




Conhecirnentollnforrnc1~60 
Sinonímia e/ou diferencia~áo? 

Armando Malheira da Silva 

Introduçáo 

Recorrer a um dicionário ou a uma afamada enciclopédia para im- 
portar definições dignas de consenso e de credibilidade é solução difícil 
de recusar, quando o tema em análise se joga numa boa colocação da 
semântica dos termos e das noções axiais. No caso vertente, podenamos 
até levar esse recurso a um extremo aceitável recolhendo contribuições 
diversas da Filosofia à Sociologia da Ciência e à própria Ciência da In- 
formação. enquanto disciplina académica -~ emergente, povoada por um 
crescente número de textos fundamentadores do ponto de vista 
epis&mJ.igico e conceptual. 

Mapear fórmulas e definições será sempre vantajoso como pon- 
to de partida para reflexões e para análises que visam construtiva- 
mente um saltogualitativo, um almejado avanço teórico-prático, e se 
é certo que, por razóes de contenção verbal, prescindimos aqui de 
um exaustivo itinerário retrospectivo, não poderíamos desperdiçar o 
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potencial ilustrativo da assaz citada e usada fórmula de Bertram C. 
Brookes (1980)L: 

Que exprime a passagem de um estado de conhecimento k (S) para 
novo estado de conhecimento K (S+6S) através de um acréscimo de 
conhecimento 6K extraído de um incremento de informação 61, indican- 
do 6s  o efeito dessa modificação no estado inicial de conhecimento. 

Nesta fórmula, e na respectiva explicação verbalizada, emerge uma 
concepção empínca e evolucionista de conhecimento, estado de conhe- 
cimento e informação, aceite sem dificuldade, nem contestação por di- 
versos autores, de diferentes formações e latitudes2. E, sem desprimor 
para quantos têm seguido essa via, talvez possamos referi-los a todos 
através de Yves Le Coadic que em seu livro de bolso, tido como o instru- 
mento puf de consagração3, explicou a fórmula de Brookes num item do 
capítulo primeiro -Informação e conhecimento - nestes termos: 

Nosso estado (ou nossos estados) de conhecimento sobre determi- 
nado momento é representado por uma estrutura de conceitos ligados por 
suas relações: nossa 'imagem' do mundo. Quando constatamos uma defi- 
ciência ou uma anomalia desse(s) estado(s) de conhecimento, encontramo- 
nos em um estado anômalo de conhecimento. Tentamos obter uma infor- 
mação ou informações que corrigirão essa anomalia. Disso resultará um 
novo estado de conhecimento (LE COADIC, 1996, p. 9-10). 

' Para uma mais facil descodificaçao da f6rmula esclarece-se o seguinte: K= conhecimento; S = estado 
anterior de canhecimen1o;dK = conhecimenlo acrescido; e dl = incremento da inlormaç80. 
' Vem a propbsito referir o impacte que a teoria dos ires Mundos de Karl Popper. com destaque para a 
identificação da 3* Mundo dos objectos senslOeis ou palpaveis. com os documentos (a DocumentaCão), tem 
tido em certos segmenlos dos tebricos e academicos da Ciencia da Informaçdo. Trata-se de uma posiçao 
positivista redutora que visa dar consistencia as abordagens em C.I., mas redunda. em nossa opiniao, num 
esforço equkoco e anacr6nico. 

Abreviatura de Presses Universitaires de France que com sua extensa e inintenupta colecçao Que saisje? 
vem lançando e consagrando na universal e inlinda arvore do Saber humano uma mirfade de artes e ciencias. 
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E, lido isto, não surpreende que o m e s m o u d i c  tenha definido 
n&m~&irscomo sendo: 

Um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numerica), oral ou 
audiovisual. A informação comporta um elemento de sentido. c um significado transmiti- 
do a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial- 
temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Essa inscrição é feita graças a um 
sistema de signos (a linguagem), signo este que é um elemento da linguagem que 
associa um significante a um signifcado: signo alfab6tic0, palavra, sinal de pontuação. 
(LE COADIC, 1996, p. 5). 

Definição que es-belece uma.sinonímiaentreinfam-~ão e conhe- --" ~ .- 

cimento. -,. e expele para diferente plano a teoria clássica da informação 
matemática da comunicação de Claude Shannon4, geralmente usada e 
abusada pelos autores que inscrevem suas abordagens no campo estrito 
da Ciência da Infoimação e não apenas da Informática ou da Telemática, 
onde, obviamente, a teoria de Shannon tem desde o início aplicação ca- 
tiva e obrigatória. 

