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O EXCESSO DE INFORMAÇÃO
NA EMPRESA E NA ESCOLA

Ninguém duvida dos benefícios que a tecnologia da informação
tem proporcionado. Acessar, em tempo real, informações sobre quase
tudo que existe no mundo e poder estabelecer contato direto com as
fontes de informações representa uma drástica mudança de paradig-
ma na sociedade. Por outro lado, o maior acesso à informação tornou
visível a parte submersa do iceberg: há informação demais e tempo
de menos.

O excesso de informação pode ser percebido através da grandiosi-
dade dos números que os fatos nos mostram:

- Mais de 1.000 novos títulos de livros são editados por dia em
todo o mundo.

- Uma só edição do jornal americano The New York Times contém
mais informações do que uma pessoa comum recebia durante toda a
sua vida há 300 anos (Revista Veja, de 5 de setembro de 2001).

- Atualmente, existem mais de 3 bilhões de páginas disponíveis
na internet.

- Estão em circulação mais de 100 mil revistas científicas no pla-
neta.

- Há 15 anos, a televisão brasileira tinha menos de dez canais.
Hoje, tem mais de 100 e, daqui a dez anos, estima-se, terá mais de
400.

Para que possamos entender melhor a questão do excesso de
informação, tomemos um exemplo prático e real. Se um estudante
universitário que sabe ler apenas em português e inglês resolve rea-
lizar uma pesquisa aprofundada sobre o tema crianças hiperativasjrá
deparar-se com o seguinte:

-178.820 páginas na internet (até 30 de julho de 2004);
- 6.884 artigos científicos publicados nas revistas da área da saúde

nos últimos 12 anos;
- 4.748 artigos científicos publicados em revistas da área de edu-

cação nos últimos dez anos;
-1.387 artigos e matérias de jornais e revistas informativas (só em

português), publicados nos últimos cinco anos;
- 557 livros (sendo 32 em português e o restante em inglês).
Diante desses números, não é preciso muito esforço para per-

ceber que, se o estudante não estiver preparado para o trato com a
informação, tenderá a ficar extremamente ansioso, sem saber por onde
começar seu trabalho.

Informação pode ser definida como tudo aquilo que reduz a
incerteza. Partindo dessa premissa, o que vivemos hoje não pode-
ria ser definido como a Era da Informação, uma vez que temos uma
explosão de dados e fatos que, isoladamente, não têm significado e não
produzem compreensão. Sem isso, não reduzem a incerteza e,
portanto, passam a ser não-informação.

Se o indivíduo não consegue desenvolver mecanismos de cole-
tar e transformar dados e fatos em informação, de nada vale ter aces-
so a miríades de fontes desses dados. Ao contrário, é possível que
essa enxurrada de não-informação que ele recebe diariamente acabe
dificultando ainda mais sua tarefa de transformar tudo isso, primeiro
em informação útil, e depois em conhecimento aplicado.

Outra questão pertinente quanto à utilidade da jnformação é a
capacidade de o indivíduo dar aplicabilidade a ela. É muito comum
pessoas matraquearem, de forma tecnicamente correta, sobre como
se faz para resolver determinada situação e, no instante seguinte,
mostrarem-se totalmente ineptas para aplicar suas soluções em um
contexto mais elaborado. Em uma simples analogia com a pedagogia
convencional, vemos que, mesmo nas escolas mais bem-sucedidas,
a maioria dos bons estudantes (freqüência assídua, notas altas e re-
conhecimento dos professores) não demonstra compreensão adequa-
da dos conceitos que aprenderam na escola. Eles falham em resolver
problemas que são formulados de maneira ligeiramente diferente
daquela em que foram formalmente instruídos e testados. Aí reside a
grande deficiência de nosso modelo de ensino: o preparo do aluno para
dar aplicabilidade ao conhecimento é muito limitado.

Ansiedade de informação

Segundo Richard Wurman, autor do livro Ansiedade de infor-
mação, este é o resultado da distância cada vez maior entre o que
compreendemos e o que achamos que deveríamos compreender.
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Com medo de ficar desatualizado e tentando acompanhar as mi-
ríades de teorias preconizadas pelos gurus do conhecimento, muitas
pessoas começam a desenvolver sentimentos de ansiedade e frus-
tração, em conseqüência da incapacidade de absorverem toda a
quantidade de informações que julgam necessária.

Para a psiquiatria, a ansiedade surge em decorrência da superes-
timulação que não pode ser descarregada por meio da ação. No caso
da ansiedade de informação, ela pode resultar tanto do excesso como
da carência dela. O que conta para a gênese da ansiedade é como nos
sentimos perante a informação ou a falta dela.

Há um círculo vicioso comum para todos aqueles que ficam ansio-
sos na busca de informações. Quanto mais informações obtêm, mais
se envolvem com novas fontes da mesma informação, o que gera ainda
mais ansiedade.

É comum as pessoas se sentirem intimidadas
e impotentes frente à quantidade de informações
existente à sua volta, e buscarem, portanto, mais
e mais informações, na vã tentativa de suprir suas
inseguranças.

