expostos. 

O que podemos fazer para tentar reverter ou ao menos 
minimizar os impactos dessas transformações? 
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INTRODUÇÃO 
  

Nesse artigo abordamos o crescimento do uso da Internet e das ferramentas 

tecnológicas e o impacto desse crescimento no nosso padrão de 

comportamento. 

As mudanças provocadas pelo crescimento do uso da tecnologia, já há alguns 

anos, estão provocando alterações comportamentais e estruturais em nosso 

cérebro, alterações essas que nos permitem lidar com uma infinidade de 

informações, ao mesmo tempo que restringem o nosso poder de 

conhecimento. 

Ao longo desse texto, passaremos pela análise de dados estatísticos, que 

comprovam o aumento dos dispositivos eletrônicos e da Internet em nossa 

vida, passando pelas mudanças em nossos padrões de comportamento 

provocados pela ampla exposição a essa própria tecnologia, nos trazendo 

constantes sensações de angústia, ansiedade e um senso de urgência que 

não corresponde à realidade dos fatos. 

Posteriormente, passaremos para a análise das manipulações de dados que 

são frequentemente realizadas. Essas manipulações, fruto da nossa própria 

exposição, nos prendem a um círculo vicioso, mantendo-nos num emaranhado 

de notificas falsas e que se confundem com a realidade dos indivíduos, 

realidade essa que também já é manipulada, tornando a distinção entre a 

realidade e a ficção, uma tarefa bastante difícil. 

Finalizaremos abordando os vazamentos e as vendas dos nossos dados e o 

perigo que isso representa. Esse perigo, ao contrário do que se temia há 

alguns anos, está longe de ser a execução de uma compra falsa na internet, 

ou ainda, a falsificação ou clonagem de cartões de crédito, mas sim, 

influenciando o rumo da própria humanidade, ao manipular coisas muito 

maiores, como por exemplo, a eleição de líderes mundiais. 

 Nosso objetivo, ao abordar todos esses aspectos, é traçar um elo entre eles, 

formando um ciclo pernicioso, que chamamos de “ciclo do emburrecimento”.  
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O CRESCIMENTO DO USO DA INTERNET 
 

A utilização da Internet vem crescendo significativamente ao longo dos últimos 

anos e, segundo dados obtidos através do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), no Brasil, em 2018, 

aproximadamente 67% dos lares possuíam equipamentos com acesso à 

Internet. A título de comparação, a média mundial é de 57%. 

Outro relatório, da agência We Are Social, a maior agência especializada em 

mídias sociais, no ano de 2018 o Brasil teve um crescimento de 7,2% em 

relação ao número de usuários com acesso à Internet. 

Já os números de crescimento em relação as redes sociais foram um pouco 

maiores, em torno de 7,7%. O relatório ainda destaca que o brasileiro gasta, 

em média, 9 horas e 29 minutos por dia na Internet. A média global é de 6 

horas e 42 minutos. 

Dessas horas diárias na Internet, aproximadamente 3 horas e 34 minutos são 

dedicadas as redes sociais, sendo que só no Facebook, são em torno de 130 

milhões de usuários. 

Esses dados podem ser positivos por um lado, afinal, podemos considerar que 

está havendo uma diminuição da exclusão digital, algo que podemos 

comemorar. 

No entanto, também há um lado bem negativo em tudo isso, que é 

exatamente o impacto que a Internet está causando em nossas vidas, 

impactos esses que vão de alterações comportamentais, sociais, cognitivas e 

físicas, alterando, inclusive, regiões do nosso cérebro. 

Lançado em 2010, no livro “A geração superficial: o que a Internet está 

fazendo com os nossos cérebros?”, do jornalista e escritor americano Nicholas 

Carr, o autor faz um estudo bastante profundo sobre a influência da Internet 
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em nossas vidas e o quanto ela está nos transformando, como o próprio título 

do livro sugere, numa geração superficial. O livro ficou entre os finalistas do 

Prêmio Pulitzer em 2011. 

O autor lista ainda uma série de alterações que o uso da internet pode causar. 