Brookes e Le Coadic fvtam-se tanto nas acepções dicionarizadas de 
conhecimento, tais como: faculdade de conhecer, de ter informação; ma- 
neira de compreender, de perceber; o que se adquiriu pelo estudo ou prá- 
tica (LAROUSSE, 1997: vol. 7, 1911); como nas de infamação -acção 
ou efeito de informar, de se informar; indicação, explicação, esclareci- 
mento dados sobre alguém ou algutna coisa; comunicação social, instru- 
mento de transmissáo de um conhecimento, [que] tem como objectivo 
dar a conhecer ao grande público as notícias e os factos recentes 
(LAROUSSE, 1997: vol. 12, 3782). E os dois termos se entrelaçam se- 
manticamente ao nível diiâmico e generalizado do senso comum. Aliás, 
pode adiantar-se já que a produção teórica em tomo da problemática do 

' Isaac EPSTEiN (1988: 7) esclarece num livro de slnlese o seguinte: Esre é enlao o carãler dual da 
InIormacao: w r  um lado a TI e uma teoria aue define a Niformacao como variedade. cuia auanfidade maxima , . . 
ocorre na oesordem ou cslaoo cadeco. Por ourro a proprio perccpç3o segundo a leona gesldllica. so C 
posslvel na medda da emergencia de uma lorma que. v41,i 3 luz dos conceilos da TI. é lorma j~sramenlc 
porque contém menos variedade e ponanlo menos informaçao do que o estado cadlico 
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conhecer e do informar tem interagido linearmente com o modo como a 
maioria das pessoas assimilou e usa estes conceitos, o que C~atura l  e 
perfeitamente justificado. 

No entanto, um aprofundamento exigente do binómio conheci- 
mento/informação implica a incursão exploratória por outras vertentes, 
sem que tenhamos de sair, para já, das obras amplas de referência, ou 
seja, sem que tenhamos de abandonar como trave de apoio as enciclopé- 
dias ou, mais precisamente, a inovadora Enciclopédia Einaudi que in- 
clui, no seu volume 41, um importante verbete sobre Conhecimento e 
no volume 34, dois textos-chave sobre Cogniçúo e Processos Cognitivos. 
Neste mesmo volume, Informaçúo, Erro e Comunicaçúo formam a tríade 
dos verbetes iniciais. 

Uma leitura cuidada de tais textos obriga-nos a passar do 
sincretismo, intensamente praticado no nosso quotidiano existencial e 
societal, para uma destrinça racionalizada das ideias, dos conceitos e das 
noções empregues para representar5/explicar situações concretas ou 
temas/problemas maduramente formalizados. Por outras palavras: obri- 
ga-nos a passar para a esfera da produção intelectualizada com os seus 
pólos seminais e irradiadores na literatura filosófica, ensaística e cientí- 
fica, nos centros culturais, nas universidades e nos centros/laboratórios 
mono ou interdisciplinares de pesquisa. 

Conhecimento, cognição e informação 

Voltemos, pois, aos textos da Einaudi e à opção aí consagrada de 
separar por verbetes e volumes diferentes Cognição de Conhecimento e 
detenhamo-nos, de imediato, naquilo que Fernando Gil, a dado passo de 
sua análise histórico-filosófica do Conhecer, sinalizou, confrontando-nos: 

* Reoresentar aoarece como o wimeiro verbete (autoria. Fernando Gil) do volume 41 da EncicIoDedia Einaudi 
inic~rãndo o se& nie n a i p  caiegor lar  (~crnanio GII. ~ l a s r  rca(&r5einanoo G ): As oposi~&s (Fernanoo 
G i )  nienmr (Fernando G,IJ: Conhecer If ernãndo G I): Clencia oisc.pl.nar e ciencia caiegora (Fernando G I): 
Oisciplnas (Fernando GIJ: Conrroversia (Fernlndo G ) :  e Encrcloped'a ( A  hedo Saisãnol. 
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E Ilcito invocar uma harmonia na medida em que a cogniçao 6 o principal dispositivo 
adaptativo do homem - mas é tudo. Ora. muito para alem disso, tambem se procura aqui 
uma conformidade das estruturas cognitivas do sujeito com o plano da ciencia e da 
escola, como se a sociedade modema representasse a expressa0 acabada da nature- 
za. Em resumo, dentro de um horizonte de possibil~dades numa paisagem epigenética, 
a ideia moderna do conhecimento escolheu uma trajectória e uma só. A escola 6 o seu 
primeiro agente e a psicologia significa, de algum modo, a sua teorizaçao involuntária. 
Não pode haver uma visao desprevenida, inocente, do conhecimento, não plasmada 

.' desde sempre pelo universo cognitivoda sociedade moderna (GIL. 2001: vol. 41.277). 

O que Gil sublinha, alertando-nos, é a relação indissolúvel da vi- 
gente ideia de c ~ & o d e n l i d a d e ,  não sendo possível 
separar a acção de conhecer das práticas racionalizadas de estudar, de 
aprender, de criarheproduzir ciência, de governar, de permutar e 
rentabilizar bens materiais e até de encarar o divino. Mais ainda: Gil 
avisa-nos que conhecer é um processo construído e em construção num 
tempo e num espaço civilizacional próprios, permeável a variações 
subjectivas e enáticas de acordo com diferentes premências contextuais. 
Prevenção fundamental que nos ajuda a compreender a circularidade 
entre senso comum e ciência, porquanto em ambas as instâncias encon- 
tramos a matriz moderna e optimista do conhecimento - um saber raci- 
onal e cumulativo que gera progresso e felicidade, que distingue radical- 
mente o ser humano do "reino animal e natural" onde ele emerge. > 

