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INTRODUÇÃO 

 

 No dia a dia de uma biblioteca ou centro de documentação estão presentes 

rotinas como as de classificar e indexar documentos. São tarefas  importantes porque 

estão ligadas à identificação, recuperação e transferência de informações para quem, 

além de usuário, eventualmente, torna-se um produtor de conhecimento. A 

comunicação do conhecimento, através de documentos recheados de informações e 

dados, além de ser um problema essencialmente social do nosso tempo, constitui-se 

em campo de estudo e pesquisa. (Foskett, 1974). 

            A adaptação dos assuntos contidos e identificados nos documentos aos 

assuntos estipulados nas tabelas de classificação, nas listas de cabeçalhos e nos 

tesauros provocam insatisfação por parte do profissional responsável por esta tarefa 

principalmente quando o assunto pertence às ciências sociais. Aonde está o entrave? 

Por que a dificuldade? Por que, apesar dos instrumentos criados, classificar continua 

sendo um quebra-cabeças? Uma análise mais detalhada aponta para um problema 

anterior. As ferramentas empregadas para classificar são constituídas por 

representações construídas pelos homens que vivem em sociedade. Estas 

representações sofrem, portanto, influências sociais, porque elas fazem parte de uma 

ação social, mesmo quando relacionadas às ciências exatas. Através da percepção e da 

razão, os homens formulam conceitos abstratos a respeito da realidade que os cerca. 

Os conceitos agregados sob o mesmo objeto e organizados metodologicamente 

produzem o conhecimento científico e histórico, que por sua vez carrega consigo a 

visão de mundo do cientista (pesquisador/conhecedor). Portanto, para entender 

classificações de assuntos, é preciso percorrer o caminho que as antecede, ou seja, 

saber que são representações a partir de conceitos que, por sua vez, integram o 

conhecimento. Em seguida, enfocar a transformação do conhecimento novamente em 

representações para sua divulgação e partilha. 

 

O CONHECIMENTO NO MUNDO OCIDENTAL  

 

 A intelegibilidade do mundo é preocupação constante do homem, decorrente 

da necessidade que ele tem de conhecer a realidade circundante como garantia de sua 

existência e sobrevivência. Tal atitude impõe-lhe uma marca diferenciadora e o eleva 



 

a categoria de ser pensante, possuidor da capacidade racional, de refletir sobre o 

mundo que o rodeia e conhecê-lo. Segundo Pinto (1979, p.13) 

 
"O homem realiza sua suprema possibilidade existencial, aquela que dá 
conteúdo à sua essência de animal que conquistou a racionalidade: a 
possibilidade de dominar a natureza, transformá-la, adaptá-la às suas 
necessidades. Este processo chama-se conhecimento."  
 

 Atividade que se apresenta como possibilidade de apreensão da realidade, que 

expressa uma reflexão a respeito daquilo que o homem examina. Portanto, caracteriza-

se como processual, histórica e social, na medida em que se realiza dentro de 

circunstâncias culturais e sociais de determinados grupos em relações definidas. A 

realidade social em constante transformação é percebida não apenas pela consciência 

individual mas em uma dimensão social mais ampla que denominamos de histórica, 

onde os homens comunicam suas descobertas em determinado tempo e espaço. São, 

como diz Carvalho (1989, p. 31), “formas artísticas, religiosas e mitológicas de 

conceber o mundo. Durante muitos séculos, essas várias formas de conhecimento 

mesclaram e, em maior ou menor grau, se impuseram como formas dominantes na 

organização do pensamento." 

Inicialmente o homem encontra no mito, a forma possível de conhecimento 

como resposta a todo um questionamento para a realidade na qual se insere. 

Posteriormente, uma nova forma constitui-se como base formadora para a realização 

de seu entendimento, independente do conhecimento mítico. Esse conhecimento 

inicia-se no mundo ocidental, na Antiguidade, com os gregos que desvinculam o 

conhecimento mítico a respeito da origem e natureza do mundo e buscam o princípio 

de todas as coisas na própria razão. 

  
"Os gregos se preocuparam em explicar não apenas a heterogeneidade e a 
multiplicidade das coisas existentes no mundo, mas também o momento que as 
faz existir, que as constitui, que transforma uma coisa em outra. Buscavam não 
apenas a origem do mundo, como também a ordem - Cosmos - que se encontra 
sob todas as coisas, regendo seus movimentos, não apenas a entidade geratriz, 
mas também a idéia reguladora de todo o processo de geração e degeneração, 
de formação e destruição de todas as coisas." (Chaui, 1987, p. 19). 

 

 Determinados em encontrar a arqué - princípio, para a physis -natureza, os 

gregos implantaram esse novo tipo de conhecimento denominado Filosofia (filia-amor 

+ sofia-sabedoria = amor a sabedoria) como única possibilidade de reflexão racional, 

sistematizada e metódica a respeito das coisas do mundo. Naquele momento 

histórico,os pensadores, os filósofos, amantes da sabedoria, chamam de filosofia tanto 

a compreensão das coisas (fenômenos) através de suas causas reais e naturais, como 



 

também a prática do bem, da virtude, da moral, do belo, do verdadeiro. Não há 

distinção entre ciência/filosofia e prática/ação que só acontecemuitos séculos depois. 

