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Das ciências da natureza á história, 
através do conhecimento pessoal. 

Eduardo Beira
 

I. Uma teoria da historiografia baseada na filosofia do conhecimento pessoal

No prefácio de The  tacit  dimension (1966), livro escrito sete anos depois de The  study  of

man  (1959), Polanyi refere-se a esta obra como um “pequeno livro” que suplementa a sua obra

mais importante (Personal  knowledge (1958)), publicada cerca de um ano antes, com “uma teoria

da historiografia”, numa linha de continuidade da inquirição aí desenvolvida. Esta relação de

continuidade é também assinalada no pequeno prefácio que Polanyi escreveu para este livro, e

onde diz que “estas lições pretendem ser uma extensão da inquirição empreendida no meu

volume sobre conhecimento pessoal (Personal  Knowledge)” e que “pode portanto ser lida como

uma introdução ao Personal  Knowledge”.

O próprio Polanyi define bem o âmbito da obra, baseada nas The Lindsay Memorial

Lectures, de 1958, que nesse ano teve lugar no University College of North Staffordshire: uma

introdução á sua filosofia, baseada numa epistemologia do conhecimento pessoal, e a sua

extensão às disciplinas que envolvem o conhecimento do próprio homem, de que a história é

um caso fronteira, na medida em que envolve a consideração e avaliação da acção do homem

responsável, indissociável portanto dos seus valores morais. 

Essa extensão é feita pela exploração das sucessivas implicações de um modelo em

camadas para a realidade, uma ideia recorrente na obra de Polanyi,  indo do inanimado ao ser

humano dotado de uma actividade mental única, daí mostrando uma “suave continuidade” das
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ciências da natureza até á história e as artes, embora com diferentes graus de envolvimento do

ser  que  conhece com a entidade conhecida.

No primeiro capítulo (na realidade a primeira lição das Lindsey Lectures), Polanyi

retoma e revê a sua argumentação anterior sobre conhecimento pessoal, os mecanismos

tácitos do conhecer e a sua estrutura lógica. Muito do conteúdo dos famosos capitulo 4

(Competências) e 5 (Articulação) de Personal  Knowledge é aqui retomado. O título do capítulo é

elucidativo: “compreender-nos a nós próprios”, um primeiro nível de conhecer. 

Os dois capítulos seguintes tratam níveis adicionais da compreensão, cada um deles

socorrendo-se do nível anterior: “compreender os outros seres” (no capítulo 2) e depois

“compreender a história” (capitulo 3), compreender as acções do próprio homem. Compreender

a história obriga a encarar as relações entre a responsabilidade pessoal de conhecer e os

valores pessoais e comunitários (sociais). Aqui aparecem no argumento alguns aspectos muito

característicos da filosofia de Polanyi: 

• o compromisso de cada um com um certo esquema conceptual (ou quadro de

referencia), ancorado na tradição da comunidade, e construído através da convivialidade

social, e cuja crença viabiliza os mecanismos de conhecer; 

• o papel motivador das paixões intelectuais, e as responsabilidades pessoais no

conhecer, em descobrir e em julgar e escolher ‒ não por algoritmos formais, mas no quadro ou

estrutura conceptual com que a comunidade está comprometida; 

• os perigos ubíquos de errar no conhecimento pessoal; 

• o conhecer tácito, subjacente a todo o conhecimento explicito, como uma parte do

muito mais amplo conhecimento inarticulado, mas que por sua vez viabiliza e sustenta todo o

conhecimento explicito ou formal.

É notório o esforço de Polanyi em revisitar aspectos que considera essenciais da sua

teoria do conhecimento pessoal e em fazer a sua defesa, antes de lidar com a sua extensão

para alem do âmbito da ciência (tema que já motivara a inquirição desenvolvida em Personal
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Knowledge) e entrar numa teoria da historiografia baseada no conhecimento pessoal. Em boa

medida os dois primeiros capítulos de The  study  of  man são uma reorganização de argumentos

anteriores, sempre com o objectivo de evidenciar uma unidade e integração das varias áreas

de conhecer, das ciências ás artes. A procura de uma unidade integradora de todo o

conhecimento, baseada numa mesma filosofia do Conhecimento Pessoal é uma  permanente

linha directora do argumento.

2. Acerca desta edição

Sumariar um sumário (The  study  of  man relativamente a Personal  Knowledge) pode

parecer uma redundância e um exagero. Talvez. Mesmo assim tentamos. Admitimos que possa

ser útil como uma primeira leitura introdutória ao pensamento de Polanyi e á leitura de O  estudo

do  homem, e mesmo de Personal  Knowledge. O nosso resultado paraece em anexo final deste

volume.

Inclui-se ainda um texto com três notas complementares suscitadas por esta obra de

Polanyi, depois da respectiva. Este texto aparece depois da tradução do livro original.

Uma primeira nota é sobre o caso do cavalo inteligente (o Clever  Hans), cuja

performance iludiu cientistas. 

Outra nota é sobre a relação entre Polanyi e Heidegger, o polémico e influente filosofo

alemão, procurando clarificar o seu conceito de habitar (“dwelling”), conceito a que Polanyi

recorre com frequência ‒ sendo que “indwelling” (habitar interiormente, interiorizar) é um dos

mecanismos fundamentais da sua filosofia ‒ é um mecanismo básico do conhecer tácito, do

conhecer não articulado ou formal, e de conhecer os outros seres vivos, e muito em particular,

de conhecer a mente de outras pessoas, seres humanos pensantes. Desde a física ao estudo

do homem, toda a vasta de gama do conhecimento envolve uma interiorização pessoal de
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particulares , um (re)viver (habitar) interior das partes (particulares), de forma não articulada. É

também por interiorização (“indwelling”) que conhecemos e compreendemos a acção das

figuras históricas, “assumindo a sua pele” e sentindo a situação que viveram,  procurando

habitar os mecanismos da sua mente. 

Numa ultima nota trata-se do caso da escultura de São Mateus, de Miguel Angelo, uma

das obras inacabadas do mestre renascentista, referido por Polanyi como exemplo

paradigmático da procura intelectual motivada pela paixão do autor, que dolorosa e

esforçadamente procura trazer á realidade aquilo que implicitamente procura e acredita ser

possível de conseguir. Pode também ser visto como um caso do conhecer “de ... para”: um

compromisso a partir do ser, para uma realidade exterior que é preciso descobrir.

Assumimos o objectivo de traduzir Polanyi como uma intimação pessoal, não sem

dificuldades. O desafio do processo de descoberta associado  tem sido generoso sob o ponto

de vista de recompensa intelectual.

Agradecemos ao Professor John Polanyi, filho de Michael Polanyi e gestor dos seus

direitos editoriais, a autorização para esta tradução. 

Agradeço também á minha mulher, Maria Leonor Fernandes, a ajuda na revisão final

do texto e a correcção das múltiplas gralhas. 

Como é obvio, a responsabilidade por todos os erros é minha.

Vila Nova de Gaia e Areias (Carrazeda de Ansiães), Dezembro de 2010.
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PREFÁCIO

Estas lições pretendem ser uma extensão da inquirição empreendida no meu volume

sobre conhecimento pessoal (Personal Knowledge), recentemente publicado (*) . Como

se mostrou impossível prosseguir desde o ponto alcançado nesse livro sem recapitular

primeiro as partes relevantes do seu argumento, as primeiras duas lições foram, na sua

maior parte, usadas com essa finalidade. A série completa destas lições pode ser lida

como uma introdução ao Personal Knowledge.

Espero que a relação entre estas lições e o trabalho filosófico e educacional de Lord

Lindsay seja visível ao longo de todo o livro. No final encontra-se uma referência

especial à ideia de universidade, tal como manifestada por Lord Lindsay na fundação do

University College de North Staffordshire. 

(*) 1958, nota do tradutor
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LIÇÃO UM

Compreender-se a si próprio

A capacidade do homem para pensar é o seu atributo mais proeminente. Quem quiser

falar do homem terá sempre que a certa altura falar do conhecimento humano. Esta é um

perspectiva incomoda, porque a tarefa parece não ter fim: assim que tivéssemos

terminado tal estudo, o nosso próprio assunto teria sido ampliado por essa mesma

contribuição. Teríamos agora que reflectir sobre o estudo que tínhamos acabado de

fazer, pois ele próprio seria agora também um trabalho do homem. E assim teríamos que

ir sempre explorando uma vez mais as nossas últimas reflexões, num esforço infinito e

fútil para compreender completamente os trabalhos do homem.

Esta dificuldade pode parecer inverosímil, mas é, de facto, uma característica profunda

da natureza do homem, e da natureza do conhecimento humano. O homem está

objectivamente condenado a descobrir o conhecimento que ele próprio constrói. Mas,

no momento em que reflecte sobre o seu próprio conhecimento, descobre-se a si próprio

como responsável pela preservação do seu conhecimento. Encontra-se a si próprio a

definir o que é verdadeiro, e este declarar e acreditar constituem uma adição ao mundo

em que baseia o seu conhecimento. Cada vez que adquirimos conhecimento estamos a

ampliar o mundo, o mundo do homem, com algo que ainda não está incorporado no

objecto do conhecimento que detemos e, nesse sentido, um conhecimento compreensivo

do homem aparece como impossível.

O significado que atribuo a esta estranha lógica tornar-se-á mais aparente na solução

que sugiro. A solução parece encontrar-se no facto do conhecimento humano ser de dois

tipos. Aquilo que é geralmente descrito como conhecimento, tal como exposto em



palavras escritas, ou em mapas, ou em fórmulas matemáticas, é apenas um dos tipos de

conhecimento; enquanto que o conhecimento não formulado, tal como o que temos de

algo que estamos a executar, é outra forma de conhecimento. Se chamarmos explícito ao

primeiro tipo de conhecimento, e conhecimento tácito ao segundo, podemos dizer que é

sempre tacitamente que sabemos que estamos a considerar o nosso conhecimento

explícito como verdadeiro. Se aceitamos que uma parte do nosso conhecimento é tácito,

então o esforço vão de pensar sobre as nossas próprias reflexões já não se levanta. A

pergunta é se podemos ficar satisfeitos com isso. Conhecer de forma tácita parece ser

um acto de nós próprios, faltando-lhe o carácter público, objectivo, do conhecimento

explícito. Pode, por isso, parecer que lhe falta a qualidade essencial do conhecimento.

Esta objecção não pode ser ultrapassada levianamente; mas acredito que está errada. Eu

nego que a participação de quem conhece na conformação do conhecimento deva

invalidar esse conhecimento, embora admita que possa prejudicar a sua objectividade.

Tentarei transmitir esta convicção, ou pelo menos familiarizá-los com esta visão – se

tudo o que tenho para dizer não os convencer de todo - mostrando que o conhecer tácito

é de facto o princípio dominante de todo o conhecimento, e que a sua rejeição

envolveria automaticamente a rejeição de todo o conhecimento, seja ele qual for.

Começarei por demonstrar que a contribuição pessoal pela qual quem conhece

conforma o seu próprio conhecimento predomina tanto nos níveis mais baixos de

conhecer, como nas realizações mais elevadas da inteligência humana; após o que

estenderei a demonstração à zona intermédia que forma o grosso do conhecimento

humano, onde o papel decisivo do coeficiente tácito não é tão fácil de reconhecer.

Falarei primeiro das formas mais primitivas do conhecimento humano, a que chegamos

descendo às formas de inteligência que partilhamos com os animais: o tipo da



inteligência que se situa antes da barreira da linguagem. Os animais não falam, e toda a

superioridade do homem sobre os animais é quase inteiramente devida ao dom do

discurso. Os bebés e as crianças até à idade de cerca dos dezoito meses não são

mentalmente muito superiores aos chimpanzés da mesma idade; só quando começam a

aprender a falar é que rapidamente se distanciam e deixam para trás os símios seus

contemporâneos. Mesmo os adultos não mostram uma inteligência claramente superior

à dos animais, desde que as suas mentes trabalhem sem a ajuda da linguagem. Na

ausência de indícios linguísticos o homem vê coisas, ouve coisas, sente coisas, move-se,

explora os seus arredores e conhece o seu caminho, de um modo muito semelhante ao

dos animais.

Para explicitar as características lógicas do conhecimento tácito precisamos de o

comparar com o conhecimento articulado que o homem possui. Em primeiro lugar

vemos que, obviamente, o tipo de conhecimento que compartilhamos com os animais é

incomparavelmente mais pobre que o de um homem educado, ou certamente de

qualquer ser humano normalmente educado. Mas enquanto que esta riqueza do

conhecimento explícito se admite estar  relacionada com as suas características lógicas

distintivas, isso por si mesmo não é uma propriedade lógica. A diferença lógica

essencial entre os dois tipos de conhecimento encontra-se no facto de nós podermos

reflectir criticamente sobre algo explicitamente afirmado, de uma maneira que não

podemos reflectir sobre a nossa consciência tácita de uma experiência.

Para mostrar a diferença, compararei um caso de conhecimento tácito com um

conhecimento do mesmo assunto na forma explícita. Mencionei que os homens podem

olhar à sua volta e explorar tacitamente os arredores, e que isso está também bem

desenvolvida nos animais, o que sabemos pelos estudos com ratos em labirintos. Um



grande perito do comportamento do rato, E. C. Tolman, escreveu que um rato sabe

como se orientar, tal como se tivesse adquirido um mapa mental do labirinto.

Observações com pessoas sugerem que um homem, mesmo inteligente, não é melhor do

que um rato na resolução de labirintos, a menos que ajudado por notas, quer estas sejam

registadas verbalmente ou esboçadas por desenhos. Mas é claro que um homem pode

fazer tais anotações ou então obtê-las já feitas. Pode-lhe ser fornecido um mapa

detalhado do sitio por onde está a passar. A vantagem de um mapa é óbvia, tanto pela

informação que transmite, como por uma razão ainda mais importante: é muito mais

fácil seguir um itinerário com um mapa do que sem um mapa. Mas há também um novo

risco envolvido ao viajar por um mapa: o mapa pode estar errado. É aqui que entra a

reflexão crítica. O risco peculiar que corremos ao confiar em qualquer conhecimento

explícito combina-se com a oportunidade peculiar que oferece de reflectir criticamente

sobre ele próprio. Podemos verificar a informação de um mapa, por exemplo, lendo-o

num local que possamos examinar directamente e comparar o mapa com os marcos à

nossa frente.

Esse exame crítico do mapa é possível por duas razões. Primeiro, porque um mapa é

algo que nos é externo e não qualquer coisa que executamos ou a que damos forma; e,

segundo, porque mesmo que seja um mero objecto externo, ainda assim pode-nos falar.

Diz-nos algo a que podemos prestar atenção. E fá-lo quer tenhamos elaborado nós

próprios o mapa, quer o tenhamos comprado numa loja. Mas é o primeiro caso que de

momento nos interessa, em especial quando o mapa é de facto uma afirmação de nós

próprios. Ao ler tal afirmação estamos a rever para nós mesmo algo que já antes

tínhamos expresso, de modo que agora podemos atender criticamente. Um processo

crítico deste tipo pode continuar por horas, e até por semanas ou meses. Posso percorrer



o manuscrito de um livro completo e examinar o mesmo texto, frase por frase, um

qualquer número de vezes.

É óbvio que nada semelhante pode ocorrer ao nível pré-articulado. Apenas pela acção

posso testar a espécie de mapa mental que possuo de um local familiar, ou seja, usando-

o como guia. Se me perder, posso corrigir as minhas ideias. Não há outra maneira de

melhorar o conhecimento não articulado. Numa dado momento apenas posso ver uma

coisa de cada vez, e se duvido do que vejo, tudo que posso fazer é olhar uma outra vez e

talvez ver agora as coisas de maneira diferente. A inteligência não articulada pode

apenas apalpar o seu caminho mergulhando de uma visão das coisas para outra. O

conhecimento adquirido e preservado desse modo pode por isso ser chamado acrítico.

Podemos ampliar e aprofundar este contraste entre conhecimento tácito e articulado

estendendo-o à maneira como o conhecimento é adquirido. Recordemos como um mapa

é construído por triangulação. Partindo de um conjunto de observações

sistematicamente coligidas, prosseguimos de acordo com normas estritas que se aplicam

a esses dados. Apenas o conhecimento explicitamente formulado pode ser assim

derivado de premissas especificáveis, de acordo com regras claras de inferência. E a

função mais importante do pensamento crítico é testar tais processos explícitos de

inferência, invertendo a respectiva corrente de raciocínios à procura de algum elo mais

fraco.

O contraste entre os dois domínios deve estar agora suficientemente claro. O

conhecimento pré-verbal aparece como uma pequena área luminosa, mas cercada por

imensas escuridões, uma pequena mancha iluminada pela aceitação acrítica das

conclusões não racionalizadas dos nossos sentidos; enquanto que o conhecimento



articulado do homem representa um panorama do universo completo, estabelecido sob o

controlo da reflexão crítica.

Mas se é assim, pode ainda ser verdade que a componente pessoal tácita predomine em

todo o pensamento humano? Certamente não podemos senão aceitar a preferência que

incitou a mente humana a superar o silêncio pré-verbal, e a desenvolver um grande

registo público de conhecimento articulado. E parece então quase como inevitável

aceitar como ideal o estabelecimento de uma representação completamente precisa e

estritamente lógica do conhecimento, e olhar para qualquer participação pessoal na

nossa descrição científica do universo como uma falha residual que em devido tempo

deve ser completamente eliminada.

No entanto esta avaliação exaltada do pensamento estritamente formal é contraditória. É

verdadeiro que o viajante, equipado com um mapa detalhado de uma região através da

qual planeia o seu itinerário, goza de uma impressionante superioridade intelectual

sobre o explorador que entra pela primeira vez numa região nova – embora o progresso

atribulado do explorador seja um sucesso maior do que a jornada de um viajante bem

informado. Mesmo que admitíssemos que um conhecimento exacto do universo é a

nossa suprema possessão mental, ainda assim o acto de pensamento mais distintivo do

homem consiste em produzir tal conhecimento; a mente humana está no seu melhor

quando consegue controlar domínios até aí desconhecidos. Tais operações renovam a

quadro de referência articulado existente. Logo não podem ser executados dentro desse

quadro, mas têm que confiar (nessa medida) no tipo de reorientação profunda que

partilhamos com os animais. Uma novidade fundamental apenas pode ser descoberta

pelos mesmos poderes tácitos que os ratos usam para aprender um labirinto.



É claro que é impossível comparar exactamente o nível dos desempenhos tácitos

envolvidos nos trabalhos do génio humano com os feitos de animais ou de crianças.

Mas podemos recordar o exemplo de Clever Hans, o cavalo cujos poderes de

observação ultrapassaram em muito os de todo um grupo de investigadores científicos.

Acreditaram que o animal resolvia os problemas definidos num quadro negro à sua

frente, quando na realidade obtinha os indícios para as respostas correctas prestando

atenção aos gestos involuntários feitos pelos próprios cientistas na expectativa dessas

respostas. Recorde-se igualmente quão rápida e facilmente as crianças aprendem a ler e

a escrever, quando comparadas com adultos até aí iletrados. Há aqui bastante evidência

para sugerir que os poderes tácitos mais elevados de um adulto não excedem, e talvez

sejam mesmo inferiores, aos de um animal ou de uma criança. Os desempenhos

incomparavelmente superiores do adulto devem ser em grande parte atribuídos ao seu

superior equipamento cultural. O génio parece consistir no poder de aplicar a

originalidade da juventude à experiência da maturidade.