Deslizamos, enfim, para o "nó górdio" onde é possível validar a 
fórmula de Brookes e desconfiar dela! Com efeito, a afirmação de um 
conhecimento que se desenvolve por estados sucessivos e cada vez mais 
enriquecidos pelo incremento inevitável e natural de informação, encer- 
ra, em si, a essência da Modernidade tal como a podemos caracterizar e 
pensar criticamente hoje. E consagrar esse modo de "ver" o conheci- 
mento nada tem de ingénuo, como nada tem de objectivo (decorrente da 
quimérica objectividade-fétiche dos positivistas), mas tem tudo de ins- 
trumental e de necessário - a fórmula apareceu num longo artigo de 
Brookes dedicado à análise e à demonstração Iógico-discursiva da Ciên- 
cia da Informação (CI). O objectivo do autor impõe-se no meio de uma 
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impressionante cascata de elementos e de argumentos que reforçam uma 
herança e ajustam-na a um novo desafio. A herança convoca a presença 
fundadora de Paul Otlet (OTLET, 1997, p. 446-447), "pai" da Bibliogra- 
fia e da Documentação ou da "Ciência da Ciência" como os 
documentalistas espanhóis, parafraseando abusivamente Derek J. de Solla 
Pnce (PRICE, 1973), tanto gostam de enfatizar6; e o desafio pôs-se a 
partir de 1945 consumando-se na Revolução Informacional, segundo 
Jean Lojkine, (LOJKINE, 1999) ou na Sociedade da Informação (impac- 
to das Tecnologias da Informação e da Comunicação na vida social e 
económica) de Daniel Bell e sucedâneos (LYON, 1992), hoje em dia 
convertida também em Sociedade do Conhecimento. Herança e desafio 
enquadram completamente o esforço e a finalidade de Brookes, confe- 
rindo-lhe um cariz indelevelmente corporativo e particularista. 

Para Brookes e para todos os defensores modernos da CI, cuidar 
(analisar, classificar, ordenar, conservar e difundir) rigorosamente da 
informação é a garantia infalível de um maior e melhor conhecimento. 
É, afinal, a certeza legitimadora do papel social insubstituível dos profis- 
sionais da informação (bibliotecários, documentalistas, arquivistas e 
gestores de informação). Um papel social comprovado na prática quoti- 
diana dos mais diversos sectores. Mas ... Há alguns mas que alimentam 
e multiplicam a desconfiança relativamente a uma fórmula que parece 
tão óbvia e tão certa! 

Em primeiro lugar e trazendo de novo à colação a fórmula em pau- 
ta, vejamos a patente sinonímia de SK e de SI, na medida em que só há 
incremento de informação porque existe um processo em curso de cna- 
ção/evolução de conhecimento/saber, ou seja, um conhecimento inscn- 
to ou gravado, como ensina Le Coadic, soma-se à capacidade humana 
(interna) de conhecer, enriquecendo-a e quanto mais conhecimento se 

Basta citar o modo como Sanchez Belda deline a Ciencia da Documeniacão: es ta aclividad Que oira Y se - - ~  - ~ ~ 

desen,uel,c en torno a 10s oocumenros que les Iiace cumplir su misibn de luenres de conocimienlo (c:l. 
LOPEZ YEPES. 1993: 33). E 2cresceniar o seg.lnte: Esra acl8vidad I<er,e cualro fases a) Localiracibn y 
reunibn dc tos documenlo,; DJ Reqirlro. exftacc16n de nolmc~as. orden~cún y cl~siCcacion. c) Dilusibn de Ias 
noticias o nocioner tomunicac~6n: en suma; d) Conservacibn de 10s documenfos recogidos; y quien 
busca, recoge, despoja, ordena. claslfica, difunde y conserva los documenfos es e1 documenlalisla (cit. 
LOPEZ YEPES. 1993: 33). 

Organização e Represenlaçao do Conhecimenlo - Georgele M. Rodrigues e 11za L. Lopes (orgs.) 



29 

tem, mais informação se produz, e ela por sua vez mais reforça o valor 
6K através do resultado final (e sempre reiniciável) - K (S + 6S), ex- 
pressão sinóptica de um novo e mais rico estado de conhecimento. Mas 
se informação é sinónimo de conhecimento, porque preciso de estabele- 
cer uma subtil, mas importante diferença entre eles? Para atender - não 
se encontra outro motivo - a uma exigência de "iealidade" formada por 
livros, por discos, por filmes, etc., em suma, por um conhecimento 
registado e extemalizado que contribui para modificar o conhecimento/ 
saber anterior ao momento histórico em que esse registo, essa 
extemalização e sua consequente difusão ocorre. Mas eis que um exem- 
plo arrancado à vida de todos os dias irrompe perturbador: um poema 
memorizado na mente de um ser humano é diferente (possui palavras e 
sentido diferente) do mesmo poema registado através da tecnologia da 
impressão a tinta numa folha de papel? Esta angustiante pergunta pode 
fazer vacilar a autonomização de 61 e remete para preconceitos 
etnocêntricos que a antropologia a partir do séc. XIX operacionalizou 
mostrando-nos povos "primitivos" portadores de Iíngua falada e não 
escrita, dotados de capacidade de conhecer e de incrementar 
limitadamente informação (oralizada) para um novo estado de conheci- 
mento (fechado na comunicação directa e personalizada). 