Assim, pode-se dizer que o conhecimento racional que o mundo ocidental 

primeiramente conhece é a filosofia do homem e da natureza. 

 

Grécia Antiga 

 

 Dois filósofos se estabelecem como marcos referenciais para todos os estudos 

filosóficos desenvolvidos no mundo ocidental: Platão e Aristóteles. 

 Carvalho (1989, p. 11) ao caracterizar diferenças entre teoria e prática afirma 

que Platão, filósofo e discípulo de Sócrates, é considerado aquele que desenvolveu o 

pensamento racional grego através da theoretiké, "um tipo de saber adquirido pelos 

olhos do Espírito." A teoria era desenvolvida por aqueles que podiam fazer 

especulações a respeito do mundo e enxergar com "os olhos do Espírito" a essência e 

para isso se utilizavam da "intuição", um tipo de pensamento superior e garantidor da 

episteme (ciência). Assim, Platão dividiu o mundo em dois: o mundo sensível e o 

mundo das idéias. O mundo sensível era estatizante e o mundo das idéias dinâmico, 

movimentava-se, era acessível pela episteme que era onde estava o saber. O "mito da 

caverna" dá a explicação para o surgimento do conhecimento racional.  "O cativo que 

passa toda sua vida acorrentado na caverna, de costas para a saída de onde entra a 

luz, não tem possibilidade de ver o que se passa lá fora, onde brilha o sol e se movem 

as coisas verdadeiras e reais." (Bazarian, 1988, p. 54). 

 A doutrina filosófica de Platão a respeito das coisas humanas, o destino do 

homem, a busca de uma conduta, é expressa através de diálogos, gênero que 

estabelece um debate entre pessoas sobre um tema. Ele resgata a voz do mestre 

Sócrates para discutir os grande problemas do homem enquanto Aristóteles, discípulo 

de Platão, cria o seu sistema filosófico no qual as idéias não estavam separadas das 

coisas como afirmava Platão. Na sua filosofia Aristóteles incorpora a idéia de um 

mundo unitário onde os homens são capazes de se movimentar, e que na unidade 

humana existe a forma e a matéria, alma e corpo.  

 
"Aristóteles compartilha o pensamento de Sócrates e Platão no tocante à 
validade essencial do conhecimento intelectivo, porém não na explicação dada 
por Platão. Segundo Aristóteles, são as próprias coisas que contém um núcleo 
fundamental sempre idêntico a si mesmo, a essência. Esta não está fora das 
coisas. O intelecto humano atinge a verdade atingindo por abstração tal 
essência." (Mondin, 1980, p. 24). 
 

 Questionando as coisas do mundo, Aristóteles direciona o seu pensamento 

para uma classificação fundamental. Ele lança mão do logos para propor atributos e 



 

características essenciais às coisas em seus predicados. A pergunta - o que é? - leva à 

distinção entre substantivo e predicado e possibilita um julgamento entre as coisas do 

mundo. A importância atribuída a Platão e Aristóteles, se justifica por terem iniciado 

uma tradição no mundo ocidental: pensar a verdade através da razão. Dentro desta 

perspectiva, a verdade filosófica evolui no Ocidente e assume diversos aspectos em 

diferentes momentos. Primeiramente, um aspecto metafísico, ontológico, em que a 

preocupação é o próprio ser, princípio de todas as coisas. 

 

Idade Média 

 

 Na Idade Média, a verdade filosófica é colocada na perspectiva cristã, única 

forma possível de conciliar fé e razão. Nesta circunstância, ela é a verdade reveladora 

de Deus, o referencial teórico para os pensadores da época. A filosofia grega é usada 

como instrumento para a divulgação do Cristianismo, embora Chauí (1987, p.37) 

afirme que as atitudes nem sempre foram de aceitação. 

 
" Práticamente todas as atitudes podem ser assinaladas, entre os cristãos frente 
à filosofia grega, desde a hostilidade completa até as tentativas de síntese e 
assimilação ... Pouco a pouco, entretanto, com a difusão progressiva das obras 
de Platão e Aristóteles, tanto no original quanto através dos árabes, não houve 
como ignorar a herança intelectual grega."  
 

 Tomás de Aquino, filósofo medieval, introduz o pensamento e terminologia 

conceitual aristotélicos e faz deles a sua expressão em sua obra. 

 

Idade Moderna 

 

 A partir da Idade Moderna, ocorreram grandes transformações econômicas, 

políticas e sociais em virtude da implantação do capitalismo que exigiu uma nova 

concepção de conhecimento. O mundo se moderniza,  experimenta novas invenções, 

descobertas marítimas e homens como Galileu, Giordano Bruno, Kepler, Copérnico, 

Francis Bacon questionam a finitude do infinito do universo. A descoberta do infinito 

elimina o limite do pensamento e do saber. O heliocentrismo expressa uma nova 

verdade: a Terra deixa de ser o centro do universo e Deus deixa de ser o centro do 

conhecimento, deslocando a verdade mais uma vez. O discurso antecedente não mais 

convence aos pensadores atuais. A pergunta de origem ontológica dá lugar às  

gnoseológicas: "qual o valor desse conhecimento? qual o seu critério de verdade?"  