Mas será que podemos ir mais longe e mostrar, tal como prometi, que em todos os

níveis mentais, não são as funções das operações lógicas articuladas que são decisivas,

mas antes os poderes tácitos da mente? Eu acredito que podemos. Mas primeiro temos

que reconsiderar esses poderes tácitos e defini-los com mais precisão. Falei da

capacidade para ver coisas de uma certa maneira, mais do que de outra, e também

descrevi como conhecemos o caminho na nossa vizinhança. Disse que os nossos

poderes tácitos conseguem estes resultados reorganizando a nossa experiência de modo

a ganhar controlo intelectual sobre ela. Há uma palavra que cobre todas estas

operações, as quais consistem sempre em entender a experiência, isto é, em fazer com



que tenha sentido. A palavra que abrange todas essas operações é simplesmente

“compreender”.
Aprofundarei agora este termo - compreender. Porque não devo passar com ligeireza esta palavra

aparentemente inofensiva, mas de facto altamente controversa. Um movimento poderoso de pensamento

crítico tem trabalhado activamente para eliminar qualquer procura por uma compreensão que inclua as

implicações metafísicas de tactear uma realidade por detrás de uma tela de aparências. A ciência natural

foi ensinada a considerar-se a si mesmo como uma mera descrição da experiência: uma descrição que se

pode dizer que explica os factos da natureza apenas na medida em que representa eventos individuais

como instâncias de características gerais. E como essa representação dos factos é suposta ser apenas

guiada pela intenção de simplificar a nossa descrição desses factos, as explicações rivais são consideradas

como sendo descrições meramente concorrentes entre as quais escolhemos a mais conveniente. A ciência

moderna renuncia toda a intenção de compreender a natureza escondida das coisas; a sua filosofia

condena tal esforço como sendo vago, enganador e completamente não científico.

Mas eu recuso aceitar esse aviso. Concordo que o processo de compreensão conduz para além – na

realidade muito para além – daquilo que um empirismo estrito considera como o domínio legítimo do

conhecimento; mas eu rejeito tal empirismo. Se aplicado de forma consistente desacreditaria qualquer

conhecimento, e apenas pode ser aceite permitindo-le que permaneça inconsistente. Esta inconsistência é-

lhe permitida porque a sua mutilação cruel da experiência humana lhe empresta uma tão elevada

reputação de severidade científica, que o seu prestígio global ultrapassa as deficiências dos seus próprios

fundamentos. O nosso reconhecimento da compreensão como uma forma válida de conhecer levar-nos-á

longe na libertação deste despotismo violento e ineficiente.

Entretanto voltemos ao assunto que deu origem a esta digressão sobre os aspectos

metafísicos da compreensão. Mostrei que as operações puramente tácitas da mente são

processos de compreensão. Irei agora mais além sugerindo que a compreensão das

palavras e dos outros símbolos é igualmente um processo tácito. As palavras podem

transportar informação, uma série de símbolos algébricos podem constituir uma

dedução matemática, um mapa pode expor a topografia de uma região; mas nem as



palavras, nem os símbolos, nem os mapas podem ser ditos que comunicam uma

compreensão de si mesmos. Embora tais afirmações sejam feitas numa forma que

melhor induza a compreensão da sua mensagem, o remetente da mensagem terá sempre

que confiar na inteligência do destinatário para compreender a sua mensagem. Só em

virtude deste acto de compreensão, desta contribuição tácita, é que se pode dizer que o

receptor adquire conhecimento, quando confrontado com uma afirmação.

Isto também se prende, naturalmente, com o ponto de onde a afirmação é emitida. Nós

exprimimos uma afirmação com a intenção de dizer algo. Embora esta intenção possa

não incluir uma antecipação de tudo o que será dito - dado que uma mensagem se pode

ir desenvolvendo enquanto vai sendo posta em palavras - nós sabemos sempre

aproximadamente o que queremos significar, um pouco antes de o dizer. Isto é verdade

mesmo para as computações puramente mecânicas, em que confiamos cegamente para

fazer uma afirmação; porque sabemos adiantadamente o que estamos a fazer, confiamos

em tal operação para falar em nosso nome.

Expandi agora a função de compreender na de conhecer o que tencionamos fazer, o que

significamos, ou o que fazemos. A isto podemos adicionar agora que nada do que está

dito, escrito ou impresso, pode significar seja o que for apenas por si próprio: apenas

quando uma pessoa exprime algo - ou escuta, ou lê – é que pode significar algo através

dela. Todas estas funções semânticas são as operações tácitas de uma pessoa. E isto

prende-se, ainda mais em particular, com a relação que as declarações descritivas têm

com as coisas que designam. Recorde-se como a relação de um mapa com uma parte do

país através da qual nos guia é derivada da leitura do mapa; e como a leitura do mapa é

usada, inversamente, para testar a sua exactidão, confrontando-a com os factos a que se

refere. Isto mostra que a compreensão de uma afirmação descritiva deve incluir tanto a



capacidade de a relacionar correctamente com o seu tema, como a compreensão do

próprio tema nos termos da afirmação em questão.

Evidentemente, se tomarmos afirmações como “o livro está na mesa”, que os filósofos

gostam de citar como exemplo, todo o processo de compreender o que está a ser dito e o

que se está a dizer, assim como a relação entre os dois, pode parecer trivial. Mas há

vastos domínios do conhecimento  humano em que isso não é manifestamente verdade.

Os factos da biologia e da medicina, por exemplo, em geral só podem ser reconhecidos

por peritos que possuam tanto a competência especial para examinar os objectos em

questão, como uma capacidade especial para identificar espécimen particulares. O

exercício de tal arte é um feito tácito da inteligência que nunca pode ser inteiramente

especificado em termos de regras explícitas. Veremos agora como este facto sugere uma

larga extensão dos poderes da compreensão humana.

Mas por um momento faça-se aqui uma pausa; não estaremos a ir demasiado depressa?

Disse que a enorme superioridade intelectual dos homens sobre os animais é quase toda

devida ao dom do discurso pelo homem. Mas se os poderes do saber tácito predominam

completamente no domínio do conhecimento explicitamente formulado, poderemos

ainda assim creditar na nossa capacidade para usar a linguagem com essas tremendas

vantagens intelectuais? Uma resposta completa a esta pergunta teria que explicar toda a

gama da inteligência especificamente humana; aqui apenas poderei fazer um breve

esboço.

A linguagem oferece, naturalmente, a vantagem óbvia da comunicação verbal. Nós

tiramos partido da informação recebida em segunda mão, e em particular das

comunicações dos antecessores, transmitidas cumulativamente de uma geração para a

seguinte. Isto foi muitas vezes assinalado. Mas a articulação não só nos torna melhor



informados: enriquece-nos aumentando o nosso poder mental sobre qualquer fragmento

da informação dada. Mencionei como é fácil traçar itinerários num mapa. Isto

exemplifica a grande vantagem especulativa que se consegue armazenando

conhecimento numa forma acessível e condensada. Os mapas, gráficos, livros, fórmulas,

etc., oferecem oportunidades maravilhosas para reorganizar o nosso conhecimento com

novos pontos de vista. E esta reorganização é ela própria, regra geral, um desempenho

tácito, semelhante àquele pelo qual nós ganhamos controlo intelectual sobre os nossos

arredores ao nível pré-verbal, e também relacionada com o processo de reorganização

criativa pelo qual as novas descobertas são feitas.

Assim conseguimos explicar, apesar de tudo, toda a impressionante vantagem

intelectual da articulação, sem derrogar a supremacia dos poderes tácitos do homem.

Embora a superioridade intelectual do homem sobre o animal permaneça devido ao uso

de símbolos, esta utilização por si própria – a acumulação, a ponderação e a

reconsideração de vários assuntos em termos dos símbolos que os designam - é agora

vista como um processo tácito, acrítico. É um desempenho, tal como compreender ou

significar algo, que apenas pode ser feito nas nossas cabeças, e nunca operando com

sinais no papel. Todo o nosso equipamento articulado revela-se afinal como uma mera

caixa de ferramentas, um instrumento supremamente eficaz para exprimir as nossas

faculdades não articuladas. E não devemos então hesitar em concluir que o coeficiente

pessoal tácito do conhecimento predomina também no domínio do conhecimento

explícito, e representa, por consequência, e a todos os níveis, a faculdade última do

homem para adquirir e para reter conhecimento.

Podemos, por fim, tratar o problema levantado na abertura desta lição, e relativo ao

carácter acrítico do conhecimento tácito. Vimos que quando compreendemos ou



significamos algo, quando reorganizamos a nossa compreensão ou quando

confrontamos uma afirmação com os factos a que se refere, estamos a exercitar os

nossos poderes tácitos na busca de um melhor controlo intelectual do assunto em

questão. Procuramos esclarecer, verificar ou precisar algo dito ou experimentado.

Afastamo-nos de uma posição sentida como sendo um tanto problemática para uma

outra posição que encontramos como mais satisfatória. É assim que eventualmente

chegamos a considerar uma peça do conhecimento como verdadeira. Eis aqui o fazer

tácito de nós próprios, de que falei no início, o inevitável acto de participação pessoal

no nosso conhecimento explícito das coisas: um acto de que só podemos estar cientes de

uma maneira não reflectida. E esta situação já não parece agora como uma

anormalidade lógica. Porque vimos que o tipo de poderes tácitos pelos quais nos

comprometemos em particular com uma afirmação qualquer opera de várias formas

elaboradas através de todas s áreas de interesse do conhecimento humano, e que é só

este coeficiente pessoal que dá significado e convicção às nossas afirmações explícitas.

Vemos agora que todo o conhecimento humano é conformado e sustentado pelas

faculdades mentais não articuladas que partilhamos com os animais.

Esta visão envolve uma mudança decisiva no nosso ideal de conhecimento. Quem

conhece participa na conformação do seu próprio conhecimento. Até aqui isso tem sido

tolerado apenas como uma defeito – uma limitação a ser eliminada do conhecimento

perfeito – mas é agora reconhecido como o verdadeiro guia e mestre dos nossos poderes

cognitivos. Reconhecemos agora que os nossos poderes de conhecer operam sem nos

obrigarem a exprimir qualquer afirmação explícita; e mesmo quando proferidos numa

declaração ou afirmação, isso é usado meramente como um instrumento que amplia a

gama dos poderes tácitos que a originaram. O ideal de um conhecimento



consubstanciado em indicações estritamente impessoais parece agora auto contraditório,

sem sentido, vulnerável ao ridículo. Precisamos de aprender a aceitar como um ideal um

conhecimento que é manifestamente pessoal.

Uma tal posição é obviamente difícil; porque parece que estamos a definir como

conhecimento algo que podemos determinar à nossa vontade, como pensamos que nos

pode interessar. Eu lutei contra esta objecção num volume intitulado Personal

Knowledge. Aí discuti que o conhecimento pessoal é totalmente determinado, desde que

levado a cabo com uma inabalável intenção universal. Expus a opinião de que a

capacidade das nossas mentes para estabelecer contacto com realidade, e a paixão

intelectual que nos empurra para este contacto, serão sempre suficientes para guiar o

nosso julgamento pessoal, que conseguirá toda a verdade que se encontra no âmbito da

nossa vocação particular.

* * *

Estas breves sugestões estão aqui em vez de muitas páginas. Tomarei agora como

concedido que aceitamos o conhecimento pessoal como válido, e passarei a desenvolver

a estrutura de tal conhecimento, numa direcção que nos conduz ao campo das

humanidades, o que abre grandes possibilidades. Espero incluir numa única concepção

de conhecer, continuamente variável, os processos de aquisição do conhecimento, tal

como compreendidos pelas ciências naturais, e o conhecimento do próprio homem

como depositário de todo o conhecimento, e espero que esta concepção se estenda

facilmente para uma compreensão do homem como a origem do julgamento moral, e de

todos os outros julgamentos culturais pelos quais o homem participa na vida da



sociedade. Embora o meu exame tenha que ser apenas um esboço, penso que sugerirá

claramente uma perspectiva na qual se pode revelar a unidade essencial destes aspectos

do homem.

A estrutura de saber tácito manifesta-se mais claramente no acto de compreender. É um

processo de entender: o agarrar de partes disjuntas num todo compreensivo. As

características deste processo foram nos últimos quarenta anos analisadas com cuidado

pela psicologia das formas (Gesthalt). Contudo essa inquirição falhou num aspecto que

acredito ser decisivo para a compreensão do conhecimento e para a correspondente

apreciação da posição do homem no universo. Os psicólogos descreveram a percepção

de uma forma como uma experiência passiva, sem considerar que representa um método

para aquisição de conhecimento - e sem dúvida o método mais geral. Estavam

provavelmente pouco dispostos a reconhecer que o conhecimento é conformado pela

acção pessoal de quem conhece. Mas isto não nos retém. Tendo realizado que a

participação pessoal predomina em ambas as áreas do conhecimento tácito e explícito,

estamos prontos para transpor os resultados da psicologia das formas (Gestalt) numa

teoria do conhecimento: uma teoria baseada em primeiro lugar na análise da

compreensão. Esboçarei aqui brevemente esta teoria.

Não podemos compreender um todo sem ver as suas partes, mas podemos ver as partes

sem compreender o todo. Assim podemos avançar de um conhecimento das partes para

a compreensão do todo. Esta compreensão pode ser fácil ou difícil, mesmo tão difícil

que represente uma descoberta. Contudo reconheceremos a mesma faculdade de

compreensão a trabalhar em ambos os casos. Uma vez atingida a compreensão, não é

provável que se perca outra vez a visão do todo; contudo a compreensão não é

completamente irreversível. Olhando de muito perto as diversas partes de um todo, pode



suceder que se desvie a atenção do todo, e mesmo que este se perca completamente de

vista.

Estas observações psicológicas podem ser transpostas para elementos de uma teoria do

conhecimento. Podemos dizer que quando compreendemos um conjunto particular de

itens como partes de um todo, o foco da nossa atenção desloca-se dos particulares até

aqui não compreendidos para a compreensão do seu significado conjunto. Este mudar

da atenção não nos faz perder de vista os particulares, dado que apenas podemos ver um

todo vendo as suas partes, mas muda completamente a maneira como nós estamos

cientes dos particulares. Agora tornamo-nos cientes deles em função do todo em que

fixamos a atenção. Eu chamarei a esta consciência subsidiária dos particulares, por

contraste com a consciência focal que fixa a atenção nos detalhes por si próprios, e não

como partes de um todo. Falarei de um correspondente conhecimento subsidiário dos

tais itens, como distinto de um conhecimento focal dos mesmos itens.

Ilustrarei esta distinção entre conhecimento subsidiário e focal e mostrarei ao mesmo

tempo como ela transcende a diferença entre o conhecimento tácito e o explícito.

Consideremos palavras, gráficos, mapas e símbolos em geral. Não são nunca objectos

da nossa atenção por si mesmos, mas apontadores para as coisas que significam. Se se

deslocar a atenção do significado de um símbolo para o próprio símbolo como um

objecto visto por si mesmo, destrói-se o seu significado. Repita-se a palavra “mesa”

vinte vezes  e transforma-se num mero som vazio. Os símbolos apenas sendo

conhecidos subsidiariamente podem servir como instrumentos do significado, enquanto

fixamos a atenção focal no seu significado. E isto é igualmente verdade para

ferramentas, máquinas, sondas, instrumentos ópticos. O seu significado encontra-se na

sua finalidade; não são  ferramentas, máquinas, etc., quando observados como objectos



por si próprios, mas somente quando vistos subsidiariamente focando a atenção sobre a

sua finalidade. O uso competente de uma raquete de ténis pode ser paralisado prestando

atenção à raquete em vez de atender à bola e ao campo à nossa frente.

Isto explicita um ponto essencial. Nós usamos instrumentos enquanto extensão das

nossas mãos, e eles podem servir igualmente como uma extensão dos nossos sentidos.

Nós assimilamo-los ao nosso corpo, fundindo-nos com eles. E devemos igualmente

considerar que o nosso próprio corpo tem um lugar especial no universo: nunca

atendemos ao nosso corpo como um objecto por si mesmo. O nosso corpo é sempre

usado como o instrumento básico do nosso controlo intelectual e prático sobre as nossos

redondezas. Durante as horas em que estamos acordados, estamos subsidiariamente

conscientes do nosso corpo, dentro do nosso conhecimento focal das redondezas.

Naturalmente o nosso corpo é mais do que um mero instrumento. Estar consciente do

nosso corpo nos termos das coisas que conhecemos e fazemos, é sentir que estamos

vivos. Esta consciência é uma parte essencial de nossa existência como pessoas activas

e sensoriais.

Podemos igualmente reconhecer este carácter existencial noutras formas de consciência

subsidiária. Cada vez que  assimilamos uma ferramenta ao nosso corpo, a nossa

identidade sofre alguma transformação; a nossa pessoa expande-se em novos modos de

ser. Mostrei anteriormente que todo o domínio da inteligência humana se baseia no uso

da linguagem. Podemos agora reformular isso dizendo que toda a vida mental pela qual

ultrapassamos os animais é evocada enquanto assimilamos o quadro articulado da nossa

cultura. A vasta acumulação de afirmações explícitas de factos na nossa cultura moderna

promove uma proliferação, igualmente extensiva, do pensamento no controlo dos

factos. A consciência subsidiária é um habitar da nossa mente no assunto de que



estamos subsidiariamente cientes, e portanto uma estrutura articulada é aceite em ultima

instância como uma habitação apropriada para a nossa compreensão; é o solo em que a

nossa compreensão pode viver e crescer, ao mesmo tempo satisfazendo cada vez mais a

sua ânsia por maior clareza e coerência.

As minhas ilustrações da diferença entre a consciência subsidiária e focal cobriram o

domínio do conhecimento tácito e explícito. Isto reflecte o facto de que todos os tipos

de conhecer racional envolvem uma participação existencial de quem conhece nos

particulares subsidiários, conhecidos como o seu significado ou finalidade conjunta. Só

uma coisa totalmente isolada e completamente sem sentido poderia ser  integralmente o

foco de nossa atenção, mas mesmo neste caso  deveríamos estar subsidiariamente

conscientes dos nossos próprios ajustes corporais em termos da localização atribuída ao

objecto em questão.

Vimos como a compreensão pode ser completamente destruída mudando a atenção do

seu foco para os seus particulares subsidiários. Não surpreende, por consequência, que

com frequência possamos apreender um todo sem nunca ter atendido focalmente aos

seus particulares. Nesses casos estamos realmente ignorantes, ou talvez falando mais

precisamente, focalmente ignorantes desses particulares; conhecemo-los apenas

subsidiariamente em função do que significam em conjunto, mas não podemos dizer o

que é que eles são por si próprios. As competências práticas e a experiência prática

contêm muito mais informação do que aquela que as pessoas que possuem esse

conhecimento de perito conseguem dizer. Os particulares que não são conhecidos

focalmente são não especificáveis, e há vastos domínios do conhecimento, relacionados

com as coisas vivas, cujos particulares são na  maioria não especificáveis. A fisionomia

humana é uma dessas coisas. Nós conhecemos uma face sem poder dizer, excepto



vagamente, por quais particulares é que a reconhecemos. E isso também é como a mente

do homem é conhecida. A mente de um homem apenas pode ser conhecida

compreensivamente, habitando nos particulares não especificáveis das suas

manifestações externas.

Esta concepção da mente, baseada na nossa teoria da compreensão, permite-nos atribuir

à mente de uma outra pessoa as mesmas faculdades da compreensão que usamos para a

compreender. As manifestações externas não especificáveis desta mente, em que

residimos para a compreender, são o próprio lugar onde ela reside. São as acções

corporais da pessoa cuja mente estamos a observar, acções de que ela própria está

subsidiariamente consciente em termos do controlo intelectual que exerce sobre as suas

redondezas. Na realidade, nós próprios, enfrentando a pessoa em questão, podemos ser

o que ele agora entende. Ele e eu podemo-nos estar a compreender mutuamente,

vivendo as manifestações mentais externas de um dentro do outro.

