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HÀ ALGUNS anos atrás um distinto médico psiquiatra mostrou aos seus estudantes um paciente

com uma ligeira perturbação. Mais tarde discutiu na aula se se tratava de uma situação de epilepsia

ou de histero-epilepsia. A matéria foi finalmente decidida pelo psiquiatra: “Cavalheiros”, disse ele,

“viram uma verdadeira situação epiléptica. Eu não sei dizer-lhes como reconhecê-la. Aprenderão

isso com a experiência”.

Os médicos clínicos chamam fácies à aparência não descritível e peculiar de uma condição

patológica. Eu chamar-lhe-ei um “fisionomia” para a relacionar com as expressões delicadas e

variadas do rosto humano que conseguimos identificar, mas sem poder dizer rigorosamente como

é que as reconhecemos. Podemos também descrever como um fisionomia a aparência peculiar de

uma espécie que só pode ser reconhecida “pela estética” (1) . E entre as fisionomias podemos ainda

incluir as características dos vinhos e das misturas de chás, que só os peritos conseguem

reconhecer.

Qualquer esforço para definir uma fisionomia mais explicitamente apontará para: (1)

identificar os seus particulares e (2) descrever a relação entre esses particulares. Exemplificarei

estes dois esforços complementares pela referência detalhada a algumas entidades compreensivas

em que os dois podem ser observados separadamente.

(1) No tempo inicial do desenvolvimento da aviação, cerca de 1914-18, foram descobertos a

partir do ar traços de sítios pré-históricos nos campos, sobre os quais muitas gerações tinham

andado sem se darem conta deles. Embora as fotografias aéreas revelassem claramente os

contornos, as marcações que em terra constituíam estes contornos ficaram muitas vezes por

reconhecer. Tais locais são entidades compreensivas que à distância são fáceis de identificar sem

esforço mental, enquanto que a identificação dos seus particulares a uma curta proximidade

apresenta grandes dificuldades. A não especificabilidade dos particulares é aqui tão completa

quanto o era para a situação de histero-epilepsia, com a diferença de  que a relação dos particulares

não especificáveis é aqui claramente definível, o que não era no caso de uma fisionomia.

Em geral não é impossível identificar alguns particulares de uma entidade compreensiva, por

exemplo alguns sintomas de uma doença clinicamente diagnosticada. Mas nesses casos torna-se

aparente uma outra limitação da especificabilidade, como a psicologia das formas (Gestalt)

amplamente nos demonstrou. A especificabilidade permanece incompleta de duas maneiras. 
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Primeiro, há sempre um resíduo de particulares que ficam por especificar. Em segundo lugar,

mesmo quando os particulares podem ser identificados, em certa medida o seu isolamento muda a

sua própria aparência. Visto isoladamente, o salto de um gato pode parecer mudar a sua cor de

branco para cinza escuro, mas quando uma janela é incluída no campo da visão, o gato é visto

sempre no mesmo branco ou cinzento. Aconteceu em Lancashire que um cliente que encomendou

uma camisa de listras verdes com um fundo branco recusou a entrega, porque achou que o fundo

era roxo. Dado que a cor de uma mancha numa superfície varia com o contexto em que ela se

encontra, os padrões coloridos não são especificáveis pelos seus particulares isolados. A “mancha

vermelha” geralmente usada como um paradigma de um dado sensorial primário nunca pode ser

inequivocamente identificada como tal.

(2) Agora vejamos o esforço inverso que visa especificar as relações dos particulares dentro

de uma entidade compreensiva. É um caso conspícuo na anatomia topográfica. Podemos

facilmente identificar os diversos órgãos, incluindo vasos sanguíneos e nervos no corpo humano (o

que é tarefa da anatomia sistemática), mas a sua relação mútua dentro do corpo apenas pode ser

conseguida por um esforço sustentado da imaginação, baseado nos aspectos parciais revelados por

sucessivos estágios da dissecção. Dificuldades semelhantes têm que ser superadas para conseguir

compreender uma topografia geológica, ou a relação espacial das peças componentes de uma

máquina complexa. Mesmo a estrutura regular dos cristais pode apresentar tais problemas. Em

1923 H. Mark e eu estabelecemos a estrutura atómica do estanho branco. Pouco depois recebemos

uma visita pelo Professor van Arkel, da Holanda, que reivindicava ter estabelecido uma estrutura

inteiramente diferente. Eventualmente concluiu-se que essa estrutura tinha o mesmo arranjo de

átomos que a nossa estrutura, mas que tinha sido descrito ao longo de linhas que formavam um

ângulo de 45° relativamente àquelas ao longo das quais nós os tínhamos observado. Esta diferença

trivial em ver o arranjo atómico tinha-o tornado mutuamente irreconhecível para ambas as partes,

simplesmente porque nos faltava uma compreensão suficiente das relações envolvidas no tal

arranjo atómico. Nesse sentido todo o arranjo espacial complexo de objectos opacos é não

especificável.