O problema é que tais sentimentos de impotên-
cia agravam os sintomas de ansiedade que, por sua
vez, reduzem a capacidade de aprender, gerando
mais ansiedade e fechando o círculo vicioso.

O mal-estar começa com a sensação de que
tudo está acontecendo mais rápido do que se con-
segue assimilar. Executivos costumam ficar angus-
tiados, pensando que os outros estão obtendo mais
informações, lendo mais livros e revistas - livros
e revistas certos -, utilizando softwares melhores,
enquanto eles estão ficando para trás.

Segundo Wurman, são várias as situações
que costumam provocar ansiedade de informação:
não compreender a informação; sentir-se asso-
berbado por seu volume; não saber se uma certa
informação existe; e não saber onde encontrá-la.
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O excesso de informação como elemento de
dissociação cognitiva

Manter a capacidade de se concentrar e fixar a atenção, selecio-
nando os estímulos e informações que interessam, tornou-se o grande
desafio desta era do conhecimento.

A tentativa de apreender muitas informações ao mesmo tempo
prejudica a capacidade de fixação mnemônica dessas informações e,
conseqüentemente, a consolidação do aprendizado.

A nossa capacidade de reter e consolidar estímulos e informações
é limitada, mas nossa percepção não. Isso possibilita que a pessoa se
ocupe com várias coisas ao mesmo tempo, mas com perda da capaci-
dade de processar adequadamente o que está fazendo.

Nossa percepção do mundo é simultânea, mas nossa ação é
seqüencial; se a pessoa não estabelecer prioridades, não conseguirá ter
um bom desempenho.

Não são apenas as informações provenientes de livros, revistas,

jornais e websites que estão causando ansiedade e problemas. Os
e-mails e os telefones celulares começam a entrar no rol dos ele-
mentos potencialmente nocivos ao bom desempenho cognitivo dos
profissionais ansiosos.

E-mails

Os e-mails, que representam um marco sem precedentes na fa-
cilitação da comunicação humana a distância, estão se tornando um
elemento que rouba muito tempo e gera ansiedade nos profissionais
mais suscetíveis.

Recentes pesquisas mostraram que um executivo norte-ameri-
cano recebe, em média, de 35 a 120 e-mails diários, dependendo
da função e tipo de atividade que exerce. Tomando como base 50
e-mails diários, pelo menos 35 deles são de informações inúteis,
repetitivas ou não solicitadas (spams). Estima-se que o executivo gaste
de 45 a 60 minutos de seu tempo diário com esse tipo de e-mail.

Celular

Já o telefone celular, importante elemento de facilitação da comu-
nicação just-in-time, também tem se mostrado, nas mãos dos mais
ansiosos, um causador de dissociação cognitiva.

Conforme explica Renato Sabattini, neurocientista da Unicamp,
quando toca o celular e a pessoa interrompe repetidamente uma ta-
refa que estava realizando, isso automaticamente inibe os circuitos
cerebrais que estavam sendo formados para que a informação fos-
se decodificada. Ao iniciar outra atividade, como falar ao celular, o
cérebro vai ter que formar um novo circuito. Esse vaivém, que é muito
desgastante, pode causar lapsos de memória e dificultar a absorção e o
processamento das informações que estavam em curso.

Deixar-se levar pela avalanche de informações é uma das fon-
tes de danos ao cérebro. Mas não a única. Não concluir as tarefas
começadas pode ser muito pior. Atualmente, o telefone celular pas-
sou a ser um dos principais elementos geradores de permanentes
interrupções nas atividades dos executivos.

A Síndrome do Excesso de Informação

A Síndrome do Excesso de Informação ainda não é uma doença.
Considerada isoladamente, ela faz parte dos componentes do estresse
associado ao trabalho. Mesmo assim, ela já começa a apresentar carac-
terístjcas próprias.

À medida que a ansiedade no trato com a informação vai crescendo,
o nível de estresse vai subindo, com conseqüências mais graves para
o nosso organismo. Começa com desordens do humor, aumento da
irritabilidade e continua com a dificuldade para adormecer e distúrbios
da memória, até chegar a níveis elevados de estresse e desenvolvimento
de um comportamento neurótico.

É importante ressaltar que a origem do problema está na incapaci-
dade das pessoas em lidar com o excesso de informação, e não, obriga-
toriamente, na quantidade de informações.

Profissionais, pressionados por chefes, gurus, consultores e ou-



tros mais vivem com a sensação de que não são capazes de assimilar
todas as novidades em sua área, nem de lidar com todas as informa-
ções que recebem. O sentimento de obsolescência profissional é o que
predomina.