Chegamos aqui a uma transição contínua desde o conhecer pessoal das coisas até ao

encontro pessoal e à ligação entre mentes iguais. Podemos considerar isto como um

avanço substancial para uma perspectiva unificadora dos diferentes aspectos do homem,

que nos propusemos descobrir.

Mas tenho ainda que dar a devida atenção a algumas características da compreensão,

que até aqui só tenho referido ao de leve. Falei da nossa ânsia por compreender, e

mencionei a paixão intelectual que nos empurra para um contacto cada vez mais

próximo com a realidade. Estas paixões são forças poderosas que perseguem grandes

esperanças. Na realidade, se se consegue dar forma ao conhecimento decantando-nos

nós próprios em novas formas de existência, a aquisição do conhecimento deve ser

motivada pelas forças mais profundas do nosso ser. De facto vemos que as repetidas



frustrações em resolver um problema que nos preocupa podem destruir o balanço

emocional de quem procura a solução - mesmo se for um animal. A respeito do homem,

podemos dizer que todo o seu universo de sentimentos, tal como toda a inteligência

humana, é evocado pela herança articulada de que é aprendiz. Também sabemos que

cada incremento neste processo educativo é induzido por actos espontâneos da mente

em crescimento. Para  uma mente alerta, o que parece não inteligível representa um

problema e agita a possibilidade da descoberta. Logo, a mente activa apropria-se sempre

de novas oportunidades para se submeter a uma mudança que seja mais satisfatória para

o seu ser modificado.

Descoberta, invenção – estas palavras têm conotações que recordam o que disse

anteriormente sobre compreender como procura de uma realidade escondida. Pode-se

descobrir apenas algo que já lá estava, pronto para ser descoberto. A invenção de

máquinas e semelhantes produz algo que antes não estava lá; mas, na realidade, é só o

conhecimento da invenção que é novo, a sua possibilidade já lá estava antes. Este não é

um mero jogo com palavras, nem significa derrogar o estatuto da descoberta e da

invenção como actos criativos da mente. Refiro-me apenas ao facto importante de que

não se pode descobrir ou inventar qualquer coisa a menos que se esteja convencido de

que ela está lá, à espera de ser encontrada. O reconhecimento dessa presença escondida

é de facto metade da batalha: significa que se bateu num verdadeiro problema e que se

estão a fazer as perguntas certas. Mesmo os pintores falam em resolver um problema, e

o trabalho do escritor é uma procura que segue uma sucessão infinita de problemas

literários. Esta situação é maravilhosamente representada pela escultura inacabada de

São Mateus, de Miguel Ângelo, agora na Academia de Florença. Vemos aí (segundo o

que a inscrição por G.B. Niccolini indica aos estudantes da Academia) como o artista



está prestes a cortar a pedra em torno da figura que ele percebeu dentro do bloco de

mármore.

Está aqui uma breve sugestão de resposta à grande pergunta que eu tinha colocado: a

saber, se o conhecimento, que se admite conformado por quem conhece, pode ou não

ser determinado pelo interesse pessoal de quem conhece. Uma busca apaixonada para a

solução correcta de uma tarefa não deixa nenhuma escolha arbitrária para quem a

procura. Terá que adivinhar, mas terá que fazer o máximo de esforço para adivinhar

correctamente. O sentir de uma tarefa pré-existente torna a conformação do

conhecimento num acto responsável, livre de predilecções subjectivas. E dota, do

mesmo modo, os resultados de tais actos com uma reivindicação à validade universal.

Quando se acredita que uma descoberta revela uma realidade escondida, espera-se ver

isso igualmente reconhecido pelos outros. Aceitar o conhecimento pessoal como válido

é aceitar tais reivindicações como justificadas, mesmo que admitindo as limitações

impostas pela oportunidade particular que permite à mente humana exercitar os seus

poderes pessoais. Esta oportunidade é considerada então como a vocação da pessoa - a

chamada que determina as suas responsabilidades.

Disse antes que aceito esta situação e não a discutirei aqui em detalhe. Aceito por

consequência também que uma compreensão apaixonada aprecia necessariamente a

perfeição daquilo que compreende. O facto é revelado sem dúvidas pelo ápice

emocional que acompanha uma descoberta. As paixões procuram satisfação, as paixões

intelectuais procuram alegrias intelectuais. O termo mais geral para a fonte desta alegria

é a beleza. A mente é atraída pelos problemas belos, que prometem soluções belas; é

fascinada pelos indícios de uma bela descoberta e procura sem descanso as

possibilidades de uma bela invenção. De facto, nós ouvimos a beleza mencionada mais



frequentemente hoje em dia por cientistas e por engenheiros do que por críticos de arte e

de literatura. O criticismo moderno quer guiar a compreensão mais do que evocar a

admiração. Mas esta é meramente uma mudança de ênfase; porque toda a compreensão

aprecia a inteligibilidade daquilo que compreende, e daí as harmonias internas de uma

obra de arte complexa evocarem a nossa admiração profunda, simplesmente por serem

compreendidas.

Contudo, suponho que nos últimos minutos, pelo menos desde que mencionei o São

Mateus inacabado de Miguel Ângelo, devem ter querido saber se eu não estaria a

derivar inadvertidamente para longe da teoria do conhecimento. Vagueei distraidamente

através da fronteira que é dita separar claramente o conhecimento dos factos e a

apreciação dos valores? Não,  deliberadamente movi-me dos factos para os valores, e da

ciência para as artes, a fim de os surpreender com o resultado: os nossos poderes de

compreender controlam igualmente ambos os domínios. Esta continuidade foi

realmente prefigurada no momento em que reconheci a paixão intelectual como um

motivo apropriado para a compreensão. No momento em que o ideal de conhecimento

desprendido foi abandonado, era inevitável que o ideal da ausência de paixão se lhe

seguisse, e que com ele desaparecesse a segmentação suposta entre o conhecimento

desapaixonado do facto e a avaliação apaixonada da beleza.

Uma transição contínua da observação para a valoração pode realmente realizar-se

dentro da própria ciência, e sem dúvida dentro das ciências exactas, simplesmente indo

da física para a matemática aplicada e depois ainda mais para a matemática pura.

Mesmo a física, embora baseada na observação, confia pesadamente num sentido

intelectual da beleza. Ninguém que seja insensível a tal beleza pode esperar fazer uma

descoberta importante na física matemática, ou mesmo conseguir uma compreensão



apropriada das suas teorias. Em matemática aplicada - por exemplo, na aerodinâmica –

a observação é muito atenuada e o interesse matemático frequentemente predomina; e

quando chegamos à matemática pura, por exemplo, à teoria dos números, a observação

desaparece completamente e a experiência é apenas aludida vagamente na concepção

dos inteiros. A matemática pura apresenta-se-nos com uma vasta estrutura intelectual,

construída pelo prazer da sua apreciação como um lugar onde habita a nossa

compreensão. Não tem qualquer outra finalidade; quem não amar e admirar a

matemática pelo seu próprio esplendor interno, não sabe seja o que for sobre ela.

E daqui há apenas uma curta etapa às artes abstractas e à música. A música é um

complexo de sons construídos pela alegria de os compreender. A música, como a

matemática, ecoa palidamente a experiência anterior, mas não tem nenhuma relação

definitiva com a experiência. Desenvolve a alegria da sua compreensão numa gama

extensa de sentimentos, só conhecida por aqueles especialmente dotados e educados

para compreender intimamente a sua estrutura. A matemática é música conceptual – a

música é matemática sensorial.

E assim poderíamos ir alargando a nossa perspectiva, até que englobasse toda a escala

do pensamento humano. Porque todo o universo da sensibilidade humana - das nossas

ideias intelectuais, morais, artísticas, religiosas - é evocado, da maneira ilustrada para a

música e para a matemática, por residir dentro do quadro da nossa herança cultural.

Assim o nosso reconhecimento da compreensão como uma forma válida de

conhecimento prefigura a transição prometida do estudo da natureza para uma

confrontação com o homem que actua responsavelmente, sob um firmamento global de

ideais universais.



LIÇÃO DOIS

A vocação do homem

Concluí a minha última lição com uma promessa de grande envergadura.  Disse que o

reconhecimento da compreensão como uma forma válida de conhecimento nos permitirá estudar

a experiência humana essencialmente pelo mesmo método. Na realidade esbocei uma via que

nos conduz suavemente desde as ciências exactas até ao estudo do homem e, para além disso, a

uma confrontação com o homem, comprometido em decisões responsáveis sob um firmamento

de obrigações universais.

É um programa estimulante; mas sejam quais forem os seus méritos, é claramente demasiado

ambicioso para poder ser aqui tratado de forma convincente. Devo, por isso, limitar-me a uma

ilustração das suas características mais salientes. Estas tornar-se-ão aparentes sob a forma de

determinados problemas que encontramos quando tentamos realizar esse programa. Em

particular discutiremos um conjunto de dificuldades que se levantam em torno da concepção de

responsabilidade.

Eu disse que a conformação do conhecimento por quem conhece pode reivindicar validade

universal se se submeter a um sentido estrito de responsabilidade. Mas embora esta doutrina nos

possa satisfazer quando aplicada no domínio das ciências naturais, encontra dificuldades

crescentes quando passamos para o estudo do homem que actua com responsabilidade dentro

dos limites das suas obrigações humanas. Tais estudos parecem envolver-nos em

responsabilidades que vão para além das anteriormente consideradas ao reconhecer as

reivindicações de um conhecimento pessoal. Para isso temos que compreender acções que em

primeiro lugar se relacionam com obrigações morais, possivelmente cívicas, ou mesmo

religiosas, e ao fazê-lo estaremos a fazer um julgamento que, por sua vez, se baseia na nossa

própria moral, civismo ou crenças religiosas.



Mas podemos nós acreditar numa compreensão conformada pela nossa moral e pelas

responsabilidades cívicas? Nós sabemos como tais responsabilidades degeneram em obrigações

políticas, e como por sua vez estas fazem parte do quadro institucional estabelecido, ou são

ainda meras expressões de facciosismo político. Será que subscrevemos uma teoria de

conhecimento que permite que a forma dada ao conhecimento dependa de tais impulsos

efémeros e paroquiais? Certamente que um julgamento determinado pelo resultado de uma luta

pelo poder e pelo lucro não pode ser aceite como autêntico; mas nalgum ponto a aceitação da

responsabilidade moral em dar forma ao nosso conhecimento sobre o homem resultará

inevitavelmente numa aceitação do enviesamento, do preconceito e da corrupção. O

conhecimento pessoal, como estabelecido por uma decisão responsável de quem conhece,

degenera aqui numa mera caricatura de si mesmo.

Penso que isto mostra que a nossa concepção de conhecimento pessoal ainda não se consolidou

suficientemente. Precisamos de rever as suas fundações, em termos tais que se possa

desenvolver a partir daí uma concepção da responsabilidade humana que não seja vulnerável à

subserviência à política ou aos negócios.

Após reflexão, esta tarefa aparecerá como fazendo parte de um problema maior. Se queremos

defender a responsabilidade humana contra as compulsões exercidas pela situação social do

homem,  teremos primeiro que estabelecer a existência de uma mente humana capaz de fazer

decisões por si própria, dentro de um corpo humano controlado pelas leis da física e da química.

Teremos também que ter em consideração que a pessoa humana que estamos a tentar consolidar

conheceu a existência por evolução a partir de um universo inanimado. E, por outro lado, temos

ainda que enfrentar o paradoxo de que as decisões do homem são consideradas como reflectindo

o grau mais elevado de julgamento pessoal, precisamente na medida em que parecem as mais

racionais e, nesse sentido, as mais impessoais. Embora não possamos explorar aqui todas estas

grandes questões, teremos que organizar a nossa concepção da dignidade do homem e das



obrigações do homem de modo que estes problemas não nos encontrem completamente

desprevenidos.

Mas antes de tentar construir este argumento, adiantemo-nos uma vez mais para reforçar os

fundamentos em que se baseia. A teoria do conhecimento pessoal oferece uma interpretação do

sentido ou significado. Diz que nenhum conhecimento com sentido (ou significado) pode ser

adquirido, a não ser por um acto de compreensão que consiste na fusão da nossa consciência de

um conjunto de particulares com a nossa consciência focal da sua significância conjunta. Tal

acto é necessariamente pessoal, pois assimila os particulares em questão com o nosso

equipamento corporal; nós estamos cientes deles somente em função das coisas que estamos a

observar focalmente.

Podemos então falar de dois tipos de conhecimento. Conhecer algo no sentido usual é ter a sua

consciente focal. Estar ciente de algo subsidiariamente significa que não estamos cientes dele

por si próprio, mas como um indício ou como um instrumento que aponta para além dele. Tal

consciência pode variar sobre todos os graus de consciência, e por consequência os particulares

da entidade compreensiva podem não ser especificáveis, em dois sentidos diferentes do termo.

Os indícios oferecidos por processos dentro do nosso corpo, de que nós tomamos consciência

como coisas percebidas exteriormente, podem ser completamente inconscientes. Um exemplo

extremo deste tipo é a nossa consciência dos processos que ocorrem nos nossos olhos quando

olhamos para algo: estamos cientes deles apenas nos termos das coisas observadas em virtude

deles. Noutros casos temos uma vaga consciência dos particulares que funcionam como

indícios. Podemos imediatamente reconhecer uma escrita ou uma voz familiar, ou o porte de

uma pessoa, ou uma omeleta bem cozinhada, embora sendo incapazes de dizer - excepto muito

vagamente - por que particulares é que reconhecemos essas coisas. O mesmo é verdade no

reconhecimento de sintomas patológicos, no diagnóstico de doenças e na identificação de

espécimen. Em todos estes exemplos aprendemos a compreender uma entidade sem nunca



conhecer, ou conhecer claramente, os detalhes que a constituem. Temos aqui coisas que se

compõem de particulares que são não especificáveis porque são desconhecidos.

Mas um particular que aponta para além de si próprio pode ser completamente visível ou

audível e, no entanto, não ser especificável, no sentido em que se a atenção se dirigir para ele

focalmente – de modo que agora é conhecido por si próprio - cessa de funcionar como um

indício ou um sinal e perde o seu significado como tal. Mencionei que repetindo várias vezes

uma palavra, pode-se reduzi-la a um mero som sem sentido. Similarmente, a consciência de um

padrão pode-se dissolver concentrando a atenção em cada um dos seus detalhes isolados, cada

um por sua vez.

O desmembramento de uma entidade compreensiva produz a sua incompreensão e neste sentido

a entidade é logicamente não especificável nos termos dos seus particulares. Ambos os tipos de

não especificáveis, o mais forte (devido à nossa ignorância dos particulares subsidiários), e o

mais fraco (devido ao significado puramente funcional de tais particulares), terão a sua parte no

meu argumento.

Prosseguirei aproximadamente do seguinte modo. Primeiro, mostrarei que os dois níveis do

conhecimento pessoal, o da entidade compreensiva e o dos seus particulares (em termos dos

quais a entidade é não especificavel), representam dois níveis distintos de realidade; e em

segundo lugar, que se obtém entre os tais dois níveis uma relação lógica peculiar, derivada da

distinção entre a consciência subsidiária e focal. Uma vez estabelecida esta relação para o

exemplo de dois níveis comparativamente baixos de realidade, prosseguirei para erigir sobre

estes um conjunto de níveis consecutivamente crescentes, subindo até ao nível da pessoa

humana responsável. Dentro deste quadro parecerá possível que o homem exercite uma escolha

responsável, mesmo que se admita que permanece enraizado em formas mais baixas da

existência, em que não há lugar para tais escolhas. Caracterizaremos estes actos de escolha

comparando-os aos actos de descoberta. Veremos que suscitam uma iniciativa pessoal máxima

através do acto de submissão às exigências dos seus próprios ideais auto-definidos. Reconhecer



a realidade da sua liberdade aparecerá então como o equivalente ao reconhecimento desses

ideais como válidos. Isto consolidará a escolha responsável no estatuto que lhe é atribuído pela

concepção do Conhecimento Pessoal.

*  *  *

Os dois níveis de realidade que contemplarei em primeiro lugar, encontram-se ambos no

domínio do inanimado. O nível superior será composto por máquinas. Todo a espécie de

máquina, das máquinas de escrever aos automóveis, e dos telefones aos relógios de pêndulos,

deve ser aqui incluído; e cada uma dessas espécies de máquinas serão representadas por

centenas de tipos diferentes, cada tipo estando presente em muitos milhares de amostras

individuais. O nível inferior consistirá nas peças das máquinas vistas por si próprias como

meros objectos inanimados, sendo aqui completamente ignorada a sua função como peças de

uma máquina.

Em primeiro lugar vamos mostrar que o mais alto destes dois níveis é de facto não especificavel

nos termos do nível mais baixo. Desmonte-se um relógio em peças e examinemos cada uma em

separado e com cuidado, e nunca se encontrarão os princípios pelos quais um relógio mede o

tempo. Isto pode parecer trivial, mas na realidade tem um significado decisivo. O estudo de

objectos inanimados constitui as ciências da física e da química, e o estudo das máquinas dá

forma às ciências da engenharia, e portanto podemos agora concluir que o assunto ou matéria da

engenharia não pode ser especificado nos termos da física e da química. Deixe-se um exército

de físicos e de químicos a analisar e a descrever com todo o detalhe um objecto que se pretende

identificar como uma máquina, e verificar-se-á que os seus resultados nunca podem dizer se o

objecto é uma máquina, e, em caso afirmativo, que finalidade serve e como.

A razão para isso é, naturalmente, bastante simples. Os livros de texto de física e de química não

lidam com os objectivos servidos por máquinas. Mas a ciência da engenharia trata com



profundidade dessas finalidades, tais como comunicação, locomoção, aquecimento, iluminação,

fiação, tecelagem e centenas de outras manufacturas. A engenharia pode também tratar a

maneira como estas finalidades são atingidas com a ajuda de máquinas, enquanto que a física e

a química não podem formar qualquer ideia dessas finalidades.

Para que não se julgue que estas observações são demasiado óbvias para merecer uma atenção

séria, irei reformulá-las para que o seu verdadeiro âmbito se torne mais claro. Assuma-se, para o

efeito de argumento, que possuímos uma teoria atómica completa da matéria inanimada.

Podemos então prever as operações da Mente Universal no sentido de Laplace. Sendo dados,

para um dado momento no tempo, as posições iniciais e as velocidades de todos os átomos do

mundo, assim como todas as forças que actuam entre os átomos, então a Mente Laplaciana

poderia computar todas as futuras configurações de todos os átomos no mundo inteiro, e a partir

deste resultado poderíamos ler a topografia exacta, física e química, do mundo em qualquer

momento futuro. Mas sabemos agora que há uma grande e variada classe de objectos que não

podem ser identificados, e ainda menos compreendidos, estabelecendo a sua topografia física e

química completa, porque construídos com uma finalidade que a física e a química não podem

definir. Logo, a Mente Laplaciana seria sujeita à mesma limitação: não poderia identificar

nenhuma máquina nem dizer-nos como é que ela trabalha.  A Mente Laplaciana não poderia

identificar nenhum objecto ou processo cujo significado consiste em servir uma finalidade.

Ignoraria portanto a existência não só das máquinas, mas igualmente de qualquer tipo de

ferramentas, de géneros alimentícios, de casas, de estradas e de qualquer registo escrito ou de

mensagens faladas.