Vemos aqui dois esforços complementares para elucidar uma mesma entidade compreensiva.

Um procede de um reconhecimento do todo para uma identificação de seus particulares, o outro do

reconhecimento de um grupo de particulares presumidos para a apreensão da sua relação no todo.
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Eu chamei estes dois esforços como complementares porque ambos contribuem para o mesmo

resultado final, embora seja igualmente verdadeiro que cada um neutraliza em certa medida o

outro, em cada etapa sucessiva. Cada vez que nós concentramos a nossa atenção nos particulares

de uma entidade compreensiva, o nosso sentido da  sua existência coerente fica temporariamente

enfraquecido; e de cada vez que nos movemos no sentido oposto, na direcção de uma consciência

mais completa do todo, os particulares tendem a submergir no todo. A vantagem articulada dos

dois processos resulta do facto de que normalmente cada desmembramento de um todo adiciona

mais à  sua compreensão do que aquilo que se perde com o enfraquecimento simultâneo das suas

características compreensivas;  e cada nova integração de particulares adiciona mais à nossa

compreensão do que aquilo que a danifica, obliterando de algum modo a sua identidade. Assim,

uma alteração da análise e da integração conduz progressivamente a uma compreensão cada vez

mais profunda de uma entidade compreensiva.

A medicina oferece uma ilustração fácil do que tenho em mente. Uma estudante de medicina

aprofunda o seu conhecimento de uma doença aprendendo uma lista dos seus sintomas com todas

as suas variações, mas somente um clínico prático lhe pode ensinar a integrar os indícios

observados num certo paciente individual, com vista a formar um diagnóstico correcto da doença,

em vez de um diagnóstico errado, embora porventura mais plausível.

Há uma analogia próxima entre a interpretação de um objecto compreensivo e o domínio de

uma competência (ou habilidade). Uma competência ou habilidade também é melhorada pela

alternância da sua decomposição e da sua  integração. Desportistas como os skaters, esquiadores,

corredores, nadadores; artistas como os dançarinos, pianistas, ou pintores; artesãos e práticos,

todos beneficiam do estudo dos seus próprios movimentos, seguidos por uma hábil incorporação

dos movimentos isolados num desempenho completo.

Além disso há limites à especificabilidade das competências, que são semelhantes aos que se

aplicam à especificação de fisionomias e de outras entidades compreensivas. A análise de uma

proeza hábil pelos seus movimentos constitutivos permanece sempre incompleta. Há casos

notórios, como o “toque distintivo” de um pianista, em que a análise de uma habilidade foi

debatida por muito tempo, mas de forma inconclusiva; e a experiência comum mostra que

nenhuma competência pode ser adquirida pela aprendizagem separada dos seus movimentos

constitutivos. Além disso, aqui o isolamento modifica os particulares: perde-se a sua dinâmica. Na
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realidade a identificação dos movimentos constitutivos de uma competência tende a paralisar o seu

desempenho. Somente desviando a nossa atenção para longe dos particulares e para a sua

finalidade comum é que podemos recuperar nos movimentos isolados as qualidades necessárias

para atingir a sua finalidade. Além disso, como no caso de conhecer uma fisionomia, este acto de

integração é ele próprio não especificável.  A imitação oferece uma orientação, mas em última

análise precisamos de descobrir por nós próprios a sensação correcta de um proeza hábil. Só nós

próprios, e sozinhos, podemos apanhar o seu dom; nenhum professor pode fazer isso por nós.

O parentesco estrutural entre as artes do saber e do fazer é tal que raramente são exercitadas

isoladamente; encontramos habitualmente uma mistura dos dois tipos de artes. No diagnóstico

médico combinam-se aproximadamente com igual peso. Percutir um pulmão tanto é um

episódio muscular como uma discriminação delicada dos sons gerados. A palpação de um baço ou

de um rim combina um hábil amassar da região com um sentido treinado para o sentir peculiar da

resistência do órgão. É,  portanto,  apropriado incluir as realizações hábeis das competências entre

as entidades compreensivas. Embora possamos preferir falar de compreender um objecto ou uma

situação compreensiva, e de dominar uma competência, usamos as duas palavras quase como

sinónimos. Na realidade, também falamos de dominar um assunto ou uma arte.

