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REDES SOCIAIS – a droga da vez
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Se algumas redes sociais se tornaram uma ferramenta indispensável para o
trabalho, outras são um inimigo a ser combatido. Onde está a diferença ? Na
medida e no tipo – ou seja, o uso que se faz delas.

Para as famílias, estamos falando de um efeito altamente pernicioso para as
crianças e jovens.

Para as empresas, estamos falando de perda de tempo de trabalho e de uma
inegável falta de concentração e foco dos funcionários.
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Não se trata de uma discussão vazia ou baseada na opinião de alguém.
Apresentamos dados concretos, fornecemos o nome dos cientistas
envolvidos nas pesquisas – todos eles norte-americanos.

Trabalhamos com base em depoimentos dos próprios sócios fundadores,
para abordar aspectos como a manipulação deliberada e estudada, com
fins lucrativos.
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a arte do engodo

Tanto no ambiente profissional quanto no pessoal é o
conhecimento desses dados e a discussão das
implicações que podem ajudar a se livrar dessa
dependência e perda de tempo.
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Veremos de perto a chamada mecânica de recompensas
e o circuito da recompensa cerebral.

Dr. Gary Small é neurologista, professor de psiquiatria na universidade da
Califórnia e especialista em cérebro : exploraremos seus estudos sobre a
dependência.

As redes sociais são uma heroína digital : as telinha e aparelhos não só
aumentam o nível de dopamina, como criam dopamina.

Dr. Nicholas Kardaras : o córtex frontal diminui de tamanho se você passar
tempo demais na frente de uma dessas telinhas.
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O efeito dopamina que é produzido vicia como qualquer droga
e ativa a chamada mecânica de recompensas.

Nyr Eyal, um consultor em neuro-marketing (sim, isso existe !) não tem
vergonha de ter escrito o livro Hooked – How to build habit-forming products
(Viciado – um método para tornar os consumidores dependentes). Veremos
isso de perto.
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E também estudaremos por que e como crianças intoxicadas
tornam-se agressivas, irritáveis e não suportam a frustração.
E falaremos de sintomas como o autismo ou distúrbios de
bipolaridade.
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Sean Parker (co-fundador do Facebook) confessa : 
“Você explora uma vulnerabilidade da psique humana. [...] 
Nós sabíamos perfeitamente o que estávamos fazendo e 
fizemos assim mesmo.”

Chamath Palihapitiya, que foi vice-presidente do Facebook : 
“As recompensas em cadeia à base de dopamina que nós criamos estão
destruindo nossa sociedade. Eu me sinto terrivelmente culpado. No fundo
todos nós sabíamos, mesmo fingindo que não haveria nenhuma consequência.
[...] criamos as ferramentas que destruíram o tecido social e o
funcionamento da sociedade. Essa é a real situação que estamos vivendo
hoje. Porque se você alimenta essa fera, ela acaba destruindo você. Mas eu
consigo controlar minhas decisões : eu não uso essa .......... e proíbo meus
filhos de usarem essa ........... [Facebook].”
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Você não é cliente, você não é usuário : você é o produto. Entenda isso.
Com um agravante : é você que autoriza. E ao fazer isso, confere poder.

Ora, como nos ensina o filósofo La Boétie (séc. XVII), poder não existe, poder
se confere. Venha entender melhor como aplicar um princípio filosófico às
redes sociais (e não só...).

Proteja seu cérebro : ver um like tem um impacto sobre ele. Quem garante é a
Dra. Patricia Greenfield, professora de Psicologia na universidade da
Califórnia.

A parte do cérebro afetada é exatamente a mesma
que é ativada pelo álcool e pelas drogas !
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Isso tudo é só uma grande máquina de fazer dinheiro. Uma indústria que
só visa lucro, mesmo às custas da saúde de bilhões de pessoas.

A fórmula é conhecida : estímulo + memória do prazer + recompensa =
poder.

Duvida, acha que é exagero ? Então faça um teste : diminua drasticamente
o tempo de uso e navegação. E descubra se consegue resistir à crise de
abstinência !

Use melhor seu tempo focando um conhecimento
sólido e sempre atual : a Filosofia.
Ela ajuda você a não se transformar num robô.
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