Vejamos, em segundo lugar, outro problema muito menos subtil e 
muito mais flagrante: com que fundamento categórico pode reduzir-se 
conhecimento a um saber especializado e confinado ao trabalho 
laboratorial e intelectual do cientista modemo? Admitir a evolução/pas- 
sagem de um estado de conhecimento a outro, novo e mais rico, decorre 
apenas de uma concepção de ciência que não tem paralelo fácil nos mais 
diversos géneros de produção intelectual e discursiva. Concepção de 
ciência e de técnica que justifica a empregabilidade e a utilidade social 
de profissionais que, ao longo do séc. XX, ganharam crescente impor- 
tância auxiliando professores e alunos nas Universidades, auxiliando ci- 
entistas e engenheiros em Laboratórios públicos e privados, auxiliando 
gestores em médias e grandes empresas. E o peso efectivo e simbólico 
da documentação científica cresceu tanto que a cienciometria ou o estu- 
do quantitativo da actividade científica (subsumida em outras designações 
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comuns - bibliometria e infometria) com suas leis e dados estatísticos 
tomou-se o core primeiramente da Biblioteconomia/Documentação e, 
mais recentemente, da C.I., credibilizando-a como ciência mais ou me- 
nos "dura" (CALLON, 1995). Mas será isso possível? É sabido que Derek 
Price ajudou a fundar uma disciplina híbrida, situada a meio caminho 
entre a História e a Sociologia da Ciência, impulsionando, por 
arrastamento inevitável, a documentação científica que José Maria López 
Piííero associou à investigación en torno a un modelo teórico de ias 
necesidades y de1 empleo de lu información por parte de Ia comunidad 
científica (LOPEZ PIGRo, 1973: 19), mas também é lembrado pelo 
mesmo López Piííero que En e1 polo opuesto está situada lu actitud de 
10s que esperan que e1 analisis estadístico y sociométrico de ia literatu- 
ra científica -junto a 10s demás aspectos de ia "ciencia de lu ciencia" - 
se convierta en una pancea que permita un estudio "realmente objeti- 
vo" de Ia realidad científica. Un estudio que anule, por innecesarios, 
todos 10s enfoques tradicionales o "humanísticos" y que esté, por 
supuesto, a1 margen de toda a contaminación ideológica. A través de 10 
que hemos expuesto creo que ha quedado claro, por e1 contrario, que e1 
nuevo campo tiene tantas implicaciones ideológicas como qualquier 
otro (LOPEZ PINERO, 1973: 17-18). Ou seja: os dados estatísticos ca- 
recem de ser interpretados e a interpretação nunca é neutra, nunca esca- 
pa a uma contaminação mais ou menos subjectiva. E o pior, se tivermos 
em conta os esforços de Brookes e dos praticantes entusiastas da 
cienciometria, é que essa interpretação não cabe dentro do espaço 
epistémico da Documentação ou da C.I. porque a História da Ciência e a 
Sociologia da Ciência a reivindicam como sua operação exclusiva, pois 
a elas cabe a superior tarefa de compreender e de explicar, servindo-se 
do trabalho "automático" das contagens de citações, das palavras e das 
referências bibliográficas distribuídas por anos a que bibliotecários e 
documentalistas pacientemente se devotaram. 

Vejamos, em terceiro lugar, uma extensão do problema anterior: qual 
a autonomia teórico-metodológica do trabalho do documentalista/ 
cienciometrista em relação ao historiador ou ao sociólogo da ciência? Pare- 
ce ser nenhuma! E, no entanto, o documentalista, herdeiro da função 
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consuetudináiia do bibliotecário, tem por missão classificar, ordenar, des- 
crever para tomar acessível e conservar documentos (livros, revistas, ma- 
nuscritos, etc.), missão que não se confunde com o trabalho de qualquer 
cientista (das ciências "exactas" às sociais e humanas). Exibe, assim, uma 
especificidade técnica e p~ática que justifica nitidamente uma actividade 
profissional bem delimitada, embora não induza a sólida e rápida aproxima- 
ção a parâmetros consensuais de ~ i e n ~ c i d a d e .  Este é, porém, um tópico 
inesgotável do debate epistemológico que sai fora do escopo aqui visado. 

Vejamos, por isso, em quarto e último lugar, a extensão de um ou- 
tro problema exposto mais atrás: falar da faculdade de conhecer, de ob- 
ter informação, de compreendei; de perceber o mundo que nos rodeia 
pode ser, como muitas vezes é, um exercício "abstracto" subsumido pela 
noção de cultura (subentenda-se a ".eruditaU ou elitista) ou pela função 
do intelectual em sentido amplo (onde cabe além do homem/mulher de 
letras, o cientista, o agitador social e político, etc.), mas não deve sê-10 
no quadro de uma abordagem mais profunda. É que o conhecer prende- 
se com a cognição e com os processos cognitivos, podendo distinguir-se 
deles. E ao prender-se com a cognição mergulha raizes nas "entranhas" 
da irracionalidade humana, no universo desconhecido, fantástico e fas- 
cinante das emoções posto recentemente em evidência por psicólogos, 
como Daniel Goleman (GOLEMAN, 1996)', ao postularem a inteligén- 
cia emocional e pelos neurocientistas, como António Damásio, ao pro- 
clamarem o erro de Descartes (DAMÁSIO, 1995)8, ou seja, a impossi- 
bilidade de separar espírito do corpo, de separar emoção, razão e cére- 
bro humano - esse nosso íntimo arcano! 