Desmorona assim o edifício teórico filosófico mantido pela Santa Inquisição e não há 

mais garantias da Igreja, de Deus para os homens da Terra. A época é de rupturas e 



 

crises mas, também, de florescimento de um conhecimento capaz de revelar os 

fenômenos através de instrumentos da própria Terra: observação e experimentação.  

 
"O pensamento especulativo, abstrativo, que era característica predominante 
no pensamento medieval, cedeu lugar a uma nova orientação, que  propõe como 
meta o contrôle e não só o conhecimento da natureza. A filosofia não será mais 
o conhecimento da realidade e sim, mais fundamental e radicalmente o poder 
sôbre a natureza. Por isso a razão será simultâneamente crítica, exploratória e 
demonstrativa." (Giles, 1979: 62) 

 

 A valorização da razão como critério essencial para esse novo conhecimento 

ergueu um vigoroso debate entre os filósofos da Idade Moderna e o nascimento do 

método. O debate se realizou entre as três grandes correntes da época: o racionalismo 

(Descartes), o empirismo (Locke) e o idealismo (Kant). 

 No debate, o que estava em pauta era a questão metafísica da verdade 

filosófica que até o mundo medieval se constituia como base de toda a filosofia. Para 

os pensadores, envolvidos na questão, não há condições de controlar e dominar a 

natureza de forma especulativa "com o ilusório e pretenso conhecimento chamado 

metafísica." (Giles, 1979, p.19). As novas teorias consideram que a matemática possui 

uma linguagem apropriada para as novas questões, já que sua gramática é pontual e 

precisa não deixando possibilidade para ilusões. E neste sentido, pode-se dizer que é 

na modernidade que a filosofia da natureza inicia o investimento de seu projeto de se 

separar da metafísica, concretizado apenas no século XIX. A filosofia moderna se 

pretende mais ativa do que especulativa, se propõe a dominar a natureza e abandonar 

as concepções aristotélicas utilizadas pelos pensadores medievais. 

René Descartes, filósofo francês, crítico do pensamento medieval e formulador 

do pensamento moderno, considera que a filosofia precisa ser renovada "e a libertou 

do seu passado e do comentário no qual ela se imobilizara depois da grande época da 

filosofia grega." (Guenancia, 1980, p. 7) Ele acredita que um método rigoroso é capaz 

de estabelecer critérios para todas as verdades e no desejo de encontrar a nova 

verdade, o cogito cartesiano busca um instrumento capaz de conferir a validade do 

novo conhecimento. Assim Descartes   
 

"pede às matemáticas que lhe revelem o segredo do seu método, a fim de poder 
estendê-lo a todo tipo de coisas. Todas as ciências manifestarão então esse 
‘encadeamento tão estreito’ e esse laço de dependência recíproca ... O método 
permite a invenção, ainda mais que a descoberta." (Guenancia, 1980: 17). 
 

 John Locke afirma que o conhecimento humano tem como fonte única a 

experiência obtida através dos órgãos do sentido, o homem nasce feito uma folha de 

papel em branco onde a experiência escreve ali os conhecimentos. Sua doutrina, 



 

denominada de empirismo, considera que o conhecimento empírico é a única 

possibilidade de se conhecer a verdade e por isso opunha-se radicalmente à doutrina 

cartesiana das idéias inatas. Locke afirma que há dois tipos de idéias: as simples 

oriundas das sensações,  e as complexas que resultam das combinações realizadas 

pelas sensações. 

 Para Emmanuel Kant, filósofo alemão, é impossível conhecer a essência das 

coisas. O conhecimento humano se limita à experiência do fenômeno, à aparência das 

coisas e deste modo não há espaço para a metafísica, pois ela impossibilita um 

conhecimento positivo. "O que podemos saber?" era a pergunta preponderante para 

ele, na medida em que o numeno, isto é, a essência das coisas não se manifesta no 

tempo e no espaço mas sim o fenômeno. Segundo Kant, "as coisas em si" são 

captadas pelos órgãos do sentido resultando no surgimento das sensações. Entretanto, 

as sensações são desordenadas, isto é, são impressões caóticas enquanto o pensamento 

tem como tarefa ordenar, dar forma e colocar as sensações no tempo e no espaço para 

relacionar os conteúdos dessas sensações. Deste modo surge o conhecimento, que 

procedendo do sujeito é anterior a qualquer experiência. Para Kant, o sujeito opera o 

conhecimento como uma síntese em ato na medida em que consegue articular duas 

formas a priori de conhecimentos fundamentais: sensibilidade e entendimento. O 

espaço e o tempo são formas de sensibilidade que cumprem a tarefa de ordenar as 

sensações mas o processo cognitivo é concretizado em uma segunda etapa, isto é, a do 

entendimento. É neste momento que os conceitos puros se ordenam e sistematizam as 

percepções gerando assim, o conhecimento intelectual. 

 A partir do século XIX, Augusto Comte introduz a filosofia positivista, 

influencia todo o pensamento do mundo ocidental e assume características tão 

marcantes que se refletem até a atualidade sendo decisiva para a constituição das 

ciências humanas. O positivismo tem suas raízes no século XVIII, Século das Luzes, 

junto ao iluminismo com a proposta de lutar contra a ordem estabelecida da época - a 

ideologia absolutista. Condorcet, filósofo francês ligado ao enciclopedismo, é 

considerado o pai do positivismo pois é o primeiro a formular uma ciência objetiva 

para a sociedade, livre dos interesses dos poderosos da época. Homem e natureza são 

semelhantes e, portanto, regidos pelas mesmas leis, as leis da natureza. Baseada neste 

princípio, a filosofia positivista desenvolveu duas idéias importantes para a primazia 

das ciências naturais ou da natureza em relação à filosofia e às outras ciências. A idéia 

de neutralidade do fato observado e a idéia de um único método para a observação da 

natureza e da realidade social norteiam a filosofia positivista até nossos dias.  

