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INTRODUÇÃO

Em setembro de 2016, o influente blogger e comentador Andrew Sulli-
van escreveu um ensaio com 7000 palavras para a revista New York 
intitulado «I Used to Be a Human Being» (Eu costumava ser um ser 
humano). O subtítulo era alarmante: «An endless bombardment of news 
and gossip and images has rendered us manic information addicts. It 
broke me. It might break you, too.» (O infindável bombardeamento de 
notícias1, mexericos e imagens transformou-nos em loucos viciados em 
informação. Deu cabo de mim. Também pode dar cabo de si.)

O artigo foi amplamente partilhado. No entanto, admito que, quando 
o li pela primeira vez, não compreendi plenamente o aviso de Sullivan. 
Sou um dos poucos da minha geração a nunca ter tido uma conta nas 
redes sociais e não tenho tendência a passar muito tempo a navegar na 
Internet. Consequentemente, o telefone desempenha um papel relativa-
mente menor na minha vida – um facto que me deixa fora da principal 
corrente que este artigo aborda. Por outras palavras, eu sabia que as 
inovações da era da Internet estavam a desempenhar um papel intrusivo 
crescente na vida de muitas pessoas, mas não tinha uma compreensão 
visceral do que isso significava. Isto, até tudo ter mudado.

No início de 2016, publiquei um livro intitulado Deep Work – A con-
centração máxima num mundo de distrações. Abordava o valor subesti-
mado da concentração intensa e de como a ênfase do mundo profissional 
em ferramentas comunicacionais perturbadoras estava a impedir as 
pessoas de produzirem o seu melhor trabalho. À medida que o livro 
foi conquistando o público, comecei a ter mais feedback por parte dos 
meus leitores. Alguns enviavam-me mensagens, outros encurralavam-me 
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após eventos públicos, mas muitos colocavam-me a mesma questão: 
então e as suas vidas pessoais? Concordavam com as minhas afirmações 
acerca das distrações no escritório, mas, como explicavam em seguida, 
sentiam-se indiscutivelmente mais distraídos pelo modo como novas tec-
nologias pareciam estar a retirar sentido e satisfação do tempo passado 
fora do local de trabalho. Isto chamou-me a atenção e fez-me entrar, 
inesperadamente, num curso intensivo acerca das promessas e perigos 
da vida digital moderna.

Quase toda a gente com quem falei acreditava no poder da Internet e 
presumia que podia e devia ser uma força que melhorasse as suas vidas. 
Não queriam, necessariamente, desistir do Google Maps nem abandonar 
o Instagram, mas também sentiam que a atual relação com a tecnologia 
era insustentável – a ponto de, se nada mudasse em breve, darem cabo 
das próprias vidas.

Um termo comum que ouvi durante estas conversas acerca da vida 
digital moderna foi exaustão. Não se tratava de uma qualquer aplicação 
ou página na Internet ser particularmente má quando avaliada isolada-
mente. Tal como muitas pessoas esclareceram, o problema é o impacto 
geral de ter tantas luzes diferentes a atraírem com tanta insistência a sua 
atenção e a manipularem os estados de espírito. O problema desta ativi-
dade frenética tem menos que ver com os seus pormenores do que com o 
facto de se encontrar cada vez mais fora do seu controlo. Poucos querem 
passar tanto tempo online, mas estas ferramentas têm a capacidade de 
cultivar vícios comportamentais. A urgência em consultar o Twitter ou 
atualizar o Reddit transforma-se numa compulsão nervosa que desfaz o 
tempo ininterrupto em pedaços demasiado pequenos para suportarem a 
presença necessária para uma vida consciente.

Como vim a descobrir na minha pesquisa subsequente, e abordarei no 
próximo capítulo, algumas destas propriedades viciantes são acidentais 
(poucos previram em que medida o envio de mensagens escritas podia 
dominar a sua atenção), mas muitas são intencionais (utilização compul-
siva é a base de muitos planos de negócio das redes sociais). Mas qualquer 
que seja a sua fonte, esta atração irresistível para os ecrãs está a levar as 
pessoas a sentirem-se como se estivessem a ceder cada vez mais da sua 
autonomia quando têm de decidir como deverão direcionar a sua aten-
ção. Ninguém, claro está, aderiu a esta perda de controlo. Descarregaram 
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as aplicações e abriram contas por boas razões, só para descobrirem, com 
uma triste ironia, que estes serviços estavam a começar a comprometer os 
valores que, precisamente, as haviam tornado apelativas num primeiro 
momento: aderiram ao Facebook para se manterem em contacto com 
os amigos espalhados pelo país e acabaram incapazes de manter uma 
conversa sem interrupções com o amigo sentado do outro lado da mesa.