Uma combinação peculiar de fazer e saber hábil está presente no funcionamento dos nossos

órgãos dos sentidos. Mencionei anteriormente a interacção de todas as partes do campo visual na

determinação daquilo que nós vemos. Mas é o ajuste activo das nossas pupilas e das nossas lentes,

e da convergência dos nossos olhos, que formam as duas imagens na retina em que a visão se

baseia; e a percepção da visão depende destas acções, enquanto uma vez mais as mensagens

recebidas dos músculos que ajustam os olhos são incorporadas nas qualidades do objecto

percebido. Mas isto não é tudo; a nossa percepção é efectivamente também co-determinada por

mensagens da orelha interna, dos músculos que mantêm a posição do nosso corpo e da nossa

cabeça, assim como um amplo conjunto de memórias. Estes dados internos tanto guiam os

reflexos dos nossos músculos dos olhos, ao dar forma às nossas imagens na retina, como

controlam a nossa avaliação em função da percepção da soma total dos estímulos relevantes. Há

também evidência clara que mostra que a capacidade de ver objectos é adquirida pelo treino, tal

como se poderia esperar no caso de uma competência.
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A percepção visual apresenta portanto as características principais de uma combinação do

fazer e do saber hábil. Mas há aqui igualmente algo de novo, em especial o facto de que a maior

parte dos particulares que dão forma à vista de um objecto externo serem acções e estímulos

internos. Embora os músculos dos nossos olhos estejam sujeitos a um controlo intencional  e

possamos mesmo estar pouco conscientes da tensão sobre eles, tais particulares internos nunca são

claramente perceptíveis por si róprios. Esta não especificabilidade não é do mesmo tipo que a

encontrada  nos traços de um local que somente pode ser visto como um conjunto a partir  do ar.

Os particulares da percepção (à excepção do cheiro e do gosto) têm a peculiaridade única de serem

projectados do interior do corpo para o espaço fora dele.

Uma projecção similar ocorre no uso das ferramentas e das sondas, e o processo pode aqui ser

mais facilmente estudado, desde que os estímulos projectados possam ser razoavelmente bem

observados por si próprios. Os factos relevantes são bem conhecidos. O remador que puxa um

remo sente a resistência da água; ao usar um corta papéis sentimos a lâmina a cortar as folhas. O

impacto actual da ferramenta na palma da mão e nos dedos é não especificável, no mesmo sentido

em que os actos musculares que compõem um desempenho hábil são não especificáveis. Temos

consciência deles pela acção da ferramenta no objecto, ou seja,  na entidade compreensiva em que

nós os integramos. Mas os impactos de uma ferramenta nas nossas mãos são integrados de uma

maneira semelhante àquela pela qual os estímulos internos são integrados para formarem as nossas

percepções: os estímulos integrados são observados a uma certa distância do ponto onde nos

atingem. Neste sentido os impactos de uma ferramenta nas nossas mãos funcionam como

estímulos internos, e uma ferramenta funciona como uma extensão das nossas mãos. O mesmo é

verdade para uma sonda usada para explorar uma cavidade, ou para uma varinha pela qual um

homem cego sente o seu caminho. O impacto de uma sonda ou de um bastão nos nossos dedos é

sentido na ponta da sonda ou do balão, onde bate nos objectos externos, e neste sentido a ponta da

sonda ou da vara são uma extensão dos nossos dedos que a agarram.

A assimilação de uma ferramenta, de uma vara, ou de uma sonda, ao nosso corpo é

conseguida gradualmente, à  medida que o seu uso apropriado é apreendido e aperfeiçoado.

Quanto melhor dominamos o uso de um instrumento, mais precisa e discriminadamente

localizaremos na sua extremidade os estímulos que chegam ao nosso corpo ao agarrar e ao segurar
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o instrumento. Isto corresponde à maneira que nós habilmente aprendemos a usar os nossos olhos

para ver objectos externos.

Estabelecemos estruturas análogas para diversos processos do conhecer, nomeadamente (1) a

compreensão de fisionomias, (2) o desempenho de habilidades, (3) o uso apropriado de órgãos

sensoriais, e (4) o domínio de ferramentas e de sondas. A fim de lidar em conjunto com esta

família completa precisamos de uma terminologia geral que indique a relação entre um conjunto

de particulares e uma entidade compreensiva. A característica essencial é o facto de que os

particulares podem ser apreendidos  de duas maneiras diferentes. Podemos estar cientes deles não

compreensivamente, isto é, por si mesmo; ou compreensivamente, pela sua participação numa

entidade compreensiva. No primeiro caso nós centramos a nossa atenção sobre os detalhes

isolados, no segundo caso a nossa atenção é dirigida para além deles e para a entidade para a qual

contribuem. No primeiro caso podemos dizer que estamos conscientes focalmente dos

particulares, no segundo que nos apercebemos deles subsidiariamente nos termos da sua

participação num todo.

