
Mundo das Ideias

ANA CRISTINA DE LIZ
CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA, MARINGA - PR

CARMEN LUCIA CUENCA MORAES
CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA

Esta pesquisa tem como objetivo, mostrar a evolução filosófica da origem do conhecimento e a sua
importância nas empresas, enfatizando alguns aspectos necessários para o bom entendimento do que é preciso
para tornar-se uma empresa que aprende. O termo conhecimento se baseia em estudos filosóficos provenientes
da Mitologia Grega, tendo sido fundamentado nos escritos de Platão, no momento em que este comenta sobre
o Mito da Caverna e o mundo das idéias. A linha de pensamento racional de Platão onde as idéias são
percebidas através da razão pura gerando posteriormente o conhecimento, é contestada por Aristóteles, que
defende a observação e verificação da percepção sensorial individual como parte importante na obtenção do
conhecimento. Na história ocidental, o “racionalismo” que determina ser possível adquirir conhecimento por
dedução agregado ao raciocínio, e outra linha chamada “empirismo” que determina ser possível adquirir
conhecimentos por indução e experiências sensoriais, servem de base para questionamentos posteriores na
epistemologia moderna. John Locke, fundador do empirismo britânico, considerado um dos iniciadores da
Teoria do Conhecimento, defende a linha de Aristóteles quando diz que o aprendizado é feito de forma
contínua e permanente, sendo sua principal fonte a experiência sensível, sensações e reflexões, fornecendo
idéias a mente. Teorias contrárias, mas complementares, a fundamentação dessas correntes de pensamento se
dá através dos escritos de Immanuel Kant, que diz “Embora todo nosso conhecimento comece com a
experiência, isso não quer dizer que todo o conhecimento surja da experiência”, afirmando ainda que o
conhecimento só surge quando os pensamentos lógicos do racionalismo e a experiência sensorial do
empirismo trabalham juntos. Ao agregar o pensamento empírico ao racional, o homem moderno vem
tornando-se mais informado a respeito do que se passa a sua volta do que seus antepassados, e numa época em
que as decisões precisam ser tomadas sempre com maior rapidez, o poder se concentra nas mãos daqueles que
tem acesso imediato às informações precisas, e que podem transformar essa informação em melhoria e
aperfeiçoamento para o indivíduo e a comunidade. Porém, um dos maiores problemas das empresas é a falta
total de informações relevantes e a superabundância de informações irrelevantes. A eficiência da informação é
verificada na medida em que os custos para sua obtenção são menores do que os benefícios decorrentes do seu
uso. A informação valiosa também poderá orientar os administradores em investimentos em sistemas e
tecnologia de informação. A informação está disponível no universo humano e empresarial e ao ser absorvida
pelo individuo, passa a ser conhecimento. Por isso, torna-se vital para as empresas administrar este
conhecimento e usá-lo de forma eficiente na tomada de decisão.
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