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Neste trabalho o objetivo é refletir a experiência de Analistas Cognitivos/Pesquisadores da Difusão do Conhecimento,
como participes do estudo parcial sobre Análise Cognitiva, campo de conhecimento emergente em processo de
(re)conhecimento, cujo estado da arte, proposto por Teresinha Fróes Burnham, se constitui atividade de pesquisa no
Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC)/UFBA. A experiência se realiza
na prática por doutorandos e professores do componente Análise Cognitiva (ANCO I), em busca de evidencias deste
campo, em periódicos, a partir das seguintes bases de conhecimento da CAPES: Scopus, Sage, Sciencedirect, Web
Of Science e Redalyc. Esta investigação contribui com a produção de artigos científicos que vêm construindo o estado
da arte de Análise Cognitiva. Nesta perspectiva, a Análise Cognitiva se configura como processo complexo e
multirreferencial, passível de se constituir em novo campo de estudo, que compreende a lacuna da limitação e/ou os
dados ausentes de diferentes sistemas cognitivos.

Introdução

A expressão Análise Cognitiva vem se estabelecendo como processo - ação investigativa e exploratória - visando
laborar seu estado da arte na perspectiva de corroborar na afirmação de um campo de conhecimento, a partir de dois
componentes do Programa de Doutorado em Difusão do Conhecimento. Na prática, a Análise Cognitiva (AnCo) vem
sendo desenvolvida como parte da formação do Doutorado Multiinstitucional e Mutirreferencial em Difusão do
Conhecimento (DMMDC), na forma de dois componentes do curso: Análise Cognitiva I (AnCo I) e Análise Cognitiva II
(AnCo II), este último, obrigatório da Linha de Pesquisa 3 - Cultura e Conhecimento: Transversalidade,
Interseccionalidade e (In)formação.

Como integrantes do programa de doutorado, professores e alunos desses dois componentes, vem participando,
enquanto pesquisadores, do processo de levantamento do Estado da Arte da AnCo, que se caracteriza pela incursão
nas bases de conhecimento da CAPES, mediante orientações de pesquisa mais específicas sobre os dados a serem
indicados.

Na perspectiva de Fróes Burnham, proponente do DMMDC, que desenvolve esses componentes do currículo, AnCo
ainda é um campo irreconhecido, logo sua emergência se torna premente. Segundo a autora: “[...] informações
levantadas em seis bases de conhecimento de âmbito internacional[1] revelam que a primeira referência a esta
expressão foi encontrada no livro “Democracy, ideology, and objectivity, studies in the semantics and
cognitive analysis of ideological controversy”. (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 60)

Este livro, publicado em 1956 pelo “Conselho Norueguês de Pesquisa para a Ciência e as Humanidades” -, editora da
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“Universidade de Oslo” -, foi escrito em parceria por Arne Naess[2] (filósofo norueguês), Jens A. Christophersen e
Kjell Kvalo. (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 60)

Além dessa primeira referência a Análise Cognitiva, diz Fróes Burnham (2012) que,

[...] nessa mesma década do século passado encontra-se um artigo datado de 1959. “A
developmental study of sexual functioning by means of a cognitive analysis”, publicado por
E. M. Sjostedt e I. Hurwitz no “Journal of Projective Techniques”. Depois desses, os
próximos e raros registros de publicações no cenário acadêmico-científico só vão aparecer
nos anos 1970. Tal prospecção mostra que este campo do conhecimento é muito novo e
ainda carece de estudos e grupos de pesquisa que a ele se dediquem. É possível, todavia,
que muitos estudos desenvolvidos em uma ou mais das disciplinas/áreas que constituem
as ciências cognitivas, tendo o conhecimento e/ou a cognição como objeto, possam estar
inseridos neste campo, sem, contudo, aí se reconhecerem, por falta de um estatuto
explícito que o legitime. (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 60)

A partir dessa compreensão, da necessidade de constituição desse campo emergente, é que se toma como finalidade
o estado da arte da AnCo nas bases consideradas científicas, que reúnem a comunidade epistêmica. Portanto,
realizar essa pesquisa se constitui em desafio, mesmo na academia. Não obstante na história das ciências, as
aquisições mais impactantes socialmente têm seus fundamentos advindos de observações, práticas e descobertas da
natureza tanto inesperados quanto de origens subestimadas, por vezes consideradas sem tradição de pesquisa, e
mesmo entre os acadêmicos (grupos e pesquisadores não tão “conhecidos” ou não referenciados pela “comunidade
científica”, a exemplo dos conhecimentos utilizados por indígenas e africanos).