Estas alternativas não envolvem necessariamente nenhuma diferença no grau da atenção dada

aos particulares. Quando depois de uma primeira olhadela não compreensiva nos sintomas de um

paciente chegamos ao diagnóstico da sua doença, os sintomas tornam-se significativos sem se

tornarem menos visíveis. A consciência focal e subsidiária não são definitivamente dois graus de

atenção, mas sim dois tipos de atenção dados aos mesmos particulares. No caso da atenção visual

podemos falar de olhar os detalhes por si próprios, diferente de vê-los ao olhar para o contexto no

qual tomam parte. Mas “ver” e “olhar” não podem em geral serem usados em vez de observação

subsidiária e focal.

Podemos formular esta diferença em termos de significado ou sentido. Quando nos centramos

sobre um conjunto de detalhes não compreensíveis, eles parecem relativamente sem sentido

quando comparados com o seu sentido enquanto observados subsidiariamente dentro da entidade

compreensiva para a qual contribuem. Em consequência temos dois tipos de sentido: um

exemplificado pelos detalhes de uma fisionomia, onde duas coisas, nomeadamente (a) os

particulares isolados e (b) o que significam em conjunto, não estão claramente separados no

espaço; e o outro, exemplificado pela percepção visual e pelo uso de ferramentas e de sondas,

onde os particulares não compreensíveis estão dentro de nosso corpo ou à sua superfície, e em que
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o seu sentido se estende no espaço exterior. Pode,  por vezes,  ser conveniente chamar

fisiognóstico ao primeiro tipo de significado ou sentido, e telegnóstico ao segundo tipo.

Podemos agora rever os exemplos de não especificabilidade nos termos seguintes. Quando um

local pré-histórico é descoberto do ar, nós vemos o sentido de particulares que não podemos ver

por si próprios. Por outro lado, o estudo da anatomia topográfica começa por ver particulares por

si próprios, e não compreensivamente, e daí prossegue para perceber a sua relação espacial, que

representa o seu significado, no sentido actual do termo, por exemplo, para um cirurgião. No

primeiro caso a não especificabilidade impede a análise de um dado significado, no segundo caso

restringe a descoberta de um significado desconhecido. Tanto num como noutro caso, a alternância

da análise e da integração aprofundam progressivamente a nossa compreensão do sentido de uma

entidade compreensiva em função dos seus particulares, e o significado desses particulares em

função do seu sentido comum. Quando aplicada ao desempenho de uma competência, esta

alternância torna as nossas acções musculares mais bem ajustadas à sua finalidade comum.

Temos no significado denotativo das palavras um sistema extremamente importante de

significado telegnostico. O nome de um homem, por si um som sem sentido, adquire um

significado ao ser usado consistentemente como um apontador para a pessoa que designa;

exactamente como o toque de objectos por um bastão adquire um significado à  medida que

aprendemos a usar habilidosamente a vara para sentir o nosso caminho na obscuridade. O uso de

termos denotativos gerais envolve o estabelecimento de um significado fisiognóstico, a saber o

significado comum de todos as instâncias que o termo geral pretende referir. Encontramos

significados com uma estrutura análoga na aprendizagem de uma competência, na desenvoltura

com que um mestre lida com cada nova situação, sem precedentes.

As concepções gerais reivindicam um tipo de  presciência que, embora nunca completamente

ausente do acto de conhecer, é mais marcado neste caso do que em qualquer outro até aqui

examinado. Isto oferece uma transição conveniente para o processo de descoberta, em que

veremos a presciência manifestar-se ainda mais eficazmente. Chegarei aí mostrando primeiro que

todo o processo de descoberta se faz por um ir e vir entre a análise e a integração, semelhante

aquele pelo qual a nossa compreensão de uma entidade compreensiva é progressivamente

aprofundada. Os dois movimentos complementares estão aqui na busca de um significado comum
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para um conjunto de particulares, alternando com uma procura para a especificação do seu

significado até aqui incompreendido nos termos dos particulares ainda desconhecidos.

Pode parecer que o processo de indução empírica só apresenta o primeiro destes dois

movimentos, dado que procede da observação de particulares para a descoberta de relações fixas

por leis universais. Mas, realmente, ambos os movimentos estão envolvidos, porque os avanços

para a generalização alternam com a sua verificação. O processo de descoberta indutiva é de facto

uma oscilação entre os movimentos de análise e de integração, em que a integração predomina no

balanço final.