Podemos generalizar ainda mais recordando que, de acordo com a teoria do conhecimento

pessoal, todo o significado reside na compreensão de um conjunto de particulares em termos de

uma  entidade coerente – uma compreensão que é um acto pessoal que nunca pode ser

substituído por uma operação formal. Segue-se que uma Mente Universal Laplaciana pouco

saberia que significasse alguma coisa. Embora evidentemente se admita que possa avançar a



partir do seu conhecimento de configurações atómicas para alguns factos físicos e químicos,

com a ajuda da teoria cinética da matéria, nunca poderia alcançar qualquer conhecimento

verdadeiramente significativo de objectos tais como seres vivos e as coisas que se relacionam

essencialmente com os interesses de seres vivos. O monstro matemático que se julgava capaz de

ler o futuro de todos os acontecimentos humanos a partir da configuração atómica de um

universo inicialmente incandescente, parece afinal reduzido a uma gama de previsões de

reduzido interesse para o homem. Reencontraremos uma confirmação desta conclusão

examinando de mais de perto a relação lógica peculiar entre os elementos de dois níveis

sucessivos da realidade *.

Voltemos às máquinas e à definição de uma relação lógica entre os dois níveis de conhecimento

que se aplicam. Respectivamente, às máquinas como todos organizados, e às suas peças como

meros corpos inanimados. As máquinas são construídas por peças que em conjunto servem um

dado propósito, operando de acordo com certos princípios. Os princípios operacionais das

máquinas são conhecidos pela ciência da engenharia, mas desconhecidos da física e da química.

Mas admite-se que quando os princípios operacionais descrevem as peças das máquinas como

órgãos que executam determinadas funções no funcionamento de uma máquina, estão aí a ser

consideradas algumas propriedades gerais, físicas e químicas, das peças. As peças devem ser

feitas de um material sólido apropriado, suficientemente forte para a sua finalidade,  nem volátil

nem facilmente solúvel em água. Nenhuma máquina poderia ser construída num universo

gasoso ou líquido. Certamente os princípios operacionais das máquinas baseiam-se na mecânica

dos sólidos, assim como em outras partes da física, em particular na electrodinâmica. Isto ilustra

a relação geral entre os princípios operacionais e as ciências da física e da química. Os

princípios de uma máquina exigem que as suas peças tenham determinadas propriedades físico-

químicas e, por consequência, pode-se dizer que representam as condições para o bom

funcionamento da máquina.

* ao contrário de uma visão muito difundida, a situação desconfortável da previsão Laplaciana não se evita
substituindo a mecânica clássica pela mecânica quântica. (Ver Personal Knowledge,  Londres, 1958, pg. 140 e seg.)



Esta formulação torna claro que o conhecimento da física e da química são acessórias ao

conhecimento e à compreensão dos princípios operacionais. Se identificarmos a compreensão

dos princípios operacionais com a ciência da engenharia pura, então só a engenharia pura nos

pode dizer como conseguir determinados sucessos práticos, de que a ciência pura nada sabe.

Mas, por outro lado, só a física e a química podem determinar as condições em que os

princípios operacionais das máquinas vão de facto operar com sucesso; e só o exame físico -

químico de uma máquina pode detectar as causas de possíveis falhas, sobre as quais uma vez

mais a engenharia pura nada sabe.

Mas o estatuto destes dois ramos do conhecimento não é simétrico; longe disso. A identificação

prática de uma máquina deve vir em primeiro lugar, e não há testes físicos e químicos que a

possam substituir. Todos esses testes serão de facto sem sentido a menos que sejam guiados pelo

anterior conhecimento técnico da máquina e feitos com uma relação clara com as suas supostas

operações. Só a tecnologia revela a verdadeira natureza de uma máquina definindo-a em termos

do seu funcionamento com sucesso, enquanto que a física e a química determinam apenas as

circunstâncias materiais em que este sucesso pode ser conseguido, e as limitações que podem

fazer com que a máquina avarie. O verdadeiro conhecimento de uma máquina, que temos ao

nível superior, é a compreensão da sua finalidade e dos meios racionais para a conseguir;

enquanto que o conhecimento da sua topografia física e química é por si só sem sentido, porque

lhe falta qualquer concepção de finalidade ou de realização. Torna-se significativo apenas

quando orientado para o estabelecimento das condições materiais de sucesso ou de falha de uma

máquina.

Isto completa a análise do caso mais simples de dois níveis consecutivos de realidade. O

resultado provará ser aplicável por simples generalizações a uma série de níveis ascendentes e

de importância cada vez maior. O primeiro alcança-se incluindo entre máquinas os aspectos

“tipo máquina” dos animais. A concepção dos animais como máquinas vem de Descartes. Um

século mais tarde foi estendida aos seres humanos por La Mettrie e, com a invenção de



computadores electrónicos e de dispositivos automáticos auto reguláveis, tem vindo a ser

recentemente incorporada numa teoria geral das funções vivas, incluindo o processo de

pensamento humano. Embora eu não aceite essas teorias em toda a sua extensão, admito,

naturalmente, que o corpo animal funciona, em vários aspectos, como uma máquina. Um grande

número de patentes poderiam ser extraídas dos princípios operacionais embebidos em órgãos

como o coração, os pulmões, ou os olhos, se estes instrumentos do corpo tivessem sido

recentemente inventados por um engenheiro. Logo, não devemos hesitar em generalizar todas as

conclusões a que chegamos acerca dos dois níveis de significância de máquinas às operações

“tipo máquina” no corpo de animais.

Mas neste ponto enfrentamo-nos com o facto curioso de que os fisiologistas unanimemente

consideram que as operações “tipo máquina” do corpo são explicáveis em termos da física e da

química; apenas determinados processos “organicistas”, de que falarei a seguir, ficariam isentos

de uma interpretação físico-química segundo alguns fisiologistas. Devemos nós então rejeitar

totalmente as suposições básicas de toda a fisiologia científica?

Eu penso que sim, que as devemos rejeitar. Na realidade a ciência da fisiologia baseia-se em

suposições completamente diferentes, tacitamente aprendidas, e deve-se basear nelas. Procura

estabelecer os princípios pelos quais opera um organismo saudável. Estes princípios

operacionais têm a mesma estrutura que os da engenharia pura: analisam o funcionamento

conjunto de diferentes órgãos corporais na realização bem sucedida de certas finalidades.

Nenhum exame ou análise química do corpo pode certificar por si mesmo qualquer destes

princípios operacionais, dado que as concepções de finalidade e de bom funcionamento dos

órgãos não se podem exprimir em termos da física ou da química. Uma topografia físico-

químico completa de um organismo seria de facto completamente sem sentido. A fisiologia só

pode avançar por investigações físico-químicas se aplicadas a problemas da fisiologia, e estes

devem ser formulados em termos do previamente conhecido ou de princípios operacionais

pressupostos. Inquirições físico-químicas num corpo vivo apenas podem procurar determinar



como é que as funções do organismo são executadas e como detectar as causas de distúrbios

funcionais.

Para desenvolver toda a força deste argumento e ao mesmo tempo generalizar mais a sua base,

suporei uma vez mais que possuímos os poderes de uma Mente Laplaciana capaz de estabelecer

o mapa atómico completo de qualquer objecto e de computar esse mapa para todos os

momentos futuros. Imaginemos estes poderes aplicados a uma rã viva. Para isso precisamos

primeiro de conhecer as rãs, e poder identificar uma em particular, e devemos igualmente poder

distinguir entre rãs vivas e rãs mortas. Sem o conhecimento anterior destas características

compreensivas a inquirição Laplaciana não poderia começar. Mesmo assim a informação

Laplaciana que ganhamos significaria pouco, a menos que seja possível distinguir nela

características compreensivas adicionais, como a existência de órgãos diferentes e respectivas

funções, incluindo não só as suas operações “tipo máquina” mas também os processos

regulativos ou “organicistas”, como a maturação e a regeneração. Mas conseguiríamos derivar

estas características adicionais a partir da nossa previsão Laplaciana de configurações atómicas?

Apenas o poderíamos fazer descobrindo as formas fisiológicas e os padrões correspondentes

dentro dessas configurações; e para isso teríamos que confiar na mesma faculdade para

identificar entidades compreensivas pelas quais o fisiologista normalmente estabelece tais

características na observação de animais vivos.

Resumirei este resultado por um ângulo ligeiramente novo. Os seres  vivos e os processos da

vida são por nós conhecidos através de actos pessoais de compreensão. Uma observação dos

particulares que dissolvesse tal compreensão seria apenas justificada se provasse que o processo

de compreensão era ilusório e que as entidades compreendidas eram inexistentes. Mas a ciência

da fisiologia supõe que os seres vivos, os seus órgãos, e as funções destes órgãos, são reais. Esta

ciência deve, por consequência, basear-se sempre no tipo de conhecer que isolado e por si só

possa estabelecer a existência de tais entidades coerentes. Qualquer especificação destas

entidades nos termos dos seus particulares apenas pode ser significativa se revelar como é que



estes particulares funcionam dentro dessas entidades. Tal análise deve determinar as condições

materiais para as operações bem sucedidas da tal entidade e indicar os defeitos que podem

prejudicar as suas operações e fazer com que avariem.

Devido à forma de esboço com que tenho que prosseguir, incluí no termo ““fisiologia” o estudo

de todos os níveis inferiores da vida tais como conduzidos pelas ciências da anatomia e da

embriologia, pela botânica e pela zoologia descritiva. Passarei agora rapidamente para o nível

mais elevado formado pelo comportamento activo dos animais e dos homens, o que nos vai

confrontar claramente com a existência dos indivíduos governados por um centro activo. Tal

centro coordena os movimentos voluntários dos animais sob orientação pelas suas percepções, a

fim de satisfazer os seus apetites ou de aliviar os seus medos. É a agência apetitivo-perceptiva

dentro do animal. Os padrões do comportamento animal governados por tais centros são

largamente inatos, mas todos os animais, das minhocas para cima, podem aprender novos

hábitos adaptados às necessidades e às oportunidades de situações novas. Esta faculdade, a

faculdade da aprendizagem, foi estudada extensivamente por psicólogos experimentais, em

particular nos animais. Compararei agora a estrutura lógica da ciência ao operar neste nível com

a da ciência ao operar no nível da fisiologia.

Consideremos o estudo da aprendizagem. Procuramos aqui entender um processo de

compreensão e, por isso, tomamos para nosso sujeito uma actividade semelhante àquela pela

qual se estabelece o nosso conhecimento dela. Suponha-se, por exemplo, que se atribui a um

rato a tarefa de descobrir como sair de um labirinto. Tal conhecimento é largamente não

especificavel e daí que o conhecimento do experimentador, de que o rato aprendeu a resolver o

labirinto, é pelo menos igualmente não especificavel. Num certo momento diremos que o

comportamento do rato começa a mostrar que domina a topografia do labirinto, porque o seu

comportamento se tornou semelhante àquele que sentimos quando, equipados com os órgãos

sensoriais do rato e impedidos de usar pistas linguísticas, nós próprios mostraríamos que

tínhamos começado a saber como sair do labirinto.



Vemos aparecer aqui uma aplicação vivida e de grande envergadura da teoria segundo a qual

nós podemos apenas conhecer um sentido ou significado através da consciência subsidiária dos

particulares que em conjunto constituem a entidade significativa, e que tal consciência

subsidiária dos particulares envolve a sua assimilação ao nosso equipamento corporal. Aplicado

à nossa experiência de aprendizagem isto significa viver as manifestações não especificáveis da

inteligência do rato, que estamos a tentar detectar e compreender. Esta interiorização, não é, de

facto, mais do que um caso particular de um princípio mais geral. Apenas a interiorização nos

pode fazer cientes da sentiência de um animal. Logo devemos todo o nosso conhecimento da

vida apetitiva e perceptiva dos animais aos nossos poderes de interiorização. Se a sentiência de

um animal excede a nossa própria sentiência como, por exemplo, nos pombos correio, temos

que construir os sentimentos em questão como uma generalização da nossa própria experiência.

Em ultima análise temos sempre que nos basear na crença de que os animais têm sentimentos

semelhantes aos nossos, na medida em que os seus corpos são semelhantes aos nossos. 

A sentiência torna possível novos tipos de realizações ao animal e oferece-lhes ocasiões para

novos tipos de falhas. Se as funções fisiológicas falham, é devido a doença ou a mutilação; as

faculdades de sentiência são igualmente sujeitas a tais desordens patológicas, mas o seu

exercício é igualmente sujeito ao erro. Isso implica a emergência de uma característica nova: ao

imputar a um animal a capacidade de errar, estamos a presumir que é controlado por um centro

racional. É claro que o aparecimento de tal centro abre um novo nível de existência, acima dos

processos tipo máquina do automatismo ou dos processos “regulativos” que constituem a vida

no nível mais baixo, o nível fisiológico. Na realidade este centro de perigosas crenças e acções

já prefigura o centro do verdadeiro compromisso intelectual no homem.

Pode-se reconhecer aqui a revelação da estratificação da realidade recordando que um acto de

compreensão invariavelmente aprecia a coerência daquilo que compreende. Isto é, dá valores

distintos a coisas que pertencem aos níveis acima do nível dos objectos naturais inanimados.

Nós julgamos as máquinas e as operações fisiológicas dos seres vivos como funcionando bem



ou mal (avariadas ou não), e ao nível dos centros apetitivo-perceptivos nós exercitamos, para

além desta avaliação, uma avaliação da rectidão e de erro. Ambos estes níveis de compreensão

não são especificáveis em termos da física e da química, porque estas ciências não podem

avaliar qualquer tipo de sucesso ou de insucesso, mas o nível mais elevado entre dois níveis de

vida também não é especificável em termos do nível inferior. Na medida em que os organismos

forem representados como máquinas, então não têm qualquer centro apetitivo-perceptivo.

Adiante, falarei mais sobre esta relação.

Para isso subiremos mais uma etapa na apreciação do nível mais elevado na hierarquia dos seres

vivos, que é nosso próprio nível, o nível do homem. Os animais podem ser adoráveis, mas só e

apenas o homem pode exigir respeito, e neste sentido nós, seres humanos, somos a parte

superior da criação. Negar isto seria negar as responsabilidades únicas que esta posição envolve.

Mas eu quero reconhecer estas responsabilidades; a minha aceitação do Conhecimento Pessoal

faz parte deste reconhecimento.

As qualidades distintivas do homem são desenvolvidas pela educação. O nosso dom nativo do

discurso permite-nos entrar na vida mental do homem por assimilação da nossa herança cultural.

Nós existimos mentalmente, adicionando ao nosso equipamento corporal uma estrutura

articulada, e usando-a para compreender a experiência. O pensamento humano apenas cresce

dentro da linguagem, e como a linguagem só pode existir em sociedade, todo o pensamento é

enraizada na sociedade. O paleontólogo e filósofo Teilhard du Chardin chamou noosfera ao

estrato cultural dentro do qual a mente humana reside neste planeta, e eu suporto essa ideia.

Os chimpanzés podem mostrar sinais claros de tensão mental, e é claro que apreciam a

capacidade de fazer habilidades bem sucedidas; mas destes frágeis esboços de uma inteligência

pura, só o homem desenvolveu na sua noosfera um universo completo de paixões mentais. Em

contraste com as paixões corporais, que o homem partilha com os animais, a satisfação das

paixões mentais não consome ou monopoliza os objectos que as gratificam; pelo contrário, a

gratificação de paixões mentais cria objectos destinados a gratificar as mesmas paixões nos



outros. Uma descoberta, uma obra de arte, ou um acto nobre, enriquecem a mente de toda a

humanidade. O homem, até aí centrado em si mesmo, começa assim a participar em coisas

intemporais e ubíquas.

Este processo determina os fundamentos espirituais da mente humana. Ilustrarei isso, de uma

maneira limitada, pelo exemplo da ciência. O cultivo da ciência depende da partilha de um

interesse apaixonado num tipo de conhecimento, baseado num sistema particular, chamado

“ciência”, que é reconhecido como válido por um conjunto de peritos mutuamente acreditados e

igualmente aceites na sua autoridade pelo público em geral. Ao descrever esta teia  de

actividades científicas como uma gratificação legítima de paixões mentais que enriquecem de

forma duradoura a mente da humanidade, eu aceito implicitamente os padrões actuais do valor

científico e a solidez das perspectivas prosseguidas colectivamente pela inquirição científica

corrente. O que corresponde a aceitar estes padrões e estas visões como os fundamentos

espirituais da vida científica.

Podemos agora aplicar isto a todo o nosso firmamento cultural, como se segue.

Toda a vida cultural é baseada na suposição de que os padrões definidos pelos nossos mestres

estavam correctos, e que portanto o tipo de verdade ou de outra excelência mental que

conseguiram era válida e capaz da expansão indefinida. A minha convicção no poder do

pensamento humano para descobrir a verdade nas suas várias formas acredita, por consequência,

este poder como o fundamento espiritual da vida puramente mental do homem. E estes

fundamentos estabelecem a constituição social de tal vida mental. Um homem que aprendeu a

respeitar a verdade sentirá o direito de defender a verdade contra a mesma sociedade que o

ensinou a respeitá-la. Exigirá certamente respeito por si mesmo com base no seu próprio

respeito para com a verdade, e este será aceite, mesmo contra as suas próprias inclinações, por

aqueles que compartilham as suas convicções básicas. Tal é a igualdade dos homens numa

sociedade livre.



As paixões mentais são um desejo pela verdade, ou mais geralmente, por coisas da excelência

intrínseca. O desejo para estas coisas da mente, levadas a cabo por causa de si próprias, opor-se-

á em geral aos desejos do corpo, de modo que a prossecução da verdade se transforma um acto

de auto-obrigação. E isto mantém-se igualmente num contexto ainda mais essencial, em especial

a respeito das escolhas exercidas por julgamento pessoal. Quer o julgamento seja exercido pelo

cientista investigador que escolhe um reagente para o teste seguinte; ou por um escultor que

ajusta seu cinzel para a pancada seguinte; ou por um juiz que pondera entre precedentes

contraditórios; ou por um novo crente que hesita em ajoelhar - há sempre uma faixa de discrição

aberta para a escolha. A teoria do conhecimento pessoal diz que, mesmo assim, uma escolha

válida pode ser feita submetendo-se ao seu próprio sentido de responsabilidade. Encontra-se

aqui a auto-obrigação pela qual, no caso ideal de uma realização puramente mental, o  esforço

sério de cada pista que aponta para a solução verdadeira impõe finalmente uma escolha

particular sobre o decisor. Considerando a não especificabilidade dos particulares sobre os quais

se baseará tal decisão, esta é muito afectada pela participação da pessoa que se debruça sobre

esses particulares, e pode de facto representar um feito de grande originalidade. Contudo, como

este acto é provocado pela submissão máxima do agente à sua intimação pela realidade, não

reduz a intenção universal do seu próprio resultado. Tais são os pressupostos da

responsabilidade do ser humano e tais são os fundamentos espirituais sobre os quais se pode

conceber uma sociedade livre.

Esta definição da responsabilidade humana cria um ideal. Admite-se que os ideais possam não

ser inteiramente realizáveis; mas não devem ser totalmente impraticáveis. O seu estatuto é como

o da “engenharia pura”, que defini como incluindo os princípios operacionais das máquinas.

Recordemos vários inventores errados que descreveram máquinas de movimento perpétuo e que

solicitaram patentes para a sua protecção, as quais foram sempre rejeitadas, dado que leis da

natureza impossibilitam qualquer possibilidade de operacionalizar os princípios de tal máquina.

O problema que este capitulo tem tratado pode-se reformular perguntando: será impraticável o



ideal de uma escolha responsável, no mesmo sentido em que é o “perpetuum mobile”? Será que

a natureza do homem como um sistema material, como uma máquina, como um centro de

apetites, e como parte de uma sociedade sujeita à coerção por interesses predominantes, lhe

permite mesmo assim fazer escolhas verdadeiramente independentes?