A atitude preconceituosa em relação aos países sulamericanos ainda permanece, é histórica, é o mesmo silêncio que
recai sobre o conhecimento indígena e africano nos cursos universitários. Assim, é do reconhecimento de
comunidades, enquanto espaços multirreferenciais de aprendizagem[3], como produtoras de conhecimento.

Se arvorar a fazer o estado da arte de AnCo no contexto do DMMDC, enquanto conteúdo e forma do componente
curricular, exige além de coragem a constância e obstinação do trabalho sobre os mesmos procedimentos no
processo e a permanência na relação com os diversos e diferentes doutorandos do programa, a cada vez que se
oferece a disciplina seguindo os semestres letivos.

Norma Sandra de A. Ferreira (2002)[4], em seu trabalho intitulado ”As pesquisas denominadas ‘Estado da Arte’”,
afirma, sobre os que se lançam nesse tipo de pesquisa, que a “[...] sensação que parece invadir esses pesquisadores
é a do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento que
apresenta crescimento tanto quantitativo quanto qualitativo”. Especialmente, diz ainda a autora, no caso das
“[...]reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação, produção esta distribuída por inúmeros programas de pós e
pouco divulgadas. (FERREIRA, 2002, p. 258-259).

Nesse sentido, a investigação da AnCo trata-se da constatação de existir ainda grande lacuna sobre a área da
cognição, no que se refere a diversos e diferentes processos que dependem das relações de movimento e ao mesmo
tempo da substância, que se movem de maneira à se verificar coexistências do ponto de vista mecanicista e
energético, os quais possibilitam experiências e conhecimentos, mas que ainda não se tem a condição de falar dessa
conexão cognitiva.

Desenvolver essa atividade incita-se a sair da “zona de conforto” psicocognitiva em que se encontra, demandando
exercícios que proporcionam ampliação da consciência corpórea. No trabalho da área de Ciências Sociais Aplicadas
não é muito comum a participação de discentes nas discussões em torno de um tema de pesquisa, sobretudo
daqueles relacionados ao cognitivo, como: cognição, epistemologia, teoria do conhecimento, interdisciplinaridade,
multirrefencialidade. No entanto percebe-se que, a área interdisciplinar acolhe fronteiras da natureza humana com os
mais diversos motes pluriepistêmicos e dos processos cognitivos, de forma que se sensibiliza a repensar também em
processos sensíveis, colaborativos e de construção nas organizações e instituições.

Toma-se conhecimento da (ANCO) como campo de estudo no DMMDC. Um campo de conhecimento ainda
embrionário() “[...] para responder questões de longa data [...]”, e por isso, sua concepção se reflete a partir daqueles
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propostos por Fróes Burnham (2012), que embasa a pesquisa na discussão do campo de Análise Cognitiva.

A frequência desse componente proporciona tanto a oportunidade de se trabalhar colaborativamente quanto contribuir
para os debates e diálogos levantados nas aulas de Epistemologia e Teoria do Conhecimento, do DMMDC, onde se
evidencia pontos multirreferenciais e a complexidade da AnCo.

Coloca-se o desafio de pesquisar e de escrever sobre AnCo, em situação de reflexão sobre o(s) paradigma(s)
científico(s). Dessa prática pode-se abstrair que, a Análise Cognitiva explicita a quebra dos paradigmas existentes e
faz os pesquisadores (co)construtores de aspectos novos, no sentido da emergência de um campo de conhecimento
diferenciado.