A física é largamente baseada em tais descobertas interactivas, mas a análise lidera no

progresso da biologia. As descobertas que visam uma melhor compreensão de seres vivos aceitam

como ponto de partida a existência das plantas e dos animais como entidades complexas, e

geralmente prosseguem com a sua análise em função dos órgãos e das funções desses órgãos, que

são analisados por sua vez em termos da física e da química. Na biologia estes detalhes são

especificados como um meio para um fim, o que se aplica igualmente ao estudo físico e químico

dos seres vivos. Os processos físico-químicos podem permitir que plantas e animais funcionem

bem, ou podem perturbar as suas funções, e formam o objecto da biologia somente na medida em

que têm uma relação com a vida, por uma destas duas vias.

Mas a análise biológica alterna naturalmente com a integração, e esta pode mesmo

predominar. Novas entidades compreensivas podem ser estabelecidas da maneira como Harvey

descobriu a circulação do sangue, em parte pela observação de válvulas nas veias, ou quando o

processo de evolução foi em parte estabelecido a partir de dados do paleozóico.

Mas devemos igualmente recordar que se conseguiram grandes avanços em física por pura

dedução, sempre que foram descobertas implicações surpreendentes das teorias aceites.

Certamente, até um certo grau de importância, toda a descoberta é dedutiva. Nenhuma procura ou

pesquisa pode ter sucesso a menos que se inicie numa concepção verdadeira da natureza das

coisas, ou pelo menos numa concepção parcialmente verdadeira. Tal conhecimento antecipado é

indispensável e toda a descoberta mais não é do que uma etapa para a verificação do tal

conhecimento anterior.

A analogia estrutural entre conhecimento e competência permite-nos expandir a perspectiva

da descoberta para a invenção. O conhecimento antecipado que guia a descoberta tem uma
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contrapartida no propósito que guia a invenção de uma competência, ou de um novo dispositivo

prático. O dom mais precioso de um inventor é a sua capacidade em conceber uma finalidade

prática que seja viável. Na maior parte das vezes essa é a única função inventiva de um director de

investigação, que confia aos assistentes a solução dos problemas gerais por ele definidos, ou

aprovados. Curioso com o seu problema, o inventor especula com as possibilidades oferecidas

pelo campo da experiência, e através dos seus esforços sustentados para resolver o problema

provoca a emergência da solução. Tal é o poder heurístico de um problema praticável. Koehler

descreveu-o muito bem, a um nível elementar com chimpanzés, mostrando como um desejo

amadurecido pelo animal evoca uma reorganização do seu campo de visão, revelando-lhe o

instrumento e o procedimento para satisfazer o seu desejo. É igualmente assim que as nossas

competências são invocadas e aperfeiçoadas, e como aprendemos a usar ferramentas ou sondas; e

como melhoramos os nossos poderes da percepção sensorial. Podemos adicionar que este é o

mesmo mecanismo básico da resolução de um problema matemático. A solução de um problema

em matemática é descoberta andando às voltas com o propósito de fechar os hiatos abertos numa

situação que constitui um problema resolúvel - exactamente como um problema prático é

resolvido por uma invenção.

Podemos agora dar uma maior precisão ao que foi anteriormente dito sobre a maneira como a

indução é guiada pela nossa concepção geral da natureza das coisas. A indução bem sucedida só

pode ser conduzida à vista de um problema genuíno. Um problema indutivo é uma intimação da

coerência entre particulares até aqui não compreendidos, e o problema será genuíno na medida em

que essa intimação for verdadeira. Tal conjectura antecipa vagamente a evidência que o suportará

e guia a mente absorta à descoberta dessa evidência. Isto geralmente acontece por etapas, o

problema e a conjectura originais sendo modificados e corrigidos em cada nova prova; um

processo que se repete até que eventualmente alguma generalização seja aceite como final.

Encontrar  um problema é a primeira etapa de toda a descoberta, e certamente de qualquer

acto criativo. Ver um problema é ver algo escondido, mas que pode ainda ser acessível. O

conhecimento de um problema é, portanto,  como o conhecimento dos não especificáveis, um

conhecimento de mais do que conseguimos dizer. Mas a consciência de coisas não especificáveis,

seja dos particulares ou da coerência dos particulares, é aqui intensificada por uma intimação
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excitante da sua presença escondida. É uma possessão crescente do conhecimento incipiente que

se esforça apaixonadamente por se validar. Tal é o poder heurístico de um problema.