Também fiquei a conhecer o impacto negativo da atividade na Inter-
net sem restrições no bem-estar psicológico. Muitas pessoas com quem 
falei sublinharam a capacidade das redes sociais para manipularem 
os seus humores. A exposição constante dos retratos cuidadosamente 
selecionados das vidas dos amigos gera sentimentos de inadequação – 
especialmente em períodos em que já se sentem em baixo – e, para os 
adolescentes, representa um modo cruelmente eficaz de serem social-
mente excluídos.

Além disso, tal como foi demonstrado nas eleições presidenciais ame-
ricanas de 2016 e no seu rescaldo, as conversas na Internet parecem 
acelerar a mudança das pessoas para extremos emocionalmente carre-
gados e extenuantes. O filósofo tecnológico Jaron Lanier2 defende, de 
um modo convincente, que a primazia da raiva e do ultraje na Internet 
é, de algum modo, um traço inevitável do meio de comunicação: num 
mercado aberto da atenção, as emoções mais sombrias atraem um maior 
número de olhares do que pensamentos positivos e construtivos. Para os 
grandes consumidores da Internet, a interação repetida com esta escuri-
dão pode transformar-se numa fonte de negatividade extenuante – um 
preço elevado que muitos nem se apercebem que estão a pagar para 
sustentar a sua ligação compulsiva.

Encontrar este conjunto de preocupações desconcertantes – da uti-
lização extenuante e viciante destas ferramentas à sua capacidade em 
reduzir a autonomia, diminuir a felicidade, alimentar instintos mais 
sombrios e afastar de atividades mais valiosas – abriu-me os olhos para 
a relação preocupante que muitas pessoas têm agora com as tecnologias 
que dominam a nossa cultura. Por outras palavras, proporcionou-me 
uma compreensão muito melhor daquilo que Andrew Sullivan queria 
dizer quando lamentou: «Eu costumava ser um ser humano.»1
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Esta experiência de falar com os meus leitores convenceu-me de que 
o impacto da tecnologia nas vidas das pessoas merecia uma análise mais 
profunda. Comecei a investigar com maior seriedade e a escrever acerca 
deste tópico, tentando conhecer melhor os contornos e procurando 
exemplos raros daqueles que conseguem retirar grande valor destas 
novas tecnologias sem perderem o controlo.*

Uma das primeiras coisas que ficaram claras ao longo desta análise é 
a de que a relação da nossa cultura com estas ferramentas é complicada 
pelo facto de misturarem malefícios e benefícios. Os smartphones, a 
omnipresente Internet sem fios, as plataformas digitais que ligam milha-
res de milhões de pessoas são inovações triunfantes! Poucos comentado-
res sérios acreditam que faríamos melhor em retrocedermos a uma era 
tecnológica inicial. Ao mesmo tempo, as pessoas estão cansadas de se 
sentirem escravas dos seus dispositivos. Isto cria um panorama emocio-
nal desordenado em que se pode, em simultâneo, valorizar a capacidade 
de descobrir fotografias inspiradoras no Instagram, enquanto se preo-
cupa com a capacidade desta aplicação em invadir as horas noturnas que 
costumava passar a conversar com amigos ou a ler.

A resposta mais comum a estas complicações é sugerir alterações e 
dicas simples. Se houver um sabat digital, se mantiver o telefone longe 
da cama à noite ou desligar as notificações e decidir estar mais presente, 
talvez consiga manter todas as coisas boas que começaram por atraí-lo 
para estas novas tecnologias, enquanto continua a minimizar os seus 
piores impactos. Compreendo a atração desta abordagem moderada 
porque alivia a necessidade de tomar decisões difíceis acerca da sua vida 
digital – e não tem de desistir de nada, perder quaisquer benefícios, abor-
recer amigos ou sofrer inconvenientes sérios.