O problema é antigo e não pode ser aqui revisto sob o ponto de vista histórico; nem é

necessário, porque hoje temos apenas que tratar os argumentos actuais. Esses são

predominantemente guiados pelo ideal de conhecimento que estou aqui a rejeitar. Com base

numa ciência que professa com veemência que em ultima análise todas as coisas no mundo -

incluindo todas as realizações do homem, desde os poemas de Homero à Crítica da Razão Pura

– são de algum modo explicadas em termos da física e da química, estas teorias supõem que o

trajecto em direcção à realidade passa invariavelmente pela representação das coisas mais

elevadas em termos dos seus particulares mais básicos. Isto é hoje em dia quase universalmente

considerado como o método supremamente crítico, que resiste às ilusões lisonjeiras acarinhadas

pelo homem sobre as suas faculdades mais nobres. A nossa psicologia experimental está

dominada por um método que visa representar todos os processos mentais por um modelo

mecânico; a psicologia profunda representa o comportamento humano como o resultado de

impulsos primitivos subconscientes; e as interpretações actuais mais influentes da política e da

história supõem que os assuntos públicos são determinados pela força dos interesses

económicos ou do amor ao poder. Eis a alteração sistemática da natureza da experiência humana

pelo empirismo moderno, que denunciei no primeiro capítulo - e agora é o momento de mostrar,

como prometido, que a verdadeira natureza das coisas pode ser restabelecida acreditando na

nossa capacidade de estabelecer o conhecimento por um acto de compreensão. Farei isso

descrevendo, no quadro do conhecimento pessoal, a condição do homem na sua verdadeira

relação com os níveis inferiores da realidade. Mas antes tenho que esclarecer ainda melhor os

fundamentos com que nós conhecemos a mente de uma outra pessoa. 



A mente é uma característica compreensiva do homem. É o foco em termos do qual estamos

subsidiariamente conscientes do jogo das características, das afirmações e de todo o

comportamento de um homem. A mente de um homem é o sentido ou significado destes

mecanismos da sua mente. É falso dizer, como Ryle, que estes mecanismos são a sua mente.

Dizer isto é cometer um erro de categoria (para usar o termo do Professor Ryle) do mesmo tipo

que cometeríamos se disséssemos que um símbolo era o seu próprio significado. Uma entidade

compreensiva é algo mais do que seus particulares conhecidos focalmente, por si próprios. O

behaviorismo, que sugere que estes detalhes sejam estudados por si próprios, é totalmente

impraticável. Primeiro porque os particulares, se observado por si próprios, seriam sem sentido;

em segundo lugar, porque não podem ser assim observados, porque fazem parte de uma

fisionomia e, por consequência, não são especificáveis no sentido mais forte de serem

largamente desconhecidos; e terceiro, porque é impossível conhecer, mesmo que

aproximadamente, as manifestações mentais de um homem, excepto pela sua leitura como

apontadores para a mente em que têm origem. É sempre a própria mente que nós conhecemos

primariamente; qualquer conhecimento do seu funcionamento é derivativo, vago e incerto.

Disse que o conhecimento de uma entidade compreensiva é um entendimento, uma

interiorização e uma apreciação, e  que esses aspectos do conhecimento pessoal estão

profundamente relacionados. Podemos agora aplicar isso como se segue. Nós reconhecemos a

sanidade da mente de um outro homem prestando-lhe respeito. Por este acto de apreciação

entramos numa fraternidade e reconhecemos que compartilhamos com ele o mesmo firmamento

de obrigações. É assim que o chegamos a compreender e a aceitar como uma pessoa capaz de

escolhas responsáveis.

Admite-se que esta conclusão, e toda a análise precedente para aí chegar, só possa ser afirmada

por alguém que acredita, como eu, em autênticos feitos mentais. Nessa medida o meu

argumento implora pela pergunta. Mas isto é consistente com o meu propósito, que é apenas

mostrar que como resultado de acreditar em verdadeiros feitos ou realizações mentais no quadro



de conhecimento pessoal, ganhamos uma visão do homem que confirma e reforça essa

convicção. É neste sentido que prosseguirei aplicando a minha análise à relação entre escolhas

responsáveis e os níveis inferiores da realidade em que assenta a existência do homem.

Recorde-se a relação das máquinas com a natureza dos materiais de que são feitas. Detalhei isso

por esperar que lançasse alguma luz neste assunto; tentarei mostrar como. Os princípios

operacionais de uma máquina garantiriam o seu sucesso, se não fosse o facto de apenas poderem

funcionar se corporizados em materiais tangíveis que têm sempre a possibilidade de falhar. A

responsabilidade humana também está sujeita a uma limitação intrínseca semelhante; apenas

pode operar se corporizada em seres humanos que são vulneráveis ao erro. Porque não se

assume qualquer responsabilidade quando não há qualquer risco, e um risco é uma

vulnerabilidade ao erro. Para além disso, quando os homens são por natureza sujeitos à cobiça, à

dor e ao orgulho, o que os torna vulneráveis à deserção do dever, estes motivos, centrados sobre

si mesmo, são elementos indispensáveis de um compromisso responsável. Pois apenas travando

os nossos interesses mais baixos é que podemos servir eficazmente as nossas finalidades mais

elevadas. Por último, em todas as nossas realizações mentais nós em última instância confiamos

na maquinaria do nosso corpo, o que limita o âmbito e põe em perigo as funções próprias das

nossas faculdades. Uma avaria desta máquina pode mesmo afectar directamente a capacidade do

homem para fazer escolhas responsáveis, tornando-o patologicamente irresponsável, apático ou

obcecado. As operações potenciais de um nível superior são na realidade actualizadas pela sua

incorporação em níveis inferiores, o que as torna vulneráveis à falha ou erro.

Podemos estender este princípio às relações sociais de escolhas responsáveis. A mente humana

só existe dentro de uma estrutura articulada para tal fornecida pela sociedade; a sociedade tanto

promove o pensamento como por sua vez é controlada pelo pensamento. Logo, a

responsabilidade por cada decisão mental importante é em parte uma responsabilidade social,

que assim tanto afecta, como por sua vez é afectada, pela estrutura existente do poder e do lucro.

Falarei destas inter-relações no capítulo seguinte; mas podemos antecipar aqui o seu



fundamento. Numa sociedade livre e ideal cada pessoa teria perfeito acesso à verdade: à verdade

na ciência, na arte, na religião e na justiça, na vida público e na vida privada. Mas tal não é

praticável; cada um, directamente, muito pouco pode conhecer da verdade, e deve confiar nos

outro para o resto. Assegurar este processo de confiança mútua é certamente uma das funções

principais da sociedade. Segue-se que tal liberdade da mente, tal como pode ser possuída pelos

homens, resulta dos serviços de instituições sociais, que estabelecem limites estreitos à

liberdade do homem e que tendem á ameaçá-lo até mesmo dentro desses limites. A relação é

análoga à relação entre a mente e o corpo, na medida em que o desempenho de actos mentais é

limitado pelas restrições e pelas distorções devidas ao ambiente que torna esses desempenhos

possíveis.

Qual é então a nossa resposta àqueles que duvidam que um homem feito de matéria, um homem

conduzido por apetites e sujeito a comandos sociais, possa sustentar propósitos puramente

mentais? A resposta é que pode. Pode-o fazer sob a sua própria responsabilidade, precisamente

submetendo-se às circunstâncias restritivas e insanas que ficam para além de sua

responsabilidade. Estes circunstâncias oferecem-nos oportunidades para o puro pensamento –

oportunidades limitadas e cheios de armadilhas - mas mesmo assim, são oportunidades, e são

nossas: somos responsáveis por as usar ou por as negligenciar.

* * *

Visto na perspectiva cósmica do espaço e do tempo, a oportunidade para o envolvimento nos

trabalhos da mente pode ter um especial recurso para nós. Tanto quanto sabemos, nós, nesta

terra, somos os únicos portadores de pensamento no universo. Este dom não terá sido uma

característica inicial da vida terrestre. Cinco milhões de séculos de evolução, subindo ao longo

de inúmeros trajectos, apenas em nós, em nós seres humanos, conduziram a este resultado. E a

nossa aventura até aqui tem sido breve. Após cinco milhões de séculos de evolução, só estamos



ligados a cinquenta séculos de um processo de pensamento com literacia. Tem sido assunto das

últimas cem gerações, ou coisa parecida.

Esta tarefa parece portanto ser a vocação particular do homem educado, neste universo. Esta é a

perspectiva em que eu quero considerar tudo que tenho dito até aqui, e ainda o que me proponho

dizer mais tarde.

Se esta perspectiva é verdadeira, então a criação inteira põe em nós uma confiança suprema, e é

mesmo sacrilégio contemplar acções que possam conduzir à extinção da humanidade. Nada

pode justificar tais acções, seja em que circunstâncias for. Acredito que ninguém que reconheça

com gratidão a vocação do homem neste universo, seja ele religioso ou agnóstico, pode evitar

esta peremptória conclusão final.

(*) (PAG 50 ingles) ao contrário de uma visão muito difundida, a situação desconfortável da

previsão Laplaciana não se evita substituindo a mecânica clássica pela mecânica quântica. (Ver

Personal Knowledge,  Londres, 1958, pg. 140 e seg.)
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LIÇÃO TRÊS

Compreender a História 

Vimos que nos apercebemos melhor da estratificação da realidade se aceitarmos que o

conhecimento é adquirido através da compreensão, e que o pensamento humano

representa o nível o mais elevado de realidade na nossa experiência. Vimos que a

verdadeira natureza de uma coisa composta por diferentes níveis de realidade se revela

pela sua característica mais compreensiva, a que forma o seu nível mais elevado. Em

primeiro lugar precisamos de reconhecer esta característica , antes de poder apreciar o

papel subsidiário dos particulares que formam os níveis inferiores. Logo, o estudo do

homem deve começar pela apreciação do homem no acto de tomar decisões

responsáveis.

Os exemplos mais impressionantes de decisões humanas ficam registados pela história.

São os actos dos homens a quem Hegel chamou “as personalidades históricas do

mundo”, homens como Alexandre, Augusto, Carlos Magno, Lutero, Cromwell,

Napoleão, Bismarque, Hitler, Lenine. Os pioneiros da ciência e da filosofia, os grandes

poetas, os pintores e os compositores, os heróis do martírio moral ou religioso, podem

ter servido propósitos mais nobres e terem mesmo sido mais influentes a longo prazo.

Mas as acções políticas serão as que mais profundamente afectam a estrutura do poder

existente e aquelas que constituem as escolhas humanas mais impressionantes. São estes

que compõem o drama da história e são estes que têm sido o tema principal dos

historiadores que contam uma história dramática dos tempos passados.

Desde o fim do século dezanove que um movimento filosófico afirma continuamente

que as humanidades, e a história em particular, devem ser estudadas por métodos

diferentes dos métodos usados nas ciências naturais. Na Alemanha, de onde vem desde
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Hegel e de Herder, e em Itália, onde as suas raízes remontam até Vico, este movimento

filosófico tornou-se rapidamente predominante. Em Inglaterra, os escritos de

Collingwood, que advogou vigorosamente o que se chamou a “secessão” da história

relativamente ao domínio das ciências naturais, ganharam uma certa influência.

A posição a que cheguei nos dois capítulos anteriores nega qualquer descontinuidade

entre o estudo da natureza e o estudo do homem. Reivindico que todo o conhecimento

assenta sobre a compreensão, e nesse sentido o conhecimento é do mesmo tipo em todos

os níveis da existência. Mas esta posição admite, ao mesmo tempo, que à medida que

um assunto da nossa compreensão possa ascender a níveis mais elevados de existência,

revela então novas características compreensivas, cujo estudo exige novos poderes de

compreensão. Reconheço prontamente, e em conformidade, que os historiadores devem

exercer um tipo especial de compreensão. Mas também argumentarei que todas as

características distintivas do método do historiador emergem por contínuas

modificações progressivas dos métodos usados pela ciência.

À medida que o estudo do cientista vai avançando, da natureza inanimada para a vida,

abordando primeiro os níveis mais baixos, a seguir as formas mais elevadas da vida, e

eventualmente ascende ao estudo da inteligência nos animais mais elevados, entram em

jogo formas cada vez mais elevadas de compreensão. O estudo do homem simplesmente

adiciona mais um nível, uma modalidade ainda mais elevada de compreensão.

Mostraremos que as características específicas da historiografia emergem pela

continuação de um desenvolvimento largamente já prefigurado dentro das ciências

naturais.

Começarei por examinar os estádios crescentes de compreensão dentro da ciência, até

ao limite das humanidades, e por mostrar como a compreensão se vai tornando

progressivamente cada vez mais intensa e mais complexa. Comecemos pelas teorias da

»«wp 90 (2009)

53



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

física, que tratam dos detalhes últimos da natureza e que estabelecem a existência de

padrões que se formam no espaço e no tempo. As intimações apaixonadas desta ordem

harmoniosa são guião para a descoberta na física, e a beleza de uma teoria física é a

marca do seu valor científico. Esta beleza é apreciada vivendo (habitando) intensamente

a teoria e observando a sua confirmação pelos factos; o físico fixa-se com prazer nos

padrões da natureza inanimada, enquanto que se afasta friamente dos arranjos  de

partículas, desordenados e sem sentido.

Estes elementos estruturais da compreensão são muito reforçados e enriquecidos pelo

nível seguinte, descrito no capitulo precedente, em que agruparemos agora máquinas,

ferramentas, etc., com seres vivos situados no nível vegetativo da existência.

Percebemos que emergem aqui novas e mais flagrantes formas de excelência e também

de insucesso, em que se intensifica a participação da pessoa que compreende tais coisas.

Reconhecemos que conhecer uma máquina é entrar na sua finalidade e reconhecer a

racionalidade das suas operações, e que conhecer um organismo é reconhecer a

existência de um indivíduo e apreciar a correcção do seu crescimento, forma e função,

sendo estas características julgadas como saudáveis ou anormais pelos padrões que

consideramos pertinentes para um indivíduo como um membro da sua espécie.

Vimos que esta intensificação do sentido e da compreensão forma uma tendência

consistente à medida que nos movemos em direcção às actividades deliberadas dos

animais. As respostas individuais não estão aqui apenas restritas ao ajuste do animal ao

seu ambiente, mas incluem os seus esforços para o controlar. O animal, forçado a

satisfazer os seus apetites, procura saber com que é que está confrontado. Ao fazer isso,

dá forma a expectativas que podem ser correctas ou erradas. A correcção, ou falhanço,

deste género pode ocorrer num indivíduo saudável, e são portanto adicionais às

alternativas de saúde e de doença, a que todos os seres vivos estão susceptíveis no nível
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vegetativo. Precisarei agora melhor esta distinção, esboçando-a nos termos da sua

estrutura lógica.

Mostrarei em primeiro lugar que enquanto na observação da vida vegetativa, tal como

na de um corpo inanimado, há apenas dois níveis lógicos, a observação de um animal

deliberadamente activo envolve em geral três níveis lógicos. Pode-se exemplificar como

se segue o dispositivo dos níveis lógicos. Quando digo que “a pedra esta a rolar”, isso

envolve dois níveis lógicos, (i) um para mim e a minha afirmação sobre a pedra, e (2)

outro para a própria pedra. Geralmente julgamos estar no nível mais alto, falando para a

pedra no nível inferior. Mas se eu digo que “a afirmação “a pedra está a rolar” é

verdadeira”, preciso de um terceiro nível adicional para acomodar as três coisas

reunidas por esta declaração. Haverá (1) um nível superior para mim mesmo e para a

minha declaração, (2) um nível intermediário para a frase que eu digo que é verdadeira,

e (3) um nível mais baixo, uma vez mais, para a pedra.

Afirmações sobre os seres vivos que são meramente vegetativos são como as afirmações

sobre as pedras, e envolvem apenas dois níveis lógicos. Mas quando um animal começa

a fazer e a conhecer coisas, ascende a um nível lógico situado acima do nível das coisas

que está a tentar controlar. Vejamos uma ilustração. Quando eu digo “o gato está vivo”,

isso envolve apenas dois níveis, tal como em “a pedra está a rolar”; mas quando eu digo

que “o gato vê um rato”, então isso já envolve três níveis. O nível mais alto para mim, o

nível médio para o gato e o nível mais baixo para o rato. Esta estrutura lógica permite

dizer se a percepção de um animal é verdadeira ou errada, o que não podemos dizer da

sua respiração ou da sua digestão. Isto traz consigo um enriquecimento fundamental da

nossa compreensão. Porque quando nós pensarmos que um animal é capaz de errar,

estamos também a atribuir-lhe uma medida de julgamento consciente. A estrutura lógica

mais complexa, a três níveis, é portanto acompanhada por uma expansão do sentimento
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fraternal que nos faz conscientes da sentiência do animal. Reconhecer a capacidade de

julgar e de errar no animal é reconhecer nele igualmente uma estrutura interpretativa

que podemos julgar correcta ou errada, do ponto de vista do animal, o que nos conduz a

uma distinção entre dois tipos de erros. A truta, ao agarrar-se à mosca do pescador, está

a cometer um erro baseado numa interpretação correcta da experiência. Por outro lado,

quando os gansos novos, tendo aceite um ser humano como mãe, vão depois

erradamente identificar da mesma maneira outros seres humanos, estão a julgar

correctamente a sua experiência, em relação a uma estrutura interpretativa errada.

Ambos os tipos de erro podem ser diferenciados de uma ausência patológica de

julgamento, como observado, por exemplo, nos ratos destituídos de uma parcela

principal do cérebro. Adicionemos a estes três tipos de erros o exemplo do julgamento

correcto, e nós temos uma classificação com quatro tipos de escolhas deliberadas, que

pré configura uma classificação similar das decisões feitas pelo historiador.

Mas antes de cruzar o hiato entre a inteligência dos animais e o pensamento do homem,

vamos estreitar um pouco mais a separação entre os dois. Podemos fazê-lo

reconhecendo em alguns animais a presença de paixões intelectuais a um nível

rudimentar. Há alguma evidência (já mencionada de passagem) de que alguns animais

mais elevados se preocupam com um problema de uma maneira que não se justifica

apenas pela mera falha em obter uma previsível recompensa. Podem ficar preocupados

por alguns problemas ao ponto de sofrer uma crise nervosa, e verificou-se que apreciam

uma correspondente solução engenhosa como um jogo, meramente para sua beleza

intelectual. Temos aqui o princípio da transcendência da individualidade centrada sobre

si mesma, por uma personalidade que se esforça por conseguir a excelência intelectual

para a sua própria causa.
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Prosseguirei agora das ciências naturais para as humanidades, e enfrentarei os contrastes

entre a escrita da história e o estudo da natureza, no mesmos terrenos que os filósofos

têm reivindicado para distinguir os métodos e os domínios destas duas formas de

conhecimento. Recordando que, de entre todos os estudos da história, são os dramas

históricos aqueles que representam a aproximação mais íntima às decisões responsáveis

do homem. Tomemos a carreira de Napoleão como um exemplo de tema da história, e

vamos contrastá-lo com a gravitação universal, a teoria matemática que se pode ser

dizer que mais se aproxima do ideal de abstracção completa no conhecimento científico.