Para a filosofia positivista o método tem primazia sobre a verdade e a garantia 

dessa verdade é obtida através da observação e experimentação. Comte, baseado 



 

nesses pressupostos filosóficos elabora uma classificação das ciências onde a 

hierarquia proposta regula a importância através das ciências da natureza.  

 Hegel, contrariando Kant, diz que aparência e essência tomam parte na 

elaboração do conhecimento porque estão sempre juntas nesse processo, não se 

constitui em um olhar fotográfico da realidade, não é uma reflexão passiva, é um 

processo dialético que se desenvolve em etapas interligadas, caracterizadas em três 

momentos: tese, antítese e síntese. O primeiro momento o ser em si; o segundo 

momento o do ser extra si e o terceiro momento a união das duas partes, formando um 

todo único ao expurgar as imperfeições dos momentos anteriores. O conhecimento da 

realidade tem sua trajetória do abstrato para o concreto. Hegel apresenta a história do 

espírito humano em sua evolução do conhecimento sensível até o saber absoluto. O 

caminho é percorrido pela consciência em etapas, até alcançar a autoconsciência. 

 Marx entrou em contacto com a filosofia dos grupos denominados de jovens 

hegelianos o que lhe permitiu uma aproximação com o método dialético e a 

concepção de Hegel. Contrapõe-se ao idealismo hegeliano e desenvolve uma teoria 

conhecida como materialismo. Essa concepção de conhecimento e de verdade assume 

um espaço contestador em relação a verdade positivista de Augusto Comte, no século 

XIX. A neutralidade do fato observado, da filosofia positivista, impede a observação 

da realidade social, assim Karl Marx insiste em questionar os dados neutros da 

realidade através de seus pressupostos. O conhecimento, em Marx, tem como 

referencial a dialética e a historicidade, fato que a caracteriza como materialismo 

dialético e materialismo histórico. Através dela Marx faz uma vigorosa crítica à 

filosofia comteana pelo seu modo de apreender a verdade.  
 
" ... há uma relação entre ciência e conhecimento da verdade. Porém, a verdade 
absoluta jamais será conhecida, todo processo de conhecimento é um processo 
de acercamento, de aproximação à verdade ... a ciência é um processo de 
produção do conhecimento da verdade." (Löwy, 1989, p. 110) 

 

 Para Marx o conhecimento é social e é a consciência histórica dos indivíduos 

que supera a condição do eu individualizante e prepara a realização do sujeito social, 

agente das transformações da sociedade. A realidade social não é um dado isolado e 

neutro mas determinada pelos homens em sua totalidade. Nesse sentido, a ideologia e 

a sua relação com a verdade são fundamentais para o entendimento da concepção de 

conhecimento que Marx propõe cuja análise é baseada na produção material dos 

homens, isto é, na questão econômica do capitalismo. 

 

Mundo Contemporâneo 

 



 

 No debate travado entre os pensadores de cada época, o que está sempre 

presente é a verdade. O fortalecimento das ciências da natureza, no século XVII, 

através do rigor da matemática e a proposta de um método contribui para o 

afastamento da concepção metafísica ou de um tipo de verdade filosófica. O século 

XIX, através do positivismo busca a verdade neutra do fato social nas leis da natureza.   

 Iniciada no século passado e consolidada na atualidade, a filosofia analítica, 

chamada também de filosofia da linguagem pode ser considerada a grande 

reformadora da filosofia tradicional quando se dedica a investigar os seus conceitos e 

propõe uma nova sistematização como condição para um pensamento rigoroso. 

Segundo os filósofos analíticos, na filosofia tradicional, a verdade, a liberdade, o bem, 

o belo, isto é, seus objetos de investigação "eram coisas fundamentais, que se 

distinguiam pelo que intuitivamente poderíamos chamar de seu caráter mais abstrato 

e geral." (Costa, 1982, p.12) Ao criticar a filosofia tradicional, a analítica propõe, não 

uma diferença de objetos, porque ela investiga os mesmos objetos da tradicional, mas 

privilegia a maneira de explicitar o resultado de tais investigações. 

 A filosofia analítica possui um paradigma de clareza e de rigor metodológico. 

Em vez de perguntar o que é conhecimento, a verdade, a existência, a liberdade, o 

bem, a filosofia analítica pergunta o que significam ou de que modo são usadas tais 

palavras, como analisá-las, aplicando técnicas apropriadas. Há uma certa hierarquia 

entre os conceitos investigados. Alguns tão gerais e tão abstratos como o conceito de 

ser que abrangem os demais. O pensamento da filosofia analítica, expresso por 

Wittgenstein considera que "o erro fundamental da metafísica consiste em confundir o 

que pertence à lógica de nossa linguagem com aquilo que é empírico e factual." 

