




 Falta de interesse? 

 Falta de disciplina? 

 Falta de tempo? 

 Falta de dinheiro? 

 Excesso de atividades? 

 TV? 

 Games? 

 Educação? 

VILÃO 



 “O Google nos faz mais burros?”  

 A forma pela qual buscamos informação nos 
convida à superficialidade; 

 Muita informação disponível; 

 Muitas distrações dentro das informações; 

 A forma com que buscamos informação está 
reestruturando nosso cérebro; 

 As pessoas estão perdendo a capacidade de 
concentração por mais de poucos minutos. 

NICHOLAS CARR, RENOMADO 
ESCRITOR EM LONDRES 



A forma pela qual 
adquirimos informações 

está mudando 



PROBLEMA 



OU SOLUÇÃO? 



“...nós não apenas somos 
aquilo que lemos, mas 
somos como lemos.” 

Maryanne Wolf, 
 diretora do Centro de Pesquisa em Leitura  

e Linguagem na Universidade de Tufts 



 Mensagem de texto; 

 Mensagem do facebook; 

 Whatsapp; 

 Emails; 

 Secret; 

 Skype; 

 Notificações diversas. 

SOMOS DISTRAÍDOS 
CONSTANTEMENTE 





“Quando alimentamos nossa 
mente dessa forma ela perde a 
capacidade de interpretação e 

passa a ser apenas um 
decodificador de informação. A 

forma como recebemos 
informações ao longo dos anos 

reorganiza nossa mente em todas 
as outras áreas de nossa vida..” 

Maryanne Wolf 



Concentração normal 
 a 15 a 20 minutos 

 

Ivan Tyrrell, fundador e diretor do jornal 
britânico de psicologia, Human Givens 





A concentração pode ser vista como 
um tipo de transe, quando o cérebro 

busca evitar distrações isolando o 
ambiente externo, enquanto foca em 
um objetivo específico, de forma que 
possa retirar dele o máximo possível. 

Esse fenômeno ocorre mais facilmente 
quando emoções estão envolvidas 

Joe Griffin, escritor e psicólogo na Irlanda 









Gerador de realidade  
(criatividade)  



O que era difícil passa a ser comum.  



O que era difícil 
passa a ser 

comum.  



O que era difícil 
passa a ser 

comum.  



 Situações familiares 

 Fácil de entenderem 

 Fácil de relembrarem 

PARÁBOLAS 



 



 Situações familiares 

 Fácil de entenderem 

 Fácil de relembrarem 

 Emoções 

PARÁBOLAS 



 


