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Uma das avaliações que em muitas circunstâncias se torna provocativa ao longo da vida é o 
quanto podemos, e devemos, saber. Com o crescimento da velocidade dos meios que nos dão 
acesso às informações foi criada, inclusive, uma expressão para caracterizar este sintoma. Ela 
tornou-se conhecida como a "tecnoangústia."  
 
O excesso de informação provoca a angústia típica dos tempos atuais e leva à conclusão de 
que, às vezes, saber demais é um problema.  
 
Como curiosidade vale registrar que uma edição de fim de semana do jornal "New York Times" 
contém mais informação do que uma pessoa comum poderia receber durante toda a vida na 
Inglaterra do século XVII. Todos os anos são produzidos 1,5 bilhão de gigabytes em 
informação impressa, filmes ou arquivos magnéticos.  
 
Atualmente existem mais de 2 bilhões de páginas disponíveis na internet. Até o início dos anos 
90 a televisão brasileira tinha menos de dez canais. Hoje há mais de 100 emissoras no ar, em 
diversas línguas, com especialidades diferentes.  
 
Por trás desses elementos, há um fenômeno mais geral. Países, empresas, escolas e famílias 
estão se rearticulando em outros modelos numa velocidade nunca vista. Mudar é um inferno 
para a maioria das pessoas. Mais infernal ainda é a sensação de que o mundo está girando 
mais rápido do que podemos acompanhar.  
 
Segundo o escritor americano Wayne Luke "o mal estar de nosso tempo é a inadequação, o 
sentimento opressivo de que as outras pessoas estão fazendo as coisas certas, lendo os livros 
que contam e usando os computadores e programas mais modernos enquanto nós estamos 
ficando para trás na carreira ou nos relacionamentos."  
 
Aos 65 anos, o americano Richard Saul Wurman -que é arquiteto por formação, construiu 
prédios, foi empresário, organizou eventos e durante muitos anos foi cartógrafo, mas 
considera que só atingiu o sucesso quando resolveu criar sua própria profissão, a de arquiteto 
da informação. Desde então escreveu mais de 75 livros sobre os mais variados assuntos, de 
medicina ao mercado financeiro; sobre animais de estimação e turismo.  
 
Diz ele que seu segredo é não saber absolutamente nada em relação ao tema sobre o qual vai 
escrever. Assim, tudo que descobre é o que interessa à maioria das pessoas. Para ele "num 
mundo em que as pessoas são cercadas de informações por todos os lados, não saber nada 
sobre certos assuntos pode ser tão importante para a saúde mental quanto o silêncio o é para 
a música."  
 
Mas não são apenas as pessoas que nunca usaram um computador que podem ficar ansiosas 
com os efeitos das mudanças tecnológicas. As notícias frequentes sobre os incríveis avanços 
da tecnologia provocam ansiedade entre todos nós.  
 
Em certas áreas, os conhecimentos de uma pessoa podem ficar ultrapassados em seis meses. 
E um dos setores mais atingidos por estes avanços tecnológicos é o da própria tecnologia. Esta 
área não apenas usa tecnologias para desenvolver produtos e serviços, mas também investe 
pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. O aspecto mais difícil da "tecnoangústia" 
consiste em aceitar o fato de que precisamos mudar. Depois disso, será preciso encontrar 
maneiras de superar os medos que nos impedem de realizar as mudanças que nos permitirão 
ter êxito com a tecnologia -e não apesar dela.  
 
Segundo os estudiosos do tema esta não é a primeira vez que o mundo vira de "cabeça para 
baixo" como resultado da evolução da tecnologia. A transição da sociedade agrícola para a 
sociedade industrial, no início do século XIX, resultou em avanços tecnológicos. Um exame das 
cartas, diários pessoais e jornais, escritos e publicados na época, mostra que, a cada onda de 
mudanças, as pessoas ficavam mais e mais ansiosas.  



 
Primeiro, houve o êxodo rural com a entrada das novas tecnologias no campo, pois estas 
reduziam a necessidade de mão-de-obra agrícola. O trabalho nas fazendas foi desaparecendo 
à medida que novas indústrias, como a têxtil, criavam empregos nas cidades.  
 
Posteriormente alguns empregos urbanos também iam desaparecendo na medida em que as 
novas indústrias criadas pela tecnologia descobriam maneiras novas e mais eficientes de 
produzir bens. Mas hoje, ao analisarmos o resultado final -que é a melhoria do padrão de vida 
dos países industrializados -dificilmente poderíamos dar total razão àqueles que eram contra 
as mudanças tecnológicas.  
 
Caso este tema lhe provoque interesse, examine e reflita sobre as questões abaixo, elaboradas 
como sintomas típicos de quem está sofrendo a angústia da informação, extraídas do livro 
"Ansiedade da Informação", de Richard Wurmann " Por mais esforço que faça, não consegue 
sentir-se atualizado com o mundo a sua volta. Sente-se culpado cada vez que olha para a pilha 
de jornais, revistas e o volume de e-mails recebidos que não conseguiu ler. Fica abatido 
quando uma pesquisa na internet resulta num documento de dezenas de páginas, pois acredita 
que, se não ler todas elas, não saberá tudo o que deve sobre o assunto. Acena 
afirmativamente, sem convicção, sempre que alguém menciona um livro, um filme ou uma 
notícia que você, na verdade, nunca ouviu falar. Acha que o problema é seu e não do 
fabricante quando percebe que não consegue seguir as instruções para montar um aparelho 
que comprou. Cerca-se de aparelhos digitais na esperança de que a simples presença deles a 
sua volta ajude a torná-lo uma pessoa mais adaptada à alta tecnologia. Sente-se 
envergonhado quando tem de dizer 'não sei', mesmo que a pergunta se refira à sucessão no 
Nepal ou ao novo programa de correio eletrônico da Microsoft."  
 
Enfim, aqui estão mais algumas reflexões sobre um dos fatores que pode aumentar a 
ansiedade e estresse das pessoas. Pense, reflita e analise. Caso algumas destas questões 
possam ter utilidade, não se constranja em usá-las. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 
 