A carreira de Napoleão é constituída por uma série de acções, enquanto que a gravitação

compreende apenas acontecimentos, não acções. A acção humana envolve

responsabilidade, o que levanta a pergunta do motivo: perguntas como, por exemplo, em

que medida é que Napoleão era o responsável pelas guerras empreendidas pela França

sob a sua liderança. O Professor Pieter Geyl comparou as ideias de vinte e sete

historiadores franceses de Napoleão sobre estas e outras perguntas similares. Deu ao seu

trabalho o título “Napoleon for and against” (“Napoleão: a favor e contra”), o que

mostra que a análise dos motivos pelos historiadores resultou numa repartição do elogio

e da culpa. Tais matérias estão ausentes na aproximação do físico ao seu tema. Dado

que esta matéria não envolve qualquer acção, não se pode levantar qualquer pergunta

sobre a responsabilidade moral Este contraste aprofunda-se pelo facto de que para

alguém apreciar os motivos de Napoleão deve pôr-se ele mesmo nessa posição e reviver

os seus pensamentos, e, muito naturalmente, o resultado de tal interiorização dependerá

nalguma medida da pessoa que interioriza. O professor Geyl observa, em conformidade,

que a apreciação de Napoleão depende das ideias políticas do historiador. Verificou que

estas dependiam da data da escrita e das afiliações profissionais do historiador.

Sentimentos de orgulho nacional ou de anti-clericalismo favorecem Napoleão, enquanto
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que o anti-militarismo e os sentimentos religiosos falam contra ele. Podemos recordar

como as nossas próprias reacções à Revolução Russa têm recentemente obrigado os

historiadores a elaborarem novas interpretações da Revolução Francesa e do movimento

Milenário que a precedeu. Logo, a escrita da história é por si próprio um processo de

história e isso parece distingui-lo claramente da física, da química ou da biologia.

Considerarei cada um destes pontos por sua vez, tal como os listei. O contraste entre as

acções registadas pela história e os eventos estudados pela ciência natural desaparece

completamente se recordarmos que a psicologia animal, que trata das acções animais,

fica dentro do domínio da ciência natural. É verdade que só as acções humanas estão

sujeitas ao julgamento moral. Mas, ao contrário da opinião geralmente aceite, cada ramo

das ciências naturais faz algum tipo de julgamento moral. Cada um aprecia as entidades

compreensivas especificas que dão forma aos seus próprios objectivos, e os

correspondentes padrões de excelência formam uma série ascendente que progride

continuamente para uma avaliação moral das acções humanas. O físico define padrões

de perfeição para os padrões da matéria inanimada e o naturalista define-os para as

formas de diferentes plantas e animais; o fisiologista estabelece para cada espécie um

conjunto de padrões que definem as funções saudáveis dos seus órgãos, dos seus

apetites apropriados e da sua correcta percepção; e, por último, o psicólogo animal

atribui a animais individuais quais os tipos de problemas que correspondem aos seus

poderes mentais e avalia o seu engenho pelas respostas a estes problemas. Estas

avaliações tornam-se mais penetrantes e mais complexas em cada estádio sucessivo.

Também se tornam progressivamente mais íntimas, o que se liga com outra relação da

ciência natural à história. Não há qualquer conhecimento da natureza sem alguma

medida de interiorização do objecto pelo seu observador, e a intimidade desta

interiorização mostra uma progressão contínua para uma interiorização cada vez mais
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completa, o que tem sido correctamente reivindicado como um método característico do

historiador. O físico pode interiorizar profundamente uma teoria matemática, mas

aprecia sobretudo as suas qualidades gerais: a sua grandiosidade, simplicidade e

exactidão. O químico mostra já uma afinidade um tanto diferente ao seu assunto.

Encontra prazer nas peculiaridades dos compostos e nas condições delicadamente

variadas das  transformações químicas. O amor do naturalista pelas formas vivas e pelas

funções vitais é ainda mais íntimo. A identificação de um espécimen de uma espécie

conhecida envolve um grau muito mais elevado de conhecimento da arte do que a

identificação de um espécimen de uma substância química conhecida. E quando

passamos ao estudo do comportamento animal entramos num universo completo de

sensações, apetites e actividades com finalidades que só compreendemos por uma

identificação profunda com o animal. A um nível ainda mais elevado, estabelecemos

contacto com a inteligência do animal, e essa interiorização é tão íntima que podemos

aprender a definir problemas que lhe evocarão os esforços mentais mais intensos, e

assim levar o animal ao limite da ruptura mental. Não parece extravagante extrapolar a

partir de aqui para uma etapa adicional que nos fará compreender uma figura histórica,

como Napoleão, revivendo os seus problemas pessoais.

Não podemos portanto distinguir a história relativamente às ciências naturais com base

em qualquer um dos três fundamentos que foram até aqui sugeridos, em particular (1)

que os historiadores estudam acções mais do que meros eventos, e (2) que avaliam essas

acções de acordo com padrões que julgam apropriados, e (3) que o fazem revivendo as

acções do seu sujeito.

Mas será que podemos também fazer corresponder as variações nos padrões aplicados a

Napoleão com as afiliações pessoais dos historiadores, por alguma variação
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remotamente análoga na estrutura interpretativa dos biólogos ou dos psicólogos

animais?

As ortodoxias de base política impostas nestes ramos da ciência na União Soviética

parecem demonstrar que a influência política apenas pode corromper a ciência. Mas esta

questão exige um enquadramento mais amplo. Recordemos como construímos a

concepção de responsabilidade humana, pela demonstração de como os níveis

sucessivos de justeza apenas podem operar dentro dos particulares subsidiários que

inevitavelmente restringem e muitas vezes fragilizam as suas operações. Mostramos que

esta concepção de um universo estratificado, que não pode ser definido pelos seus

particulares, é uma fundamento necessário para uma concepção do homem que serve a

verdade; e consideramos por sua vez a aceitação dessa concepção como o fundamento

de uma sociedade livre. É claro que, se esta sequência lógica está correcta, o meu amor

por uma sociedade livre, que afirma tacitamente a sua realidade, também testemunha a

estrutura estratificada do universo como um antecedente logicamente necessário. E por

que não? Mostramos que cada acto de compreensão rectifica de algum modo o nosso

ser, e por consequência podemos também aceitar que uma conversão a um modo mais

verdadeiro de ser um homem induzirá uma melhor compreensão do homem. Nessa

medida subscrevo a tese de Marx de que o estado social do homem determina a sua

consciência - embora rejeite completamente o determinismo económico implicado nessa

fórmula.

Mas temos ainda que tratar a característica distintiva da história reivindicada por

Windelband na alocução reitoral de 1894, em que pela primeira vez declarou a

separação efectiva entre a história e as ciências naturais. Contrastou o carácter único dos

eventos históricos com o carácter repetitivo dos eventos estudados pelas ciências

naturais. Esta distinção apenas foi reivindicada como sendo nítida no sentido de
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representar duas abordagens logicamente distintas, a teórica e a factual, ambas presentes

em todo o tipo do conhecimento. Pensou-se que a posição distintiva da história era

devida à predominância do interesse factual sobre o teórico, quando comparado com as

ciências naturais, em que o reverso seria verdadeiro. Daqui uma sequência continua de

ciências, com proporções variáveis entre características únicas e características

generalizadas, que se viu ir da física matemática ao estudo da história. Mas nenhuma

tentativa foi feita para explicar porque é que a razão dos dois componentes logicamente

díspares deve variar desse modo.

As breves observações de Windelband foram ampliadas de modo sistemático por

Rickert. Da minha parte, voltaria a exprimir a relação entre singularidade e repetição

nas várias ciências, mas nos meus próprios termos, como se segue. Na minha opinião, a

persecução da ciência é sempre motivada por uma paixão por compreender; e, num

sentido mais geral, a ânsia por compreender actua sobre a vida mental do todo do

homem. Esta ânsia é melhor satisfeita quando agarra uma ideia que promete revelar

grandes implicações, ainda que incompreensíveis. Qualquer coisa tão profundamente

arreigado parecerá como profundamente real e excitará um interesse apaixonado. Isto

aplica-se de diversas maneiras diferentes a todo o pensamento humano, e aplica-se de

forma diferente em diferentes ramos das ciências naturais. A física atinge profundidade

pelas suas generalizações imensamente exactas, apesar do seu tema ser simplesmente

inanimado. As interpretações fragmentárias e imprecisas da biologia dão igual

satisfação, porque a sua menor generalidade e exactidão são compensadas pela

profundidade intrínseca dos seres vivos. O próximo passo neste sentido leva-nos da

biologia ao drama da história. A profundidade da personalidade de um Napoleão é tal

que exige grandes trabalhos de história para a sua interpretação, e tais trabalhos são de

suficiente interesse por si próprios, sem oferecer grandes generalizações. Mas se
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nenhum grande homem tivesse vivido, então nenhuma história dramática poderia ser

escrita. Os relatos do passado estariam reduzidos a crónicas intelectuais sem valor, ou

então seriam limitados à análise de mudanças gerais de política económica e social. Esta

aproximação teórica à história pode conseguir mérito, porque mesmo os seus detalhes

menos interessantes oferecem um amplo espaço de procura para a mente.

Resumindo. Cada calhau é único, mas objectos profundamente originais são raros. Onde

quer que estes se encontrem (seja na natureza ou entre os membros da sociedade

humana), são sempre interessantes por si próprios. Oferecem uma oportunidade para

interiorização intima e para um estudo sistemático da sua individualidade. Tal como os

grandes homens são mais profundamente únicos do que qualquer outro objecto na

natureza, são capazes de sustentar um estudo muito mais elaborado do seu carácter

único do que qualquer objecto natural. Daqui a posição peculiar da história dramática no

fim de uma fileira de ciências de crescente intimidade e de delicada complexidade,

contudo em contraposição a todos eles por uma participação excepcionalmente vigorosa

e subtil do seu objecto.

Uma teoria do conhecimento que considera o estudo da história como aparentado às

ciências naturais, e que reconhece o facto de que a história se refere a um nível distinto

da realidade, não aceita nem rejeita a ‘secessão’ da história do domínio da ciência.

Deixa-nos antes com a tarefa de definir tão rigorosamente quanto possível a situação da

mente humana dentro desta teoria do conhecimento, quando envolvida no estudo das

acções humanas registadas pela história. Estas etapas finais da nossa inquirição sobre o

estudo do homem retomarão uma linha anterior de pensamento.

Disse antes que o homem é a única criatura no mundo a quem nós devemos respeito.

Esta apreciação difere da concedida às harmonias do mundo inanimado ou à excelência

das formas mais baixas de vida, referindo-se antes às coisas que são puramente da
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mente. Estas coisas, acções nobres, obras de arte ou da ciência, não servem nenhuma

necessidade material, mas, pelo contrário, exigem sacrifícios materiais: são julgados

excelentes apenas por si próprios. E é porque o homem é capaz de tal sacrifício que ele

mesmo exige ser respeitado, e ser respeitado por aqueles que compartilham do seu

respeito para com as coisas que os seus sacrifícios testemunham. Nós vimos que este é o

fundamento espiritual da liberdade e do respeito mútuo entre os homens. E, por

consequência, esta é igualmente a estrutura dentro da qual os homens que escrevem

história se confrontam com os homens que fizeram a história.

Toda a reivindicação de respeito concedida com base nesses fundamentos, admite uma

responsabilidade relativamente a esses mesmos fundamentos. Esta responsabilidade é

qualificada devido às limitações impostas ás paixões mentais dos homens pelo meio

através do qual operam. Quero com isso significar o meio da existência corporal e da

dependência social por trás das responsabilidades do homem e que portanto define a sua

vocação. Estas raízes materiais e sociais afectam a vida mental do homem por três tipos

de limitações que prefigurei ao classificar as falhas da inteligência dos animais,

centradas sobre si mesma. São: (1) as faltas cometidas dentro de uma estrutura

aceitável; (2) as aplicações racionais de uma estrutura inaceitável; (3) as acções

patológicas, não sujeitas à responsabilidade humana.

Mostrarei agora que estes três tipos de criticismos constituem uma oportunidade para

três falácias na avaliação de acções históricas.

Os historiadores preocupam-se principalmente com a grandeza ou as limitações, morais

e políticas, de personagens históricas, e têm que exercitar o seu próprio julgamento

moral e político a respeito desses assuntos com o mesmo tipo de limitações que teriam

que admitir aos seus sujeitos. As limitações impostas ao historiador pelas suas raízes

locais não são erradicáveis, dado que qualquer tentativa para as erradicar teria
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igualmente que operar dentro dessas mesmas limitações. A medida que cada um de nós

aceita e confia no meio existente na sociedade para dar forma aos seus próprios

pensamentos e aspirações é, por consequência e por último, um compromisso tácito. Eu

próprio reconheço este meu compromisso como o quadro ou estrutura em que me

declaro comprometido. Isto é, sem dúvida, meramente aceitar para mim próprio a

situação que defini como sendo a vocação do homem.

Nesta perspectiva podemos identificar a possibilidade de se cometerem três tipos de

falácias históricas relacionadas com as três formas de crítica das acções históricas; (1) a

história pode ser escrita aplicando os nossos próprios padrões, sem dar espaço para as

diferenças no enquadramento histórico em que as pessoas actuaram. Os historiadores do

século dezoito, como Voltaire e Gibbon, tenderam a julgar o passado dessa maneira

estrita e intolerante. Nós podemos chamar-lhe a falácia do racionalista; (2) a ascensão

do método histórico conhecido como historicismo transformou a nossa concepção da

história, esforçando-se por julgar as acções passadas pelos padrões do seu próprio

tempo. Este método, no limite, aprovaria a conformidade absoluta e tornaria sem

sentido toda a desaprovação pelos padrões do momento. Promove um relativismo

extremo, totalmente falacioso; (3) a redução do espaço moral do homem dá mais um

passo na concepção materialista da história em que todas as acções parecem

determinadas por impulsos do poder e do lucro. Nesta interpretação, todas as acções são

desprovidos de significado moral, e o homem é completamente privado de

responsabilidades relativamente às obrigações ideais. Esta é a falácia determinística.

A falácia do racionalista levanta-se ao aplicar um criticismo do tipo 1 sem consideração

das limitações impostas à responsabilidade de uma pessoa pela aceitação da sua

estrutura intelectual nativa. A falácia do relativista é devida ao erro oposto: acontece ao

aplicar o criticismo do tipo 2 enquanto ignora completamente a responsabilidade de uma
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pessoa para aceitar a estrutura em que se integrou. A falácia do determinista acontece

quando se aplicam aos assuntos sãos um criticismo do tipo 3, que pressupõe a

insanidade do sujeito.

Um respeito equilibrado pelo homem evita todas as três falácias. Reconhece que é tarefa

principal do homem esforçar-se, com a ajuda das suas pobres faculdades de criatura e

dos recursos do seu ambiente particular, por conseguir resultados não completamente

determinados por tais oportunidades. Nesta perspectiva o historiador verá cada pessoa

histórica como necessariamente dependente de aceitar um meio cultural dado, e em

agarrar oportunidades acidentais que nunca estão livres das tentações degradantes. Mas

verá ainda cada pessoa decidir por si própria quanto da cultura envolvente aceitar como

dada, e decidir por si quais as oportunidades a tomar ou a passar, quais as tentações a

que resistir ou a que sucumbir. Nunca o historiador admitirá que tais circunstâncias

podem determinar irresistivelmente as acções deliberadas de um homem são. Evitará

então todas as três falácias como se segue: (i) a falácia racionalista, admitindo as raízes

biológicas e culturais indispensáveis a todas as acções livres; (2) a falácia relativista,

reconhecendo que cada homem tem em certa medida um acesso directo aos padrões da

verdade e da rectidão, e que deve limitar em algum ponto, e por sua causa, a sua

sujeição ás circunstâncias dadas, e (3) a falácia determinística, comprometendo-se a um

conhecimento pessoal da mente humana como uma base para escolhas responsáveis.

Isto completa o paralelismo entre as raízes sociais do julgamento responsável pelo

homem, e as raízes das decisões apetitivas e deliberadas do animal, no mecanismo dos

seus reflexos e funções corporais inferiores. Podemos agora estender este argumento

para tratar outro fundamento sobre o qual os filósofos da história têm reivindicado a

separação da historiografia relativamente ás ciências naturais.
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A responsabilidade do homem para com os aos padrões da verdade e da rectidão

estabelece-o como uma pessoa racional, capaz de fazer matemática, administrar justiça,

escrever poesia, e executar outras acções puramente mentais. Por consequência, na

medida em que a história da humanidade consiste em tais acções, o historiador pode

compreender o que os homens do passado fizeram, no mesmo sentido em que podemos

compreender uma prova matemática ou as decisões judiciais de um tribunal. Conclusões

ou acções racionais podem ser justificadas pelas suas próprias razões, e nessa medida

uma decisão racional permanece válida em qualquer lugar e em todos os tempos,

independentemente das circunstâncias em que aí se chegou pela primeira vez no decurso

da história passada. Argumenta-se por consequência que a compreensão de tal decisão

pelos historiadores envolve um assunto eterno e imaterial que, como tal, fica fora do

domínio das ciências naturais.

Esta reivindicação é complementada pelo contraste entre as acções do ser humano

racional e o comportamento patológico causado, por exemplo, por um ferimento no

cérebro. Dado que tal comportamento doente é ilógico, não é possível compreendê-lo

em termos racionais; mas pode---se compreender em termos das suas causas, que são

tema exclusivo do domínio das ciências naturais. Embora o comportamento patológico

de um Tibério ou de um Hitler possa ser uma matéria de registo histórico, fica fora da

tarefa distintiva do historiador, que é compreender as decisões responsáveis de

personagens históricas.

Eu concordo com esta distinção; ela é clara e importante. Mas adicionaria que já antes

chegamos à mesma distinção, e em termos mais gerais, e vimos que se aplica nos

diferentes ramos do conhecimento das ciências naturais. É a distinção entre um

princípio compreensivo a funcionar ao mais alto nível e os efeitos de particulares que

pertencem a um nível inferior, no qual estas operações precisam de se basear. Mostrarei
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isso reformulando uma vez mais esta diferença entre os termos de explicações racionais

versus causais e, ao mesmo tempo, estendendo-a a toda a área desta inquirição.

Uma decisão judicial correcta é uma acção que pode ser explicada pelas suas próprias

razões, mas é também uma acção do juíz como criatura da carne e osso. Na medida em

que o juíz está a actuar ao serviço da justiça, a sua mente e as suas funções corporais

estão subsidiariamente a funcionar para o processo da justiça. Este processo deve

alicerçar-se nos poderes mentais do juiz, como a sua memória e a sua imaginação, e nas

suas funções corporais, tais como uma alimentação apropriada e uma digestão saudável,

que por sua vez se baseiam nas leis que governam os processos físicos e químicos que

subsidiariamente os constituem. Mas há limites para a capacidade dos efeitos de

particulares em ajudar a operação compreensiva, e para além destes limites provocarão

mesmo o seu insucesso. A memória e a imaginação do juíz podem-no enganar; os seus

desejos corporais saudáveis podem danificar o seu julgamento legal; e os processos

naturais da física e da química podem destruir a sua saúde. Por consequência, embora as

ciências da psicologia, da fisiologia, da física e da química não possam esclarecer uma

decisão judicial correcta, podem, no entanto, explicar (pelo menos em princípio) uma

má aplicação da justiça. As causas de tais erros podem ser psicológicas, fisiológicas, e

em ultima instância, bioquímicas ou biofísicas.

Mas consideremos agora o sistema de apetites por si próprio. Embora os apetites

corporais de um juíz possam danificar a racionalidade das suas decisões, vistos por si

próprios estes apetites e funções fisiológicas formam um sistema racional. Os processos

de tomar alimentos, de procurar abrigo, de acumular riqueza, podem ser esclarecidos

por razões adequadas; e, ao mesmo tempo, este nível inferior de racionalidade é uma

vez mais ameaçado por causas com origem num nível ainda mais inferior. Os
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particulares que normalmente ajudam ao funcionamento racional de apetites próprios,

podem também perturbar as suas funções, causando doenças e erros.

