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Objetivos: 

 Google  afeta  nossa  memória 

 Navegar  na  internet  relaxa 

 Uso  da  internet  afeta  estruturas  

do  cérebro  (amigos  no  Facebook,  

web-adíctos) 

 Implicações  psicológicas  e  

educacionais 



Google  afeta  

nossa  memória 



Artigo  da  Science  07/2011: 



Estudo  com  4  experimentos: 

Os  pesquisadores  apresentaram  frases  que  
os  sujeitos  podiam  descartar,  armazenar  
externamente  ou  manter  disponível  na  
internet 

Perguntas  do  tipo:  Existe  um  país  

cuja  bandeira  tem  uma  única  cor? 



Resultados: 

• Frases  descartadas – sujeitos  

demonstraram  maior  tendência  de 

lembrar  a  informação 

• Frases  armazenadas  externamente – 

sujeitos  lembraram  o  lugar  onde  as  

frases  podiam  ser  acessadas 

• Frases  disponíveis – sujeitos  foram  

mais  propensos  a  lembrar  do  local  

onde  achar  a  informação  ao  invés  de  

lembrar  dos  detalhes  da  informação 

 



Porém  Google  pode  

auxiliar  muito ! 



“The  act  of  transfer  of  

learning  is  something  that  

does  not  occur  in  a  

vacuum” (Gerber, Lankshear, 

2000, p.) 















Navegar  na  Internet  

Relaxa 

 



Artigo  do 



Pesquisa: “A  mente  distraída” 

http://santafeproductions.com/?page_id=836 

Estuda  o 

impacto  da 

interrupção 

na  

performance 

e  na 

memória 



Resultados: 

• É  possível  que  nosso  cérebro  esteja  
se  adaptando  (plasticidade  do  cérebro)  
para  lidar  com  múltiplas  entradas  de  
estímulo  digital 

 

• Pode  ser  que  os  cérebros – ou  alguns 
cérebros – possam  lidar  com  certos  
níveis  de  multitarefa  e  não  outros 



Atenção  é  a  nova  moeda 

 

Saber  manter  nossa  atenção  se  

torna  uma  vantagem  competitiva 

Considere  as  redes  sociais  e  as  

atividades  com  os  quais  estamos  

interagindo  todos  os  dias 



Desenvolve  5  
letramentos:   

atenção, (infotention), 
participação, 
colaboração, 
detecção  de  lixo 
(consumo  crítico)  e 
agilidades  na  rede 

Como aprender,  viver  e  prosperar  
juntos 

http://www.amazon.com/gp/product/images/B0083ZCVI8/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books


Uso  da  internet  afeta  

estruturas  do  cérebro 



Número  de  amigos  no  

Facebook  estão  

relacionados  com  

estruturas  cerebrais 



http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/10/12/rspb.2011.1959 

Estudo  de  10/2011 



Estudo  parte  do  já  conhecido: 

 

E  se  a  rede  social  for  online ? 

O  tamanho  e  a  complexidade  de  

uma  rede  social  no  mundo  real  

está  correlacionado  especificamente  

com  o  volume  de  uma  área  do  

cérebro  chamada  amígdala 



Resultados  de  4  experimentos: 

• Experimento 1 – realizado  com  125  
estudantes  que  tinham  300-1000  
amigos  no  Facebook 

L-MTG,  left  middle  temporal  gyrus 

R-STS,  right  superior temporal  sulcus  

R-entorhinal,  right  entorhinal cortex  



• Experimento  2 – replicar  o  experimento  
1  em  40  estudantes,  focando  nas  
áreas  identificadas  anteriormente 

• Experimento  3 –  identificar  a  relação 
entre  o  número  de  amigos  no 
Facebook  e  em  redes  no  mundo  real 
(125 + 40  estudantes  responderam  um 
questionário) 

• Experimento  4 – cruzaram  dados  dos  3  
experiementos   

Resultados  de  4  experimentos: 



Conclusões  do  estudo: 

• Em  um  subgrupo  de  65  dos  

estudantes  envolvidos, que  tem  um  

grande  número  de  amigos  no  

Facebook  e  um  pequeno  número  de  

amigos  fora  da  rede  virtual,  mostrou  

uma  correlação  significativa  com  o    

L-MTG,  R-STS,  R-entorhinal 



Viciados  em  Internet 

(Web  addicts)  têm  

alterações  em  

estruturas  cerebrais 



Resultados  de  17  sujeitos: 
• Estudo  da  Academia  Chinesa  de  

Ciências,  em  Wuhan  com  ressonância  
magnética  do  cérebro  de  35  homens  e  
mulheres  com  idade  entre  14  e  21  anos 

17  deles  foram  classificados  

como  tendo  transtorno  de  

dependência  da  Internet  (IAD),  

com  base  em  responder  

afirmativamente  a  perguntas  

como: Você  já  fez  repetidamente  

esforços  infrutíferos  para  

controlar,  reduzir  ou  parar  de 

usar  a Internet?"  
 

As  ressonâncias  mostraram 

alterações  na  substância  branca  

do  cérebro - a  parte  que  contém 

fibras  nervosas 



Efeitos  Psicológicos  

do  uso  da  Internet 



http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use


Implicações  para  a  

Educação 



Relação  Educação  e  
Neurociência 

Recentemente  tem  surgido  diversas  
publicações  sobre  esse  tema: 

2009 2007 



Relação  Educação  e  
Neurociência 

Recentemente  tem  surgido  diversas  
publicações  sobre  esse  tema: 

2013 2011 



Criação  de  um  grupo  

de  trabalho  pela    

The Royal Society  

dedicado  ao  estudo  

da  relação  entre  

neurociência  e  

sociedade 

Outras  iniciativas: 

http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2011/4294975733.pdf 



Moral  da  história! 

Estar  atento  às  mudanças  

provocadas  principalmente  pelo 

uso  das  tecnologias  móveis  e 

entender  como  as  estruturas 

cerebrais  estão  continuadamente  

se  adaptando  ao  uso  dessas 

tecnologias 



Obrigado! 

 
jvalente@unicamp.br 

 

 
 