De maneira bem simples e genérica, pode-se dizer que, paradigma é um modelo. Coube a Thomas Kuhn (1991), o
trabalho de atualização do termo dando-lhe outra significação, para se referir ao conjunto de práticas que definem uma
área científica durante um período específico de tempo. Paradigma é um padrão, um conjunto de valores, uma teoria,
que serve, por um determinado período de tempo, como embasamento que justifica uma série de eventos. (NADDEO,
2008, p. 11).

Quando um padrão ou conjunto de valores não são suficientes para explicar e justificar determinados eventos
existentes, tem-se uma revolução científica, a quebra de paradigma. Então, no sentido indicado por Kuhn (1991)
tem-se o desenvolvimento científico.

Um exemplo disso é a dualidade entre empirismo e racionalismo. Estas duas teorias, por séculos, tentam explicar a
origem do conhecimento, como se adquire e difunde. Tais teorias buscam estabelecer métodos e procedimentos
válidos na busca da verdade, através da explicação de eventos e fatos existentes. A polêmica racionalismo-empirismo
tem sido uma das mais persistentes ao longo da história da filosofia, e encontra eco ainda hoje em diversas posições
de epistemólogos ou filósofos da ciência. (SANTOS, 2017, p. 1).

Assim sendo, a proposta da AnCo coloca em cheque essa dualidade paradigmática ao solicitar nova postura no
processo de pesquisa. Na teoria empirista se pressupõe que todo conhecimento tem origem na experiência, na
vivência, na prática, conforme diz Filipa (2013). “Então, segundo esta corrente, não existem ideias, conhecimentos ou
princípios inatos, isto quer dizer que quando nascemos, nascemos como uma “tábua rasa”, todo e qualquer tipo de
conhecimento é fruto da aprendizagem, fruto da experiência”. (Filipa, 2013, p. 2).

Já a teoria racionalista se pauta na ideia de que o conhecimento nasce da razão, refere-se à explicação de caráter
racional, ao lógico e à razão, que são consideradas as fontes mais importantes do conhecimento verdadeiro. (Filipa,
2013, p. 3). Segundo Naddeo (2008, p. 12), na visão de Descartes apenas o pensamento ordenado através da
verificação, análise, síntese e enumeração de conclusões representa garantia lógica indiscutível.

Porém, deve-se dizer que, entre essas duas teorias marcantes, dos embates sobre o conhecimento e a verdade
científica, existem teorias “intermediárias”, que buscam explicar os fatos e o conhecimento numa outra perspectiva,
sem, contudo, abrir mão dos preceitos do empirismo ou do racionalismo. Abundam, ao longo da linha constituída nos
seus extremos pelo racionalismo e pelo empirismo radicais, as posições intermédias, as tentativas de conciliação e de
superação. (SANTOS, 2017, s.p.).

Aborda-se essa ideia de paradigma com referência à teoria do conhecimento, exatamente, para mostrar que não
existe uma única forma de se produzir conhecimento, de fazer ciência ou mesmo de explicar os fatos e eventos
diferentes; refletir bases oriundas do cotidiano, da cultura, das artes de fazer. Nessa perspectiva, diz Fróes Burnham
(2012) que, é “[...] no lastro do senso comum que conversas, decisões, relações de laboratório se estabelecem. [A
ciência empirista, positivista, precisa do empírico, justamente da prática do cotidiano] e não é só a questão do
empírico em si, é a questão da linguagem, da cultura. [...].” (FRÓES BURNHAM, 2012, p. 182)

As diferentes formas de se estudar um fenômeno ou explicá-lo não podem ser descartados. A diversidade não elimina
as possibilidades. Ao longo da história se afirma tanto a razão quanto a experiência como apropriadas e
sistematizadas a produzir verdades científicas. Dizem Maturana & Varela (2001, p. 256) que, “[...] o aparecimento da
linguagem no homem e também no contexto social em que ela surge, gera o fenômeno inédito - até onde sabemos -
do mental e da autoconsciência como a experiência mais íntima do ser humano.”
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Entretanto, dizem ainda os autores que, sem “[...] o desenvolvimento histórico das estruturas adequadas, não é
possível entrar no domínio humano [...] o mental não é algo que está dentro do meu crânio. Não é um fluido do meu
cérebro: a consciência e o mental pertencem ao domínio de acoplamento social, e é nele que ocorre a sua dinâmica.”
(Maturana & Varela, 2001, p. 256)

