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Sobrecarga de estímulos está  
a fazer diminuir a capacidade  

de concentração e ameaça a 
criatividade e o raciocínio abstrato

Textos Joana Pereira Bastos Ilustração Mónica Damas

S
e não for interrompido, 
deverá levar cerca de oito 
minutos a ler este texto. 
Durante esse tempo, é pro-
vável que o seu telemóvel 
toque algumas vezes com 
mensagens de WhatsApp 
a cair, um email a chegar, a 
notificação de uma notícia 

num site de informação, da publicação 
de um amigo ou de alguém que siga 
numa rede social. É possível que receba 
uma chamada, que tenha a televisão 
ligada, o computador a funcionar e tal-
vez um smartwatch no pulso a vibrar. E 
mesmo que esteja interessado, é quase 
certo que não conseguirá chegar ao fim 
do artigo sem desviar a atenção mais do 
que uma vez. Vai acabar por levar mais 
tempo e reter menos do que se estives-
se focado. O mesmo acontece quando 
estamos a estudar ou a trabalhar, e os 
efeitos já se notam na produtividade. 
O cérebro não está programado para 
lidar com a sobrecarga de estímulos 
que a tecnologia fez explodir à nossa 
volta e a capacidade de concentração 
está a diminuir. “Estamos a assistir a 
um processo de degradação cognitiva”, 
alerta o especialista do MIT em Neuro-
ciências Earl Miller. 

“O cérebro humano evoluiu no sentido 
de procurar sempre nova informação, 
mas como se desenvolveu pela primeira 
vez num ambiente radicalmente dife-
rente, em que havia muito menos in-

O SMARTPHONE 
ESTÁ A MUDAR O 
NOSSO CÉREBRO

formação disponível, está programado 
para se focar só numa coisa de cada vez. 
Ou seja, é ávido por informação, mas 
não consegue gerir esta ‘inundação’ que 
existe hoje. É uma tempestade perfeita 
que está a resultar num decréscimo da 
capacidade de concentração”, explica 
ao Expresso o investigador do Departa-
mento do Cérebro e Ciências Cognitivas 
do MIT (ver entrevista).

A dimensão do decréscimo é difícil de 
avaliar, uma vez que a capacidade de 
concentração pode variar ao longo do 
dia e em função de vários fatores, como 
o cansaço, o stresse ou o tipo de tare-
fa. Conseguimos estar focados durante 
mais tempo numa atividade que nos dê 
prazer do que numa de que não gosta-
mos. Ainda assim, vários estudos têm 
apontado para uma diminuição do tem-
po médio de atenção. Uma investigação 
da Universidade da Califórnia sobre o 
efeito da distração na produtividade, por 
exemplo, monitorizou ao longo de uma 
década o tempo médio que um grupo de 
trabalhadores de escritório se mantinha 
focado numa atividade ao computador 
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e professores, divulgado  

esta semana 
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MELHORAR A CONCENTRAÇÃO

Travar as distrações
Se tiver o telemóvel ao lado, será difícil 
resistir à tentação de ver o que se passa 
de cada vez que vibra. Quando tem de se 
concentrar, o melhor é desligá-lo, assim 
como o smartwatch, por exemplo

Praticar mindfulness
Esta forma de meditação ajuda a focar a 
atenção no presente e a gerir o stresse. 
Tente parar todos os dias alguns 
minutos, fechar os olhos e concentrar-se 
na respiração e sensações do corpo

Fazer pausas
Intercalar o trabalho com períodos de 
descanso ao longo do dia é importante, 
já que a atenção tende a diminuir após 
algum tempo. 

Treinar o cérebro
Atividades como sudoku e jogos de 
memória são úteis do ponto de vista 
cognitivo. Pintar, tricotar, cozinhar ou 
dançar também são eficazes para 
relaxar e melhorar o foco

Estilo de vida saudável
O exercício liberta endorfinas, promove 
a criação de novas ligações neuronais e 
reduz o stresse. O sono também é 
fundamental. Recomendam-se 7/8 
horas de sono e pelo menos 150 
minutos de exercício por semana

QUATRO PERGUNTAS A

Earl Miller
Especialista do MIT em Neurociências

 P A capacidade de concentração 
está a diminuir? 
 R O que acontece é que há cada vez 

mais distrações à nossa volta e isso 
está a causar-nos dificuldades por-
que o cérebro não está bem equipa-
do para lidar com elas. O cérebro hu-
mano desenvolveu-se pela primeira 
vez num ambiente profundamente 
diferente em que havia muito menos 
informação disponível e qualquer 
informação nova podia ser crítica. 
Por exemplo, um barulho no meio 
do mato podia significar que um 
tigre estava prestes a saltar. Por isso, 
para se adaptar, o cérebro evoluiu no 
sentido de procurar sempre nova 
informação, mas está programado 
para se focar só numa coisa de cada 
vez. Ou seja, é ávido por informação, 
mas não consegue gerir esta ‘inun-
dação’ que existe hoje. É uma tem-
pestade perfeita que está a resultar 
num decréscimo da capacidade de 
concentração. 

