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A distinção entre documento, informação e conhecimento perde sua relevância dentro de uma perspectiva 
classificatória das funções e usos atribuídos ao conhecimento desde a Idade Moderna. Este estudo de caráter 
ensaístico visa demonstrar que a partir de uma visão funcionalista, o documento, a informação e o conhecimento 
adquirem um caráter instrumental, servindo de alicerce para o estabelecimento de novas formas de controle e 
dominação, hoje exercidos não mais pelo Estado, mas pelos grandes conglomerados empresariais.   
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta primeira década do século XXI soam como antigas as discussões que envolvam 

documento, informação e conhecimento. É como se já tivéssemos esgotado seus conceitos e 

uma diferenciação entre eles não mais se revelaria como necessária. Sob certo aspecto 

podemos concordar com essa formulação. A partir do momento que tornou-se prioritário 

controlar o conhecimento,  o documento e a informação passaram para uma posição 

secundária, como se estivéssemos falando em hierarquias subordinadas aos seus aspectos 

funcionalistas. 

 As funções e usos atribuídos ao conhecimento desde a Idade Moderna revelam o seu 

aproveitamento como instrumento de controle e poder, destacando-se o conhecimento útil, 

inicialmente para o Estado e posteriormente para os grandes consórcios empresariais.  

 

A CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em seu livro Uma História Social do Conhecimento, Peter Burke (2003) diz que, uma 

forma de se fazer distinção entre os conhecimentos é através de suas funções e usos. Como 

ilustração apresenta a classificação elaborada por Gurvitch (1966), onde são indicados sete 

tipos de conhecimento: perceptivo, social, cotidiano, técnico, político, científico e filosófico.  

A partir da própria classificação é possível perceber que tais conhecimentos têm origens 

diversificadas e, conseqüentemente, grupos dominantes, que estarão produzindo classificações 

diferenciadas, diante de seu próprio entendimento. 

Na Europa moderna classificava-se o conhecimento em teórico e prático, público e 

privado, liberal e útil, especializado e geral ou universal. (Burke, 2003)   

O conhecimento teórico pertencia ao mundo dos filósofos enquanto que o 

conhecimento prático estava ligado a arte, aqui entendida também, como a habilidade de 

construir mecanismos, utensílios. O conhecimento necessário para a construção de uma 

embarcação, estaria vinculado ao conhecimento prático, pela visão dos artesãos que o 

produziam, chamados então de empíricos. 

A distinção do conhecimento público e privado se dava no âmbito de sua posse, onde 

o privado não representava somente, aquilo que era pessoal, mas, principalmente, vinculado a 

grupos sociais de elite. De acordo com Burke (2003) reunia segredos: de Estado, da natureza, 
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alquímicos, sendo bastante controvertida a determinação daquilo que deveria tornar-se 

público ou não.                   

O conhecimento liberal era representado por aquele detido pelos filósofos gregos e 

latinos, enquanto que o conhecimento útil, era tido como menor, inferior, representado pelo 

conhecimento desenvolvido pelos artesãos.  

     
 

Os artesãos eram vistos pelas classes altas como praticantes das sete “artes 
mecânicas”, tradicionalmente especificadas como a confecção de roupas, a 
construção de navios, a agricultura, a caça, a cura e a interpretação teatral. 

(KRISTELLER, 1961 apud BURKE, 2003, p.81)    
 
 

O conhecimento geral ou universal era representado por diversos tipos de 

conhecimentos, produzidos por diferentes grupos, incluindo os artesãos, mercadores e artistas.  

Os conhecimentos gerais permitem “a conexão entre as coisas e a interdependência das 

noções, de tal forma que uma parte do saber lança luz sobre as outras” (Barrow1 apud Burke, 

2003, p.81).  

   
O ideal do “homem universal” era levado a sério em certos círculos na Itália 
do século XV, e disso é testemunho a Vida Civil, de Matteo Palmieri, 
segundo a qual “um homem é capaz de aprender muitas coisas e tornar-se 
universal (farsi universale) em muitas artes”. O poeta e estudioso Florentino 
Angelo Poliziano aceitava o ideal, como mostra seu pequeno tratado sobre o 
conhecimento universal, o Panepistemon. E também o humanista Giovanni 
Pico della Mirandola, como pode ser visto na lista das 900 teses que o 
audacioso e jovem estudioso se propunha a defender num debate público em 
Roma em 1497. (BURKE, 2003, p.81)  

 
 

No entanto, essa condição ideal foi sendo abandonada ao longo do período moderno e 

a fragmentação do conhecimento passou a florescer, conduzindo a uma especialização cada 

vez mais dominante.  