' A fundamental tese do A. e que hã uma estreita e intensa interacção da mente racional com a emocionalidade, 
podendo esta ser activamente modelada por aquela e vice-versa. 

Na oarle final de seu livro o A. esboca esta estimulante e laoidar slntese: Os laclos oue aoresenleirelalivos . , 
as shsaçbes e a raz.90, junlamcnlc com outros qoe dlsculi ;cerca da inlerl.gac30 entre o cerebro c o corpo 
propr,imenle dlo. da0 8pao a .dela m8,s geral com a qual abri o 1,vro: que a CompreensJo cabal da mente 
humana requer a adopi8o de uma perspécliva do organismo; que ndo sd a menle tem de passar de um 
cogilum não Ilsico para o domlnio do lecido bioibgico, como deve lambem ser relacionada com lodo o 
organismo que possui cgrebro e corpo inlegrados e que se enconlra plenamenre inleractivo com um meio 
ambienle flsico e social. No enlanlo, a menle verdadeiramente incorporada que concebo náo renuncia aos 
seus nlveis mais refinados de luncionamenlo, aqueles que constituem a sua alma e o seu esplrila. 00 meu 
ponro de visla, o que se passa e que a alma e o esplnio. em loda a sua dignidade e dlmensdo humana, sao 
os eslados complexos e Bnicos de um organismo (Cf. DAMASIO, 1995: 257). 

Armando Malheiro da Silva 



Temos, pois, de voltar à cognição e aos processos cognitivos antes 
de passarmos a algumas definições operatórias de informação e fechar- 
m o s  este já l ongo  p r i m e i r o  ponto reservado a u m a  propedêut i ca  
desconstrução do binómio e m  pauta. 

Segundo António Bracinha Vieira a cognição inc lu i  um conjunto 
d e  processos que, integrados e m  centros neivosos, possibil i tam a um 
organismo animal orientar o seu comportamento de fo rma adaptativa 
perante as variações d o  ambiente e m  que se situa: 

De facto. se um animal se encontra basicamente adaptado ao seu mundo. podem sobre- 
vir, neste, alteraçóes, a breve ou a longo prazo, que motivam o indivíduo a produzir uma 
resposta expressa em comportamento - específico ou individual - susceptível de neutra- 
lizarosefeitos da mudança, assegurando a homeostase interna eextema e as condiçCes 
doseu bem-estar. Em raras especies, dispõem os indivíduosde aparelhos neuropsíquicos 
capazes de avaliar as relaçbes causais dos fenbmenos de modo a modificá-los em 
beneficiopr6prio (VIEIRA, 200, p. 296). 

Acrescentando mais adiante o seguinte: 

O estudo da cognição compreende a analise dos sistemas, órgãos e processos de 
integração sensorial, percepção e resposta motora adequada, e da histdria natural de 
todos estes processos. A capacidade de "aprender", como os behaviouristas a enten- 
dem, é fundamentalmente mnésica; no processo de condicionamento operante, a facul- 
dade de decidir vantajosamente constitui o único momento realmente cognitivo, e ainda 
assim ditado pelo efeito fisiolbgico (e psicológico) do reforço positivo ou negativo, que 
reflecte a opçaopremeditada doinvestigador e conduza opçãocom base em imperati- 
vos pulsionais-emocionais do sujeito que "aprende" (VIEIRA. 200, p. 298). 

E termina o seu verbete c o m  um i t e m  sugestivo e sintético - Trans- 
missão genética e transmissão "memética" d e  conhecimento -, podendo 
ler-se a dado passo: 

O homem dispõe de tres registos de aprendizagem, interligados como três ordenadores 
de informação funcionando a m o s  diferentes de processamento de dados: a espécie. a 
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cultura e o indivíduo. Em todos eles, a cognição é uma sobreestrutura apical emergente 
de um fundo tlmico-emocional. Biologicamente, a cognição desenvolveu-se para çatisfa- 
zer "questoes" postas (as populações de hominídeos) a um nível pre-racional. A inteli- 
gencia e os seus veículos evoluíram para a resolução biocultural de problemas especl- 
Ecos. As própfias formulaçõesverbais contem em germen estados apetenciais (enunci- 
ados e hipóteses) e actividades consumatórias (argumentação e demonstração), de 
onde a hipótese de uma etologia lingulstica, como props Norbert Bischoff [1989]. Os 
enunciados verbais seriam a lranscnção cognitiva de motivaçoes e apetencias e a pro- 
cura de vias consumatórias para os objectivos davontade (VIEIRA, 2001, p. 311). 

