
Is Google Making Us Stupid? 
+ Does the Internet Make You Dumber? 
 

Artigo publicado na The Atlantic de Julho/Agosto 2008. 

Ou seja, há quase 10 anos, mas continua a fazer muito sentido no dia de hoje. 

É um ensaio de Nicholas Carr, autor norte-americano que escreve sobretudo 
sobre a intersecção da tecnologia e sociedade. 

Nicholas Carr é um autor norte-americano que se foca na intersecção entre 
tecnologia, a economia e cultura. É isso que faz neste ensaio, que antecipa o 
livro The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. Lançado em 2010, 
teve este ano uma reedição com um novo capítulo dedicado às redes sociais. 

Professor de Sociologia no Williams College, em Massachusetts, Nicholas Carr já 
colaborou com uma série de publicações, do Harvard Business Review ao The 
Atlantic, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, WIRED, Nature, 
e MIT Technology Review. Além de The Shallows: What the Internet Is Doing to 
Our Brains (que está traduzido em mais de 25 línguas), publicou também Utopia 
Is Creepy (2016), The Glass Cage: Automation and Us (2014), The Big Switch: 
Rewiring the World, from Edison to Google (2008) e Does IT Matter? (2004). 

 

O ensaio antecipa o livro The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, 
publicado em 2010 e republicado em 2020. 

O título cativa com uma referência que todos conhecemos – a Google – mas este 
não é um artigo sobre a Google: é sobre como a internet está a moldar a forma 
como pensamos e absorvemos conhecimento. 

Segundo artigo foi publicado em 2010 no WSJ (Wall Street Journal). É uma 
leitura complementar, completa algumas ideias do primeiro artigo. 

 

“Nos últimos anos, tive uma sensação desagradável de que alguém, ou 
algo, estava a mexer com o meu cérebro, remapeando o circuito neural, 
reprogramando a memória. (...) Não estou a pensar como costumava 
pensar. Sinto isso mais quando estou a ler. Mergulhar num livro ou artigo 
extenso costumava ser fácil. (...) Agora a minha concentração muitas 
vezes começa a desviar-se depois de duas ou três páginas. Eu fico 
inquieta, perco o fio, começo a procurar outra coisa para fazer.” 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704025304575284981644790098
http://www.nicholascarr.com/
http://www.nicholascarr.com/?page_id=16


“Over the past few years I’ve had an uncomfortable sense that someone, or 
something, has been tinkering with my brain, remapping the neural 
circuitry, reprogramming the memory. (...) I’m not thinking the way I used to 
think. I can feel it most strongly when I’m reading. Immersing myself in a 
book or a lengthy article used to be easy. (...) Now my concentration often 
starts to drift after two or three pages. I get fidgety, lose the thread, begin 
looking for something else to do. I feel as if I’m always dragging my 
wayward brain back to the text.” 

 

A quem é que isto já aconteceu? 

Aconteceu comigo a ler este artigo. Demorei mais tempo do que aqui que seria 
expectável porque fui distraindo-me com várias coisas pelo meio. 

Nicholas diz que: 

● já não consegue ter a mesma capacidade de concentração de antes na 
leitura e pensamento, e culpa a internet por isso; 

● não é o único a sentir isso, refere-se a amigos e conhecidos, que “quanto 
mais usam a Web, mais têm de lutar para se manterem focados em peças 
escritas longas”. 

● a internet tornou-se um meio universal para obtenção de informação, que 
encurtou o tempo necessário para pesquisar e investigar, e tomou conta 
também do nosso espaço de lazer. 

 

“O que a internet parece estar a fazer é a alterar a minha capacidade de 
concentração e contemplação.” 

“What the Net seems to be doing is chipping away my capacity for 
concentration and contemplation.” 

 

No fundo, perdeu-se a capacidade de ler em profundidade. Isso significa: 

● ler em silêncio e contemplação, absorvendo o conhecimento transmitido 
pelas palavras do autor;  

● aproveitar as “vibrações intelectuais” (palavras de Nicholas) que essas 
palavras provocam nas nossas mentes; 

● relacionar ideias, traçar inferências, descobrir analogias, fortalecer o 
conhecimento que já temos. 