 
Partimos as artes e as ciências em fragmentos, de acordo com a limitação de 
nossas capacidades, e não só não somos pansóficos para ver o todo, como 
somos monotemáticos. (Richard Baxter – Holy Commonwealth – 1659). 

 
No século XVI a “árvore do conhecimento” passa a ser uma representação cada vez 

mais utilizada na tentativa de demonstrar o conhecimento sobre determinada área ou assunto, 

de uma forma estrutural: a árvore e seus galhos. Burke (2003) reproduz em seu livro, a 

“Árvore das Repartições Francesas” criada por Charles de Figon em 1579, em Paris, 

considerando que seria esta, a primeira representação de um organograma. Na raiz, está o 
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Conselho Privado e de Estado, suportado, lateralmente, pelos Governadores das Províncias e 

pelos Embaixadores. O tronco é formado pelo Monseigneur Le Chancelier et Garde des 

Seaux de France  de onde partem  galhos que se intercomunicam.  

 Conforme relata Perry (1985) foi na França e também na Inglaterra que se 

desenvolveu o moderno conceito de Estado, associado à noção de soberania, onde todas as 

corporações e organizações (até mesmo a igreja) poderiam existir a partir da permissão 

estatal.   

 
O Estado parecia possuir cada vez mais, sua própria razão de existência. A 
arte do governo implicava no condicionamento das ambições e poderes dos 
governantes aos serviços do Estado. O Estado-nação cujo poder crescera 
através das guerras e da tributação, se tornara a unidade básica da autoridade 
política no Ocidente. (PERRY, 1985, p.372) 

 
 

A criação do Estado moderno bem como a Reforma religiosa e o renascimento italiano 

representam para Perry (1985) os três movimentos históricos do início da idade moderna que 

propiciaram a transformação intelectual conhecida como a Revolução Científica.   

 
O renascimento italiano criou novos estilos literários e artísticos que 
buscaram retratar as pessoas e a natureza tal como são, e essa curiosidade 
estimulou a investigação dos fenômenos físicos. Em seguida, a Reforma 
fragmentou a unidade da cristandade, e passou a existir uma pessoa religiosa 
diferente, empenhada em encontrar a salvação pessoal sem a assistência de 
padres ou de sacramentos.  As cidades e os países protestantes viram-se, 
inevitavelmente, em oposição à igreja romana e seus ensinamentos; aos 
poucos, os partidários da nova ciência encontraram uma atmosfera de 
trabalho melhor nesses centros protestantes. (PERRY, 1985, p.376)   

 
 

Burke (2003) destaca que o conhecimento quantitativo passa a ser distinguido do 

qualitativo e levado cada vez mais a sério. Para exemplificar, cita a declaração de Galileu de 

que “o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática”.  A partir de então, as 

informações úteis para o Estado são, preferencialmente, apresentadas na forma de estatísticas, 

cujos controles se proliferam por vários países da Europa e os governantes revelam-se 

interessados em quantificar sua população, seus animais e até mesmo as árvores de suas 

florestas. Essas informações eram utilizadas na geração de conhecimentos passíveis de 

intensificar a capacidade do controle estatal, visando a expansão das fronteiras e do comércio.  

Mattelart (2002) atribui à Francis Bacon2 um plano para a sistematização da chamada 

ciência útil ou ciência dos fatos.  “A virtude dos números é tripla: lê-los e escrevê-los não 

exige muito trabalho; é impossível decifrá-los; e, em certos casos, eles estão além de qualquer 

                                                                                                                                                                                     
1 Isaac Barrow (1630-1677) Diretor do Trinity College, Cambridge 
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dúvida. (BACON, 1996 apud MATTELART, 2002, p.13). Em uma obra publicada após a sua 

morte, Bacon formula como utopia (conforme define Mattelart) o seu programa de 

reorganização dos saberes.  

