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Resumo 
O presente trabalho dedica-se a um tema tão complexo quanto importante, a Normose 
Informacional, assunto ligado diretamente ao comportamento e as emoções do 
homem contemporâneo. A complexidade é inerente ao tema, posto que ele envolve a 
natureza da mente humana, de se conformar com as mais adversas situações achando 
ser normal, levando-nos por um labirinto no qual se cruzam as novas tecnologias e o 
excesso de informação. A importância, por sua vez, dispensa explicações, bastando 
salientar o papel das novas tecnologias da informação no cotidiano dos professores da 
Fatec Ourinhos. O estudo teve uma abordagem qualitativa, com a finalidade de 
compreender o fenômeno chamado Normose Informacional dentro de um contexto. 
Utilizou-se a descrição e a lacuna da realidade informacional das pessoas participantes 
do corpus dessa pesquisa, utilizando para isso, um questionário aplicado a sessenta e 
cinco (65) professores, por meio do qual foi possível entender os comportamentos mais 
comuns frente à sobrecarga de informações a que são sujeitos. A ordem dos capítulos 
procura estabelecer um caminho que parte de considerações de cunho tecnológico, 
percorre alguns problemas específicos da Normose Informacional e conclui 
apresentando algumas possibilidades de mudança de hábito no tocante ao uso de 
novas tecnologias. No entanto, cada capítulo é um universo próprio, que muitas vezes 
contém em si os três componentes acima, de modo que pode ser lido individual e 
separadamente. A Normose Informacional constatada nesses professores tem efeitos 
expressivos na concentração, produtividade e memorização almejada por eles. Conclui-
se que uma aproximação dos professores às teorias e abordagens sobre a Normose 
Informacional é relevante para um melhor aproveitamento do material encontrado e 
para minimizar comportamentos e sintomas patológicos frente o excesso de 
informações.  

Introdução 
Nos últimos anos tem-se vivido uma nova fase cultural e social em que impera a 
revolução da informática e dos meios de comunicação. Inserido nesse contexto, 
recebe-se muita informação todos os dias, e de acordo com Saber (2006), para 
conseguir sobreviver na sociedade atual, que sofre com o ritmo acelerado de vida, é 
preciso estar muito bem informado e mesmo assim, a ansiedade de saber cada vez 
mais e o medo de não conseguir acompanhar as transformações são constantes. 
Pessoas que lidam diariamente com grande quantidade de informação, essas, muitas 
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vezes desnecessárias para algum trabalho que o indivíduo está realizando, têm 
chances de desenvolver patologias relacionadas à avidez por informação. Como 
exemplo de pessoas que têm contato diariamente com informação em demasia, têm-
se os profissionais que lecionam no Ensino Universitário, uma vez que muitos deles 
não se dão conta de filtrar e gerir essas informações de maneira satisfatória. No 
referencial teórico foram abordados os seguintes temas: Conceito de Informação, 
contemplando a diferença entre dados, informação e conhecimento; Avanço da 
Tecnologia, que relaciona o início da Era Digital com a Revolução Industrial, passando 
pela criação e uso do transistor; Normose e sua variante, a Normose Informacional, 
tema central desse trabalho, tentando definir essa nova patologia; Reflexos da 
Normose Informacional, que arrola quatro efeitos pesquisados dessa nova patologia, a 
saber: Dificuldade de Concentração, Problemas de Inter-Relacionamento, Estresse e 
Ansiedade de Informação. Utilizou-se a metodologia qualitativa, com a aplicação de 
questionário, sendo entregue pessoalmente a todo corpo docente da FATEC de 
Ourinhos. Retornaram sessenta e dois questionários respondidos. O questionário 
encontra-se no apêndice desse trabalho. 