Não satisfeitos em curtir sozinhos suas angústias, muitos pro-
fissionais acabam transmitindo-as para seus filhos. Já são comuns
depoimentos como o do jovem Ricardo Zalem, de 15 anos, que fre-
qüenta um colégio de ensino médio, estuda inglês e espanhol, pratica
voleibol, faz academia e tem aulas semanais de informática e violão.
"Eu só queria ter tempo para fazer mais coisas, queria que a semana
tivesse dez dias e que o dia tivesse 36 horas", diz Ricardo, candidato
aos efeitos da Síndrome.

Processos de degeneração precoce da memória, que antes só
apareciam em pessoas com mais de 50 anos, agora são encontrados
em pessoas com idade entre 20 e 40 anos. Especialistas do Grupo de
Estudos em Linguagem da USP acreditam que tal fato se deva ao
excesso de informações e estímulos que bombardeiam nosso cérebro
diariamente. São informações cada vez mais rápidas, provenientes
dos meios de comunicação, do telefone celular e, principalmente, da
internet. O problema acomete principalmente executivos e profissionais
workaholics, que precisam estar sempre bem informados.

Um dos principais sinais de início da Síndrome é a dificuldade
para se "desligar" das atividades diárias, mesmo estando fora delas.
Exemplo: em casa, no final de semana, na companhia da família ou
diante da TV, você não consegue tirar da cabeça o relatório que faltou fa-
zer, o livro que gostaria de ter lido no fim de semana e não leu ou aquele
dado do gráfico da companhia que não ficou bem compreendido.

Tomada de decisão

Outra seqüela do excesso de informação é a dificuldade na toma-
da de decisão. A imensa quantidade de informações disponíveis para
tomar como base cada vez que é necessário decidir sobre algo faz com
que o indivíduo se sinta cada vez mais inseguro. Ele fica com a sen-
sação de que ainda poderia obter mais algumas informações que lhe
dariam mais embasamento. Além de tudo, o tempo para reflexão vai
ficando cada vez mais escasso, cedendo lugar para o tempo gasto na
absorção de mais e mais informações.

Segundo Richard Wurman, a tomada de decisão vai se tornando
mais crítica na medida em que aumenta o volume de informações, por-
que muitas pessoas encaram as decisões com apreensão, uma vez que
elas implicam eliminação de possibilidades.

A tomada de decisão, por sua vez, está profundamente relaciona-
da com a capacidade de realização prática ou efetiva de algo. Talvez
seja por isso que o indeciso tenha baixa capacidade de realização.
Deve advir desse fato o dito popular segundo o qual, se você reunir
cinco intelectuais em torno de um projeto prático, terá tantos "senões" e
considerações que dificilmente conseguirá concretizá-lo.

Lemos muito, mas aprendemos pouco

A busca, seleção e leitura de informações devem ser precedidas
do estabelecimento de objetivos bem definidos. Ou seja, antes de ler

qualquer coisa, você deve responder às seguintes perguntas:
- Por que eu estou lendo este texto?
- Para que servirão essas informações?
- Qual o significado dessas informações no meu contexto profis-

sional ou devida?
- Como e com o que posso associar essas informações de forma

a compreendê-las com mais profundidade?
- Como posso dar aplicabilidade prática a essas informações?
No mínimo, a resposta a essas perguntas nos ajudaria a organizar

nosso tempo e nosso processo de aprendizagem. Mas também ajudaria
a dar a noção de sentido e prioridade ao que fazemos, de forma que,
certamente, passaremos a rever a quantidade e a qualidade das infor-
mações que processamos.

A leitura de qualquer tipo de informação deve ser sucedida por um
período de reflexão quanto ao significado do material lido. O processo de
reflexão exige análise, associação, contextualização e
síntese, de forma que ele não só pode proporcionar
a criação de conhecimento original, como também
pode auxiliar no processo de fixação mnemônica do
conteúdo.

Sem isso, teremos a sensação de estarmos absor-
vendo muito, mas, na verdade, estaremos aprendendo
pouco.
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Como podemos lidar melhor com a informação

O Cosmograma, técnica desenvolvida pelo pes-
quisador brasileiro Waldo Vieira, é um excelente ins-
trumento de auxílio ao pesquisador, no que se refere ao
trato com a informação.

Vieira define o Cosmograma como "a planilha téc-
nica para determinação valorativa das realidades do universo através da
associação máxima de idéias (visão de conjunto)".

A utilização da técnica do Cosmograma proporciona ao pesqui-
sador obter uma mega-síntese da realidade pesquisada, através do
entrecruzamento de informações e da análise minuciosa dos fatos.
O Cosmograma permite:

- compreender a interdisciplinaridade dos fatos cotidianos;
- ampliar a visão de conjunto dos fenômenos existenciais;
- aumentar a criatividade, obtida através da acumulação de

achados (informações), somada ao processo de correlacioná-las
sucessivamente (associação de idéias);

- a identificação da essência por trás de fenômenos específicos.

Ryon Braga é editor da Revista Linha Direta, presidente da
Hoper Educacional, empresa especializada em consultoriade marketing e
planejamento estratégico para instituições de ensino e co-autor
dos livros Marketing Educacional e Planejamento Estratégico para
Instituições de Ensino.
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