É fácil concluir, portanto, que a cognição é uma "sobreestrutura" 
genotipica modelada e desenvolvida fenotipicamente. Uma "sobreeshutura" 
abordável através de alguns tópicos básicos e essenciais: a percepção, a 
memória, os modelos conexionistas, a representação mental, a controvérsia 
sobre a imagem mental, as representações proposicionais, os esquemas, os 
guiões, os protótipos, a resolução de problemas, o raciocínio, o raciocínio 
dedutivo, o silogismo, o raciocínio indutivo, a cognição social e o desenvol- 
vimento cognitivo (marcado, de forma perene, pelo contributo teórico de 
Jean Piaget). E dada a impossibilidade de nos determos aqui sobre cada um 
deles, destacamos com a preciosa ajuda de Jorge Correia Jesuíno, psicólogo 
cognitivista, apenas este tópico: 

As representações mentais podem ser classificadas em representaçoes analógicas, 
baseadas na percepção, e representação proposicionais, baseadas no significado 
[Anderson, 19901. Exemplo de uma representação analógica 6 uma imagem men- 
tal. As representaçoes proposicionais são mais abstractas, semelhantes lingua- 
gem, com a qual todavia não se devem confundir. A representação proposicional 
refere-se ao conteúdo abstracto, aos conceitos subjacentes a uma situação 
(JESUíNO. 2001, p. 324-325) ." 

E uns oarduralos a frente o mesmo autor esclarece: Uma urooosicao 6. seoundo Anderson 119901. a mais . < . ,  . . . 
pequena unidade de conhecimenlo sobre a qual 121 scnrido cnunnor um julzo vcrdadciro ou Ialso Numa 
analise proposic~onal s6 o signlicado do acontccimCnt0 C rcprcscntaoo. Os detatnes n30 Cssenciais na0 siio 
represenlados. As represeiaçdes proposicionais enquanlo represenlaçoes menlais consliluem assim o 
cddigo bdsico, a "Ilngua menlis" ou menlales: na designaçao de Fodor 1197.51. no qual todas as actividades 
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Ao retermos e enfatizarmos este tópico, temos em vista o porquê 
de definição de Informação, citada mais adiante, que parte da noção 
psicossomática de representação (mental codificada), decisiva para uma 
resposta à questão que colocamos no subtítulo deste texto. 

Na trajectória desenhada e explorada até ao momento pelas 
neurociências e pelas ciências cognitivasfO, não pode ser esquecido o 
contributo de Bruno Lussato, professor do CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Métiers de Paris), injustamente desprezado pelos 
teóricos recentes da Documentação e da Ciência da Informação. A sua 
TIP - abreviatura de Teoria de informação psicológica - surgiu em res- 
posta a um reducionismo erguido como resposta a esta crucial questão: 
Em que consikte pois a informação? Lussato pôs a permnta e sumariou 
um início de resposta: 

Tantoa nivd dasmAquinas como dos sistemasflsims, estecmitofoidurantemub tempo 
bastatevago (rei-ao d a r e a W ) e p t a t r a m t e a M a  da 

caçoes. Assim a enbopa foi chamada " infmçao" perdendo-se muitas vezes de vista a 
çisnipimeirado\rocátxllo. Edereduáwiimtraduziu-sepwwnmwcessoprabdas 
f a m u l a ç ó e s q u a ~ s m d o m l ~ ~ m e n t e  doquahh&querewhou, 
pwexemph, paralelamenie as suas aquis4$es, os limites da teocM dássii da infwmação, 
apiiidaà estéocaehavaliaçãodasobms&artenwneadamentemplanodasemãntica. (..) 
A d o p t a m a q u i u m a p o s i ç à o t o t a l ~ e ~ . ~ a m o s a i n f ~ p w c d 6 g i n > m o  
umareaiiiadeespecm. DehiJaemoçcomoocwitwdo~x>ssivel&rossocampo&comci- 
&ia. w seja,oconjuntodasrepr~çóeç (LUSSATO, 1995, p. 154-155). 

Um dos desafios assumido por Lussato foi o de compreender e de 
explicar a produção e leitura da "obra de arte" dentro da TIP e ao desen- 

cognir/as sao processadas Tais reprerentaqOes sdo abstractas e relerem se a objectos c rel~çbcs conceptuals 
o qde nAo depende de qualquer ingudgem natural ori de qualquer modahdade sensorial MJS. sendo universais 
e independentes dos sentidos, comoespecificar a sua natureza? Essa especiliaqçdo faz.se em lermos de 
um sistema lógico - 'c~lculo de predicados" (JESUINO, 2001: 327). 
'O A tltulo meramente introdutbrio veja-se GANASCIA. 1999 e VIGNAUX, , 1995. 
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volver, com detalhes vários, os seus aspectos aplicativos expendeu a 
"tese" da info~mação "dura" e da informação "mole": 

Consideremos as cadeias de informação muitas vezes experimentadas e que consis- 
tem em transmior uma mensagem pessoa a pessoa até voltar novamente ao seu primei- 
ro emissor. Quando esta mensagem consiste numa serie de algarismos a deformação 
e geralmente menor que quando 6 composta de informações deelevado grau de slntese, 
como uma notícia política. Esta informação depois de ter corrido de boca em boca, 
regressará muitas vezes deformada a tal pontoque será completamente irreconhecível 
para o seu emissor. Podemos portanto considerar a informação com fraco grau de 
síntese como informação dura, pouco susceptlvel a deformaçóes quer durante a sua 
transmissao quer quando 6 retida. Pelo contrário a informação com alto grau de síntese 
é uma informação mole que se deforma mais facilmente. (...)Chegamos assim a dois 
extremos. Por um lado. a informação dura convém as exigencias de uma expressão 
sem ambiguidade, mas esta informação, .?I medida que endurece. torna-se menos "con- 
ceblvel" ou "representável". E assim que, em úllima análise, a ciencia pode parecer um 
teatro de sombras, segundo a expressão de Albert Einstein, uma teoria operacional 
eficaz mas "inimaginável". Ao contrário, existe uma informação infinitamente mole: a 
informação artlstica. Só o facto de transformar esta informação de alto grau de slntese 
numa informação de grau mais fraco para a transcrever numa fase abstracta, modifica- 
a e altera-a profundamente (LUSSATO, 1995, p. 194-195). 