● ler um artigo por inteiro, sem distracções. 

 



“A riqueza dos nossos pensamentos, das nossas memórias e até das 
nossas personalidades prende-se com a nossa capacidade de focar a 
mente e manter a concentração.” 

“The richness of our thoughts, our memories and even our personalities 
hinges on our ability to focus the mind and sustain concentration.” 

 

É uma questão de profundidade vs velocidade. 

A internet não é um sítio sossegado. Pop-ups nos sites, notificações a surgir, 
e-mails a cair, links que nos levam para outros links... dividem a nossa nossa 
concentração e competem pela nossa atenção. 

A internet fez-nos ler muito mas ler pouco. Ou seja: 

● ler muito na diagonal mas ler pouco em profundidade; 
● passar rápido por pequenas passagens (aqueles 3-4 parágrafos) de vários 

textos, não voltando atrás aos artigos que já lemos; 
● apanhar as frases-chave, aqueles quick wins; 
● lemos mais do que líamos nos anos 1970 e 1980. 

 

Este ensaio de Nicholas Carr faz-me querer largar a internet. 

 

Os nossos cérebros são altamente maleáveis. 

Esta nova forma de ler influencia a nossa forma de pensar. 

Ler não é uma competência instintiva dos seres humanos. É uma que 
desenvolvemos. Por exemplo, quem lê ideogramas, como os chineses, 
desenvolve circuitos mentais de leitura que são diferentes daqueles que lêem 
um alfabeto como o nosso. Assim, a internet está a influenciar o nosso cérebro. 

A internet oferece uma forma de leitura que coloca eficiência e o imediato acima 
de tudo o resto, enfraquecendo a nossa capacidade de ler em profundidade. 
Somos meros receptores de informação. 

Os meios não meros canais de informação, moldam o processo de pensamento.  

 

No passado, outras ferramentas alteraram os nossos hábitos. 

● escrever à máquina alterou a forma de escrever, como Friedrich Nietzsche 
percebeu em 1882 quando comprou uma máquina de escrever. Um dos 
amigos de Nietzsche notou que a sua escrita ficou mais estreita, mais 



telegráfica, de pensamentos para mais jogos de palavras. “Estás certo, o 
nosso equipamento de escrita tem influência na formação dos nossos 
pensamentos” (“You are right,” Nietzsche replied, “our writing equipment 
takes part in the forming of our thoughts”), respondia Nietzsche ao amigo. 

● o relógio alterou a nossa forma como estruturamos os nossos hábitos 
diários: “Para decidir quando comemos, trabalhamos, dormimos, 
acordamos, deixamos de ouvir os nossos sentidos e começámos a 
obedecer a um relógio.” / “In deciding when to eat, to work, to sleep, to 
rise, we stopped listening to our senses and started obeying the clock.” 

Com a internet, pensamos no cérebro como um computador. 

 

Já me disseram que a minha escrita ficou adaptada às redes sociais e que a 
forma como penso e escrevo em plataformas como o Twitter condicionam a 
forma como penso e escrevo um artigo jornalístico. 

 

Estas preocupações de novas ferramentas e tecnologias podem alterar os 
nossos hábitos e formas de viver não são novas com a internet: 

● Sócrates, o filósofo, temia que a chegada da escrita pudessem fazer com 
que as pessoas deixassem de carregar tanto conhecido nas suas mentes, 
deixar de exercer a memória e promovendo assim a ignorância a longo 
prazo. Mas a escrita e a leitura permitiram espalhar informação, estimular 
novas ideias e expandir o conhecimento humano; 

● A chegada da imprensa no Século IV preocupou alguns pensadores da 
época como o humanista italiano que temia que a disponibilidade de livros 
iria levar à preguiça intelectual, levando à existência de menos estudiosos 
e de mentes mais preguiçosas. Mas o conhecimento escrito permitiu a sua 
preservação no tempo, de geração em geração, de século em século. 

 

“Quando a internet absorve um meio, o meio é recriado à imagem da 
internet.” 

“When the Net absorbs a medium, that medium is re-created in the Net’s 
image.” 

