
INFLUENCIA DAS REDES 
SOCIAIS NA AUTOESTIMA



IMPORTANCIA DAS NOSAS PUBLICACIÓNS

Hoxe en día compartimos en internet momentos da nosa vida, fotos, vídeos e moita 
información que queremos que os nosos amigos e incluso descoñecidos nos dean a súa 
aprobación. Baseámonos na cantidade de “ me gusta” que nos poñen e na cantidade de 
seguidores que queremos ter.

Todo esto influenos na nosa autoestima. O lado negativo e que cando seguimos a un 
influencer ou famoso, queremos ser como a imaxe e o estilo de vida que eles nos están 
vendendo, e que posiblemente non o podemos conseguir. Fai que dentro de nós se produza 
un conflito.



A NOSA AUTOIMAXE

A realidade é que non só afecta aos obxectivos que nos 
podemos establecer na vida. Nin sequera é onde ten o maior 
impacto. O maior problema que poden provocar as redes 
sociais na nosa autoestima ten que ver coa propia imaxe de 
cada un. En xeral, percíbese que se proxecta unha imaxe 
feminina que está inclinada cara a unha delgadeza extrema. 

O caso é que a auto-imaxe que cada un quere por si mesmo, en xeral, está moi preto do 
prototipo que son reflectidos por influenciadores e marcas nas redes sociais. 



IMPACTO NA NOSA IMAXE

O impacto de todo isto na autoestima é maior 
a medida que aumenta o tempo de exposición 
así como a frecuencia de conexión ás redes 
sociais. Como podes imaxinar, o maior risco 
de todo isto é que aparezan trastornos 
alimentarios. 



Pero esta situación non afecta só ás mulleres. 
Nun estudo de Aparicio-Martínez et al. (2017) 
Comprobouse, ademais do xa mencionado, 
que os homes tamén buscaban parecer máis o 
estereotipo dos rapaces con corpos musculares 
que aparecen neste tipo de medios. A diferenza 
entre os dous sexos é que os homes presentan 
menos preocupación á hora de chegar ao 
canon de beleza.



Iso si, hai que ter en conta que non lle pasa a todo o mundo. Nesta liña, ter unha boa 
autoestima é un factor de protección fronte ao que xa falamos. Por iso, é importante ter 
consciente da importancia doutros aspectos da vida para sentirse ben cun mesmo, de 
xeito que o noso benestar psicolóxico se manteña... Por un impacto realista das redes 
sociais na nosa autoestima!
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