A racionalidade prevalece uma vez mais através dos estratagemas da vida, que têm lugar

ao nível vegetativo mais baixo. Nós dizemos que a razão para a presença das válvulas

cardiais é manter o sangue a fluir, mas consideramos os defeitos destas válvulas como

causas de problemas circulatórios.

Esta análise confirma a autonomia da historiografia - e de outras disciplinas cujo

interesse primário é explicar o seu objecto em termos de razões - e ao mesmo tempo

mostra, (1) que as ciências naturais também incluem tais ramos do conhecimento, e (2)

que os estudos da racionalidade permanecem sempre enraizados num conhecimento

auxiliar das causas que operam nos níveis inferiores da realidade. Tentarei agora

explicar melhor esta continuidade e esta disparidade entre a historiografia e a biologia,

mostrando como o encontro característico de um historiador com uma personagem

histórica é contínuo relativamente à relação entre o biólogo e seu objecto vivo. 

Recorde-se que a observação de um corpo inanimado ocorre em dois níveis lógicos - o

mais alto para o observador, o mais baixo para o objecto - e que isso também é verdade

para a observação de seres vivos ao nível vegetativo. Recorde-se como aparece um

terceiro nível quando observamos um animal que seja ele próprio um observador - o

nível mais alto para o biólogo, o nível médio para o animal, e o mais baixo para as

coisas que o animal observa. Consideraremos agora que esta separação nítida dos níveis

lógicos é sempre dificultada pela estrutura do conhecimento pessoal. Porque se pode

dizer que todos os indícios, sinais, ferramentas e quaisquer outros particulares de que o

observador está subsidiariamente ciente podem ser assimilados a si próprio, e neste

sentido pertencem ao nível lógico em que está o próprio observador, enquanto que as

mesmas coisas fazem igualmente parte do objecto situado no nível abaixo do nível do
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observador. Portanto, todas estas coisas estão subsidiariamente colocadas num nível, e

focalmente colocadas noutro nível, o que confunde a separação entre os dois níveis.

Tomemos agora também em consideração que a participação de quem conhece (o

conhecedor) na coisa conhecida aumenta substancialmente à medida que os objectos do

conhecimento sobem para níveis cada mais elevados da existência, e que,

correspondentemente, o observador também aplica padrões cada vez mais elevados de

apreciação às coisas por ele conhecidas. Estas duas tendências combinar-se-ão numa

partilha da existência, cada vez mais ampla e cada vez mais igual, entre quem conhece e

o que é conhecido, até que atingimos um ponto em que um homem conhece um outro

homem, e quem conhece tanto se concentra naquilo que conhece, que já não os

podemos colocar em níveis lógicos diferentes. O que é o mesmo que dizer que quando

chegamos á contemplação do ser humano como uma pessoa responsável, e lhe

aplicamos os mesmos padrões que aceitamos para nós, o nosso conhecimento desse ser

humano perdeu definitivamente o carácter de uma observação e transformou-se antes

num encontro.

Mas isto não é ainda o fim desta progressão. Passarei para a fase final, que ilustrei em

primeiro lugar em termos da historiografia. O drama da história é escrita sobre

personagens históricas proeminentes que são geralmente figuras controversas. Os

historiadores - tanto os hostis como os amigos - devem aplicar a tais personagens

padrões de responsabilidade histórica que não são derivados da sua própria experiência

de vida. Tomemos em particular os admiradores de uma grande figura histórica, como

Napoleão. Um historiador que admire Napoleão estuda-o como seu discípulo. Participa,

de facto, num culto cujos fluxos emocionais percorreram os povos de toda a Europa

durante mais de um século. A figura de Napoleão serviu desde então como um ideal da

grandeza cruel na literatura continental. Julien Sorel, de Stendhal, Rastignac, de Balzac,
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Herrman, de Pushkin (em Queen of Spades), Raskolnikoff, de Dostoievsky, são alguns

dos muitos retratos de jovens franceses e russos inspirados em Napoleão. Na Alemanha,

o movimento culminou na influência popular de Nietzsche, que descreve Napoleão na

Genealogia da Moral como a incorporação do ideal nobre que une o mais brutal com o

mais humano. De Nietzsche o culto passou para os nossos dias, até ao olhar severo de

Mussolini e às guedelhas de Hitler.

Contemplar uma pessoa como um ideal é submeter-se à sua autoridade. O admirador de

Napoleão não o julga por padrões independentes previamente estabelecidos, mas, pelo

contrário, aceita a figura de Napoleão como um padrão para o julgar a ele mesmo. Um

tal admirador pode estar errado na escolha do seu herói, mas sua relação com a grandeza

está correcta. Nós precisamos de reverência para perceber a grandeza, do mesmo modo

que precisamos de um telescópio para observar nebulosas espirais.

Mas deixem-me alargar o meu argumento para compreender melhor o seu propósito.

Prometi no início que ao aceitar o compreender como um meio de estabelecer

conhecimento, conseguiríamos uma continuidade do conhecimento, desde as ciências

naturais às humanidades. Até certo ponto cumpri essa promessa mostrando uma

sucessão de níveis compreensivos, à maneira de caixas chinesas, com a vida puramente

mental do homem a englobar todos os outros níveis. Disse que este último nível era a

forma distintiva da existência do homem, evocado pelas suas paixões intelectuais, a

partir do terreno de uma herança cultural: uma vida de pensamento, dobrada na busca da

verdade e em outros modos de excelência ligadas com a verdade. Fiz notar que o acesso

à verdade, e a todos os restantes ideais humanos, era o fundamento com que o homem

reivindica tanto a liberdade como o respeito daqueles que respeitam os mesmos

fundamentos. Concluí que tais eram as fundações espirituais de uma sociedade livre, a

realização da vocação cósmica do homem.
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Estamos agora de volta a estas matérias finais pelo exame da historiografia na sua

relação com as ciências naturais. Encontramos que uma submissão reverente à grandeza

era o elemento final de uma série de estudos aplicados a uma sequência ascendente de

realidades. Partindo da física, passamos através dos níveis crescentes das ciências

biológicas, e chegamos no estudo do homem como agente de escolhas responsáveis; e

então, quando deste encontro de iguais partimos para o estudo dos heróis, encontramo-

nos a prestar homenagem ao nosso objecto de análise e a educarmo-nos à sua imagem.

É claro que, aqui chegados, não podemos já pensar de nós próprios como observadores

que ocupam, como tal, um nível lógico acima do nível do nosso objecto. Se ainda

podemos distinguir dois níveis, estamos agora a olhar para cima, para a nosso objecto,

não para baixo.

Eu escolhi propositadamente o exemplo da figura de Napoleão para nos lembrar que

este processo de educação pode corresponder a uma corrupção. Tanto mostra como, em

todo o nosso universo de pensamento, dependemos submissamente dos mestres cujos

trabalhos estudamos com reverência, como também mostra quanto independentes

somos, e na realidade quanto perigosamente dependemos de nós próprios, ao aceitá-los

como nossos mestres. Esta escolha deve certamente, e no final, caír-nos em cima, pois

nenhuma autoridade nos pode ensinar a escolher entre si próprio e os seus rivais.

Devemos entrar aqui num compromisso final que consiste essencialmente em decidir

em que medida é que devemos aceitar como dados o ambiente social e mental dentro do

qual desenvolvemos os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Ao reconhecer os

nossos heróis e mestres estamos a aceitar a nossa vocação particular. 

Chegados a este ponto, o estudo do homem transforma-se definitivamente num processo

de auto educação. Em vez de observar um objecto, ou mesmo de encontrar uma pessoa,

estamos agora nós próprios a aprender a compreender e a imitar as grandes mentes do
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passado. Estamos a dedicar-nos ao serviço das obrigações para as quais eles legislaram.

Estamos a entrar num quadro de expressões e de padrões pela orientação dos quais as

nossas mentes se ampliam e disciplinam.

No fim de minha primeira conferência, dei o estudo da matemática pura e a apreciação

inteligente da música como exemplos de uma interiorização deste tipo, e disse que o

universo completo das sensibilidades humanas - intelectual, moral, artística, ideias

religiosas -  foi evocado vivendo e crescendo dentro do quadro da nossa herança

cultural. Disse que este processo era movido por uma ânsia apaixonada por

compreender, que fazia com que nossa mente se desdobrasse em formas de existência

cada vez mais satisfatórias para o seu eu transmutado. Uma vez mais chegamos a este

ponto extrapolando a série de estudos que nos conduziram da física à historiografia, até

ao ponto em que a nossa possessão de conhecimento é vista como um acto de

compreensão e de submissão.

* * *

O que nos conduz sem ruptura á minha própria situação aqui, ao dirigir-me a este

University College, fundado por Lord Lindsay. Muito se ouviu nos últimos vinte anos

sobre os deveres das universidades à sociedade. Naturalmente as universidades devem

treinar os doutores e os técnicos e outros especialistas úteis à comunidade. Mas estas

obrigações são triviais quando comparadas com as reivindicações que as universidades

fazem à sociedade, porque as universidades fazem parte eminente da estrutura ou

quadro de referência que forma a mente do homem moderno. Os professores da

universidade são hoje os transmissores e os intérpretes principais da herança que define

os deveres dos homens e que constrói os padrões que a sociedade deve respeitar. A
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principal obrigação das universidades é ensinar aos jovens, e entre eles aos nossos

futuros líderes, as verdades básicas a cujo serviço se dedica uma sociedade livre.

Eu acredito que esta concepção de universidade na sociedade é parente muito próxima

da personalizada por Lord Lindsay neste University College.
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Nota bibliográfica

O movimento para uma separação (secessão) da história relativamente ao domínio das

ciências naturais, que conforma o assunto desta terceira conferência, é examinado por

Collingwood no seu livro póstumo, The Idea of History. Este livro é tão popular (e

justamente popular) entre os estudantes ingleses que parece necessário mencionar

determinados pontos em que eu difiro de Collingwood sobre a avaliação dos trabalhos

de Windelband, Rickert e Dilthey, por ele referidos como os fundadores do moderno

movimento “antipositivista” na teoria do conhecimento histórico.

A forte crítica de Collingwood à comunicação reitoral de Windelband, em Strasburg,

1894, baseia-se num erro de interpretação. Windelband não diz que o campo da

realidade se pode dividir nos assuntos da nomotética e nos assuntos do conhecimento

ideográfico. Ele nega-o expressamente e afirma que estas duas formas de conhecimento

são duas partes logicamente distintas de todo o conhecimento. Windelband também não

é  “estranhamente cego” às objecções levantadas por Schopenhauer contra o carácter

científico da história, considerando que a história trata de eventos únicos. Windelband

refere-se a Schopenhauer nas mesmas linhas em que Collingwood o critica. Isto explica

certas diferenças nas minhas próprias referências a Windelband, quando comparadas

com as que Collingwood faz das mesmas opiniões. Devo igualmente assinalar que

Collingwood descreve erradamente as opiniões de Rickert. Na sua grande obra, Die

Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1902), Rickert não diz que a

avaliação de actos históricos é uma função própria da historiografia. Pelo contrário diz,

e discute-o em detalhe, que a história como uma ciência pode apenas identificar actos

que merecem  elogio ou culpa, enquanto se abstém estritamente da repartição do elogio
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ou da culpa. Nas últimas edições de seu livro (1921 e 1929) ele confirma esta

perspectiva, primeiro contra Troeltsch, e depois igualmente contra Meinecke, que

entretanto tinham tomado posição na doutrina segundo a qual a interpretação histórica

inclui a avaliação moral. Em contraste, Rickert reconhece Max Weber como um

seguidor da sua própria doutrina de uma ciência livre de valores. O meu próprio texto

refere-se por consequência a Troeltsch, Meinecke e Collingwood, mais do que a Rickert

e  Max Weber.

Finalmente, uma palavra sobre Dilthey, que Collingwood coloca acima de Windelband e

de Richert entre os primeiros “secessionistas”. Dilthey foi ricamente interpretado para

os leitores ingleses por Hodges. O seu trabalho faz parte de uma grande rede intelectual

que inclui a fenomenologia e o existencialismo e que transformou todo o clima da

filosofia no continente europeu. Fora desse contexto apareceu a moderna psicologia das

formas (Gestalt), que eu próprio tenho tentado recuperar para a sua função de uma

teoria do conhecimento sugerida pelas suas origens filosóficas. Muitas das minhas

afirmações são reminiscentes desse movimento; mas deixem-me recordar que o seu

pensamento se baseou sempre na exclusão das ciências naturais do seu âmbito.
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Do Clever Hans, a Heidegger e a Miguel Angelo: 
três notas para “O estudo do homem”, de M. Polanyi

Eduardo Beira

(a)  Clever  Hans:  um  caso  de  comunicação  não  verbal,  involuntária  e  inconsciente.

Kluge  Hans é o termo alemão original, traduzido em inglês para Clever  Hans, e refere-se

a Hans, o inteligente Hans. Hans era um cavalo cujo dono, Herr Wilhelm von Osten, um

professor alemão de matemática, acreditava que lhe tinha ensinado não só aritmética, mas até

os fundamentos da língua alemã, e muitas outras coisas, inclusive o calendário. 

As performances públicas de Hans deixaram todos surpreendidos. Para analisar o

fenómeno foi constituída uma chamada Comissão  Hans, com treze cientistas de nomeada,

liderada pelo filósofo e psicólogo Carl Stumpf, director do Instituto Psicológico de Berlim, que

concluiu no seu relatório (divulgado em Setembro de 1904) que não havia fraude ou truques

escondidos na actuação de Hans. A comissão mostrou-se absolutamente convencida da

“inteligência” de Hans, até porque, mesmo na ausência do dono, Hans continuava a responder

correctamente ás questões que lhe eram postas. É a esta comissão de cientistas que Polanyi

se refere quando fala do “cavalo cujos poderes de observação ultrapassaram em muito os de

todo um grupo de investigadores científicos” (148XX).
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Mas o psicólogo Oskar Pfungst demonstrou em 1907 que, na realidade, o cavalo não

fazia as operações mentais que conduziam ao resultado da questão posta, mas que

simplesmente seguia ténues pistas dadas pelas reacções do humano que lhe fazia as

perguntas (fosse ele o dono, ou outra pessoa). Pfungst também concluiu que realmente não

havia nem fraude, nem truques, pois tais pistas eram involuntárias, e até mesmo

inconscientemente dadas por quem fazia as perguntas, o dono incluído. Mas na ausência

dessas pistas, Hans baralhava-se e não sabia o que responder (e zangava-se!), o que

acontecia sempre que que o interrogador desconhecia ele próprio qual a resposta correcta à

pergunta que formulara. 

Na realidade verificou-se que os cavalos são extremamente perspicazes a detectar

subtis sinais desse tipo. Hans era realmente um cavalo “inteligente”, não porque

compreendesse a linguagem humana, mas porque detectava formas muito subtis de

comunicação não verbal. Pfungst publicou em 1907 um livro sobre o caso, traduzido para

inglês em 1911 (referido adiante numa nota de Personal  Kmowledge). 

As conclusões de Pfungst foram na altura um sucesso da metodologia de investigação

adoptada, e o “efeito  Clever  Hans” tornou-se uma importante consideração no desenho de

experiências e na análise de observações com animais e com humanos, com vastas

implicações sobre os protocolos experimentais adoptados, em especial na inquirição de

testemunhas e na formulação de inquéritos verbais, de forma a evitar pistas ou indícios

involuntários e inconscientes que possam adulterar os resultados.

Polanyi tinha já citado o caso de Clever Hans, por mais do que uma vez, em Personal

Knowledge. A primeira vez aparece quando Polanyi trata do método da ciência e dos erros em

filosofia da ciência, por um efeito semelhante (ver Personal  Knowledge, capitulo 6 Paixões

Intelectuais, secção 6.6 As premissas da ciência, p. 169-170, notas incluídas):
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Um caso mais dramático de auto-decepção, causado pela intervenção dos poderes não

articulados do observador, ocorreu no caso do Clever Hans: o cavalo que era capaz de assinalar

com os seus cascos a resposta a todo o tipo de problemas matemáticos, escritos num quadro

negro á sua frente. Especialistas incrédulos de todas as áreas do conhecimento foram chamados e

testaram-no intensamente, para afinal confirmaram repetidamente os seus infalíveis poderes

intelectuais. Mas por fim Óscar Pfungst teve a ideia de perguntar ao cavalo uma questão de que

ele próprio, Pfungst, não conhecia a resposta. Desta vez o cavalo continuou a bater e a bater

indefinidamente com os cascos, sem ritmo ou razão. Acabou por se verificar que todos os

especialistas altamente cépticos tinham, involuntariamente e sem o saberem, assinalado ao

cavalo quando parar de bater com o casco no ponto em que eles – que conheciam a resposta –

esperavam que ele parasse (1). Era assim que faziam com que as respostas saíssem sempre

correctas: mas isso é também exactamente a maneira como os filósofos conseguem fazer sair

correctas as suas descrições da ciência, ou dos seus métodos formais de inferência científica.

Nunca os usam para decidir sobre um problema científico em aberto, seja do passado ou

presente, mas aplicam-lhe generalizações científicas que consideram como indubitavelmente

estabelecidas (2). Esta forma de acreditar elimina todas as ambiguidades que ficam em aberto

com os procedimentos formais de conjunção constante – ou da progressiva confirmação de

hipóteses de acordo com as suas probabilidades crescentes, e portanto fazem com que cada

processo dê invariavelmente a resposta certa. E uma vez mais é possível ignorar com sucesso o

facto não considerado de se estar absolutamente convencido da (por exemplo) lei da gravidade,

chamando-lhe de mera hipótese de trabalho, ou uma breve descrição dos factos, etc. Porque uma

crença que não pode ser tocada por qualquer sombra de dúvida continua a não ser afectado por

tais sub estimações. Logo estas formulas podem ser proferidas com segurança para apaziguar

uma consciência estritamente empiricista. Só quando nos confrontamos com o dilema ansioso de

uma questão científica viva, é que a ambiguidade dos processos formais e dos vários critérios

atenuados de verdade científica se tornam aparentes, e nos deixam sem orientação efectiva (3).

(1) Oskar Pfungst, “Das Pferd dês Herrn von Osten (Der kluge Hans)”, Leipzig,
1907

(2) Morris R. Cohen conclui a critica aos “canones de indução” tradicionais
dizendo: “Se a causa correcta não for incluída na nossa premissa principal, então os “canones da
indução” não nos permitem a sua descoberta. Se alguém pensa que subestimei o caso destes

»«wp 90 (2009)

78



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

canones de indução como métodos de descoberta, então que descubra pelos seus próprios meios
a causa do cancro ou das desordens da secreção interna” (“A preface to logic”, Londres e Nova
Yorque, 1944, p. 21).

(3) Há uma variante da falácia do Clever Hans que se pode referir como a ilusão
de “não há que se enganar”. As pessoas muito familiarizadas com um sítio são os piores guias
para indicarem direcções a um estranho. Dizem que “vá sempre em frente”, esquecendo os
vários cruzamentos ou entroncamentos em que há que decidir por onde ir. Não se apercebem de
que as suas indicações são ambíguas, porque para essas pessoas as indicações não o são. Por isso
dizem com toda a confiança: “não pode falhar”.

Mais tarde, perto do final do livro (Personal  Knowledge,  capitulo 12 Conhecer a vida,

secção 6 Aprendizagem, p. 366), Polanyi retoma o caso do Clever Hans, a propósito do

conceito de validade subjectiva:

Clever Hans, colocado perante um quadro negro que para ele nada significava,

encontrou a solução para o problema de obter a recompensa oferecida pelo experimentador,

observando o comportamento do homem enquanto que ele, Hans, batia com o casco no chão.