São eles: 

 Provoca distração; 

 Altera a estrutura cerebral; 

 Influencia a maneira de pensar e de agir; 

 Produz influências que podem ser irreversíveis; 

 Uma dessas influências é a perda da calma interior e do autocontrole; 

 O processo de reversão das suas más influências é penoso e lento, 

podendo haver recaídas no meio do caminho; 

 Seu uso intenso, no lazer, no trabalho ou na vida social, torna mais 

difícil o processo de reversão. 

 

Todos esses fatores são muito facilmente perceptíveis em boa parte da 

população, em especial, entre os jovens, uma vez que a taxa de utilização da 

Internet entre eles é muito maior. 

Dentre todos esses pontos, um em especial chama a atenção, que é a 

alteração da estrutura cerebral. 

Para comprovar essas alterações, em 2008, Gary Small conduziu um 

experimento onde, através de imagens de ressonância magnética, essas 

alterações puderam ser comprovadas cientificamente. 

O experimento foi constituído num grupo de pessoas que deveriam realizar 

atividades de buscas e pesquisas na Internet. Uma parte desse grupo já tinha 

contato prévio com as estruturas da Internet e a outra parte não. 

No grupo que já possuía conhecimento e interação com a Internet, foi possível 

observar, através das imagens da ressonância, que a área do córtex 

dorsolateral pré-frontal, possuía intensa atividade, enquanto no grupo que não 
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possuía esse conhecimento e interação, essa mesma região do cérebro 

praticamente não possuía ativação. 

Esse grupo, com baixa ativação na região pré-frontal, foi então estimulado a 

utilizar a internet por cerca de uma hora por dia, durante cinco dias e, 

impressionantemente, após esse curto período, o resultado das imagens de 

ressonância dos dois grupos praticamente eram as mesmas. 

Outro experimento, realizado em 1989, quando a Internet estava muito longe 

de ser o que ela é hoje, demonstrou que os leitores dos meios digitais 

prestavam pouca ou nenhuma atenção ao que estavam lendo. 

O experimento consistia em pedir a dois grupos para que efetuassem a leitura 

do mesmo texto, no entanto, um em formato de livro e o outro, em formato 

digital, com todos os recursos disponíveis. 

Foi observado que o grupo que fez a leitura através da Internet não foi capaz 

de responder a perguntas simples sobre o texto, fato que não foi observado 

entre os leitores do livro. 

Essa mesma pesquisa demonstrou que o leitor digital gastava entre 19 e 27 

segundos em cada página, deixando perceptível a sobrecarga a que o cérebro 

está exposto. 

O cérebro, por sua vez, não é capaz de lidar com essa quantidade 

praticamente infinita de dados e informações e, com isso, vai criando 

mecanismos de superficialidade, sem se aprofundar em assunto algum, 

evitando, com isso, a formação da memória secundária ou memória de longo 

prazo. 

Segundo os estudos de Carr, “um certo tempo é necessário para que uma 

memória primária, ou de curto prazo, seja transformada em memória 

secundária, ou de longo prazo. 

Esse processo de consolidação é delicado e qualquer disrupção pode varrer 

definitivamente a memória secundária. 
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As constantes distrações provocadas pela Internet são fontes inesgotáveis de 

interrupção desse processo de formação de memória, donde se conclui que 

“mais informação pode significar menos conhecimento”. 

Continuando, Carr também afirma que “nós não restringimos as nossas 

capacidades mentais quando armazenamos novas memórias de longo prazo, 

mas sim, a fortalecemos.” Segundo ele, “cada expansão da nossa memória 

corresponde a um aumento da nossa inteligência!”.  

A Internet, por sua vez, vem se transformando num conveniente suplemento 

para a memória pessoal, no entanto, quando começamos a utilizar a internet 

como substituta da memória pessoal, desviamos os processos interiores de 

consolidação, promovendo um verdadeiro esvaziamento das nossas mentes. 

Ainda de acordo com Carr, “O influxo de mensagens competindo entre si, que 

recebemos sempre que estamos on-line, não apenas sobrecarrega a nossa 

memória primária, mas torna muito mais difícil para os lobos frontais 

concentrarem nossa atenção em apenas uma coisa. O processo de 

consolidação de memória sequer pode ser iniciado”. 