Podemos ainda dizer que o que geralmente se chama conhecimento é estruturalmente

semelhante ao conhecimento de um problema. O conhecimento é uma actividade que é melhor

descrita como um processo de conhecer. Certamente, à medida que o cientista vai inquirindo sobre

experiências ainda não compreendidas, também aqueles que aceitam as suas descobertas como

conhecimento estabelecido as vão aplicando a novas situações, desenvolvendo-as um pouco mais,

cada vez mais. A investigação é uma inquirição intensamente dinâmica, enquanto que o

conhecimento é uma procura ou pesquisa mais calma. Mas ambos estão sempre a mudar de acordo

com princípios similares, para uma compreensão mais profunda do que já é conhecido.

Uma teoria do conhecimento deve ser aplicável a ambos os tipos de conhecer. A sua função

deve ser justificada pela nossa confiança no nosso conhecimento (seja ele dinâmico ou calmo)

apesar de seus conteúdos não especificáveis. Esboçarei este assunto usando como exemplo o

reconhecimento de uma doença pela sua fisionomia, que terá igualmente de se manter para todos

os restantes exemplos de conhecer já examinados.

O conhecer uma doença é duplamente não especificavel. (1) Não podemos identificar, nem

descrever, um grande número de particulares que estamos de facto a observar quando

diagnosticamos um caso da doença. (2) Embora possamos identificar um caso da doença pela sua

aparência típica, não o podemos descrever adequadamente, e há quatro razões para isso. (a) Somos

ignorantes (de acordo com 1) dos particulares não especificáveis que participariam na sua

descrição. (b) A relação entre os particulares - mesmo que pudessem ser completamente

identificados - apenas poderia ser descrita em termos vagos que só um perito compreenderia. (c) A

nossa identificação de uma doença em qualquer caso engloba como não especificáveis os

particulares de todos os casos que identificamos no passado, apesar das suas diferenças

individuais, e (d) baseia-se nessa compreensão para a identificação futura de um número ilimitado

de casos adicionais que possam diferir dos casos anteriormente conhecidos, por uma infinita

variedade de maneiras inesperadas. Esta é a sua função heurística.

Como podemos nós justificar tal conhecimento? Claramente que não o podemos justificar

com base nos conteúdos não especificáveis relativos a (1) e (2), (a), (b), (c), (d). Qualquer

justificação deve dar credito aos poderes não formalizáveis do tipo que Kant reconheceu ao
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referir-se às subsupções (a) do tipo (2c) ou (2d), chamando a estes poderes “uma arte escondida nas

profundidades da alma humana”. Em particular precisamos de acreditar na nossa competência para

compreender as entidades especificáveis, que se hão-de revelar no futuro por um número ilimitado

de formas inesperadas.

Isto pode parecer absurdo. Reivindicar que podemos conhecer o inesperado pode parecer

contraditório. Seria certamente contraditório se conhecer incluísse uma capacidade para

especificar o que nós não conhecemos. Mas se todo o conhecimento é fundamentalmente tácito, se

se baseia na consciência subsidiária de particulares em termos de uma entidade compreensiva,

então o nosso conhecimento pode incluir muito mais do que nós podemos dizer. O verdadeiro

significado do sistema heliocêntrico foi descoberto por Newton, mas foi antecipado 140 anos antes

por Copérnico.

Podemos estabelecer esta nossa capacidade de conhecer mais do que nós conseguimos dizer,

se acreditarmos na presença de uma realidade externa com que podemos estabelecer contacto.

Nisso eu acredito. Declaro-me convencido que existe uma realidade externa gradualmente

acessível ao conhecimento, e considero toda a verdadeira compreensão como um intimação da tal

realidade que, sendo real, pode ainda revelar-se à nossa compreensão aprofundada por uma

variedade indefinida de manifestações inesperadas. Aceito a obrigação de procurar a verdade com

as minhas próprias intimações pela realidade, sabendo que não há, e não pode haver, nenhuma

regra estrita pela qual as minhas conclusões possam ser justificadas. As minhas referências à

realidade legitimam os meus actos de conhecer não especificáveis, mesmo enquanto mantiver o

exercício de tais actos dentro dos limites de uma objectividade racional. A reivindicação do

contacto com a realidade legisla necessariamente tanto para mim próprio como para os outros,

com uma intenção universal.