(Costa, 1982, p.15). Neste sentido, ele se dedica à análise linguística para buscar um 

quadro lógico sistematizado para a linguagem. No Tractatus Logico Philosophicus 

elabora seu pensamento objetivando demonstrar como é possível representar e 

compreender o mundo real através da linguagem. Ele acredita que na análise da 

linguagem está "a chave de uma questão central em toda a história da filosofia: a 

questão do conhecimento”. Ele cria a teoria pictorial da frase, em que a combinação 

de frases elementares formam um quadro explicativo da realidade. O quadro é o 

modelo da realidade. Nele, os fatos se fazem presentes já que seus elementos 

representam a construção do mundo. Entretanto a teoria pictorial da frase não se 

preocupa com o funcionamento da linguagem e ao observar a multiplicidade de 

linguagens Wittgenstein propôs uma nova formulação para análise e busca dos objetos 

do mundo. Ele constatou que "a linguagem não se deixa analisar de uma só maneira 

e que a busca de objetos absolutamente simples é a busca de uma quimera." (Costa, 

1982, p. 61).                                    

 



 

CONCEITOS - FORMAS HISTÓRICAS DE REPRESENTAÇÃO  

  

Na Grécia, quando se vivia o momento ontológico, conhecer não significava 

representar. Embora houvesse uma preocupação, já em Aristóteles, com uma 

ordenação do conhecimento, as representações não eram estimuladas uma vez que a 

essência do real era inatingível e este real era ilusório. Durante a Idade Média 

prevaleceram as representações relacionadas ao cristianismo. No século XVII, com a 

destruição da idéia greco-romana e cristã de cosmos, surge a nova ciência da natureza 

ou filosofia natural. O mundo deixava de ter uma ordem fixa com hierarquias de 

perfeição, com centro e limites conhecidos e passava a ser um Universo Infinito, sem 

limites. Para possibilitar o conhecimento, o mundo começou a depender de um novo 

conceito de ordem, propiciando a elaboração do método. O conhecimento não deveria 

mais se dar através de qualidades sensoriais. A busca da causa estabeleceu relação 

entre coisas com a mesma substância. Dois tipos de substâncias eram considerados 

como integrantes dos seres humanos: matéria e pensamento. O conhecimento, obtido 

pelo pensamento, era uma representação do real, ou seja, os pensamentos tornaram-se 

ponto de partida para as representações. 

 Descartes (l596-l650) inverteu a ordem do conhecimento que ia do ser para o 

conhecer ou das coisas (sensações e percepções) para o pensamento. Para Locke 

(1632-1704), tanto as palavras, que eram representações das idéias, quanto as próprias 

idéias eram instrumentos essenciais do conhecimento. A linguagem, portanto, já era 

considerada um fator constitutivo para a concepções abstratas. 

 No momento gnoseológico, o conhecer era representar. Kant (1724-1804) 

considerava o conhecimento uma síntese de representações. A representação, para ele, 

era diferente do conhecimento mas pressupunha sempre a representação. 

 O positivismo, com Comte (1798-1857) estabelece uma hierarquização para as 

ciências com limites claros, começa no real, é construída com a experiência de forma 

neutra e visa alcançar formulações universais. Segundo Durkheim, "as representações 

que podem ser formuladas no decorrer da vida, tendo sido efetuadas sem método e 

sem crítica, estão destituídas de valor científico e devem ser afastadas." A 

representação não altera a realidade do mundo, do pensamento, apenas agrega-se a ele, 

não há noção de processo porque saber e ciência não estão relacionados à sucessão das 

representações com o fluxo da realidade objetiva, obedecendo a uma lei histórica. 

 A comunicação da ciência para ser entendida e conhecida pelo maior número 

possível de pessoas se faz através do conteúdo objetivo do conhecimento, isto é, de 

conceitos e das condições sociais do meio em que são produzidos. Os conceitos se 

constituem em abstrações que são elementos do pensamento e produtos teóricos. Há 

os que se aproximam mais ou menos da realidade embora permaneçam sempre como 



 

abstrações. Os conceitos pouco abstratos são descrições que constituem os momentos 

do conhecimento científico. Há uma necessidade de sentido no conteúdo semântico 

destes conceitos mas não se pressupõe um uso de expressão matemática, lógica ou 

simbólica. Para alguns cientistas o rigor da linguagem matemática dá à ciência o ideal 

de verdade.  O conceito para se legitimar não depende da linguagem e sim do uso e do 

papel que desempenha na representação do processo da realidade.  A atual tendência 

da ciência em formalizar conceitos é um fato histórico que ocorre porque a 

historicidade da ciência é conseqüência da historicidade da razão. A ciência é produto 

do homem, integrante de um grupo social estando desta forma presentificado o 

processo histórico. A apropriação da natureza, pelo homem, visando um 

aproveitamento social leva à formação progressiva da razão, que é a transformação em 

idéias e imagens de ações e objetos do homem no âmbito do pensamento resultando 

na representação, ou seja, no conceito. 

 

INFLUÊNCIAS CONTEMPORANEAS NAS REPRESENTAÇÕES  

 

 Algumas influências, nascidas no final do século e no princípio deste, ainda se 

fazem presente na construção das representações, como é o caso do neopositivismo. 

Ele pertence ao momento semiótico, onde o conhecer transfere-se para o representar. 

