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 INFORMAÇÃO & CONHECIMENTO

Sociedade da Informação e Sociedade do  Conhecimento são, na maioria

das vezes, empregadas como expressões equivalentes. A confusão deve ser

creditada à importância cada vez mais acentuada da mídia no  cotidiano de todos

nós. Uma autêntica  “tempestade de informações” é disparada a partir das mais

variadas fontes e de nada adianta o nosso livre arbítrio imaginar que decide se

estamos ou não interessados em conhecer  o modo de vida dos gatos do Laos

ou que Buthão ainda não tem acesso à Televisão. As informações mais pitorescas,

inúteis ou inoportunas atingem os nossos sentidos através de variadas formas

comunicacionais, quer queiramos ou não. Elas não pedem licença e se instalam

no inconsciente coletivo.

Sérgio Paulo Rounet1  reconhece que a aquisição e transmissão do

conhecimento são inconcebíveis sem as novas tecnologias de informação e

comunicação mas, alerta, a informação deve ser entendida como um meio para

se alcançar o conhecimento. Este, por sua vez, abrange as disciplinas técnico-

científicas, a filosofia e as humanidades e saber popular, quantas vezes ignorado

ou considerado de segunda categoria.

Com isso queremos evidenciar que vivemos muito mais a Sociedade da

Informação do que a Sociedade do Conhecimento e as explicações estão no

acesso restrito dos jovens às universidades, nas crescentes dificuldades

econômicas de grande parcela da população, na distribuição injusta das riquezas.

1 O artigo de Sérgio Rouanet Fato, Ideologia, Utopia – publicado na Caderno Mais do
jornal Folha de S. Paulo em 10/3/2002 –  recorre a Robert Kurtz para acentuar que
informação dispensa o trabalho reflexivo que transformaria os conteúdos do mundo exterior,
devidamente processados por nosso aparelho psíquico em verdadeiros conhecimentos.



Se, por um lado, a informação cresce quantitativamente através das mais variadas

mídias – em especial a TV que está presente na quase totalidade dos nossos

lares – por outro, grande parcela dessa mesma informação é motivo de severas

críticas, em razão da sua qualidade discutível e absoluta irrelevância,

desnecessária mesmo, pois nada acrescentam em termos do conhecimento

que necessitamos; são informações que, em termos qualitativos,  somente fazem

crescer o depósito de lixo cultural que assola o planeta.

Nesse sentido, é  oportuno e relevante o artigo Idéias de que os alunos

lançam mão para explicar problemas relacionados ao cotidiano: esforço do

pensamento ou obstáculo ao saber científico?, em que fica visível que, na

relação aluno-professor,  o progresso da ciência deve ser refletido levando-se

em conta os obstáculos epistemológicos que são considerados como causas

de inércia e até mesmo de regressão do conhecimento científico. O artigo, entre

várias considerações e recomendações, destaca diferença entre adquirir

informação e transformar essa mesma informação em conhecimento em três

áreas do saber: É fundamental a busca de informações que propiciem uma

reflexão sobre como poderia ser o ensino de Ciências, Químicas e Física, para

que possa, de forma eficiente, contribuir para uma aprendizagem significativa e

cientificamente correta desses conteúdos. Em outras palavras, trata-se de buscar

a fórmula adequada para transformar informação em conhecimento.

Na mesma linha, o trabalho Interacionismo interpretativo: uma nova

perspectiva teórica para as pesquisas qualitativas    reflete sobre  o

conhecimento, notadamente o do senso comum, e a consideração  dos

significados, emoções, sentimentos e intenções das pessoas envolvidas

diretamente com o fenômeno objeto de uma pesquisa, fundamentais para a

compreensão e desvendamento de tal fenômeno.  O artigo é instigante pois

mostra o subjetivismo como um dos aspectos da verdade: O interacionismo

interpretativo é particularmente útil em pesquisas qualitativas que lidam com juízos

de valor em relação a um determinado fenômeno, cuja natureza só pode ser

objetivada de for assumida a subjetividade intrínsica ao fenômeno e ao observado,

ou seja, aplicável ao campo das ciências humanas, sociais e da saúde.  É o

amálgama do aparato racional e tecnológico com o mundo subjetivo não

mensurável, mas tão verdadeiro quanto o cultuado mundo objetivo.



