
CONHECIMENTO E INFORMACAO 

Joao Manuel Gaspar Carar;a (*) 

Conhecimento e informar;:ao sao palavras que tem tido um usa tao exten
sivo, variado e par vezes descuidado que se torna diffcil maneja-las no ambito 
da elaborar;:ao de uma teoria que permita, entre outros desenvolvimentos, 
determinar o valor econ6mico de uma «informar;:ao». 

Torna-se necessaria definir com o mesmo rigor e uniformidade que para 
os conceitos da «massa», ••energia», «temperatura>>, etc., o(s) conceito(s) de 
«conhecimento>> e/ou ••informar;:ao>>. 

Oeste modo, um grupo de pessoas de variada formar;:ao e experiencia pro
fissional tem reunido desde 1992 tendo par tema central o debate do tema 
••informar;:ao>>. Destas reunioes, resultou: 

a) A reuniao de um conjunto de ••textos>> ja publicados, quer pelos 
membros do grupo ou par outros, sabre este tema ou temas afins; 

b) A criar;:ao de alguns ••textos>> ad hoc, ainda nao publicados, onde 
se procura dar uma certa forma ao conceito de ••informar;:ao>> e 
outros que lhe sao conexos; 

c) A necessidade de alargar consideravelmente o grupo inicial para 
obter a contribuir;:ao de mais especialistas e de outros domfnios 
do conhecimento. 

Em Julho de 1993, reconhecendo que o interesse de uma teoria cresce 
com a extensao e a diversidade do domfnio da sua aplicar;:ao, o grupo verificou 
que era essencial agregar outros especialistas dominando conhecimentos diver
sos mas preocupados com problemas ligados ao conceito de ••informar;:ao». 

Sao objectivos genericos a atingir com este procedimento: 

1) Adoptar uma linguagem onde as ••palavras» correspondem a con
ceitos e interpretar;:oes hom61ogas nos varios dialectos cientfficos. 
Estas ••palavras» seriam consideradas ••reservadas» na linguagem 
adoptada; 

2) Adoptar um ••modelo semantico» de partida para descrever o 
••real», a ser desenvolvido e corrigido procurando que, ao Iongo 
do processo, nao s6 o modelo satisfar;:a os interpretes das varias 
areas do conhecimento mas tambem que a imagem formal do 
••modelo» va tendo a aprovar;:ao dos formalistas; 

3) Promover reuni6es de debate e/ou discussao de ••textos» criados 
ad hoc. 

(*) Funda<;:ao Calouste Gulbenkian - Director do Servi<;:o de Ciencia. 
ISEG -Professor Catedratico Convidado. 
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0 texto que a seguir se apresenta resulta da revisao de um dos documen
tos preparados para discussao (o n.Q 43) no seio do grupo. 

II 

A representac;:ao da realidade, por um indivfduo, consiste num repositorio 
de relat;oes entre sujeitos (expressas nomeadamente sob a forma de frases, 
eventualmente decomponfveis em conjuntos de frases mais simples) a que esse 
indivfduo atribui significados. Significado, nesta acepc;:ao, e o <<descritor» da 
«actividade» (ou do comportamento) do proprio indivfduo associada ao reco
nhecimento de cada relac;:ao - quer dizer, os «names» das relac;:6es corres
pondem aos verbos das respectivas frases. 

0 conjunto de relac;:oes deste tipo que um indivfduo utiliza para representar 
a realidade pode entao designar-se por conhecimento. 

0 conhecimento sabre a realidade material, isto e, sabre o tipo de activida
de que se designa por act;ao, tem sido ate ao presente objecto de uma 
formalizac;:ao mais rigorosa. A introduc;:ao do conceito de energia representou 
um inegavel avanc;:o na compreensao das relac;:6es entre corpos no espac;:o e 
no tempo. 

0 conhecimento sabre o tipo de actividade mental, imaterial, sabre a comu
nicat;ao, precisa pois de sofrer semelhante metamorfose. 

Chamemos, para comec;:ar, a actividade de comunicar a actividade de propor 
e reconhecer relat;oes entre sujeitos (ou seja, de estabelecer relac;:6es entre pares 
de acontecimentos). Numa comunicac;:ao essas relac;:6es ou ja existem pre
viamente na mente do receptor e sao reconhecidas, «relembrando-lhe» o seu 
significado, ou nao, originando-se um processo de verificac;:ao que levara even
tualmente a atribuic;:ao de um novo significado. 