A luz da proposta teórica de Lussato, somos confrontados com 
a informação humana, operativa no campo da consciência através de 
uma complexa "malha" psicológica de representações, que absorve 
por inteiro a noção filosófica e culturalista de conhecimento e pres- 
supõe necessariamente a cognição e seus processos. Significa isto 
que em um certo nível - diríamos instrumental, ou seja, produção de 
saber nas instâncias sócio-cultural, científica e artística - e s  
considerar conheciment~~~~~çáo-s0~1~-e~actamen~tggmesmo, 
ou seja, ocorre sinonímia. E~qunntm~a.m&o~gm&ico, . -que_ .- "- 
implica . , a ~ g c ç , ã o ,  sujeit(!:.meio __&ente .e. socia!,_hLuma..dife_- 
ciação orgânica . e- funcional. Sinonímia e/ou dijerenciação? Bruno 
Lussato parece ter dado a sua resposta. 
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E, não há dúvida, que com ele o modo de definir informação so- 
freu uma vincada inflexão psicologista e sistémica, sendo interessante 
confrontá-la com mais um punhado de definições. 

Para Norbert Wiener a informação é: 

O conteúdo daquilo que está em mudança com o mundo exterior, na medida em que nos 
nos adaptamos a ela e aplicamos nele os resultados da nossa adaptação. (...) Viver 
eficazmente@vivercom uma informaçào adequada (WIENER, 1993). 

E para o canadiano Derek de Kreckhove, discípulo e continuador 
de McLuhnan, a informação é a chave da economia, ela é: 

Aúnica substanciaquecrescecomo uso (...).estamosperanteurna economia de abun- 
dancia. Esta economia s6 ira ter efeitoquando a infraesbutura pemior realmente oacesso 
universal que acontecera, naturalmente ou a força, e quanto mais cedo melhor, Noentanto, 
podeser necessária umarevoluçãosocial e política (KERCKHOVE, 1997, p. 95). 

Wiener parece justapor a informação à processualismo cognitivo 
(essencialmente adaptativo), enquanto Kerckhove salienta o seu valor 
estratégico e económico. 

Recusando uma definição, Anthony Wilden, no seu imprescindí- 
vel verbete do volume 34 da Einaudi, propós-se cobrir todos os sentidos 
e aplicações do termo/conceito de Informação, lembrando logo à parti- 
da sua significação etimológica - dar estrutura ou forma (do grego eudos 
ou morphé) à matéria, energia ou relação - e acrescentando: o conceito 
de informação alarga-se hoje a dois sentidos recentemente surgidos e 
relativamente específicos (WILDEN, 2001, p. 11). Um primeiro sentido 
é estritamente técnico ou tecnológico, cingindo infoimação a uma quan- 
tidade mensurável em bit (binary digit) , conhecida através da informa- 
ção métrica da teoria clássica (combinatória e estatística) de Claude 
Shannon. E um segundo sentido remete para uma abordagem diversa: 

Que pode, p e m ,  s4r-seda pirneira noscaçosem queseja aplicável, m a t e c e ,  pw 
e x ~ , ~ l o g l ~ & ~ o & h f m a ç a o m e d i a n t e & e m a s a ~ s , m m o a m m u -  
nicaçáo via radar ou sat4iie. O segundo senodo 6, p&m, sempre qualiitho antes de ser 
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qua~ovO,como&fado&veriasw(apesar&hido,aquanodadeéum~& .ao 
sentido~~\serva,muitomaisdoqueosenodo 

dotem'I rA~' ' .  'JAsdwmaCãoaprm- 
se-nosemeçbuturas, foimas, mo&, figuraseconfiguraçbes; emideias, k i s  e íddos; em 
l ~ , ~ e [ c o n e s ; r o ~ e n a m e r c a d a i a ; e m  ;em 
sinais. sgn~~~, signihntes e símbolos; em geçtos, posições e conteúdos; em frequ&ias. 
entwiaçóes, ritmos e inkxbes; em presenças e aus@ncias; em palavms, em acções e em 
*,emvisóese~smos.~aqanizaçáodaprópiavariedade(WILDEN,2001,p. 11). 

Wilden sucumbiu, assim, à legitima tentação enciclopédica de abar- 
car todos os sentidos, furtando-se a uma análise crítica e a uma posição/ 
opção face à tamanha e sincrética variedade! ... 