Para os neopositivistas, o conhecimento também começa no real mas não pretende ser 

universal. A ciência é feita por proposições (linguagem) e através de constatações. A 

filosofia clássica ou metafísica é rejeitada por não ser verificável. A filosofia analítica 

analisa o significado dos conceitos. Os conceitos abstratos além de representar o 

objeto contém a razão de ser dos objetos representados. O pensamento pode apreender 

a realidade refletindo-a em representações superficiais, através de imagens isoladas, 

ligando-as de acordo com as relações dos fenômenos levando-se a concluir que cada 

coisa corresponde a uma idéia. Na falta de uma teoria filosófica mais profunda, o 

mundo do pensamento passa a ser construído com idéias ligadas e com capacidade de 

representar uma coisa ou qualidade do real. A significação se presentifica na  

constatação de fatos. Os fenômenos não são explicados mas descritos na sua 

regularidade. A ciência torna-se uma descrição do que nela se passa. O rigor sintático 

e semântico da linguagem científica passa a ser exigido pelos neopositivistas que com 

essa atitude, acabam por denunciar uma incapacidade de apreender a essência do 

processo da realidade. 

 Sob a influência da mecânica, a ciência do movimento, a fenomenologia , 

como na descrição dos fenômenos da natureza, passa a elaborar conceitos que não 

explicam "por que"  e sim "como" as coisas acontecem. Husserl (1859-1938) 



 

considerava que a representação de um objeto era determinada pelo espírito, numa 

formulação de juízo. 

 O conhecimento humano também é comparado a um fenômeno biológico e 

isto se reflete nas representações que devem, de maneira simples e breve, descrever 

relações entre fatos no contexto da natureza. Seguindo esta linha, o funcionalismo 

considera a existência de um sistema anterior ao real. Ele é contra o empirismo. O 

principal objetivo dos funcionalistas é manter o status quo. A ordem é funcional e a 

construção do real é realizada em forma de sistema significando que toda vez que uma 

parte (subsistema) é alterada, todo o sistema também se altera. Para os funcionalistas 

não há determinações, nem história, nem prioridade causal. Há, sim, uma 

circularidade de efeitos. O funcionalismo apresenta uma lacuna do ponto de vista 

lógico, do discurso, pois não faz previsão para o disfuncional , que contribui para 

mudanças, nem para o neutro. Os conceitos são utilizados para explicitar "funções", 

que não são intencionais, que tem conexão factual . A palavra, como representação, 

não é o único acesso ao sentido uma vez que os funcionalistas acreditam que os 

objetos culturais têm uma tarefa a cumprir, com um sentido  estabelecido na mente. 

 Retomando as raízes matemáticas, no estruturalismo, a ordem é concebida no 

plano da virtualidade, na estrutura. São consideradas relações, que não são sociais, 

entre subsistemas. O estruturalismo não é estático porque há fluxo entre os 

subsistemas. Baseia-se num discurso fechado, no plano virtual, fora da realidade. O 

acesso à estrutura é feito pelo que é diferente. As representações se fazem com a 

utilização do sistema terminológico para a designação do sistema de atitudes sociais. 

 

O MARXISMO E AS REPRESENTAÇÕES 

 

 A historicidade, considerada primeiro por Hegel (1770-1831) e depois por 

Marx (1818-1883) é explicada pela dialética, opondo-se a tudo dito anteriormente. " 

 
A ciência constitui portanto uma empresa sem fim, e em certo sentido sem 
sucesso absoluto, pois o que pode conhecer consiste sempre naquilo que, tendo 
o estado atual por base, lhe é possível conquistar no futuro. Com o progresso 
da ciência ... a representação dos fenômenos vai obrigatoriamente se 
deslocando da superfície sensível dos fatos e da captação imediata das coisas ... 
para as camadas mais profundas da estrutura dos fenômenos, em virtude do 
processo lógico de exigência de pesquisa..." (Pinto, 1979, p. 200) 

 

 Para Marx as representações, que são abstrações, possuem determinações que 

se expressam através de conceitos. As determinações não são aleatórias. Há relações 

necessárias e obrigatórias entre a natureza e o conhecimento e outros elementos da 

totalidade da realidade. As relações sociais pré-existem, como relação entre os 



 

homens. A ciência é puramente uma relação social e é este tipo de relação o grande 

elemento construtor da sociedade. As relações sociais são organizadas pelas 

determinações. 

 A realidade existe independente de nós. O concreto que está na realidade é o 

aparente. O aparente é captado e então, para entender a realidade, são utilizadas 

determinadas categorias. O concreto é a síntese de múltiplas determinações. É 

necessária a utilização da compreensão do modo de produção vigente, do momento 

histórico. A realidade , que não se esgota na sua aparencia, tem uma parte oculta. Se 

as relações entre os elementos da aparência das coisas são estabelecidas, não há 

explicação para as coisas. A aparência enquanto tal é caótica. O todo é aparência 

somada a "essência" que é histórica e contém determinações. As coisas parecem ser 

como aparecem porque sofrem determinações de níveis de realidade que não 

aparecem e que são detectadas via pensamento. "Por isso Hegel caiu na ilusão de 

conceber o real [apenas] como resultado do pensamento ... " (Marx, 1983: 219) Há 

relações interiores que determinam, através de mecanismos múltiplos de mediações, 

que as coisas sejam como são. No fundo de uma totalidade histórica, que Marx chama 

de modo de produção, há valores que a qualificam de capitalista, feudal, etc... Se os 

cientistas ficam só na aparência se perdem e não teorizam. Se ficam só nas 

determinações não saem da abstração. É necessário estabelecer-se relações entre 

determinante e determinado. 