Nessa perspectiva, a experiência se concretiza na interação social humana e se revela na “linguagem” que

[...] não foi inventada por um individuo sozinho na apreensão de um mundo externo.
Portanto, ela não pode ser usada como uma ferramenta para a revelação desse mundo. Ao
contrário, é dentro da própria linguagem que o ato de conhecer, na coordenaçao
comportamental que é a linguagem, faz surgir um mundo. Percebemos num mutuo
acoplamento linguistico, não porque a linguagem nos permita dizer o que somos, mas
porque somos na linguagem, num continuo ser nos mundos linguísticos e semânticos que
geramos com os outros. Vemo-nos nesse acoplamento, não como a origem de uma
referência nem em relação a uma origem, mas como um modo de contínua transformação
no devir do mundo linguistico que construimos com os outros seres humanos. (Maturana &
Varela, 2001, p. 257)

Sendo assim, os fenômenos e objetos científicos de estudos não se restringem à única maneira dos pesquisadores
em novas e diferentes apostas como formas de abordagem e de fazer ciência, mas os incita à mudança do olhar e da
postura enquanto “pesquisador-observador” do momento do objeto de estudo, assim como também reconhece a
necessidade de se mover na procura de equilíbrio da tensão equidistante entre os sujeitos na relação sujeito–objeto.

É nessa perspectiva que a AnCo se desvela e revela seu estado da arte.

ANCO: O estado da arte

Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas em ANCO I, como atividades do processo de formação desse
componente. A pesquisa foi realizada em periódicos da CAPES, entre os anos de 2014 e 2015. Foram definidas cinco
bases para a investigação, a saber: Scopus, Sage, Sciencedirect, Web Of Science e Redalyc. Nesse processo, cada
aluno(a) assumiu o papel de pesquisador(a), ficando responsável pela incursão em uma das bases, após definido o
período de um ano de produção, cuja atividade inicial consistiu em preencher uma planilha cujos dados foram
indicados.

Após a pesquisa, cada integrante do grupo analisa cinco artigos, nos quais foram destacados indicadores do estado
da arte da Análise Cognitiva: 01 (um) na base Scopus (2014), 02 (dois) na base Sage (2014 e 2015) e 02 (dois) na
base Science Direct (2014 e 2015), conforme se pode ver na Tabela 01, abaixo apresentada. O artigo da Scopus foi
da área de psicologia; os dois artigos da Sage da área de Educação; e os dois da Science Direct, um foi da área de
Gestão/Turismo e o outro da área de Informática/Ecologia.

Tabela 01: Características das Bases e artigos pesquisados.

Fonte: Os autores (2017).

Além disso, foram indicados nesta Tabela 01 os países de origem dos artigos: dois foram publicados nos Estados
Unidos (USA), um em Israel, um na China e um na Itália. Uma análise mais detalhada permitiu identificar que, em
quatro dos artigos pesquisados o termo “Análise Cognitiva” apareceu, apenas nas referências bibliográficas. Somente
em um deles o termo apareceu no corpo do texto.

O artigo da Scopus trata do tema “metacognição animal”. A metacognição tem seu conceito ligado aos processos que
coordenam as aptidões cognitivas envolvidas na memória, leitura, compreensão de textos etc. (RIBEIRO, 2003, p.
109).

Sobre a definição de metacognição, Sargiani (2012, s.p.)[5], afirma que:
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A metacognição foi definida por John Flavell (Stanford University) nos anos 1970 como o
conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade
de controlar esses processos, monitorando, organizando, e modificando-os para realizar
objetivos concretos. Em outras palavras a metacognição se refere à habilidade de refletir
sobre uma determinada tarefa (ler, calcular, pensar, tomar uma decisão) e sozinho
selecionar e usar o melhor método para resolver essa tarefa. (Sargiani, 2012, s.p.)