Numa l i a  muito próxima da explorada por Bruno Lussato, estão 
os autores de Das "ciências" documentais à ciência da informação (SIL- 
VA; RIBEIRO, 2002) que definem esta como: 

O conjunto estruturado de representações mentais codificadas (slmbolos significantes) 
socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer suporte 
material (papel, filme, banda magnetica. disco compacto. etc.) e, portanto, comunicadas 
deforma asshcrona e multidireccionada (SILVA; RIBEIRO, 2002.37). 

Esse conjunto estruturado de representaçóes mentais e codificadas 
remete para o que atrás ficou dito por Bracinha Vieira a respeito e 
condensa uma variedade de aspectos, um plural geno e fenotípico, 
subsumido pela "realidade" informacional que os referidos autores não 
hesitaram em postular. 

A Informa~áo como Fenômeno e processo 
individual e social comunicado e transformado 

A definição transcrita evidencia, também, um pressuposto impor- 
tante e diverso do adoptado por Wilden: o termo informação fica amar- 
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rado a um conceito operatório concebido para caracterizar um fenómeno 
e um processo que implica o ser humano enquanto ser situado num con- 
texto natural e em permanente relação consigo e com o outro. 

É preciso ainda esclarecer que a definição proposta pelos autores 
portugueses insere-se num programa de reflexão e de pesquisa 
epistemológica tendente a determinar se a CI, não obstante as suas 
limitações teórico-metodológicas e as diversas acepções ainda em con- 
fronto, supera a eterna fase emergente ou pré-paradigmática em que 
parece, segundo uns, manter-se, entrando definitivamente num espaço 
de indiscutível afirmação identitária. E a conclusão genérica a que che- 
garam consiste num teste ou desafio: cumpra-se o programa de Harold 
Borko, formulado no artigo clássico Information science - what is it? 
(cit. SILVA; RIBEIRO, 2002: 53-54), até ao fim, ou seja, até ser possí- 
vel avaliar a produção científica desenvolvida com coerência e consis- 
tência teórico-metodológica pela "disciplina que investiga as proprie- 
dades e o comportamento da informaçâo, as forças que regem o fluxo 
informacional e os meios de processamento da informação para a 
optimização do acesso e uso" - tal como Borko a caracterizou. E só 
essa avaliação poderá relançar em bases sólidas o debate sobre se a 
C.I. possui "espessura" epistemológica bastante para ser uma ciência 
social autónoma ou ficará "metafisicamente" cristalizada em 
interdisciplina ou em metaciência ... 

A caracterização formulada por Borko é estimulante, no sentido 
de nos permitir encarar a informação como fenómeno humano e radical- 
mente psicossomático, e como processo social comunicado e transfor- 
mado nas mais diversas instâncias do devir colectivo. Esta concepção 
fenoménica e processualista, que convoca o imprescindível contributo 
do pensamento sistémico (MELLA, 1997), à medida que for ganhando 
consistência, solidez e validade teórico-prática obrigará a reduzir a 
equivocidade conceptual dominante que subjaz ao uso dos termos co- 
nhecimento e informação. 

Um exemplo simples ajuda, talvez, a formular melhor a questão: 
um artigo científico lido por alguém que desconheça o seu conteúdo 
provoca um aumento de saber/de conhecimento/de informação, mas não 
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basta para que interfira directamente na dimensão cognitiva; para tanto 
e para que haja uma assimilação geradora de novos conteúdos/de novos 
artigos ou livros sobre a mesma temática, é preciso que o sujeito reuna 
várias condições endógenas e exógenas facilitadoras dessa dinâmica. 
Estabelece-se, assim, uma diferenciação orgânico-funcional entre os "pro- 
dutos" da cognição humana - os textos, as imagens, os desenhos, etc., 
isto é, o conhecimento ou a informação manifesta - e os processos 
cognitivos (os processos da cognição) propriamente ditos. Mais ainda: 
pensar, descobrir e compreender o mundo é indissociável da capacidade 
humana, socialmente exercitada, de dar forma (informar) através de 
códigos múltiplos, simultâneos e específicos. Uma capacidade que, ape- 
sar de distinta ou diferenciada, emerge directamente da cognição e de 
suas características geno e fenotípicas. 

Desenha-se, assim, uma proposta hermenêutica que acentua a 
distinção entre cognição e conhecimento/informação, preferindo-se 
este último termo pela sua abrangência e elasticidade. É redutor e 
simplista excluir um poema, um romance, um quadro ou uma parti- 
tura da produção de conhecimento, mas essa exclusão pratica-se à 
luz do preconceito racionalista e positivista, ferido de morte pelos 
construtivistas e pelos resultados surpreendentes das neurociências, 
que consiste em separar a arte/criatividade do saber/conhecimento 
rigoroso e experimental. Pelo contrário, a conceptualização da in- 
formação como fenómeno e como processo, na linha do proposto por 
Bruno Lussato, unifica fenomenicamente uma variedade de manifes- 
tações (da arte à ciência) que têm no ser humano total e interactivo 
a sua fonte e o seu fim. 
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Concluímos? 

A recusa em concluir u m  texto animado pelo instigante propósito de 
desconstmir e de problematizar decorre da vontade, aqui assumida, de 
gerar discussão confrontativa à volta d o  teor destas páginas, de esperar 
que ela atinja uma espiral imparável de  críticas, de apoios, de  dúvidas e de 
incessantes novas indagações. Só este caminho vale realmente a pena ... 
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