Resumindo: quanto mais usamos a web, mais treinamos nossos cérebros a 

serem distraídos, a processarem uma grande quantidade de informações, de 

forma até rápida e eficiente, mas com pouca ou nenhuma atenção. 

Isso, em partes, explica a nossa baixa capacidade de concentração, que se 

torna cada vez mais frequente, pois nosso cérebro está se tornando cada vez 

mais propenso a esquecer e inepto a se lembrar. 

“À medida que o uso da web torna mais difícil guardar uma informação em 

nossa mente biológica, somos forçados a depender cada vez mais da vasta e 

facilmente buscável memória artificial na net, mesmo que isso nos torne 

pensadores superficiais”. 

Esse volume muito grande de informações acaba se tornando uma verdadeira 

maldição, pois ao contrário do que se poderia supor há alguns anos, quanto 

mais informação, menos é a nossa capacidade de retenção e aprendizado 

efetivo. 
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MUDANÇAS NO PADRÃO DE COMPORTAMENTO 
 

A Internet e todos os demais recursos tecnológicos, além das mudanças 

físicas que já mencionamos, estão acarretando uma série de alterações 

comportamentais, como por exemplo, o senso de urgência que tomou conta 

da maioria de nós, transformando-nos em pessoas extremamente ansiosas, 

irritadas e sem a menor paciência para aguardar por qualquer coisa, pois tudo 

se tornou questão de vida ou morte, de urgência e que nos exige cada vez 

mais ações imediatas. 

Segundo a psicóloga Tatiane Mosso, palavras como “mais tarde, depois e, em 

breve, não são palavras apreciadas por muitos de nós que vivemos em um 

mundo onde tudo é expresso e semipronto, onde a pressa da maioria parece 

até apressar aos que nem pressa tinham, mas que acabam sendo afetados 

pelo modo de ser dos outros”. 

Essa ansiedade constante, aliada a necessidade de viver uma “vida perfeita”, 

empurra-nos cada vez mais para o mundo virtual, que se tornou uma válvula 

de escape aos problemas do cotidiano, um lugar onde podemos ser aquilo 

que gostaríamos de ser: perfeitos, economicamente estáveis, equilibrados, 

entre tantas outras virtudes que são muito mais virtuais do que reais. 

Dessa fuga, surge outro fenômeno, que é o medo de ficar de fora, numa 

tradução literal do inglês Fear of Missing Out (FoMO). Esse medo pode ser 

facilmente perceptível quando uma rede social sai do ar, ainda que por alguns 

minutos. 

O que se observa é que as pessoas migram, quase instantaneamente, da 

rede social que está fora para as que estão funcionando e lá começam 

desabafos angustiantes sobre as terríveis dificuldades que estão passando. 

A angústia e os problemas relatados são reais e, embora num primeiro 

momento, possam parecer exagero, eles fazem parte desse processo de 
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alterações físicas e psicológicas que, de fato, prendem a pessoa a uma nova 

realidade e ela parece não mais saber como viver no mundo real. 

Em decorrência dessa dependência virtual, ficamos cada vez mais expostos e, 

na grande maioria das vezes, essa exposição é voluntária, ou seja, nós 

mesmos nos encarregamos da exposição. 

Nos tempos modernos, tudo vai parar nas redes sociais, seja um banho, a 

academia, o bar com os amigos, a emergência do hospital, se possível, com 

detalhes sobre o fato, o restaurante do jantar romântico, que quase é 

transmitido através de uma live. 

Resumindo, começamos a ter prazer na exposição, no fetichismo de achar 

que a nossa vida e a nossa intimidade são objetos de desejo dos nossos fãs e 

seguidores. Até o conceito de celebridade foi modificado com a internet, pois 

qualquer um pode ser uma celebridade, mesmo sem fãs ou adoradores, basta 

aumentar um pouco o nível da fantasia e pronto. 

Dessa exposição constante, mais um perigo se aproxima, pois toda exposição 

em excesso gera consequências, sendo uma delas, a nossa privacidade, que 

anda cada vez mais abalada. 
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AINDA EXISTE PRIVACIDADE? 
 

Essa é uma pergunta pertinente: ainda temos privacidade? 