 
Na ilha Bensalem, trabalham nada menos que nove categorias de cientistas, 
segundo uma divisão rigorosamente hierarquizada do trabalho, nas atividades 
de coleta, de classificação e de tratamento da informação. No organograma 
da planificação da ciência útil, somente os membros de uma dessas 
categorias, os doze “Mercadores de Luz”, têm direito de sair do país para 
percorrer o mundo à procura de “livros, de resumos (abstracts) e de modelos 
de experiência”. Eles são encarregados de “captar a luz em todas as partes do 
mundo em que ela aparece”, recolhendo tudo o que pode se referir às 
ciências, às artes, às técnicas e às invenções. Mas eles só podem sair 
“fazendo-se passar por pessoas de outras nacionalidades, pois escondemos a 
nossa”. O acesso dos estrangeiros a essa ilha é proibido ou estritamente 
regulamentado. Modo de proteger um saber e um savoir-faire amplamente 
adiantado em relação ao resto do mundo. Como prova desse alto nível 
científico, há um laboratório acústico que inventou um inanimatus nuncius, 

um meio para “transportar os sons em canais e tubos, inclusive em longas 
distâncias e trajetos sinuosos” (MATTELART, 2002, p.14) 

 
 

Mattelart chama atenção ainda para o fato de que para Bacon a palavra informação 

significava o mesmo que intelligence e a atividade de coleta de informações corresponderia à 

Intelligence of State. 

 Esta coleta de informações para a produção da chamada ciência útil encontrava-se 

ligada também a estatística, que era então denominada como ciência do Estado e do 

Comércio.  Segundo Mattelart (2002) a primeira definição para estatística como ciência do 

Estado foi oferecida por Gottfried Achenwall (1718-1772).  

 
Seu objetivo é ilustrar as excelências e as deficiências de um país e revelar os 
poderes e as fraquezas de um Estado. Seu método de “tabelas” é aparentado 
ao catálogo sistemático e permite englobar em um olhar os diferentes 
Estados, classificados linearmente  segundo um conjunto de características 
comparáveis. (LAZARSFELD, 1970 apud MATTELART, 2002, p.19) 

 
 

A proliferação das informações de interesse para o Estado levam a uma grande 

produção documental e faz surgir a necessidade de se criar repositórios especiais, os arquivos 

e em seqüência, surgem então, os arquivistas profissionais. A centralização dos documentos é 

uma conseqüência da centralização dos governos. Burke (2003) chama a atenção para o fato 

de que os arquivos não foram criados para preservação da história, mas sim, para que os 

administradores pudessem deter o controle da informação e do poder, cabendo-nos relembrar 

                                                                                                                                                                                     
2 Francis Bacon (1561-1626) filósofo 
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aqui, que esta relação, já havia sido, muito bem percebida e evidenciada anteriormente, por 

Francis Bacon. 

Paralelamente ao surgimento dos arquivos cresce, em profusão, a reprodução de livros 

e a produção de periódicos, através dos processos de impressão, que também alimentam a 

produção dos assuntos comerciais.  

É interessante observar que da mesma forma que se dá a fragmentação do 

conhecimento, também se fragmentam as formas de seu registro e controle, a organização dos 

suportes informacionais, bem como a variedade de profissionais envolvidos, destacando-se o 

papel dos bibliotecários, arquivistas e posteriormente, os documentalistas. Trata-se de uma 

situação estabelecida, que permanece e que leva, principalmente, a uma compreensão limitada 

de uma realidade. 

 

DOCUMENTO E INFORMAÇÃO 

   

Trazendo a questão para a atualidade Rousseau e Couture (1994) afirmam que os 

diversos especialistas do tratamento da informação, trabalhando muitas vezes dentro de uma 

mesma organização, têm ainda, por razões evidentes, percepção parcelar da informação.  

Alguns destacam as especificidades de sua área, como um fator que impede uma atuação 

conjunta.  Os referidos autores são apologistas de que a informação deve ser cada vez mais 

considerada como um todo gerido sistematicamente, coordenado, harmonizado, objeto de uma 

política clara tal como de um programa amplo de organização e de tratamento.   

 No atual contexto, torna-se evidente que a organização que dispõe mais rapidamente 

das melhores informações, pouco importando a sua proveniência, o seu suporte ou tipo 

(livros, revistas, documentos de arquivos, bancos de dados, etc), é a que alcança maior 

performance e maior competitividade. O organismo que aborda globalmente a questão por 

intermédio das ciências da informação e que tem em linha de conta as diferenciações 

operacionais necessárias, no âmbito de uma abordagem funcional e sistêmica, cumpre 

rapidamente esse objetivo maior.  

Tal comportamento trará como resultado um acesso mais rápido e eficaz a uma 

informação de qualidade quer seja interna ou externa ao organismo; uma harmonização e 

também uma maior coordenação das necessidades dos utilizadores, nomeadamente através da 

introdução eventual de um ponto de convergência para as entradas e saídas de informação, via 

uma rede de comunicação e uma maximização dos esforços investidos no tratamento da 
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informação documental através de uma melhor coordenação de uma normalização das 

intervenções dos peritos das diversas disciplinas das ciências da informação.  