 Para Althusser, 
 
 "o discurso científico utiliza palavras da linguagem cotidiana, de expressões 
compostas, construídas com palavras da linguagem cotidiana. A diferença é 
que na linguagem teórica as palavras funcionam como conceitos teóricos. A 
diferença ... aparece ... [com] o sentido das palavras [que] não é fixado pelo 
seu uso corrente, mas pelas relações existentes entre os conceitos teóricos no 
interior de seu sistema." (Escobar, 1975: 62) 

  

O homem ao nascer está numa realidade que lhe é dada. Tudo determinado 

pelos homens, ou pelas relações sociais que são históricas e que determinam tudo. Os 

homens organizados historicamente constroem totalidades históricas, construídas num 

dia e destruídas noutro são contraditórias e que provocam transformações. Tais 

transformações devem ser embasadas na ordem vigente. 

 

O PÓS-MODERNISMO,  O RELATIVISMO E AS REPRESENTAÇÕE S 

 

 No mundo contemporâneo aparece o relativismo que afirma que não existe 

teoria embora tudo seja representação que, por sua vez, pode ter várias leituras. Tudo 

é relativo, afirmam os relativistas categoricamente. Eles são a favor de determinações 



 

locais e contra a universalização opondo-se aos positivistas e neopositivistas. Para os 

relativistas é impossível haver "sabedoria pré-linguística", não há ponto de vista 

transcendental nas representações e na relação delas com seus objetos. 

 Na década de 60, a história cultural francesa começa a renegar a influência de 

estudos de conjunturas econômicas e demográficas ou de estruturas sociais, assim 

como já faziam algumas disciplinas das ciências sociais e acata fortemente a 

influência da linguística, da sociologia e psicologia. Este fato é relevante porque é a 

história cultural que identifica o modo de construção da realidade pelo grupo de um 

lugar. Isto se reflete diretamente na classificação, na divisão e na delimitação da 

apreensão social, ou seja, no conhecimento e nas representações. Considera-se que 

essas representações, ao serem construídas, sofrem influência de quem as produz.  

Deve-se, dar importância para a observação do relacionamento entre as representações 

e quem as utiliza. A maneira de perceber o real não é neutra e conseqüentemente as 

representações também não o são. Elas acabam por se transformar em termos de poder 

e dominação e adquirem tanto destaque quanto as lutas econômicas porque tentam 

impor sua visão de mundo e seus valores instalando seu domínio. 

 Lyotard considera passada a era das metanarrativas, acredita que abstrações 

como ciência, educação, democracia, e revolução são mitos e não devem ter crédito. O 

pós-modernismo marca a volta do concreto. Ao invés da abstração e do 

transcendental, a heterogeneidade e o determinismo local. (Alexander, 1992, p. 345). 

E mais enfático  

 
"A multiplicação de máquinas informacionais afeta e afetará a circulação dos 
conhecimentos [...] Tanto os ‘produtores’ de saber como seus utilizadores 
devem e deverão ter os meios de traduzir nestas linguagens o que alguns 
buscam inventar e outros aprender [...] Sob a forma de mercadoria 
informacional indispensável ao poderio produtivo, o saber já é e será um 
desafio maior, talvez o mais importante na competição mundial pelo poder. 
(Lyotard, 1986, p. 4-5) 

 

A REPRESENTAÇÃO E SUA FUNÇÃO PRÁTICA 
 

 As representações são instrumentos de ordenação e hierarquização da estrutura 

social e identificam o grupo ou meio que as produziu e que as consome. Para Chartier, 

(1980. p.19) 

 
 "A função simbólica (dita de simbolização ou de representação) [é 
definida] como uma função mediadora que informa as diferentes modalidades 
de apreensão do real, quer opere por meio dos signos linguísticos, das figuras 
mitológicas e da religião, ou dos conceitos do conhecimento científico."  

 



 

As funções de representação, antes, tinham apenas dois enfoques: o de mostrar 

a ausencia e o de exibir uma presença, ou seja, a representação relacionava-se com a 

ação de imaginação. Faltava a relação entre representante e representado. 
 
"Cada disciplina científica tem necessidade de um sistema de representações, 
de normas, de valores, capaz de defini-la e de delimitá-la. E isto, excluindo 
todos os sistemas de valores e de normas extracientíficos. Assim, ao alijar de 
suas estratégias racionais a ordem dos fins humanos e a dos valores individuais 
e sociais, a ciência efetua um deslocamento de sua racionalidade para o campo 
político." (Japiassu, 1979, p. 52). 
"A problemática do ‘mundo como representação’, moldado através das séries 
de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma 
reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apropriada 
pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a ver e a pensar o real." 
(Chartier, 1980, p. 23-24)   
 

Desta forma, assumem destaque o processo histórico da produção do sentido e o da 
construção de significação. Uma teoria da leitura é criada para compreensão da 
captação dos discursos e a relação estabelecida entre eles e os sujeitos. 