Devo admitir que posso cumprir a minha obrigação de servir a verdade somente na medida

das minhas habilidades naturais, tais como desenvolvidas pela minha educação. Ninguém pode

transcender muito o seu ambiente formativo, e para além desse domínio é preciso confiar

acriticamente nela. Eu considero que esta matriz do meu pensamento determina o meu apelo

pessoal. Tanto me oferece uma oportunidade para procurar a verdade, como limita a minha

responsabilidade em chegar às minhas próprias conclusões.
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Esta concepção do conhecimento como um conhecer pessoal afasta-se em dois aspectos muito

próximos relativamente ao ideal de um conhecimento estritamente justificável. Acredita na

capacidade do homem adquirir o conhecimento mesmo que não possa especificar os fundamentos

desse conhecimento, e aceita o facto de que o conhecimento se exercita dentro de uma estrutura

acidental que é largamente não especificável. Estas duas aceitações estão correlacionadas com o

esforço de integração que conduz ao conhecimento. Por um lado, este esforço baseia-se

subsidiariamente em estímulos vindos do exterior, de todas as partes do nosso corpo, e das

ferramentas ou dos instrumentos assimiladas ao nosso corpo e, por outro lado,  numa grande

variedade de apontadores linguísticos que invocam nas nossas pré-concepções - baseadas em

experiências anteriores – sobre a interpretação do nosso assunto. A estrutura de conhecer, revelada

pelos limites da especificabilidade, funde   assim a nossa consciência subsidiária dos particulares

que pertencem ao nosso assunto com o pano de fundo cultural do nosso conhecer.

Nesta medida conhecer é uma interiorização (b) : isto é, utilizar uma estrutura padrão (c) para

revelar a nossa compreensão de acordo com as indicações e os padrões impostos pela estrutura de

referência. Mas toda a interiorização é uma forma particular de existência mental. Se um acto de

conhecer afecta a nossa escolha entre estruturas alternativas, ou modifica a estrutura em que nós

interiorizamos, então envolve uma mudança na nossa maneira de ser. Como tais escolhas

existenciais estão incluídas num acto de conhecer, podem ser exercidas com competência, com

intenção universal. Nem alterações existenciais semelhantes, experimentadas passivamente,

afectam a racionalidade do nosso julgamento pessoal. Afectam simplesmente a nossa vocação (d) .

Embora alterem as oportunidades para procurar a verdade, ainda nos deixam livres para alcançar

as nossas próprias conclusões dentro dos limites oferecidos por essas oportunidades. Todo o

pensamento é uma encarnação; vive pelo corpo e pelo favor da sociedade. Mas não é pensamento

a menos que seja um esforço pela verdade, o que deixa liberdade para actuar com a sua própria

responsabilidade, com intenção universal.

Descobrimos portanto que a consciência subsidiária dos particulares de uma entidade

compreensiva se funde, no conhecer da entidade, com a consciência subsidiária do nosso próprio

ser corporal e cultural. Atenderei ao efeito do carácter subsidiário destes particulares no tipo de ser

que atribuímos à entidade conhecida através desses particulares.
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Quando observamos a face de um homem e tentamos sondar os seus pensamentos, não

examinamos isoladamente as suas diversas características, mas vemo-las em conjunto como partes

da sua fisionomia. Assim nós tomamos consciência de muitos mais particulares, e de relações

entre esses particulares, do que conseguimos especificar. Para além disso, mesmo os particulares

que podíamos ter identificado perderiam o sentido quando considerados isoladamente, e perder-se-

iam entre os detalhes irrelevantes dos seus arredores. Logo, é geralmente impossível seguir as

manifestações mentais de um homem, a não ser pela sua observação como apontadores para a

mente onde tiveram origem. De forma análoga, isto é verdade para todo o agregado de particulares

não especificáveis que dão forma a uma entidade compreensiva. Mas é mais pronunciado nos

traços de uma mente humana do que, por exemplo, nos traços de um local pré-histórico, porque

uma mente humana trabalha activamente os seus próprios traços.

Para o mostrar preciso de voltar aos níveis inferiores da vida. O momento em que

identificamos uma planta ou um animal constitui um sucesso. Reconhecemo-la pela sua forma

típica, que atingiu crescendo normalmente. Ao mesmo tempo observamos qualquer imperfeição na

sua forma. Assim mesmo quando consideramos apenas as suas formas, os seres vivos podem ser

identificados somente em função dos termos que lhe atribuem sucesso ou não sucesso como

indivíduos. Neste nível morfológico o centro da individualidade é comparativamente fraco. Mas as

manifestações deste centro tornam-se progressivamente mais acentuadas com a ascensão primeiro

ao nível vegetativo das funções fisiológicas, depois ao comportamento activo, sensível (e) e

apetitivo (f), e daí  ao nível de inteligência e da capacidade de invenção (g), alcançando finalmente o

nível da pessoa humana responsável. Cada vez que identificamos a existência de um indivíduo

num desses níveis atribuímos-lhe uma medida de sucesso ou de insucesso. No momento em que

reconhecemos um ser humano atribuímos-lhe uma medida da inteligência activa e responsável.