O termo metacognição animal, possivelmente, se refere aos processos pelos quais o animal assimila, processa e
armazena informação. Certamente uma discussão que envolve e exige a influência de áreas fundamentais do
conhecimento humano. Para Smith, Couchman e Beran (2014, p. 140), este diálogo teórico apresenta o possível
esboço de uma nova fase de pesquisa em metacognição animal.

Dos dois trabalhos referentes à Base Sage, ambos na área de Educação, os temas estão assim dispostos: o primeiro
artigo, produzido por pesquisadores americanos, estuda os fatores que influenciam a intenção dos candidatos a
professores de seguir uma carreira em Educação Especial. O estudo aponta que:

As experiências pessoais e de trabalho com os indivíduos que requerem serviços especiais
influenciam diretamente seu interesse e compromisso para servir a indivíduos com
necessidades especiais e assim indiretamente impactam sua intenção de perseguir uma
carreira de educação especial. (ZHANG et al., 2014:156).

Segundo Zhang et al (2014), essa pesquisa utiliza o Modelo de Teoria da Carreira Cognitiva Social (SCCT), para
entender a escassez de pessoal na Educação Especial.

E o segundo artigo da base Sage, desenvolvido por pesquisadores da Tel Aviv University, em Israel, tem como
objetivo uma escola de ensino médio que colabore com a decisão futura de escolha da carreira profissional na
academia. A pesquisa foi realizada com adolescentes judeus e os achados sugerem que, estes têm maior
cristalização em relação às suas escolhas acadêmicas no ensino médio, em comparação com suas escolhas
acadêmicas futuras. (BROWN & CINAMON, 2015, p. 630).

Ainda segundo estes autores, é nessa fase (no ensino médio) que, esses adolescentes começam a desenvolver seus
interesses em uma variedade de campos acadêmicos e profissionais.

Já os dois artigos da Science Direct tratam de temas em áreas distintas. O primeiro, um trabalho com data de 2014,
na área de Gestão e Turismo, foi desenvolvido por Jong-Hyeong Kim, da School of Tourism Management, Sun
Yat-sen University, Guangzhou, na China. Ele aborda as Experiências Memoráveis de Turismo (MTE’s). Kim (2014, p.
34) reconhece que, para alcançar o sucesso num mercado tão competitivo como é o do turismo, proporcionar esse
tipo de experiência para os clientes torna-se uma estratégia de sobrevivência.

Para auxiliar os gestores na mensuração de tais experiências, visando quantificar a satisfação dos clientes e o
desempenho da organização, os autores criaram uma escala que conceitua os atributos dos destinos associados às
MTE’s. Tal escala constitui-se num “[...] amálgama dos diferentes elementos que atraem os viajantes para um destino,
[e] são extremamente importantes por várias razões”. A capacidade de um destino para atrair visitantes depende da
sua capacidade percebida para fornecer benefícios individuais. (KIM, 2014, p. 34).

A pesquisa aborda assuntos que alicerçam o debate tais como: psicologia da memória; memória semântica e
autobiográfica; e influências no desempenho da memória.

O segundo trabalho da Science Direct -, na área de “Ecoinformática e Ecologia Computacional”, com data de 2015 -,
foi desenvolvido por pesquisadores da School of Engineering, University of Basilicata, Itália. O estudo aborda a
avaliação e a previsão da expansão urbana utilizando a análise espaço-temporal. O objetivo da pesquisa é propor um
modelo capaz de medir as variações ocorridas no uso da terra para determinar o consumo de solo e capaz de prever
mudanças futuras. (AMATO, PONTRANDOLFI e MURGANTE, 2015, p. 365).