A didática é um dos maiores desafios contemporâneos no sentido de

garantir que o conhecimento da fonte/professor chegue ao receptor/aluno com o

mínimo de ruídos. O assunto é analisado em Os livros de Didática e sua Influência

na Organização da Prática Docente. Ponto do texto que merece reflexão: 61,12%

dos docentes consideram o livro como principal recurso pedagógico, quer dizer,

fonte de conhecimento, em que pese toda a evolução tecnológica e a variedade

de equipamentos audiovisuais disponíveis no mercado.

O meio ambiente surge neste final/início de século como um autêntico

paradigma, pois, entre outras características, está presente no cotidiano de todas

as pessoas. A economia clássica, mesmo sem confessar, tem explorado a

natureza como se ela fosse infinita, e as suas consequências catastróficas são

visíveis em todo o Planeta. Ao discutir o meio ambiente ou ambiência do Espaço

Público, o artigo  Qualidade Ambiental e Gestão do Espaço Público: A política

Administrativa e o Papel do Sistema de Espaços Livres Públicos no Território

Urbano de Campo Grande   identifica a disparidade refletida pelo desvio de função

das áreas de reserva, uma desproporcionalidade entre o continente de reservas

e os espaços implantados, pelo rápido declínio do uso de algumas áreas

urbanizadas e dilapidação progressiva dos recursos naturais.

Ainda no entorno da Arquitetura e Urbanismo, História e Formação Urbana

do Bairro Amambaí – o mais antigo bairro de Campo Grande – revela dois aspectos

aparentemente contraditórios de sua comunidade: ao mesmo tempo em que

aparenta um espaço público fechado em sí mesmo, como se tentasse resistir às

inovações, articula-se com o restante da Cidade de vocação progressista.

Verdadeiros ícones resistem aos 80 anos do bairro – como a Igreja Perpétuo

Socorro, o antigo Mercado Antônio Valente e as casas da Vila Militar – e outros

sofrem a metamorfose da modernidade tardia: é o caso da antiga Praça Cuiabá,

agora reformada como Praça das Araras, ostentando gigantescas aves artificiais

de gosto no mínimo discutível.

La proteción de las innovaciones  analisa o papel da tecnologia no

desempenho das empresas e seu impacto nas universidades. Por exemplo ,

aborda a apresentação em congressos e publicação das pesquisas que levaram,

muitas vezes, anos de investigações. Ao tornar público os resultados está-se



impedindo a sua  proteção, algo que a chamada globalização ainda não encontrou

fórmula segura para garantir o pleno direito autoral. O artigo destaca que a relação

Empresa-Universidade é uma necessidade nos dias de hoje, pois permite à

universidade maior contato com o mundo real e, às empresas, o acesso a uma

importante e ampla base de conhecimentos.  Se não como resposta pronta e

acabada mas, pelo menos, como referência, o texto  Perfeccionamento del Sistema

de Control de Gestión de uma Unidad de Servicios enquadra-se na categoria de

soluções para os chamados temas complexos ou transversais abordados pelos

autores dos artigos anteriormente comentados.  O texto propõe soluções de gestão

para que as decisões sejam tomadas de maneira correta e acertada.

Portanto, a preocupação central dos autores dos artigos desta Revista

Ensaios e Ciência: Série Ciências Humanas Sociais e da Educação v.5, n. 3

dezembro de 2001 é a busca e a reflexão da informação correta e adequada,

para que se possa construir o  tão necessário e almejado conhecimento. A floresta

de informações que nos cerca exige olhares multifacetários para que a luz refletida

pelos diversos saberes ilumine, democraticamente e sem reservas, o caminho

de todos os segmentos da sociedade.

Eron Brum