O conceito de privacidade também foi bastante abalado e relativizado, no 

entanto, eis um assunto da máxima importância e seriedade, pois essa história 

de que “minha vida é um livro aberto” pode até ser bonita, contudo, na prática, 

ser um livro aberto pode nos trazer graves consequências e não estou falando 

de segredos sórdidos, mas sim, de rotinas do dia-a-dia, que quando colocadas 

em mãos criminosas, podem trazer consequências desastrosas e perigosas. 

Um dos escândalos mais recentes e de grandes proporções foi o vazamento 

envolvendo o gigante Facebook e a Cambridge Analytica, que veio ao 

conhecimento público em 2018. 

Toda polêmica surgiu quando vieram à tona as revelações de que o Facebook 

repassou dados de aproximadamente 50 milhões de usuários, sem o menor 

conhecimento ou consentimento destes. 

Tudo começou com um jogo, um teste de personalidade, que os usuários 

foram incentivados e direcionados a responder. Esse teste foi desenvolvido 

por Aleksandr Kogan, um pesquisador da Universidade de Cambridge e fazia 

parte de uma pesquisa acadêmica, que tinha por objetivo, mostrar a influência 

das redes sociais nas escolhas políticas dos seus usuários. 

Ao responder o teste, os usuários concordavam em ceder seus dados para 

fins acadêmicos, no entanto, esses dados extrapolaram os limites científicos e 

acabaram por ser usados para influenciar, até onde se sabe, o resultado do 

Brexit e as eleições americanas, onde o Trump foi eleito. 

Com o perfil psicológico e comportamental dessa massa de usuários, foi 

possível fazer previsões de tendências, antecipando estratégias eleitoreiras, 

como a divulgação de Fake News, que atingiram grupos específicos, já 

anteriormente identificados como mais suscetíveis e influenciáveis. 

Nesses grupos, propagandas praticamente personalizadas foram 

direcionadas, com ataques diretos ao candidato da oposição. Como a pessoa 



  

 9  

já estava mais propensa as mudanças, essas propagandas passaram a ter 

caráter praticamente decisivo. 

O mesmo aconteceu no Brexit, que aliás, foi usado como praticamente um 

estudo de caso para as eleições do Trump. No caso do Brexit, talvez seja mais 

fácil identificar esse fenômeno, uma vez que até hoje o Reino Unido não 

chegou a um acordo satisfatório para sair da União Europeia e os próprios 

britânicos estão mais divididos e indecisos do que nunca, fator que só 

comprova a manipulação maciça, que influenciou o voto impensado. 

As propagandas eram enviadas de forma que somente um determinado grupo 

pudesse visualizá-las, ou seja, em nada se parecia com as antigas e famosas 

mala-direta, pois ao contrário dela, o público alvo foi cuidadosamente 

estudado e testado e estavam longe de ser um grupo aleatório no meio da 

multidão. 

O Brasil não fez parte desse estudo, no entanto, por similitude, podemos 

inferir que um processo muito semelhante também ocorreu por aqui. 

Todo esse processo foi retratado num recente documentário, chamado de 

Privacidade Hackeada, onde toda essa rede de influência digital foi exposta, 

deixando claro toda as manipulações a que estamos submetidos.  
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CICLO DO EMBURRECIMENTO 
 

Analisando todo esse processo que descrevemos até agora, chegamos à 

conclusão de que existe um verdadeiro projeto de alienação, que vamos 

chamar de CICLO DO EMBURRECIMENTO. 

Esse ciclo está representado na imagem abaixo: 

Fonte: o autor 

 

O que chamamos de ciclo do emburrecimento é todo um processo de 

desconstrução da nossa capacidade de raciocínio e lógica, conforme estamos 

falando ao longo de todo esse texto. 

Esse ciclo segue o roteiro abaixo: 

1. O aumento do uso da Internet leva a situações positivas, no entanto, 

nos leva à superficialidade. 

2. Somos bombardeados com informações de todos os lados, dos mais 

variados assuntos, no entanto, nosso cérebro não é capaz de processar 

e absorver tudo o que nos chega. 
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3. Começamos a treinar nosso cérebro para ser distraído, para processar 

a informação muito rapidamente, mas sem atenção continuada. Mais 

informação, no entanto, menos conhecimento. 