 O mundo social e as categorias intelectuais e psicológicas não são objetivas e 

são produzidas historicamente pela articulação de práticas sociais, políticas e 

discursivas . São essas práticas que levam a repensar a relação entre o social e as 

representações que refletem este social ou o camuflam. A história constrói um sentido 

para o estudo desses processos registrados em textos que deixam de ser analisados 

apenas pelo seu sentido intrínseco, absoluto e único. 

 

A REPRESENTAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO  

 

 Na descrição do conteúdo de um livro ou documento são utilizadas palavras 

que condensam o assunto e o identifica, com objetivo de   facilitar a recuperação e a 

transferência do conhecimento que contém. Estas palavras são, representações de 

representações e consequentemente guias parciais e imperfeitos com respeito ao texto. 

Representações de segunda ordem são apresentadas hierarquicamente de acordo com 

correntes teórico-metodológicas que atuam segundo influências culturais, históricas e 

ideológicas destruindo a intenção de universalidade, neutralidade e eternidade. São 

condensadas nas classificações documentárias que, além de serem utilizadas na 

arrumação de documentos e livros em arquivos e estantes, pretendem organizar o 

conhecimento nelas reproduzido.  

 As representações utilizadas na recuperação e transferência de informações são 

baseadas em ações sociais, refletem momentos históricos, teorias, ideologias e 

culturas e, embora se aproximem da realidade, podem ter leituras diversas. O mercado 

de informações exige que haja equivalência formal nas representações para que haja 



 

um constructo sócio-cultural visando as relações sociais. A representação não deve 

alterar o objeto representado mas isto torna-se impossível na medida em que a 

representação é uma leitura do objeto e sofre influências que dificultam a manutenção 

de parâmetros culturais no intercâmbio representacional. 

 

AS CLASSIFICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS COMO REPRESENTAÇÕE S 

 

 "Os sistemas tradicionais de classificação bibliográfica [utilizados hoje] 

tiveram origem no final do século passado com o famoso Sistema de Classificação 

Decimal de Melvil Dewey, num clima epistemológico muito diverso do atual" 

(Campos, 1986, p.86). A classificação de Dewey, que serve de modelo para 

Ranganathan, sofre influência do iluminismo e do positivismo e não pode ser diferente 

pois "o pensamento científico não se desenvolve num vazio cultural, mas no interior 

de um quadro de pensamento, de um contexto de idéias, de princípios fundamentais e 

de evidências axiomáticas pertencentes a um domínio de ordem extracientífica." 

(Japiassu, 1975, p. 24). O positivismo  prega a transformação da filosofia em ciência 

baseado na capacidade humana de perceber a estrutura dos fenômenos, o que reforça a 

hegemonia das tabelas classificatórias que, além de encarnarem a eternidade, 

neutralidade e universalidade do saber, utilizam números e sinais gráficos 

aproximando-as  da matemática e legitimando-as. 

 
"No campo das chamadas linguagens documentárias verifica-se o fenômeno 
generalizado de rejeição dos tradicionais sistemas de classificação. Tal 
fenômeno não pode ser atribuído só a inflexibilidade ou insuficiência estrutural 
de tais linguagens. Há que se lembrar que o clima epistemológico em que se 
organizaram as tabelas de classificação, clima de saturação iluminística, com 
tendência a atribuir ao conhecimento científico rigidez e imutabilidade, está 
hoje completamente superado. A tendência em usar os já famosos tesauros 
mostra a necessidade de maior agilidade nas linguagens documentárias. Revela 
também a imprescindibilidade dos elementos classificatórios, já que os tesauros 
mais bem elaborados são verdadeiras classificações que não ousam dizer o 
próprio nome." (Campos, 1986, p. 86). 
 

 A crise dos sistemas de classificação não se dá apenas por serem linguagens 

estruturadas. As listas de cabeçalhos, criadas sem estruturas, também não atendem as 

necessidades de recuperação e organização da informação. São tentadas as 

atualizações de tabelas mas que, por serem lentas em sua confecção e distribuição para 

uso, também não obtêm exito. Até o sistema de Ranganathan, considerado o mais 

flexível, por utilizar facetas e trabalhar com representação no plano das idéias, no 

plano verbal e no plano notacional, apresenta problemas de utilização. Também em 

Ranganathan há as influências culturais e históricas na listagem dos grandes assuntos 



 

representados por letras; o privilégio das ciências exatas em detrimento das ciências 

sociais;  e o símbolo do misticismo religioso na Índia, o delta,  media da lista. 

  Os tesauros também apresentam problemas histórico, ideológico e cultural, ao 

estabelecer relações entre os termos, nas notas de escopos (SN) ou nos termos 

substitutivos (UF) causando atrapalhos com a interdisciplinaridade da ciencia. O 

tesauro da UNESCO apresenta como termo substituto para ciências socias a expressão 

ciência do comportamento. 

 O problema das classificações, listas, tesauros, ou seja, da linguagem 

documentária está em suas bases epistemológicas. Há que se aceitar a razão como 

dinâmica e histórica, transformada dia a dia e o determinismo universal, deve ser 

abandonado. A solução está em trabalhar com representação de forma interdisciplinar, 

ou seja, com epistemologia, linguística, ciência da informação, comunicação, 

informática e também com a estrutura das ciências e a organização do conhecimento 

como um todo. 
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