 P Tem afirmado que estamos a 
assistir a um fenómeno de “de-
gradação cognitiva”.  Em que é que 
isso se traduz? 
 R Todas estas distrações encora-

jam-nos a tentar fazer multitasking, 
a desempenhar várias tarefas ao 
mesmo tempo. Mas, na realidade, 
não as fazemos ao mesmo tempo, 
estamos é sempre a alternar e isso 
tem um preço elevado. Quando mu-
damos de uma tarefa para outra, o 
cérebro tem de se reconfigurar. Ao 
regressar à tarefa anterior, tem de 
recuar para voltar ao ponto em que 
parou e isso leva tempo e causa er-
ros. Assim, em vez de gastar tempo 
precioso de processamento cerebral 
a pensar, gasta-se boa parte do tem-
po a mudar de tarefa, a retroceder e 
a corrigir erros. Além de reduzir a 
produtividade, diminui a qualidade 
dos pensamentos.  

 P Porquê? 
 R Os pensamentos complexos, a 

criatividade e a inovação surgem das 
conexões entre pensamentos. Quan-
do se tenta fazer multitasking, não se 
chega tão longe no pensamento por-
que o cérebro está constantemente a 
mudar e a recuar. É um desperdício 
de tempo que podia ser usado para 
permitir que os pensamentos fluís-
sem para novos caminhos. 

 P O que podemos fazer?  
 R O nosso cérebro é plástico. Muda 

com o uso, da mesma forma que um 
músculo se torna mais forte quando 
o utilizamos. Se praticarmos a “mo-
notarefa”, a produtividade melhora 
e haverá menor degradação cogni-
tiva. Mas para nos concentrarmos 
temos de fazer algum planeamen-
to. O melhor é guardar o telemó-
vel e o tablet, desligar os ecrãs de 
computador extra e o e-mail, se 
necessário. Não adianta tentarmos 
concentrar-nos numa única coisa 
apenas por força de vontade porque 
é demasiado difícil combater a sede 
do cérebro por novas informações. 
O melhor é evitar o impulso, remo-
vendo a tentação.  

antes de se distrair com outra coisa. A 
média baixou de três minutos em 2004 
para apenas 59,5 segundos em 2014. E 
de então para cá multiplicou-se o núme-
ro de ecrãs que nos rodeiam e de aplica-
ções que a todo o momento reclamam a 
nossa atenção.

Na prática, alternamos constante-
mente entre tarefas, interrompendo 
várias vezes o trabalho que estamos a 
fazer para ver uma notificação ou res-
ponder a e-mails ou mensagens. Mas as 
interrupções têm custos. Em média, o 
cérebro demora 23 minutos a recupe-
rar o nível de concentração que tinha 
antes de se desviar da atividade em 
que estava focado. E os erros tendem a 
aumentar. Um estudo da Universidade 
de Carnegie Mellon, por exemplo, con-
cluiu que os estudantes universitários 
que respondem a um exame ao mesmo 
tempo em que vão recebendo mensa-
gens intermitentes no telemóvel têm, 
em média, uma prestação 20% abaixo 
da dos colegas que fazem a prova com 
o telemóvel desligado. 

PENSAMENTO  
E CRIATIVIDADE EM RISCO   

“A capacidade de concentração está a 
degradar-se à custa desta necessidade 
de dividirmos a atenção por um número 
cada vez maior de estímulos à nossa 
volta. Ao dispersarmos, perdemos efici-
ência e baixamos a qualidade do nosso 
desempenho”, diz Pedro Alves, neuro-
logista do Hospital de Santa Maria e 
investigador do Laboratório de Estudos 
da Linguagem da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa.

Do ponto de vista cognitivo, o me-
canismo da atenção assenta em duas 
redes neuronais — a dorsal, que nos 
permite estar concentrados, e a ventral, 
que nos faz desviar a atenção sempre 
que aparece um estímulo relevante e 
inesperado. “As distrações constantes 
alteram a dinâmica natural entre estas 
duas redes. Quando estamos concentra-
dos, estamos muito menos recetivos aos 

“ESTAMOS A ASSISTIR 
A UM PROCESSO  
DE DEGRADAÇÃO 

COGNITIVA”, ALERTA 
UM ESPECIALISTA  

DO MIT EM 
NEUROCIÊNCIAS 

estímulos à nossa volta e até podemos 
não nos aperceber de sons ou de alguém 
que passa à nossa frente. Mas se toca 
o alarme de incêndio, por exemplo, 
paramos de imediato o que estamos a 
fazer para dar uma resposta rápida a 
essa situação. O problema é que, com o 
volume de estímulos a que hoje estamos 
expostos, a rede de atenção ventral, que 
devia ser ativada em situações relevan-
tes, está sempre a ser ativada, alterando 
o funcionamento da outra”, explica. 