Este posicionamento está ancorado no princípio de que a arquivística (dentro de uma 

organização) é uma disciplina que permite a gestão integrada da informação orgânica, sendo 

esta, a informação que está diretamente relacionada com a missão da organização e que diz 

respeito à produção de bens ou serviços. Pode-se perceber aqui o esforço de oferecer à 

arquivística um posicionamento que vai além do controle documental. 

Em uma visão funcional e sistêmica, a integração das diversas fontes de informação, 

em seus variados formatos, estaria então, possibilitando a gestão do conteúdo informacional. 

No entanto, se partimos do princípio de que os conteúdos informacionais são oriundos 

de fontes de informação diferentes, devemos nos lembrar que persistindo a situação de 

fragmentação do conhecimento, não haverá possibilidade de diálogo entre os diversos 

produtores de conhecimento e talvez estejamos falando de uma justaposição de informações, 

sem a possibilidade integradora dos conteúdos, como fonte para uma abordagem crítica e 

analítica, esta sim, com possibilidades de se tornar geradora de conhecimento. 

López (2002) afirma ser o conhecimento essencial para a sociedade humana, assim 

sendo tanto para as antigas sociedades quanto para as modernas. Por esse valor, a tendência 

generalizada das elites é buscar restringir o acesso a esse conhecimento, com a utilização dos 

mais variados argumentos. Na atualidade, usa-se o mercado como premissa para evitar que a 

sociedade tenha acesso ao conhecimento, e este se transforma em mercadoria, deixando de ser 

um bem social, como foi consagrado pelas idéias nascidas desde a revolução francesa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos perceber que a busca do controle está na base de estruturas que demandam o 

uso de documentos, informações e conhecimento. O conhecimento científico associado ao 

conhecimento técnico deixou de ser um bem social e tornou-se um bem empresarial, 

convertido em documentos de patentes garantidores do controle e poder. Os sistemas de 

informação estabelecem e selecionam o que deve ou não ser perpetuado nos estoques 

informacionais.   

Santos (2002) chama atenção para o caráter despótico que a informação tem hoje, 

contribuindo, juntamente com o dinheiro, para alicerçar um sistema ideológico “que justifica 

as ações hegemônicas e leva ao império das fabulações, a percepções fragmentadas e ao 
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discurso único do mundo, base dos novos totalitarismos – isto é, dos globalitarismo – a que 

estamos assistindo” (SANTOS, 2002, p.38). 

López (2002) afirma que se torna necessário buscar vias alternativas que possibilitem 

uma convivência eqüitativa entre os diferentes setores da sociedade, colocando um limite na 

voracidade dos grandes consórcios empresariais.  Sem isto, a idéia de uma sociedade do 

conhecimento e as esperanças nela depositadas, será convertida em uma nova tirania, sob a 

qual, a maioria da população estará alienada e uma minoria terá o controle das decisões que 

afetarão a todos os membros da sociedade.    

 
  

O conhecimento, como a linguagem, não é um atributo físico ou natural dos 
indivíduos. De acordo com o realismo crítico, tem de ser, portanto, um 
atributo dos indivíduos em razão de seu caráter social, sua participação, ativa 
ou passiva, em relações com outros dentro de estruturas herdadas. E se é 
social, terá aspectos históricos e relacionais, em graus variados. Isso significa 
que o conteúdo, a distribuição e a estrutura de qualquer área específica do 
conhecimento existem antes de qualquer indivíduo em particular existir. O 
indivíduo nasce em meio a um legado de conhecimento, mas a maneira como 
esse conhecimento e sua organização são reproduzidos ou transformados 
depende dos indivíduos que dele participam, seja ativa ou passivamente.”  
(WAINWRIGHT, 1998, p.92) 
 
  

 Como participantes ativos dessa sociedade do conhecimento poderíamos identificar 

nos profissionais da informação, aqueles capazes de desenvolver um trabalho analítico e 

crítico para identificar as possibilidades de diálogo entre as diversas fontes informacionais e 

seus conteúdos, visando uma melhor compreensão da realidade.  Renovar as discussões sobre 

as funções e usos do conhecimento, uma vez que a distinção entre documento, informação e 

conhecimento tem se travado no nível da aplicação e sistematização de procedimentos.  
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