Os autores propõem um modelo de simulação com base em dois métodos: incerteza de informação conjunta e
pressupostos de evidência, a fim de analisar e prever novas áreas de construção. Esse método foi utilizado pelos
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autores na região de Basilicata (Sul da Itália). Um exemplo significativo, devido ao seu alto valor paisagístico e, ao
mesmo tempo, a grande quantidade de pressão devido às atividades turísticas ao longo da zona costeira. (AMATO,
PONTRANDOLFI e MURGANTE, 2015, p. 365).

Apresentada a análise dos cinco artigos pesquisados em periódicos na base da CAPES, todos produzidos e
publicados em inglês, questiona-se: ”Em que ponto esses trabalhos extraídos de periódicos da CAPES, de áreas tão
diversas, produzidos em lugares diferentes, convergem com a (ANCO)”

A Análise Cognitiva

Em resposta a esta questão, toma-se aqui a perspectiva de Fróes Burnham (2012), ao abordar a Análise Cognitiva
como:

[...] um campo de caráter multirreferencial e, portanto, complexo, que se constrói a partir de
diferentes sistemas de referência, dentre eles o filosófico, o científico – incluindo aqui sua
configuração inter/transdisciplinar – o mí(s)tico, o religioso, o político, o estético, o ético...
(p.66)

Além disso, diz ainda Fróes Burnham (2012), que:

É possível, todavia, que muitos estudos desenvolvidos em uma ou mais das
disciplinas/áreas que têm o conhecimento e/ou a cognição como objeto, possam estar
inseridos neste campo, sem, contudo, aí se reconhecerem, por falta de um estatuto
explícito que o legitime. (p. 60).

Não se trata de modelos computacionais, de buscar boas soluções para se compreender mecanismos humanos
contraditórios, irreversíveis e artificiais; modelos que separam o corpo do cérebro, a emoção do pensamento, a ciência
da arte e da espiritualidade; ambiente e atividade culturais do pensamento humano. Depreende-se conceitualmente
dessa experiência que, a Análise Cognitiva é um campo do conhecimento, em ciência da cognição, complexo e
multirreferencial, que busca explicar o mundo real a partir de diferentes sistemas de referência, o que coincide com as
transformações advindas do momento transicional ora vivenciado no universo e que portanto nos orienta à novas
formas de pensar.

Gardner (1996), corrobora com este pensamento quando argui que:

Assim como seus antigos colegas, os cientistas cognitivos de hoje perguntam o que
significa conhecer algo e ter crenças precisas, ou ser ignorante ou estar errado. Eles
procuram entender o que é conhecido - os objetos e sujeitos do mundo externo - e as
pessoas que conhece - seu aparelho perceptivo, mecanismo de aprendizagem, memória e
racionalidade. Eles investigam as fontes do conhecimento: de onde vem, como é
armazenado e recuperado, como ele pode ser perdido Eles estão curiosos com a diferença
entre indivíduos: quem aprende cedo ou com dificuldade: o que pode ser conhecido pela
criança, pelo cidadão de uma sociedade não letrada, por um indivíduo que sofreu lesão
cerebral, ou por um cientista maduro (GARDNER, 1996, p.18-19).

Entender o processo pelo qual os animais assimilam, processam e armazenam informações exige muito mais que o
conhecimento científico posto pela ciência clássica. Vai além dos pressupostos da experimentação, mensuração, de
concepções mecanicistas e matemáticas. Diz ainda Gardner (1996) que, “além disso”,

[...] os cientistas cognitivos, novamente como gregos, conjeturam a respeito dos vários
veículos do conhecimento: o que é forma, uma imagem, um conceito, uma palavra; e como
estes &39;modos de representação&39; se relacionam entre si Eles se perguntam sobre as
prioridades de órgãos sensoriais específicos em contraposição a uma &39;compreensão
geral&39; ou &39;senso comum&39; central. Eles refletem acerca da linguagem,
observando o poder e as armadilhas trazidas pelo uso das palavras e a sua possível
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influência predominante sobre pensamentos e crenças. E especulam extensivamente a
respeito da natureza da própria atividade de conhecer: por que nós queremos conhecer,
quais as restrições do conhecimento, e quais são os limites do conhecimento científico
sobre o conhecimento humano (GARDNER, 1996, p. 18-19).