 Não é apenas a produtividade que 
tende a baixar. É também a qualidade e 
complexidade dos pensamentos, alerta 
o neurocientista do MIT Earl Miller. 
“Os pensamentos complexos, a criati-
vidade e a inovação surgem das cone-
xões que se criam entre pensamentos. 
Quando se tenta fazer multitasking, 
não se chega tão longe no caminho 
do pensamento porque o cérebro está 
constantemente a mudar [de foco] e a 
recuar”, afirma.

Pedro Alves corrobora: “O raciocínio 
abstrato, o raciocínio lógico, a criati-
vidade ou o pensamento introspetivo 
exigem um ambiente calmo, de concen-
tração, que permite ao cérebro ir diva-
gando de ideia em ideia. A diminuição 
da capacidade de concentração pode 
pôr em risco estes domínios cognitivos 
que são fundamentais para a cultura 
e para a ciência.” Não é que o cérebro 
humano esteja menos ativo, ressalva. 
“Está é a mudar, embora ainda seja 
difícil avaliar as consequências deste 
processo a longo prazo.”

“NÃO AGUENTO MAIS”

Nos últimos anos, muito se tem discu-
tido o impacto da explosão tecnológica 
na geração de crianças e jovens que já 
nasceram rodeados de gadgets e ecrãs. 
Um dos estudos mais recentes, publica-
do em dezembro e realizado por uma 
universidade e por um hospital pediátri-
co do Ontário, no Canadá, acompanhou 
durante um ano 2036 crianças entre 
os dois anos e os 18 anos, concluindo 
que, independentemente das condições 
prévias, as que passavam mais tempo 
frente ao ecrã demonstravam mais sin-
tomas de ansiedade, depressão, desa-
tenção e hiperatividade.   Ainda assim, 
o neuropediatra Nuno Lobo Antunes é 
“prudente” em relação ao tema. “Não 
estou convencido de que seja seguro 
estabelecer uma relação direta entre os 
ecrãs e a capacidade de concentração. 
É verdade que a exposição do cérebro a 
certos estímulos que antes não existiam 
pode diminuir algumas capacidades, 
mas também pode melhorar outras. A 
questão é que ainda estamos a aprender 
a usar a tecnologia, que mudou profun-
damente o nosso estilo de vida”, diz.

 Certo é que nas escolas há sinais de 
alarme. Segundo o primeiro estudo 
nacional sobre a saúde psicológica de 
alunos e professores, pedido pelo Mi-
nistério da Educação e divulgado esta 
semana, 25% das crianças do ensino 
básico revelam problemas de concen-
tração e “distraem-se com facilidade”. 

No mundo profissional, também já 
é possível ver efeitos na saúde mental 
desta sobrecarga de estímulos gera-
da pela tecnologia, que contribuiu 
para aumentar os casos de ansiedade 
e stresse, ao intensificar a pressão 
para estarmos “sempre ligados” e 
disponíveis para várias tarefas em 
simultâneo. Atualmente, estima-se 
que 15% dos trabalhadores tenham 
sintomas de burnout, um estado 
de exaustão resultante do stresse 
laboral crónico que este ano, pela 
primeira vez, entrou na Classificação 
Internacional de Doenças da Organi-
zação Mundial da Saúde.

A psiquiatra Maria Moreno acom-
panha vários casos. “No meio profis-
sional há uma valorização cada vez 
maior da polivalência e do multitas-
king. Quantas vezes não verificamos 
a caixa de e-mail enquanto tomamos 
o pequeno-almoço, ao mesmo tempo 
que respondemos a uma mensagem 
do chefe no telemóvel e tentamos 
esclarecer uma dúvida do colega por 
videochamada, tudo isto com a tele-
visão ligada no noticiário? As notifi-
cações constantes e a informação ou 
pseudoinformação são disponibiliza-
das a toda a hora, a um ritmo impos-
sível de acompanhar. Este contexto 
gera ansiedade e cria menos espaço 
para a pessoa, para o autocuidado e 
para a reflexão”, diz.

A ausência de pausas e a intensida-
de do stresse “aumentam a chance 
de desenvolver doença”. Se se ar-
rastar no tempo, “são notórias as 
consequências da ativação neuroen-
dócrina constante”, provocada pela 
resposta fisiológica do organismo ao 
stresse, que tantas vezes resulta num 
estado de exaustão física e mental. 
“Atingi o limite. Não aguento mais”, 
dizem-lhe com frequência no consul-
tório. “Saber qual é o momento de 
parar é crucial. Nunca como hoje foi 
tão importante aprender a desligar e 
a dizer ‘não’.”
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