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Sua mente mudou com o

E pode ser que você nem tenha se dado conta disso

A data de aniversário de um familiar, o local 
da festa que você foi convidado para o fim 
de semana, o nome do filme que acabou 
de ver, o ano da independência do Brasil, 
e muitas outras informações são impor-

tantes na sua vida, mas não precisam mais estar na 
ponta da língua. Afinal, para que se preocupar em 
memorizar se esses dados estão logo ali, a apenas 
alguns cliques no celular ou no computador?

Se você concorda com esta afirmação é porque 
deve ser um usuário da internet como fonte de 
informação e já está “terceirizando” sua memória 
para um dispositivo externo. Mais especificamente, 
os sites de busca mudaram a forma como as pessoas 
guardam as informações, um fenômeno que recebe 
o nome de “efeito Google”, já que não poderia deixar 
de fazer referência ao maior e mais revolucionário 
site de buscas da atualidade.

Acontece que tal dependência de informações 
on-line, resultado do mundo globalizado, conectado 
e sempre disponível disponível, literalmente, na 
palma da mão, pode estar afetando sua memória 
retentiva – a que prevalece por mais tempo.

Efeito Google
Uma pesquisa publicada em 2011 na revista científica 

Science tratou exatamente deste tema. Liderada pela 
psicóloga Betsy Sparrow, da Universidade Columbia, 

nos Estados Unidos, o estudo chamado Google Effects 
on Memory: Cognitive Consequences of Having Information 
at Our Fingertips (Efeitos do Google na Memória: 
Consequências Cognitivas de Ter a Informação nas 
Pontas dos Dedos, em tradução livre) observou que 
o cérebro reconhece a rede como uma espécie de 
memória externa. Esse fenômeno seria um ato para 
economia de energia (algo natural ao ser humano 
em toda sua evolução), delegando à web a tarefa de 
armazenar as informações. 

Foi justamente uma experiência pessoal de Spar-
row – ao perceber que recorria com frequência ao 
site IMDb (Internet Movie Database, ou base de dados 
de filmes na internet, em português) para lembrar 
o nome de alguns atores – que a levou a analisar os 
hábitos de estudo e aprendizado das novas gerações. 

Em seu principal experimento, cerca de 100 voluntá-
rios tinham que ler notícias com diferentes conteúdos 
e, em seguida, realizar um teste de memória. Foi in-
formado para alguns participantes que seria permitido 
checar posteriormente os dados na internet e, para os 
outros, que isso não seria possível. Como resultado, 
o primeiro grupo apresentou um menor índice de 
retenção de informações. A cientista observou que, 
ao saber onde e como encontrar detalhes, a mente 
elimina a necessidade de armazená-los. É como se o 
cérebro se adaptasse às circunstâncias atuais de ter 
a informação sempre acessível a apenas um clique.
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“A potência de memória 
que temos não 

consegue armazenar 
a quantidade de 
informações que 

recebemos no mundo 
contemporâneo.  

A solução é terceirizar, 
como no caso do 

Google. Dessa maneira, 
o esforço passa a ser 
uma busca externa,  

não interna.”
Sylvia Flores, psicóloga



Outra pesquisa, desta vez realizada pela Kasper-
sky, uma fabricante russa de softwares, em parceria 
com a neurocientista Kathryn Mills, do Instituto de 
Neurociência Cognitiva UCL, e a psicóloga Maria 
Wimber, da Universidade de Birmingham, ambos 
do Reino Unido, avaliou mais de mil norte-america-
nos para entender o “efeito Google”. Os resultados 
apontaram que se trata de uma amnésia digital, como 
se a memória já não fosse mais tão importante. Nas 
palavras dos realizadores da pesquisa, a tal amnésia 
seria o fato de esquecer informações que estão ar-
mazenadas em algum dispositivo o qual você confia 
e sempre de fácil acesso. Entre os participantes da 
experiência, 91% admitiu a dependência da internet, 
44% revelou que utiliza o smartphone como uma 
memória adicional e quase 50% afirmou fazer uma 
busca on-line quando precisa lembrar de algo. De 
acordo com Mills, o fato de não se lembrar de tudo 
não é algo completamente ruim. Para a especialista, o 
ser humano é uma criatura altamente adaptável e não 
está mais arquivando algumas informações por não 
ser mais vantajoso. Porém, a neurocientista destaca 
que esquecer se torna algo maléfico quando envolve 
a perda de informações realmente importantes. A 

ressalva da pesquisa foi para a extrema confiança 
que muitas pessoas depositam em dispositivos 
on-line, sendo que são vulneráveis, como a vírus 
ou ao furto físico de um dispositivo. 

Segundo Carlos Esteves, especialista em análise 
do comportamento, esta mudança na forma de 
arquivar informações é uma quebra de paradigma: 
“o indivíduo percebeu que não é relevante ser 
proprietário da informação e sim usuário. Logo, 
as pessoas não estão se incomodando com uma 
suposta perda de poder. Não há uma ruptura em 
termos de conhecimento e desenvolvimento por 
conta deste novo paradigma”, explica.