Comunicar e assim um processo em que e «copiado» na mente do recep
tor um estado cujo «descritor» emula o significado de uma relac;:ao existente na 
mente do emissor. Por isso, ao efectuar-se, a comunicac;:ao pressup6e a exis
tencia de um «referencial>> comum. 

Oeste modo se compreende como o processo criativo, baseado na comuni
cac;:ao no seio da propria mente, levando -a partir do conhecimento existente
a proposta de novas relac;:6es, eventualmente capazes de serem traduzidas por 
novas significados, pode ser fortemente acelerado a partir da assimilac;:ao das 
propostas de relac;:6es originadas por outras mentes (por imitac;:ao) atraves da 
generalizac;:ao e «socializac;:ao» do processo de comunicac;:ao. 

0 que se comunica e, portanto, sempre, conhecimento. Conhecimento sob 
a forma de relac;:6es (significados) ou sabre sujeitos (que sao sempre, em ulti
ma analise, redutlveis a relac;:6es de definic;:ao e, portanto, tambem, a significa
dos). 

E evidente que se a relac;:ao comunicada por um outro indivfduo ja existir 
no repositorio do receptor o conhecimento proprio deste nao aumenta; igual
mente, o conhecimento comunicado pode ser apenas referente a sujeitos 
(a pares de acontecimentos) que obedecem a uma determinada relac;:ao «bem 
conhecida» (um significado «comum») e ter uma utili dade pequena. Mas isto 
nao retira ao conhecimento comunicado o caracter de conhecimento, transfor
mando-o magicamente em «informac;:ao» ou em «dados». 
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Ill 

Torna-se, pois, necessaria redefinir no vocabulario a palavra «informa<;ao», 
que se apresenta neste perspectiva como equivalente a «conhecimento comu
nicado», ou seja, a «conhecimento posto em comum», partilhado. 

Comunicar, enquanto actividade imaterial, precisa, no entanto, de urn su
porte material, isto e corporal (nao ha «comunica<;ao pura••). E essa compo
nente no domfnio da rs<;ao (a parte activa, ffsica) que tern sido ate agora ob
jecto das «teorias da informa<;ao>>. Evidentemente, os limites ffsicos encontrados 
- e que condicionam o processo de comunica<;ao- sao importantes factores 
conformantes de toda esta actividade. 0 suporte material da comunica<;ao nao 
e irrelevante. Mas nao se pode confundir o aspecto material com o essencial 
da actividade de comunica<;ao: o trazer a mente, o por em comum significados, 
quer dizer, names de rela<;6es. 

Concretamente, a comunica<;ao ocupa tempo (porque necessita de urn su
porte no domfnio da ac<;ao- e consome energia), e o valor da comunica<;ao, 
do conhecimento comunicado, e apenas baseado numa antecipa9ao dos efei
tos das ac9oes favoraveis passfveis de executar pelos indfviduos/corpos mate
riais associados a essa comunica<;ao. Oaf as barreiras ao processo de comuni
ca<;ao: se a capacidade do receptor nao lhe permitir verificar a adequa<;ao (ou 
robustez) dos significados comunicados ou mesmo atribuir-lhes outros, o seu 
conhecimento nao «aumenta•• e o valor da comunica<;ao e nulo (ou melhor, e 
negative, pois o tempo ocupado pela comunicagao - neste caso, tempo per
dido - poderia ter sido utilizado para executar outra actividade eventualmente 
com resultados favoraveis). 

IV 

Nestes termos, a comunicagao pode ser encarada sob a perspectiva quer 
da «produgao•• de conhecimento novo, que se traduz pela analise dos regimes 
de comunica<;ao, quer da «partilha•• de conhecimentos, o que leva a defini<;ao 
de estadios na comunica<;ao. 

Trata-se de pontes claramente em aberto. 
Por outre lado, interessa tambem estudar o problema do «conhecimento 

colectivo>> ou conhecimento do «grupo•• {de uma na<;ao ou de uma institui<;ao) 
eo do conhecimento generalizado ou <<socializado••. Evidentemente, o conheci
mento colectivo nao e urn multiple do conhecimento individual; alem disso, exis
tem significados apenas «Verificaveis>> em termos de uma percep<;ao do colec
tivo, do grupo respective. Aqui se situam claramente outros pontes em aberto. 
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