Estudar os fatores que influenciam a intenção dos candidatos a professores de seguir uma carreira em educação
especial, certamente, perpassa as fronteiras do quantitativo, do estatístico. A escolha de uma escola, de ensino
médio, que colabore com a decisão futura na escolha da carreira profissional na academia, não está fundada apenas
em noções exatas, quantitativas.

Abordar experiências memoráveis de turismo, identificando diferentes elementos que atraem os viajantes, necessita
de outras concepções que não apenas as apresentadas pela ciência clássica.

Então, para estabelecer a avaliação e a previsão da expansão urbana utilizando a análise espaço-temporal é
necessário mais do que o aparato disponível pelos cálculos. Certamente é preciso explicar: por que e como essa
expansão urbana ocorre, qual o gatilho deflagrador desse fenômeno Envolve o observar, o sentir, o viver e descobrir
com a experiência vivida.

Fróes Burnham (2012) afirma que, tem encontrado na literatura acadêmico-científica uma pluralidade de produções e
referências à expressão “Análise Cognitiva”, as quais evidenciam

[...] uma ampla gama de focos de conteúdos – abrangendo estudos de gênero,
personalidade, comportamento de líderes, testemunhas em tribunais, pacientes atendidos
em unidades de saúde, tratamentos neurofarmacológicos, analgesia hipnótica, formação
de professores, desempenho cognitivo de estudantes e de pessoas com necessidades
especiais, contatos intergrupais, análises de tarefas, de informação e de requisitos
ergonômicos, para citar apenas uns poucos exemplos. (Fróes Burnham, 2012, p. 59).

A partir das abordagens de Fróes Burnham, advém o entendimento sobre o emprego da Análise Cognitiva nos
estudos encontrados na base de periódicos da CAPES. Diversas áreas do conhecimento estão empregando os
pressupostos (multirreferencialidade, complexidade) da Análise Cognitiva: Psicologia, Neurociência, Ciências da
Computação e Engenharia, Antropologia, Saúde, Linguística, Artes (Música), Humanidades, Filosofia, Ciências
Biológicas, Direito, Economia, entre outras. (FRÓES BURNHAM, (2012, p. 59).

Para a autora esse campo do conhecimento (ANCO), enfoca o estudo do conhecimento a partir dos seus processos
de construção, transdução e difusão, visando o entendimento de linguagens, estruturas e processos específicos de
diferentes disciplinas. O que convoca o pensamento complexo na abordagem desse novo campo do conhecimento
encontrando perspectivas como a de Morin e Maturana, enfatizando interrelações entre as ciências e as formas de
conceber o conhecimento.

Segundo Morin & Le Moigne (2000), o “pensamento complexo”

[...] e&769;, pois, essencialmente o pensamento que trata com a incerteza e que e&769;
capaz de conceber a organizac&807;a&771;o. E&769; o pensamento capaz de reunir
(complexus: aquilo que e&769; tecido conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas,
ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto. (MORIN & LE
MOIGNE, 2000, p. 206).

O pensamento complexo nos abre a possibilidade de compreensão dos processos de AnCo, vivenciados na prática da
busca dos estudos na base da CAPES, de maneira que, pode-se confirmar a necessidade de ampliação e
aprofundamento entre conexões da linguagem, a autoconsciência, interações com os estados internos e a expansão
do próprio dominio cognitivo. Os estudos encontrados provém de áreas e pressupostos diferentes, da previsibilidade à
complexidade, variando entre os paradigmas racional e empírico. Contudo, sem a compreensão do que confere o
pensamento a respeito da complexidade dos processos de Análise Cognitiva.
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Considerações Finais

Convém registrar a proposta desta pesquisa como uma contribuição para o estado da arte da Análise Cognitiva,
enquanto campo de conhecimento, e, ao mesmo tempo, o quanto nos solicita a deixar vir à tona nosso sentimento de
estranhamento e nos demanda um olhar sensível à humanidade que existe em nós. A experiência de entrar no campo
de trabalho de pesquisa cientifica com o olhar voltado para essa busca nos exige disponibilidade para o inusitado,
acolher o que não sabemos, descobrir algo não dado, talvez se abrir para compreender o que é possivel nos flashes
da luz nas ondas energéticas.

