
VAMOS USAR A ESCRITA PARA MUDAR O MUNDO,
PELO MENOS O NOSSO!



TEMA DA SEMANA

A QUESTÃO DO EXCESSO DE INFORMAÇÃO NA ERA DA NTERNET



Vamos aprofundar os conhecimentos?

• LEITURA

REPORTAGEM: 

- Excesso de informações pode prejudicar memória e tomadas de decisões.
Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,excesso-de-informacoes-pode-prejudicar-memoria-e-tomadas-de-
decisoes,10000000331

- Excesso de informação na era digital requer discernimento para identificar o mundo real e o falso. 

Diante da velocidade da tecnologia da informação, é preciso ter clareza para ser capaz de filtrar dados reais dos 
falsos e saber escolher aqueles que são realmente confiáveis.

Disponível em:https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2018/12/10/noticias-saude,238577/excesso-de-
informacao-na-era-digital-requer-discernimento-para-identif.shtml

- ARTIGO : Os perigos do excesso de informação na internet
Disponível em: https://canaltech.com.br/comportamento/os-perigos-do-excesso-de-informacao-da-internet/

https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,excesso-de-informacoes-pode-prejudicar-memoria-e-tomadas-de-decisoes,10000000331
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2018/12/10/noticias-saude,238577/excesso-de-informacao-na-era-digital-requer-discernimento-para-identif.shtml
https://canaltech.com.br/comportamento/os-perigos-do-excesso-de-informacao-da-internet/


• VIDEO
Alerta de nova epidemia: estamos sofrendo de infoxicação

Você sabe o que é infoxicação? O termo criado pelo físico espanhol Alfons Cornellá em 1996
quer dizer: doença causada pela soma de informação com intoxicação. Essa doença se tornou uma
epidemia graças aos vírus que estão na internet, TVs, jornais, videogames e todos nós corremos o risco
de nos infectar. Com o excesso de notícias, a informação não é totalmente digerida e, por isso, sentimos
os sintomas como dispersão, estresse, ansiedade e outros.

Para falar sobre o termo criado há 20 anos e que, hoje, é ainda mais atual que nunca, Conella
conversa com Moisés Rabinovici e tenta responder: infoxicação tem cura?

Disponível em: https://tvbrasil.ebc.com.br/um-olhar-sobre-o-mundo/2018/08/um-olhar-sobre-o-mundo-06082018

https://tvbrasil.ebc.com.br/um-olhar-sobre-o-mundo/2018/08/um-olhar-sobre-o-mundo-06082018


- Como lidar com a sobrecarga de informações

Você, eu, e todas as pessoas que estão 
conectadas na internet temos o mesmo 
problema: o excesso de informações.

https://youtu.be/eb0KSmubkYo

https://www.youtube.com/watch?v=VTFNZ36Pl10

- Jornalismo TV Cultura
Celular no bolso, computador no trabalho, televisão em casa e 
todos sempre de olho no que está acontecendo ao redor. 
Segundo a medicina, o excesso de informações pode prejudicar 
o bom funcionamento do cérebro e causar danos à memória e 
às tomadas de decisões. 
Disponível em: https://youtu.be/konJQ2TAd-U

https://youtu.be/eb0KSmubkYo
https://www.youtube.com/watch?v=VTFNZ36Pl10
https://youtu.be/konJQ2TAd-U


• DIALOGO COM OUTRA ÁREA DO CONHECIMENTO

Manuel Castells, sociólogo espanhol, em seu livro "A sociedade em rede",
defende o conceito de "capitalismo informacional”. Nessa obra ele discute
questões relacionadas ao impacto das tecnologias da informação e da
comunicação em diversos âmbitos da sociedade. Trata-se de uma análise
das novas relações pessoais no mundo pós revolução industrial e os novos
formatos de mobilização e participação social na era da internet.

De acordo com Castells, vivemos em uma sociedade de informação
desinformada. Temos mais informação do que nunca, mas a capacidade de
processá-la e entendê-la depende da educação. Por um lado, temos
mundos de redes de informação, de meios que invadem o conjunto de
nosso pensamento coletivo, e ao mesmo tempo pouca capacidade de
educação das pessoas para entender, processar, decidir e deliberar. É o que
o autor classifica como era da informação desinformada.


