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Resumo 

 

Como o cérebro humano realiza a tomada de decisão é um assunto de amplo interesse 

científico atualmente, especialmente após o lançamento em 1994 do livro “O Erro de 

Descartes” de António Damásio, nesse clássico o autor levanta questões sobre como a emoção 

está intrinsecamente relacionada com a razão, segundo Damásio: “Razão embotada e 

sentimentos deficientes surgiam a par, como consequência de uma lesão cerebral específica, e 

essa correlação foi para mim bastante sugestiva de que a emoção era um componente integral 

da maquinaria da razão.”  

O estudo tem como objetivos avaliar os processos cerebrais envolvidos nas tomadas de 

decisão morais, tanto na vida real quanto em ambientes virtuais, e comparar esses processos 

entre pessoas muito adeptas e pouco adeptas ao uso de redes sociais. 

Estão sendo aplicados nos alunos da PUCRS questionários IAT (Internet Addiction 

Test) para determinar nível de uso de internet. Com base no resultado desse teste 

selecionaremos 20 pessoas com alto uso de internet e 20 com baixo uso, de modo que essas 

pessoas serão submetidas a um exame de ressonância magnética funcional (RMf) do cérebro 

enquanto são expostas a situações cotidianas em que precisam fazer uma escolha moral. Será 

posteriormente feita a comparação dos processos cerebrais utilizados para a tomada de 

decisão nos dois grupos.  

O estudo se encontra em fase de aplicação de questionários, até o momento o 

questionário foi aplicado a 114 alunos da PUCRS, esses alunos foram estratificados em 4 

grupos conforme o escore no IAT, o qual vai de 0 a 100 pontos máximos, com valores 
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maiores indicando maior uso de internet. Desses 114, 38 pontuaram entre 0 e 19, 70 

pontuaram entre 20 e 49, 6 pontuaram entre 50 e 79 e nenhum pontuou entre 80 e 100.  
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