Essas considerações permitem perceber como estamos acostumados com estruturas duais como se fossem as únicas
formas permanentes de existência. Análise Cognitiva convida a nos debruçar sobre a natureza cientifica interpelando
os construtos de natureza humana, não apenas estritamente de maneira epistêmica, ética e politica!

O que estamos fazendo nesse nosso processo doutoral de formação de cientistas, nesta e para esta sociedade, nos
conduz à dimensão do educar, da formação de não negar nossa capacidade de produzir a indignação e de
sensibilidade diante dos fatos de inumanidade. O processo nos leva a perscrutar nossos sentimentos e nos colocar no
lugar do outro.

A reflexividade sobre os processos cognitivos nos fazem enxergar além da falta de dados das diversidades e
diferenças das situações humanas, nas bases de produções cientificas. Esse exercicio nos faz questionar o silêncio
dos clamores cognitivos não explicitados nos escritos nas bases cientificas da CAPES. A proposta de AnCo é a de
considerar o ambiente sócio-emocional onde os doutorandos se encontram e a motivá-los a abertura para a
sensibilidade de dizer o que sente e de se tornar disponível à mudança do olhar, à escuta sensível. Uma escolha
ética, uma prática do religare ciênciaarteespiritualidade, trabalho de arte, própria da estética humana.

Observamos neste estudo a incidência de multirreferencialidade no que concerne a especificidade de cada objeto de
investigação analisado, de métodos, tratamentos e análises que dizem respeito à sua origem e a localização histórica.
No entanto, os artigos aqui descritos evidenciam um importante aspecto da área das ciências humanas: a memória.
Tanto a memória do presente, quanto do passado, enquanto aspectos de aquisição, retenção, recordação de
conhecimentos afeitos à memória e ao sistema cognitivo, da natureza mais ampla que envolve todos os seres. Isto
nos possibilita afirmar a interdependência destes aspectos de maneira que, a aquisição e o modo como a informação
e o conhecimento são organizados se tornam arcabouço para a própria manutenção e recordação futura.

Nesse sentido, AnCo corresponde a uma ação educativa, formativa, que para alguns pode ser considerada ainda um
embrião, mas que vem sendo experiência de tantos que se debruçam sobre esse Estado da Arte em um processo de
construção de conhecimento, enquanto esforço humano de transdução à visão, audição e sensação do que ainda não
está posto em evidencia, mas que existe enquanto processo ressentido e que ressona nas teias das relações
(tremores, abalos, clamores do território psíquico, (in)corporado, da comunicação e do sensível.

Como professores sabemos que quando se ensina apenas com palavras e se alfabetiza nas letras não se educa, mas
que se educamos com nossas ações descobrimos o oásis que há no recôndito do ser.
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Notas:

[1] Redalyc, Sage, Scielo, Science Direct, Scopus e Web of Science, através do portal de periódicos da CAPES, desde
agosto de 2010.

[1] ArneNaess foi o criador da Ecologia Profunda, em contraposição ao uso indiscriminado dos recursos naturais.

[1] Expressão de Teresinha FróesBurnham que «tem a intenção de chamar atenção para o papel que diferentes locus
sociais podem desempenhar como mediadores da relação entre indivíduos e coletivos sociais e o conhecimento,
visando o desenvolvimento sociocognitivo afetivo de individuos e grupos sociais e como alternativas para superação
da segregação sociocognitiva de amplas faixas da população» (FRÓES BURNHAM, 2012, p.12).

[1] Professora do Departamento de Metodologia de Ensino (DEME) e pesquisadora do grupo de pesquisa
Alfabetização, Leitura e Escrita (ALLE), da Faculdade de Educação da UNICAMP.

[1] Site, sem número de página.
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