Metodología 
Uma vez que a sobrecarga de informações disponível pode fazer com que as pessoas 
se tornem ansiosas e ávidas por consumir mais e mais informação, a pesquisa 
qualitativa apresentou-se como melhor metodologia a ser aplicada nesse trabalho, 
pois segundo Barreto (2000, apud SABER, 2006, p.147): [...] é preciso levar em conta 
que por se tratar de excesso de informação, um fator que inviabilizaria a pesquisa 
quantitativa é que a unidade de medida da informação se mostra imprecisa e 
subjetiva. As pessoas têm capacidade de absorção de informação diferente umas das 
outras e o que é considerado excesso para alguém pode não ser para outro indivíduo. 
O mecanismo escolhido para detectar esse relacionamento do professor com a 
informação é a entrevista semipadronizada, composta por um questionário contendo 
nove perguntas objetivas, que consta nos apêndices desse trabalho, oferecendo assim 
abertura ao entrevistado para que ele possa revelar dados de interesse ao trabalho. A 
escala Likert foi utilizada nos questionários para mensurar e dividir os níveis de 
sobrecarga informação ao qual os docentes estão expostos diariamente. A seleção do 
público participante da pesquisa foi pautada na relevância do tópico da pesquisa 
consoante aquilo que representa ao professorado da FATEC de Ourinhos, não sendo 
considerado o fator experiência profissional nem a idade dos participantes. O corpo 
docente da FATEC Ourinhos contém sessenta e cinco professores, dos quais sessenta e 
dois receberam e responderam o questionário. Houve três abstinências, sendo uma 
por licença médica e duas por ausência do docente na unidade no período da 
pesquisa. Para dar conta dessa percepção, não poderiam ser definidas previamente as 
variáveis, muito menos apontar sua relevância. O viés da presente pesquisa é como o 
professor processa a informação a que tem acesso no seu dia a dia, ou seja, procura 
entender como os professores lidam com o excesso de informações em seus trabalhos 
acadêmicos e como se comportam diante de tal problema. Nesse trabalho lançou-se 
mão da pesquisa bibliográfica, que foi pautada em obras de renome, artigos, teses e 
dissertações online. 
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Resultados 
A vontade de se atentar aos últimos acontecimentos é tanta, que as pessoas passam a 
dormir menos, pensando que perderão algo ao parar descansar. É notório que o ser 
humano precisa de estímulo para sobreviver, mas o exagero ao contrário do se pensa, 
não é útil para absorção da informação. Nota-se conforme o gráfico acima que, a 
preocupação excessiva pelo trabalho é o que mais aflige os docentes, 51,61% dos 
entrevistados tem problemas ligados a isto, 40,3% tem ansiedade, 33,9% tem estresse, 
24,19% tem irritação, 27,42% tem fragmentações de sono e 17,74% tem dificuldade 
em administrar informações. Segundo Cortella (2013, p.42): Alguém que tem uma 
obsessão por algo, que só consegue se dedicar àquilo, seja só ao estudo, seja só a 
internet, só ao esporte, está com algum tipo de desvio e talvez alguma confusão de 
áreas de interesse, uma que nós temos que ter uma vida plurifacetada, isto é, que tem 
muitas facetas [...] Toda obsessão tem um nível de doença. Partindo desse ponto de 
vista, é necessário que o docente tenha a capacidade de visualizar novos horizontes e 
de ampliar suas capacidades, de modo que não tenha uma obsessão pelo trabalho, já 
que isso possa evoluir para uma patologia ainda mais grave. Todos os sintomas acima 
elencados são reflexos da Normose Informacional que sem alarido vai consumindo as 
pessoas, afetando a produtividade, concentração, enfim, prejudica o desempenho da 
pessoa como profissional e como ser humano. Weill (2014, p. 15) diz que aquilo que 
faz pensando ser normal é algo doentio e que causa “infelicidade e doença” nas 
pessoas. 

 
Gráfico 1. 

Sintomas mais apresentados pelos docentes na pesquisa. 

Conclusão 
O objetivo da pesquisa foi identificar quatro efeitos da Normose Informacional e como 
eles têm interferido no cotidiano dos professores da FATEC Ourinhos. Foi comprovado 
que a sobrecarga de informações é o fator condicionante dessa nova patologia, porém 
também se percebeu que a Internet aliada aos diversos meios de comunicação que o 
homem contemporâneo tem acesso cerceia a sua livre escolha de poder ler, ver e 
ouvir somente aquilo que lhe interessa. 
Os reflexos ligados à sobrecarga de informação, estresse, problemas de inter-
relacionamento, dificuldade de concentração, ansiedade é resultado de uma patologia 
ainda pouco conhecida, porém complexa, a Normose Informacional. 
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Entre os participantes da pesquisa, o dado mais relevante diz que 42% dos professores 
dizem dar conta de processar toda informação a que tem acesso, mas dados científicos 
que é impossível ao cérebro humano assimilar toda informação que chega até ele. 
Para Mello (acesso em 2014), da Unifesp, quem tem memória é o computador, o ser 
humano tem apenas uma vaga lembrança. É como se homem sofresse de dislexia 
informacional. 
Outro ponto de destaque é a sobrecarga de serviço que faz com que os professores 
tenham uma preocupação exagerada com o trabalho, ficando estressados por não 
conseguir acompanhar os acontecimentos seculares e desenvolver suas atividades 
pedagógicas. 
Por se tratar de um assunto relativamente novo, carente de estudos e pesquisas, 
torna-se inviável responder todas as questões que surgiram ao longo do trabalho, mas 
pode-se comprovar que o excesso de informações é um fenômeno com o qual 
somente a destreza daquele que faz uso das novas tecnologias o capacitará a filtrar 
informações fidedignas à sua procura. 
Ademais, notou-se que essa epidemia de informações atinge as pessoas de modo 
diferente, o que para alguns é excesso para outros pode não ser. Contudo pretendeu-
se contribuir para que haja êxito na busca, seleção e uso das informações, procurando 
dessa maneira minimizar as mazelas da Normose Informacional. É sugerido que cada 
pessoa deva se relacionar de forma consciente com o excesso de informações e a 
desenvolver meios eficientes de se consumir informação. É preciso desenvolver 
habilidades que normatizem a procura, o processamento, a filtragem e 
compartilhamento da informação, adotando em regime informacional. 
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