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Você já ficou preocupado com a compulsão de recorrer ao Google por que não consegue se 
lembrar de alguma coisa? Já pensou na vontade constante que tem de dar uma olhada no seu 
email, conta do Twitter, ou blog favorito, em vez de ler um livro ou aproveitar um dia 
ensolarado? 
 
Se ainda não ficou preocupado, ficará depois de ler este livro de Nicholas Carr. Ele afirma que 
os bombardeios constantes de estímulos eletrônicos que sofremos estão mudando as conexões 
elétricas de nosso cérebro. Enquanto escolhemos entre aqueles links sedutores da internet, 
processamos aqueles anúncios online intermitentes ou manipulamos nossa página no 
Facebook, estamos também exaurindo a habilidade neurológica de lembrar acontecimentos ou 
prestar atenção o tempo suficiente para digerir totalmente o que lemos.  
 
Blogueiro prolífico, autoridade em tecnologia e escritor, Carr cita uma quantidade suficiente de 
pesquisas acadêmicas para fazer qualquer um refletir sobre a maneira como a internet foi 
abraçada como força do progresso. Um desses estudos mostra que as pessoas que assistem a 
um noticiário da CNN retêm muito mais informações sem as manchetes que ficam percorrendo 
a parte inferior da tela da TV. Outro mostra que, quanto maior o número de links em um 
artigo, menor a compreensão do leitor. Um terceiro indica que nosso cérebro automaticamente 
valoriza demais uma informação apenas por que é nova.  
 
Carr cita o neurocientista Michael Merzenich, que diz que estamos "treinando nossos cérebros 
para prestar atenção em bobagens". Talvez ainda mais assustador seja o fato de o Brain & 
Creativity Institute, da Universidade do Sul da Califórnia, ter constatado que, enquanto a 
resposta do cérebro à dor física aparece imediatamente nos mapeamentos neurológicos, as 
pessoas precisam prestar atenção por um período de tempo maior até que seu cérebro 
demonstre sinais eloquentes de se importar com a dor que uma outra pessoa está sofrendo. 
Conclusão de Carr: "Quanto mais nos distraímos, menos capazes somos de experimentar as 
formas humanas mais sutis e perceptíveis de empatia, compaixão e emoção". 
 
Carr detalha a ciência que pode explicar esses resultados. Um dos pontos-chave é a carência 
que o cérebro tem da chamada memória operacional, o mecanismo que filtra a avalanche de 
informações em tempo real que invade nossos sentidos e seleciona as partes importantes para 
incorporação em nossa memória de longo prazo e discernimento. Acontece que há espaço para 
apenas dois a quatro itens de uma vez nessa estação neurológica intermediária - longe de ser 
o suficiente para acompanhar um site da internet cheio de links, vídeos e padrões RSS. 
Enquanto o cérebro de um leitor de livros considera o que é importante em seu próprio ritmo, 
o cérebro do Netizen (o cidadão da internet) precisa fazer uma escolha muito mais 
rapidamente e arbitrariamente. Como resultado, nossa capacidade de tirar o máximo da 
informação fornecida fica diminuída, e nos tornamos consumidores desatentos de informações. 
Isso também pode explicar por que às vezes vai ficando difícil manter a concentração quando 
se passa muito tempo navegando na internet. 
 
Quanto ao Twitter, Carr diz que o lema "Descubra o que está acontecendo agora" pode ser 
visto como propaganda de uma heroína neurológica que treina seu cérebro para ser ainda mais 
distraído. E o Google "está literalmente no negócio da distração": quanto maior o número de 
links em que você clica, mais a empresa fatura. 
 
Carr acredita que a internet é um instrumento revolucionário na busca por informações, mas 
também sugere que pode favorecer a conformidade. Ele cita um estudo no qual se diz que a 
realização de muitas tarefas ao mesmo tempo torna as pessoas "mais inclinadas a depender 
de ideias e soluções convencionais, em vez de desafiá-las com linhas de pensamento 
originais".  
 
Levados ao extremo, os argumentos de Carr sugerem que a Era da Internet provavelmente vai 
produzir menos Einsteins, Edisons e Tolstois. Essas pessoas extraordinárias não eram o tempo 
todo distraídas de suas ocupações por mensagens constantes de 140 caracteres ou vídeos 



incessantes do YouTube. Nem eram tentadas a jogar seus trabalhos inacabados na internet, 
por saberem que poderiam facilmente atualizá-los depois. Carr afirma que elas devem sua 
destreza em parte à dificuldade que tinham em obtê-la. Absorver textos difíceis de encontrar - 
em vez de ficar no Google em busca de fatos aleatórios - pode ter sido uma chave para o 
desenvolvimento desses gênios. 
 
Apresentado aos argumentos de Carr, Theodore Gray, cofundador da Wolfram Research, uma 
provedora de mecanismos de busca, disse: "É muito fácil olhar para trás e apontar para 
Voltaire e Einstein e a grande literatura, e perceber que todos somos idiotas ignorantes. Há 
muitas pessoas que pensam com profundidade, hoje. Graças à internet, podem pensar com 
mais profundidade sobre mais coisas". Ray Kurzweill, escritor, empresário e futurólogo, 
também acha que a argumentação de Carr é uma bobagem. "Temos hoje, mais do que nunca, 
um número muito maior de pessoas engajadas em pensar e escrever sobre todos os assuntos. 
Somente na China existem 200 milhões de blogs." 
 
Esses críticos têm razão. Os melhores de nós vão se beneficiar muito da internet. Assim como 
acontece com qualquer forma de tecnologia nova, a maneira como você a usa vai ditar sua 
utilidade. Independentemente disso, Carr parece entender que seus argumentos não vão 
reduzir o ritmo de "netificação" da sociedade. Em nenhum momento ele oferece qualquer 
solução para o problema. 
 
No entanto, Carr teme que a internet possa levar o cérebro humano a dar um primeiro passo 
para trás, em séculos. Hoje, os americanos passam 8,5 horas por dia interagindo 
freneticamente com seus PCs, televisores ou, cada vez mais, com smartphones, que levam 
para todos os lados. No processo, escreve Carr, estamos regredindo às nossas raízes de 
processadores de informações. "O que estamos experimentando é, num sentido metafórico, 
uma reversão da trajetória inicial da civilização: estamos evoluindo de cultivadores do 
conhecimento pessoal para caçadores e coletores na floresta dos dados eletrônicos." 
 
A questão não é se Carr está certo ou não. Além de problemas óbvios, como pornografia 
infantil e fraudes online, tem havido pouquíssima hesitação ou exame dos efeitos colaterais da 
internet, enquanto corremos para tirar vantagens de seus prêmios. No mínimo, Carr terá 
prestado um serviço importante ao fazer as pessoas pensarem de maneira um pouco diferente 
da próxima vez que entrarem no Twitter por horas a fio. Isso pode ser mais que uma perda de 
tempo. Pode também significar a perda de nossos cérebros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 08 jun. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