4. Devido a grande agilidade com que fazemos as coisas e da maneira 

como a Internet e as distrações fazem com que nosso cérebro se 

distraia o tempo todo, temos dificuldades em criar a memória 

secundária, ou seja, aquela que é responsável pelo conhecimento. 

5. Diante disso, nosso cérebro fica propenso a esquecer com maior 

facilidade e passamos a substituí-lo pela Internet, que causa a 

“compensação” ilusória. 

6. Essa aparente compensação, nos prende num ciclo infinito, criando 

uma capacidade rasa de senso crítico, pois tudo passa a ser superficial. 

7. A velocidade da Internet cria o senso de urgência e tudo, 

absolutamente tudo, tem que ser feito para ontem. 

8. Diante dessa urgência e da necessidade de dar satisfação sobre a 

nossa “vida perfeita”, vamos nos expondo cada vez mais nas redes 

sociais. 

9. Com a exposição mais ampla, vamos cedendo nossos dados pessoais 

e nossos padrões de comportamentos, sem sequer nos darmos conta. 

10. Nossos dados são vazados, ou ainda, criminosamente cedidos a outras 

empresas. 

11. Esses dados são manipulados de forma a influenciar o nosso próprio 

comportamento, induzindo-nos cada vez mais a notícias e fatos sem 

muita credibilidade, mas lembre-se, nosso cérebro já se acostumou à 

superficialidade e ao senso crítico raso. 

12. Todo um jogo de manipulação psicológico é realizado e ficamos reféns 

do nosso próprio comportamento e das informações que nos são 

direcionadas, mas reforçando, essas informações nos são enviadas 

porque nós mesmos as atraímos. 

13. Com isso, voltamos para a Internet, seja para buscarmos diversão ou 

para confirmarmos a autenticidade da notícia, muitas vezes, criada 

especialmente para nós mesmos. 

14. Esse ciclo em looping e nos tornamos reféns de nós mesmos e da 

tecnologia. 
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VIDAS CONECTADAS - BENÇÃO OU MALDIÇÃO? 
 

Concluindo esse texto e voltando a provocação inicial dessa apresentação, 

depois de tudo isso, vou falar o óbvio: nem bênção e nem maldição. 

A tecnologia é uma ferramenta, mas que nunca, em hipótese alguma, poderá 

substituir a nossa capacidade intelectual. Podemos usá-la, não prego o 

contrário, mas temos que aprender a racionalizar esse uso, pois a partir do 

momento em que a tecnologia começa a atrapalhar qualquer atividade da sua 

vida, cuidado! 

Se você está lendo um livro, leia o livro e se desconecte do mundo. Crie 

hábitos que não envolvam o mundo online, comece a desintoxicar seu 

cérebro. 

Se você está na aula, viva a aula, ouça seu professor, fale com colegas e, 

desde que o celular não faça parte de alguma atividade direcionada, esqueça-

o durante esse tempo. 

Rompa as bolhas e cuidado com aquilo que você divulga sobre você mesmo. 

Sabe aquela velha máxima de que “Não existe almoço grátis”? 

Se você não está pagando por um produto ou serviço, que é o caso do 

Facebook e, praticamente, todas as demais redes sociais, provavelmente você 

é que está sendo comercializado. Acredite, o mundo capitalista gira em torno 

do capital e, de alguma forma, você está dando lucro, do contrário, será 

descartado. Conscientize-se disso. 

Se você chegou até o final desse texto e sabe do que estou falando, 

parabéns, seu caso ainda tem salvação!   



  

 13  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Brasil: os números do relatório digital in 2019. Disponível em:  

http://www.teoriadigital.com.br/marketing-digital/brasil-os-numeros-do-relatorio-

digital-in-2019/ 

 

Conectados vivemos melhor? Disponível em: 

https://www.eusemfronteiras.com.br/conectados-vivemos-melhor/ 

 

Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do 

Facebook e o colocou na mira de autoridades. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-

uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-

de-autoridades.ghtml 

 

O FoMO é a necessidade de estar sempre conectado. Disponível em: 

https://blog.certisign.com.br/o-fomo-e-a-necessidade-de-estar-sempre-

conectado/ 

 

O que a Internet está fazendo com as nossas mentes? Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/internet-mentes.html 

 

 