Estamos ficando idiotas?
Logo que os estudos sobre o assunto foram 

observando a mudança na memorização, surgiram 
as especulações de que as pessoas estariam se tor-
nando débeis. Pois esta é a reação natural perante 
mudanças significativas na forma de o ser humano 
pensar, como lembra Esteves: “quando surgiram 
as calculadoras, houve um grande questionamento 
se o uso delas prejudicaria o desenvolvimento 
humano, uma vez que as pessoas deixariam de 
utilizar o cálculo de forma abstrata para o uso da 
máquina. Hoje, percebemos que não perdemos 
nossa capacidade de abstração por conta disso”.

Portanto, não se trata de estar ficando caduco, 
preguiçoso ou idiota, mas apenas de uma “adaptação” 
do nosso cérebro perante a era da tecnologia digital 
e acessível. Na realidade, é como se estivéssemos 
aumentando nossa capacidade de memória, já que 
usamos a internet como um auxílio, deixando 



nosso “disco rígido” para outros assuntos mais 
relevantes. Por exemplo: datas de revoluções 
históricas podem ser facilmente encontradas 
on-line, por isso, podemos nos dar o direito 
de não memorizá-las; porém, a importância e 
mudanças que determinada revolução significou, 
isto é, compreender o conteúdo em toda sua 
extensão, valem a pena serem memorizados, 
já que não são tão simples de se encontrar e 
compreender. Em outras palavras: o cérebro 
está sendo usado para raciocinar sobre os fatos 
ao invés de simplesmente armazená-los. “No 
passado, ficávamos impressionados com aque-
las pessoas que sabiam recitar uma poesia ou 
trechos de livros como um sinal de inteligência 
e capacidade. Atualmente, estamos observando 
um novo padrão de comportamento em relação 
à informação e ao conhecimento”, destaca o 
especialista em análise do comportamento.

Fato é que se trata de uma tendência crescente 
entre pessoas de todas as idades e, pelo o que 
se tem observado, não traz malefícios. “Por ser 
um fenômeno recente em nossa história, apro-
ximadamente uma década, qualquer afirmação 
sobre os prejuízos aos indivíduos seria prematura 
e inapropriada. A história da humanidade tem 
demonstrado que o ser humano conta com uma 
grande capacidade de adaptação a novos modelos, 
principalmente quando diz respeito à tecnologia. 
Por exemplo: o surgimento da televisão trouxe 
uma mudança de impacto na cultura das pessoas 
e nos adaptamos perfeitamente”, ressalta Esteves.

Para o psicólogo Breno Rosostolato, o pro-
blema surge quando se restringe aos sites de 
buscas, esquecendo outras fontes: “é importante 
a pessoa ter opções de busca e construir este 
conhecimento por meio de outros instrumentos 
e ferramentas. O uso do Google deve ser algo 
a mais para tal conhecimento. É fundamental 
o processo de assimilar tais informações para 
fomentar reflexões próprias”. A especialista em 
redes sociais Patrícia Andrade Ladeira destaca 
ainda a importância de se ter em mente que a 
internet não é algo absoluto: “as pessoas precisam 
ter o bom senso em verificar que aquilo ali é 
apenas uma referência, como uma enciclopédia. 
Não é a verdade fundamentada”.Im
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CONSULTORIAS  Breno Rosostolato, psicólogo e escritor; Carlos Esteves, especialista em análise  
do comportamento; Patrícia Andrade Ladeira, especialista em redes sociais e em marketing digital; 
Sylvia Flores, psicóloga e professora no Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte (MG).

DIVIDINDO AS TAREFAS
Apesar de os estudos serem relativamente novos, há 30 anos o 
psicólogo Daniel Wegner, professor da Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, já havia elaborado a teoria da memória 
transacional, que se referia à capacidade do ser humano 
em dividir o trabalho de lembrar certo tipo de informações 
compartilhadas. Por exemplo, em uma família, cada membro 
tem suas tarefas, como pagar contas, tirar o lixo, dar ração 
ao cachorro, entre outras, ou seja, cada um lembra a data de 
vencimento da conta, os dias que o lixeiro passa, o horário das 
refeições do cãozinho e assim por diante. 
Agora, é a internet que faz o papel de uma dessas pessoas. Porém, 
com uma agilidade muito maior, ainda que mais frágil de ser 
perdida. “O fenômeno já ocorria, embora não tivesse a definição 
que damos hoje, pois o ser humano sempre buscou transferir 
as informações que não são necessárias para uso imediato para 
outros instrumentos, como uma agenda, uma pessoa, cadernos 
de receitas, entre outros”, afirma a psicóloga Sylvia Flores.

Habilidade de busca aumentada
Se por um lado estamos diminuindo o uso da nossa me-

mória retentiva para guardar dados específicos, o estudo 
publicado na revista Science traz uma curiosidade: as pes-
soas não lembram necessariamente como obtiveram certas 
informações, mas tendem a recordar-se onde encontraram 
os dados que precisam quando não são capazes de recordar 
exatamente deles. Em outras palavras, a habilidade de busca 
está tendenciosa a aumentar. Lá no começo da matéria, sabe 
a data de aniversário, o local da festa, o nome do filme e a 
data da independência? Pode ser que você não se lembre, mas 
sabe onde encontrar estas informações, isto é, no Facebook, 
no site do cinema e no Wikipedia!
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