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Meu amigo Carlos Nepomuceno escreve - em sua excelente coluna sobre informática - que se
tornou um "ansioso por informação". Quando acorda, antes mesmo de escovar os dentes, já
está com a mão no mouse e, ao chegar em casa, o tempo entre o barulho da maçaneta da
porta e o do teclado é de menos de 30 segundos.
Carlos cita um estudo da Universidade da Califórnia, para garantir que cada ser humano
produz 800 MB de informação por ano. Os dados em meios magnéticos no planeta dobraram
em quatro. E vão crescer 30% a cada um. Mais: segundo Peter Large, do livro "A Revolução do
Micro revisitada" (ainda inédito no Brasil), nos últimos 30 anos produziu-se um volume de
novas informações maior do que nos cinco mil anos precedentes.
Diante disso, CN tomou uma decisão radical: resolveu desligar o micro de trabalho no fim de
semana e depois das 19h nos dias úteis. "Estou evitando, no horário de folga, receber novas
informações, que podem me deixar nervoso" - confessa. "ICQ e e-mail no fim de semana, nem
pensar!"
Corro o risco de transferir o meu cachê para o Carlos, mas continuo citando: "Ficamos
entorpecidos, passivos e pouco receptivos devido a um empanturramento de dados que não
conseguimos transformar em informação por não dispor do tempo e dos recursos necessários".
Isso é de Saul Wurman, autor do livro "Ansiedade de Inform@ção", da Editora Cultura.
Continua: "A grande era da informação é, na verdade, uma explosão da não-informação", pois
"informação deve ser o que leva à compreensão". Mchael Crichton, autor da "Vida Eletrônica",
também não lançado ainda em português, afirma que "o que as pessoas realmente querem é
significado, não fatos. Somos bombardeados com bits de dados isolados e sem contexto".
E Theodore Roszak, no livro "O Culto da Informação", também inédito por aqui, completa: "a
mente pensa com idéias, não com informação". Assim, finaliza o Carlos - que também é (bom)
poeta: "lazer é preciso, navegar nem tanto".
Pois agradeço a esse companheiro por ter-me fornecido toda essa informação com tanto
significado. E - por ter copiado quase todo o seu texto - tive um pouco mais de folga, nesse
fim de semana, para ver, por exemplo, a chuva cair, da janela do meu estúdio na Serra.
PENTEADO, J. Roberto Whitaker. Ansiedade. JRWP - J. Roberto Whitaker Penteado,
Rio de Janeiro, dez. 2003. Disponível em: <http://www.jrwp.com.br/artigos/leartigo.asp?offset=345&ID=184>.
Acesso em: 21 out. 2009.

