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O instinto Google
particularmente abundante de
dopamina digital. O fenômeno ex-
plicaria a síndrome do Blackber-
ry, quando um usuário fica literal-
mente dependente do e-mail mó-
vel, e comportamentos do tipo
ficar vidrado por horas na inter-
net ou em videogames.

Para chegar às descoberta do ins-
tinto de busca, o cientista partiu de
um experimento de 1954. O psiquia-
tra norte-americano James Olds
montou na ocasião um mecanismo
para entender como os camundon-
gos aprendem. Os roedores rece-
biam um choque em determinada
área do cérebro toda vez que passa-
vam em um lado específico da jau-
la Nos experimentos, eles volta-
ram repetidamente àquele canto
elétrico até sofrer um colapso. Olds
acreditou estar diante do centro de
prazer. Após mais de 30 anos ma-
peando as reações do cérebro em
cobaias, Jaak Panksepp descobriu
que os ratos simplesmente esta-
vam em busca da próxima dose.

A NECESSIDADE DE PROCURAR
NOVIDADES SEM PARAR
PODE SER TÃO MOTTVADORA
QUANTO O SEXO

busca incessante estimu-
la o cérebro quase como o

sexo — ou mesmo as dro-
gas. Ou seja, não é força de ex-
pressão dizer que alguém seja vi-
ciado em internet. A conclusão é
resultado de décadas de estudos
do neurocientista da Washington
State University, Jaak Panksepp.
Quando encontramos — ou acre-
ditamos que vamos encontrar —
algo inesperado, nosso cérebro li-
bera uma grande descarga de do-
pamina no organismo e sentimos
prazer e motivação.

A teoria sugere uma intrigan-
te linha de pensamento: a atu-
al overdose de mecanismos e sis-
temas de busca e comunicação
— do Google ao Twitter — esti-
mula uma necessidade ances-
tral do ser humano. Nossos gad-
gets modernos são uma fonte
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