* Para algumas pessoas, o facto de eu não poder recorrer a um poço profundo de 
experiência pessoal é um risco. «Como pode criticar as redes sociais se nunca as utili-
zou?» é uma das queixas mais comuns que ouço como resposta à minha abordagem 
pública desta temática. Há um fundo de verdade nesta afirmação, mas tal como reco-
nheci em 2016, quando dei início a esta investigação, o meu estatuto de outsider também 
se verificou vantajoso. Ao abordar a nossa cultura tecnológica a partir de uma nova 
perspetiva, talvez esteja mais capacitado para distinguir a suposição da verdade e a uti-
lização útil da manipulação.
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Como se tem vindo a tornar cada vez mais claro para aqueles que 
tentaram este tipo de correções menores, a força de vontade, os conse-
lhos e as resoluções vagas não são, por si só, suficientes para dominar a 
capacidade de as novas tecnologias invadirem a sua paisagem cognitiva 
– o potencial de dependência da sua conceção e a força das pressões cul-
turais que os sustentam são demasiado fortes para uma abordagem ad 
hoc ter sucesso. Na minha investigação deste tópico, fiquei convencido 
de que, em vez disso, é necessária uma franca filosofia de utilização de 
tecnologia, assente nos seus valores profundos, que ofereça respostas 
claras às questões de que ferramentas se devem utilizar e, igualmente 
importante, que lhe permita ignorar com confiança tudo o resto.

Existem muitas filosofias que podem satisfazer estes objetivos. Num 
extremo, existem os neoluditas, que defendem o abandono da maior 
parte das tecnologias. No outro extremo, temos os entusiastas do Quan-
tified Self*, que integram cuidadosamente os aparelhos digitais em todos 
os aspetos da vida com o objetivo de otimizar a sua existência. Con-
tudo, das diferentes filosofias que estudei, houve uma, em particular, que 
sobressaiu enquanto resposta superior para aqueles que procuravam 
prosperar no nosso momento atual de sobrecarga tecnológica. Chamo 
a isso minimalismo digital e aplica a crença de que menos pode ser mais 
na nossa relação com as ferramentas digitais.

Esta ideia não é nova. Muito antes de Henry David Thoreau ter 
exclamado «simplicidade, simplicidade, simplicidade»3, Marco Aurélio 
perguntou: «Vê as poucas coisas que tem de fazer para viver uma vida 
satisfatória e reverente?»4 O minimalismo digital adapta, simplesmente, 
esta perceção clássica ao papel da tecnologia nas nossas vidas modernas. 
No entanto, o impacto desta simples adaptação pode ser profundo. Neste 
livro, irá encontrar muitos exemplos de minimalistas digitais que passa-
ram por enormes mudanças positivas ao reduzirem implacavelmente o 
tempo passado na Internet para se concentrarem num pequeno número 

* Movimento que incorpora o autoconhecimento através do autorrastreamento.  
A lista de coisas que podemos medir sobre nós próprios é interminável: a frequência 
cardíaca, a respiração, as horas dormidas, o número de espirros num dia, entre outras. 
O Quantified Self gira em torno de encontrar um significado pessoal nos seus dados 
pessoais. [N. do E.]
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de atividades de elevado valor. Dado que os minimalistas digitais passam 
muito menos tempo ligados do que os seus pares, é fácil pensar no seu 
estilo de vida como sendo extremo, mas os minimalistas argumentariam 
que esta perceção é retrógrada: o que é extremo é o tempo que todos os 
outros passam a olhar para os ecrãs.

Aprenderam que o segredo para prosperar no nosso mundo tecnoló-
gico é passar muito menos tempo a utilizar a tecnologia.

O objetivo deste livro é defender o minimalismo digital, incluindo 
uma análise mais detalhada do que exige e por que razão resulta; depois 
ensina como adotar esta filosofia se decidir que esta se lhe adequa.

Para o fazer, dividi o livro em duas partes. Na Parte 1, descrevo os 
fundamentos filosóficos do minimalismo digital, começando com uma 
análise próxima das forças que estão a tornar a vida digital de tantas 
pessoas cada vez mais intolerável, antes de avançar para um debate deta-
lhado acerca da filosofia do minimalismo digital, incluindo o meu argu-
mento para ser a solução indicada para estes problemas.

A Parte 1 é concluída com a apresentação do método que sugiro para 
adotar esta filosofia: o desatafulhar digital. Como defendi, é necessária 
uma ação radical para transformar de um modo fundamental a sua rela-
ção com a tecnologia. O desatafulhar digital oferece esta ação radical.