Sabemos que um ser humano normal é uma pessoa, e os particulares da sua fisionomia ganham

um significado vivido por ser conhecido nos termos dessa pessoa.

Seja qual for o nível em que considerarmos um ser vivo, o centro de sua individualidade é

real. Porque é sempre algo que apuramos pela compreensão da coerência de particulares em geral

não especificáveis, e que nós contudo esperamos que se revelem no futuro por uma variedade de

manifestações também não especificáveis. Assim, os critérios de realidade estão cumpridos. Neste

sentido a mente humana é real, e certamente ainda mais real do que os centros inferiores da
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individualidade. Espera-se que a mente de uma pessoa inteligente se revele por uma variedade de

manifestações indeterminadas, mais do que os centros inferiores que controlam o seu crescimento

ou acção apetitiva.

A progressão dos níveis mais baixos para os níveis mais elevados de individualidade envolve

uma mudança fundamental na relação entre o indivíduo observado e nós como observadores.

Ao compreender os níveis inferiores da vida num indivíduo, nós atribuímos-lhe o sucesso ou

o insucesso pelos padrões que julgamos apropriados ao seu tipo. 

Na orientação habitual da biologia encontramos esta relação entre o observador e o seu

assunto: ele é sempre crítico deste. Mas tal como no nosso estudo, a ascensão aos níveis mais

elevados chega ao homem, e o criticismo torna-se mútuo; o sujeito do nosso estudo agora critica-

nos, tal como nós o criticamos. Mas isto não é o fim da progressão: o nosso sujeito pode ascender

ainda mais e transformar-se no nosso mestre. Tornamo-nos então aprendizes do nosso sujeito e

aprendemos a aceitar o seu criticismo relativo a nós próprios.

Chegamos aqui a um processo de educação que, como tal, se assemelha à aceitação da nossa

vocação (d) e que, certamente, faz parte dele. O nosso fundo cultural é determinado em grande

medida pela influência de um número limitado de homens. As culturas primitivas são oralmente

transmitidas em cada geração por algumas pessoas competentes. A nossa cultura moderna,

altamente articulada, fluiu em grande parte por um pequeno conjunto de homens cujos trabalhos e

escritos são reverenciados e que são consultados para orientação. O conhecimento destes grandes

homens é uma interiorização (b) no sentido já definido. A nossa consciência dos seus trabalhos e

acções serve-nos (repetindo a minha definição) como uma estrutura para revelar a nossa

compreensão de acordo com as indicações e os padrões impostos pelo quadro conceptual (c).

Esta transição progressiva não é nenhum truque;  baseia-se firmemente na co-extensão do

conhecer e do ser. Podemos ver isso descendo gradualmente da nossa interiorização educacional

dos trabalhos de grandes homens até ao estudo biológico das plantas e dos animais em níveis

inferiores. Em nenhum estágio deixamos de participar na vida do indivíduo em observação.

Compreendemos um ser vivo a todos os níveis pela nossa consciência subsidiária dos seus

particulares.

Estes particulares nunca são observados por si próprios; nós lemo-los como manifestações de

um indivíduo. Baseamo-nos neles como apontadores, tal como confiamos numa sonda ou num
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texto escrito, fazendo-os partes de nós próprios, para atingir algo para além deles. Assim a nossa

compreensão dos seres vivos envolve a todos os níveis uma medida de interiorização (b); o nosso

interesse na vida é sempre convivial. Consequentemente não há qualquer ruptura na passagem da

biologia para a aceitação da nossa vocação cultural, em que compartilhamos a vida de uma

sociedade humana, incluindo a vida dos seus antepassados, os autores da nossa herança cultural.
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Referencias:

(1) "Aesthetic recognition" ( “reconhecimento estético”) é ilustrado por O.F.A. Pantin,

Science Progress, 42 (1954), 412.

Notas de tradução:

(a) subsumptions: integrações

(b) indwelling / vaguear interiormente / encaixar ou enquadrar; dwelling (substantivo) é uma

casa ou um lugar onde viver 

(c) framework

(d) calling

(e) sentient

(f) appetitive; um comportamento que procura os estímulos ambientais correctos que são

necessários para desencadear uma resposta adequada (Encyclopaedia Britannica); apetitoso

(g) inventiveness
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