A internet influenciou os meios mais tradicionais. Nicholas dá como exemplo os 
oráculos nos noticiários televisivos ou as revistas e jornais que encolherem os 
seus artigos, criaram resumos dos mesmos... 

Alguns outros exemplos: a BBC News tem os seus artigos com parágrafos muito 
curtos, quase de uma frase só. A SIC Notícias também faz isso. No Instagram, 



muitos meios publicam notícias e conteúdo informativo em imagens com pouco 
texto ou carrosséis de imagens. Se os formatos de conteúdo do Instagram, das 
Stories aos carrosséis de imagens, permitem criar narrativas cativantes, 
interactivas e de consumo rápido, uma análise mais profunda dos temas está 
quase sempre dependente de links para o exterior da app. 

 

Enquanto que na indústria procura-se o sistema perfeito de eficiência, com 
tarefas repartidas e mecanizadas para maximizar, precisamente, a eficiência de 
produção, na internet procura-se o algoritmo perfeito. 

● A Google é a tecnológica que mais visivelmente está a trabalhar em 
algoritmos para sistematizar informação, refinando-os continuamente; 

● Ambiciona um sistema de pesquisa perfeito, que organiza toda a 
informação da web, tornando-a acessível e útil; 

● Diz Nicholas Carr que, na perspectiva da Google, a informação é uma 
espécie de comodidade, um recurso utilitário que pode ser minado e 
processado com a eficiência industrial; 

● Transformar o motor de busca numa inteligência artificial, tão inteligente 
ou mais inteligente que as pessoas – palavras de Larry Page, cofundador 
da Google, algures num discurso. 

 

A assunção mais fácil é que seríamos melhor ser os nossos cérebros fossem 
suplantados ou até substituídos por inteligência artificial. Mas, aponta Nicholas, 
esta ideia de que os nossos cérebros devem operar como máquinas, 
processando informação a alta velocidade, tem tudo a ver com os modelos de 
negócio das empresas que dominam a internet. 

É do interesse económico dessas empresas a nossa desconcentração porque, 
recolhem mais dados dos utilizadores, logo conseguem traçar perfis publicitários 
mais valiosos. Empresas como a Google não querem que leiam devagar, 
concentrados; querem que saltitemos de link em link. 

 

Ainda estamos para perceber como é que a longo prazo a internet nos vai 
afectar neurologica e psicologicamente. Alguns estudos, algumas teorias para já. 

 

“No mundo de 2001, as pessoas tornaram-se tão mecanizadas que a 
maioria das personagens humanas são na verdade uma máquina. Essa é a 
essência da profecia sombria de Kubrick: à medida que confiamos nos 
computadores para mediarem o nosso conhecimento do mundo, é nossa 
própria inteligência que se transforma em inteligência artificial.” 



“In the world of 2001, people have become so machinelike that the most 
human character turns out to be a machine. That’s the essence of Kubrick’s 
dark prophecy: as we come to rely on computers to mediate our 
understanding of the world, it is our own intelligence that flattens into 
artificial intelligence.” 

 

Aprofundar 

Nicholas Carr – What the Internet is Doing to Our Brains 
https://youtu.be/PF1JgIWbSlQ 

What the Internet is Doing to Our Brains https://youtu.be/cKaWJ72x1rI 

Nicholas Carr @roughtype https://twitter.com/roughtype 

The Shallows (nova edição) http://www.nicholascarr.com/?page_id=16 

New Dark Age: Technology and the End of the Future (James Bridle) 

O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano (André Barata) 

21 Lições Para o Século XXI (Yuval Noah Harari) 

https://youtu.be/PF1JgIWbSlQ
https://youtu.be/cKaWJ72x1rI
https://twitter.com/roughtype
http://www.nicholascarr.com/?page_id=16
https://www.theguardian.com/books/2018/jun/30/new-dark-age-by-james-bridle-review-technology-and-the-end-of-the-future
https://www.wook.pt/livro/o-desligamento-do-mundo-e-a-questao-do-humano-andre-barata/24075760
https://www.fnac.pt/21-Licoes-Para-o-Seculo-XXI-Yuval-Noah-Harari/a3158116