Este processo exige que se afaste das atividades opcionais online 
durante 30 dias. Durante este período, irá livrar-se dos ciclos de depen-
dência que muitas ferramentas digitais podem incutir e começar a redes-
cobrir as atividades analógicas que lhe proporcionam maior satisfação. 
Irá realizar caminhadas, conversar presencialmente com os seus amigos, 
envolver-se com a sua comunidade, ler e olhar para o céu. Mais impor-
tante, este desatafulhar dá-lhe espaço para redefinir a sua compreen-
são das coisas que mais aprecia. No final dos 30 dias, irá adicionar um 
pequeno número de atividades online cuidadosamente selecionadas que 
acredita que irão oferecer um benefício enorme às coisas que valoriza. 
Daqui para a frente, irá dar o seu melhor para fazer dessas atividades 
intencionais o centro da sua vida online – deixando para trás a maior 
parte dos comportamentos perturbadores que costumavam fragmentar 
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o seu tempo e desviar a sua atenção. O desatafulhar tem por função 
ser um reinício dissonante: o leitor inicia o processo como maximalista 
exausto e conclui-o como minimalista consciente.

Neste último capítulo da Parte 1, irei orientar o leitor através da 
implementação do próprio desatafulhar digital. Ao fazê-lo, recorrerei 
bastante a uma experiência que conduzi no início do inverno de 2018, 
na qual mais de 1600 pessoas concordaram em executar uma redução 
digital sob a minha orientação e relatando a sua experiência. Irá assistir 
às histórias destes participantes e aprender que estratégias funcionaram 
bem e que armadilhas encontraram que deve evitar.

A segunda parte deste livro analisa mais de perto algumas das ideias 
que o ajudarão a cultivar um estilo de vida minimalista digital sustentá-
vel. Nestes capítulos, analiso temas como a importância da solidão e a 
necessidade de cultivar um ócio de elevada qualidade para substituir o 
tempo que é agora mais dedicado à utilização consciente de dispositivos. 
Proponho e defendo a – talvez controversa – afirmação de que as suas 
relações irão fortalecer-se se deixar de fazer «Gosto» ou comentários 
em publicações das redes sociais e se tornar mais difícil contactá-lo atra-
vés de mensagens escritas. Apresento igualmente uma visão detalhada 
sobre a resistência da atenção – um movimento vagamente organizado 
de indivíduos que utilizam ferramentas de alta tecnologia e procedi-
mentos de atuação estritos para retirar valor dos produtos da economia 
da atenção digital, enquanto evitam tornar-se vítimas da sua utilização  
compulsiva.

No fim de cada capítulo da Parte 2 existe um conjunto de práticas, 
que são táticas concretas concebidas para o ajudar a atuar sobre as gran-
des ideias do capítulo. Enquanto minimalista digital iniciante, pode ver 
as práticas da Parte 2 como uma caixa de ferramentas com o intuito de 
auxiliar os seus esforços para construir um estilo de vida minimalista 
que se adapte às suas circunstâncias particulares.

Em Walden, Thoreau escreveu: «A esmagadora maioria dos homens 
leva uma vida de desespero silencioso.»5 Menos citada, contudo, é a 
réplica otimista que se segue no próximo parágrafo:
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Eles acreditam sinceramente que não têm outra escolha. Mas a natu-

reza desperta e saudável relembra que o sol nasceu.

Nunca é tarde demais para desistir dos nossos preconceitos.6

A nossa relação atual com as tecnologias deste mundo hiperligado 
é inadequada e está a levar-nos ao desespero silencioso que Thoreau 
observou há tantos anos. Mas Thoreau lembra-nos: «o sol nasce» e 
ainda temos a capacidade de mudar este estado de coisas.

No entanto, para o fazer, não podemos permitir passivamente que o 
emaranhado selvagem de ferramentas, entretenimentos e distrações ofe-
recidos pela era da Internet dite como passamos o tempo ou como nos 
sentimos. Devemos, em vez disso, dar passos no sentido de extrair o que 
estas tecnologias têm de bom, enquanto evitamos o que têm de mau. Exi-
gimos uma filosofia que coloque as nossas aspirações e valores uma vez 
mais à frente das nossas experiências quotidianas, enquanto destrona os 
caprichos primordiais e os modelos de negócio de Silicon Valley do seu 
atual domínio deste papel; uma filosofia que aceite novas tecnologias, 
desde que o preço não seja a desumanização para que Andrew Sullivan 
chama a atenção; uma filosofia que dá prioridade ao sentido a longo 
prazo em vez da satisfação a curto prazo.

Uma filosofia, por outras palavras, como o minimalismo digital.