Esta generalização pode ser considerada como subjectivamente correcta, pois era a mais razoável

que se podia estabelecer dentro do domínio de competências do animal. Podemos também ver

como subjectivamente correcta a generalização pela qual as pessoas cegas ás cores verde e

vermelho distinguem essas cores através de sinais secundários. A formação de “hipóteses

iniciais” falsas (“virar sempre á direita”, ou “virar sempre á esquerda”, ou “alternadamente á

direita e esquerda”) pode também ser classificada dentro desta categoria. 
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(b)  “Habitar”  (dwelling):  de  Heidegger  a  Polanyi.

Polanyi recorrre frequentemente aos conceitos de “dwelling” e de “indwelling”. Numa

passagem do prefácio á edição Torchbook de  Personal  Knowledge, Polanyi evidencia o papel

central desses conceitos na sua filosofia, e liga-os a Martin Heidegger. Apresenta-se a seguir

esse extracto na versão inglesa original e na tradução que se propôs em português: 

 

Things which we can tell, we know by

observing them; those that 

we cannot tell, we know by dwelling in

them. All understanding is based 

on our dwelling in the particulars of that

which we comprehend. Such 

indwelling is a participation of ours in the

existence of that which we 

comprehend; it is Heidegger's being-in-the-

world. Indwelling is also the 

instrument by which comprehensive entities

are known throughout the 

world. It is from the logic of indwelling that I

have derived in Part IV 

of this book the conception of a stratified

universe and the evolutionary 

panorama, leading to the rise of man

equipped with the logic of comprehension. 
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As coisas que podemos dizer, conhecemo-

las pela sua observação; as que não

podemos dizer, conhecemo-las habitando

nelas. Toda a compreensão baseia-se no

nosso habitar nos particulares daquilo que

compreendemos. Tal interiorizar é uma

participação nossa na existência daquilo

que compreendemos ‒ é o ser-no-mundo de

Heidegger. Interiorizar é também o

instrumento pelo qual conhecemos as

entidades compreensivas no mundo. Foi a

partir da lógica de interiorizar que derivei na

Parte IV deste livro a concepção de um

universo estratificado, e do panorama

evolutivo, que leva ao emergir do homem

equipado com a lógica da compreensão.

 

O desafio é encontrar em português as palavras certas que traduzam o seu sentido

original. Habitar é a palavra usada habitualmente pelos tradutores portugueses (e espanhóis)

de Heidegger para dwelling  /  to  dwell. Residir captaria porventura melhor o sentido proposto de

Heidegger, a que Polanyi se liga e recorre abundantemente. Mas optou-se por manter a

tradução habitual (habitar). 

Dwelling, como substantivo, é um local onde habitar, uma abobada; uma forma literária

de residência; uma habitação, uma casa, um domicilio. O verbo (to  dwell) correspondente será

habitar, residir. Mas também, existir num dado lugar ou estado. 

O próprio Heidegger diz (a) que “sob o ponto de vista prático e técnico, habitar (dwelling)

é visto como possuir acomodação e habitação (housing). Essas coisas sem dúvida que

pertencem a habitar (dwelling), mas não enchem ou satisfazem a sua essência”. E acrescenta:

“habitar (dwelling)  implica uma abobada e é uma permanência sob tal abobada”. 

Para Heidegger, dwelling está relacionado com criar um local (um espaço), em que o

ser se sente em casa, quer sob o ponto de vista físico como espiritual. Logo é muito mais do

que ocupar uma casa, é um conceito mais ontológico do que propriamente espacial ou
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territorial, pois o ser vive num “mundo” (ao contrario dos animais, que supostamente não

conhecem “mundos”).

Mas é no ensaio “Building  Dwelling  Thinking”  (1971) (b) que Heidegger reflecte mais

profundamente sobre a essência do conceito. Como habitualmente, “de forma algo obscura”

(como diz A. Young (2000)( c) ). Algumas citações deste texto de Heidegge (habitar e habitação,

como traduções de to  dwell and dwelling):

• Nem toda a construção é uma habitação.

• Habitar e construir relacionam-se como fim e meios.

• Habitar é a maneira como os mortais estão sobre a terra.

• Não habitamos porque no passado construímos, mas construímos agora e no

passado porque habitamos, ou seja, porque somos habitantes, inquilinos (dwellers).

• Ser humano consiste em habitar e, sem duvida, habitar no sentido de estadia de

mortais “sobre a terra”, ..., e  “debaixo do céu”, ..., e “ficando perante as divindades”, e ...

“pertencendo aos homens estando uns com os outros” ‒ o  quádruplo estrutural de Heidegger

(fourfold).

• Habitando, os mortais estão no quádruplo (fourfold).   

• Só se formos capazes de habitar, só então podemos construir. 

• Construir e pensar são, cada um da sua maneira, inevitável para habitar.

• O verdadeiro problema de habitar (d) é que os mortais precisam sempre de estar a

aprender a habitar (they  must  ever  learn  to  dwell). Fazem-no quando constroem a partir de

habitar, e pensam para poder habitar (build  out  of  dwelling,  and  think  for  the  sake  of  dwelling).

O habitar de Heidegger aparece portanto no contexto do seu quádruplo, e integrar-se

nele é viver em equilíbrio no contexto desse quadro de referencia da vida, é a capacidade de

atingir a unidade espiritual entre os humanos e as coisas, é encontrar um lugar no mundo. Só é

possível habitar, construindo (inclusive construindo cultura, pensando). Mas construir é unir

diferentes espaços onde habitar. Vive-se construindo, e sobre o que se vai construindo. Mas só
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na medida em que habitamos no mundo é que realmente podemos construir. Toda a vida é

aprender a habitar, procurar o essencial de habitar sobre o mundo.

Young (2000) ( c) aprofunda a discussão do sentido de dwelling por Heidegger ,e

assinala que este conceito constituiu mesmo uma das preocupações principais da sua ultima

fase, associada ao desenraizamento (homelessness) da civilização tecnológica contemporânea -

apesar de haver diferenças entre a análise de dwelling entre a primeira e a ultima fase do

filosofo. 

Também a descoberta da poesia, como multiplicidade de sentidos e ambiguidades,

esteve intimamente relacionada com o aprofundar da reflexão sobre habitar (dwelling).

Heidegger publicou mesmo um ensaio (em 1951) (d) com o título de “... Poetically  man  dwells  ... ”

(o homem habita de forma poética ‒ uma expressão ambígua, com múltiplos sentidos ou

significados - ou habitar poeticamente no mundo), onde conclui: “Quando a poética vê a luz de

forma apropriada, então o homem habita nesta terra, e então ‒ como Holderlin disse no seu

ultimo poema ‒ “a vida do homem” é uma “vida de habitar” ”.

A vida é habitar os espaços, de todos os tipos, do mundo da existência. Heidegger diz

que “habitar o mundo, chegar ao ponto de se sentir bem em casa, é uma jornada ao longo da

vida, uma passagem pelo estrangeiro” (.........). Mas os efeitos da tecnologia, do racionalismo,

da produção em massa e dos valores das massas podem destruir o lugar, tornando-o não

autentico, e por isso não uma habitação onde residir (ver Harvey, 1993 (e) ). 

Apesar de Polanyi apenas fazer referencia a Heidegger no referido prefácio (e não o

citar ou referenciar em todo o corpo de Personal  Knowledge, nem nos seus livros posteriores),

recorre com muita frequência ao conceito de dwelling  (f), no sentido de habitar, residir em algo,

e de indwelling (habitar interiormente, que se optou traduzir por interiorizar). 

Certamente que há pontos de contacto entre a fenomenologia hermenêutica de

Heidegger e o conhecimento pessoal de Polanyi. Charles Taylor (1977) (g) assinala que “de

formas diferentes, Witgenstein, Polanyi e Merleau-Ponty exploraram esta via dos limites da
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explanação explícita ou clara”. Dreifus (1990) (h) faz uma referência semelhante ao recurso

deste três autores ao exemplo da ponteiro (ou cana) do cego (p.65). Dreifus assinala também o

uso comum de habitar (dwelling) como forma de ser ou viver, quer por Polanyi,  quer por

Heidegger. Noutro local, Dreifus (1992) (i) discute ainda as implicações de tratar o homem como

um objecto ou dispositivo, e fala de Polanyi ( e de Merleau-Ponty) como continuadores do

trabalho percursor de Heidegger (e de Witgenstein), para alem de também fazer referencia

semelhante à de Charles Taylor sobre o uso de ponteiras ou sondas como ferramentas.

Referencias:

(a) Heidegger, M., “Holderlin’s  hymm  “The  Ister”  “, Indiana University Press, 1996

(baseado numa conferencia de Heidegger em 1942)

(b) Heidegger, M.,  “Building Dwelling Thinking.”, in Heidegger, M., “Poetry,  Language,

Thought”  (translated by Hofstadter, A.), Harper Colophon Books, 1971. Também in Heidegger,

M., “Basic  writings,  from  “Being  and  Time”  (1927)  to  “The  task  of  thinking”  (1964)”, Taylor and

Francis, 1978 (p. 319-340).

( c) Young, J., “What is dwelling? The homelessness of modernity and the worlding of

the world”, in Wrathall, M. e J. Malpas (ed.), “Heidegger,  Authenticity  and  Modernity:  essays  in

honor  of  Hubert  L.  Dreyfus”, MIT Press. 2000, p. 187-203

(d) Heidegger, M., “… Poetically, Man Dwells …”, in Stassen, M. (ed.), “Martin

Heidegger.  Philosophical  and  political  writings”, Continuum Int. Publishing Group,  2003 (p. 265-

278)

(e) Harvey, D., “From space to place and back again: reflections on the condition of

post modernity”, in  Bird, J. et al (eds.), “Mapping  the  futures:  local  cultures,  global  changes”, 1993,

p. 2-29
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(c)  O  São  Mateus  inacabado,  de  Michelangelo

 

Este São Mateus é uma das vinte e cinco obras de

escultura inacabadas de Michelangelo (entre as quarenta

e duas estátuas por ele directamente trabalhadas),

apenas com a face dianteira já conformada e com a face

posterior por esculpir. A figura do Apostolo parece estar a

emergir da pedra bruta. Apesar de inacabada, são já

visíveis toda uma maciça força muscular e a expressão

forte da figura. As orientações divergentes da cabeça e

das pernas (inclusive entre si) antecipam um ritmo em

ruptura com a escultura tradicional, um “espasmo de

movimento” (na expresssão de Paoletti, p.389) (a)  . A

expressão da face na pedra não é certamente a

expressão de um modelo. O artista pretenderia exprimir

algo que a via tradicional não lhe permitia (ver Hagen, p.

90 e 92) (b) .

A obra reflecte também a maneira como o artista

trabalhava a pedra. Habitualmente esculpia em primeiro lugar a frente ou as faces

frontais, deixando a parte de trás para posterior elaboração, o que também servia para

manter uma reserva de pedra, a que o artista podia recorrer em caso de precisar de

alterações posteriores ou de correcções (c). Ora o estilo de Michelangelo envolvia

permanentes reestruturações à medida que o projecto avançava, pelo que o método
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se adaptava bem ao seu estilo criativo, baseado numa permanente ambiguidade

relativamente ás construções finais, numa compulsão permanente por recomeçar e

refazer de novo, mas numa linha conservadora da continuidade . Há no artista um

padrão típico e repetitivo de desenvolvimento gradual, do conservador para o

inovador, do simples para o complexo, e por fim sintetizando elementos divergentes

através de uma dinâmica de organização estrutural. 

Michelangelo terá trabalhado nesta estátua entre 1501 e 1506. Ao contrário da

maioria das outras obras inacabadas de Michelangelo, este São Mateus terá ficado

inacabado por razões alheias ao artista, quando o papa Julius II o chamou para Roma.

O projecto, e a propriedade da estátua, saíram então do controlo do artista,

provavelmente devido a mudanças nas condições políticas em Florença. As outras

duas obras do artista que ficaram incompletas, por razões semelhantes, foram o Cristo

Ressuscitado, por aparecimento de um defeito na pedra (e entretanto a obra perdeu-

se), e a Pieta (Rondanini), que ficou incompleta quando Micheloangelo morreu em

1564.  Mas catorze outras obras ficaram incompletas por decisão do próprio artista,

fruto da sua intolerante ambição pelo sublime, nem sempre possível de satisfação (d).

Para Michelangelo completar uma estatua era também encerrar a sua ligação pessoal

com o bloco de pedra, o que depois de um tão longo e intimo envolvimento, na busca

do conceito e da sua expressão, seria certamente sempre doloroso. O artista evitava a

dor associada passando para o projecto seguinte. Mais do que as questões acidentais

da chamada do Papa, a verdadeira razão do abandono da obre deve antes procurar-

se em razões internas muito mais complexas (ver Franklin, p. 132) (e). 

O tema das obras inacabadas tem sido objecto de discussão, na medida em

que constituem janelas sobre o processo criativo e de produção do artista, na procura
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do significado da obra ‒ nas várias artes, na poesia e na literatura, etc. As escolas post

modernistas têm-se interessado as obras inacabadas olhando-as  a elas próprias

como obras de arte, na óptica de uma estética do incompleto. Na medida em que a

sua análise e exploração pode dar origem a novas ideias, pode-se dizer que o

incompleto tem valor por si próprio  (f) .

Polanyi refere-se á estátua inacabada de São Mateus, de Michelangelo, no

texto de The  study  of  man, no final do primeiro capítulo. Considera que é uma bela

ilustração da busca pela figura que o artista percebe e antecipa poder estar dentro do

bloco de mármore, uma busca motivada pelas forças mais profundas do ser. 

Polanyi não o cita, mas o próprio Micheloangelo, disse exactamente isso

explicitamente de uma forma que Polanyi certamente apreciaria (ver Hagen, p. 91) (b) : 

“O maior dos artistas não pode conceber nada que o bloco de mármore

não contenha já dentro de si mesmo, escondido da superfície, da qual foi

separado por pedra supérflua. Mas só a mão que é obediente ao intelecto

consegue penetrar até á figura nas profundidades da pedra” 

Em Personal  Knowledge, não aparece qualquer referência a esta estátua, apesar

do contexto em que aparece referida em The  Study  of  Man (a intuição no processo de

descoberta, a pré configuração ou antecipação do que se procura) seja também

tratado naquela obra (ver discussão do tema articulação, ultima parte do livro). Refere-

se aí por uma vez a Michelangelo (cp. 9, A critica da duvida, 9.7 A duvida religiosa, p.

284), mas num contexto diferente e relacionado com conhecimento e religião: 
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“A religião, considerado como um acto de culto é uma vivência interior

(interiorização, indwelling) mais do que uma afirmação. Deus não pode ser

observado, mais do que se pode observar a verdade ou a beleza”. 

A força telúrica e expressiva da pintura de Michelangelo aparece referida

adiante: “O livro do Génesis e as suas grandes representações pictóricas, como os

frescos de Michelangelo, continuam a ser uma descrição muito mais inteligente da

natureza e da origem do universo, do que a representação do mundo como uma

colocação aleatória de átomos”.  Tendo previamente avisado que “a evidência de que

um facto não ocorreu pode não prejudicar a verdade religiosa de uma narrativa que

descreve a sua ocorrência”, a frase de Polanyi não é uma defesa do criacionismo, mas

sim um ataque ao modelo Laplaciano do mundo: “Apesar de tudo a visão bíblica

exprime melhor do que a visão Laplaciana que existe um mundo e que o homem

emergiu desse mundo - mesmo que essa expressão bíblica seja inadequada, o

modelo Lapalaciano é ainda mais inadequado, porque “nega qualquer sentido ao

mundo e ignora todas as nossas experiências vitais nesse mundo. Supor que o mundo

tem um significado que está relacionado com a nossa vocação como únicos seres

moralmente responsáveis no mundo, é um exemplo importante do aspecto

sobrenatural da experiência, que as interpretações cristãs do universo exploram e

desenvolvem” (ver Personal  Knowledge, p. 285). 
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ANEXO

O  estudo  do  homem: uma revisão sumária

CAPÍTULO I - CONHECER-NOS A NÓS PRÓPRIOS

O  conhecer  tácito  é  o  princípio  dominante  de  todo  o  conhecimento  ...

Polanyi começa por abordar o conhecimento tácito e refuta que lhe falte o carácter

público e objectivo do conhecimento formal ou explícito. O conhecer formal implica sempre um

conhecer tácito, e é sempre por via tácita que podemos reconhecer o nosso conhecimento

como verdadeiro. 

Polanyi nega que a participação de quem conhece na conformação do conhecimento

invalide esse conhecimento, embora admita que possa prejudicar a sua objectividade, e

reconhece que o conhecer tácito é o princípio dominante de todo o conhecimento, e que a sua

rejeição envolveria automaticamente a rejeição de todo e qualquer conhecimento. Mais: em

todos os níveis mentais, não são as funções das operações lógicas articuladas que são

decisivas, mas antes os poderes tácitos e não articulados da mente. 

A  ciência  moderna  renunciou  a  toda  a  intenção  de  compreender  a  natureza  escondida  das  coisas  ...

Polanyi revolta-se contra a visão dominante da ciência, objectivista e puramente

empírica, que, recorda, “tem trabalhado activamente para eliminar qualquer procura por uma

compreensão que inclua as implicações metafísicas de tactear uma realidade por detrás de

uma tela de aparências”. 

A ciência moderna terá renunciado a toda a intenção de compreender a natureza

escondida das coisas, e Polanyi condena tal esforço como sendo vago, enganador e

completamente não científico, recusando uma posição empiricista: “concordo que o processo
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de compreensão conduz para além ‒ na realidade muito para além ‒ daquilo que um empirismo

estrito considera como o domínio legítimo do conhecimento; mas eu rejeito tal empirismo”. O

reconhecimento da compreensão como uma forma válida de conhecer tem enormes e

profundas implicações e “levar-nos-á longe na libertação deste despotismo violento e

ineficiente”. 

Compreender  através  de  reorganizações  mentais  criativas,  pelas  quais  se  fazem  novas  descobertas  ...

Compreender, o resultado de conhecer, que por sua vez é uma actividade, implica

sempre desempenhos tácitos, que usam mecanismos integradores por  reorganização mental,

mecanismos que Polanyi encontra como de uma grande generalidade e âmbito de aplicação:

“esta reorganização é ela própria, regra geral, um desempenho tácito, semelhante àquele pelo

qual nós ganhamos controlo intelectual sobre os nossos arredores ao nível pré-verbal, e

também relacionada com o processo de reorganização criativa pelo qual as novas descobertas

são feitas”. Ora, “sendo o conhecimento explícito dependente em ultima análise de

mecanismos tácitos de conhecer, só este coeficiente pessoal pode dar significado e convicção

às nossas afirmações explícitas”. 

Um  conhecimento  estritamente  impessoal  é  afinal  contraditório  e  sem  sentido  ...

Conhecer tácito e conhecer articulado, formal ou explicito, não são duas formas

alternativas de conhecer, mas dois níveis com diferentes estruturas lógicas, sendo que um (o

explicito ou formal) envolve sempre mecanismos do outro tipo (tácito), sem os quais não se

poderia articular. Logo, “a participação de quem conhece no conformar do seu próprio

conhecimento, que até aqui tinha sido tolerado apenas como uma falha ‒ uma limitação a ser

eliminada do perfeito conhecimento - é agora reconhecida como o verdadeiro guia e mestre

dos nossos poderes cognitivos”. E conclui que “o ideal de um conhecimento consubstanciado
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em indicações estritamente impessoais parece agora auto contraditório, sem sentido,

vulnerável ao ridículo”. 

No final desta secção remete para a obra anterior Personal  Knowledge, onde considera

ter aí mostrado que a capacidade das nossas mentes para estabelecer contacto com realidade,

e a paixão intelectual que nos empurra para esse contacto, são sempre suficientes para guiar o

nosso julgamento pessoal, o qual consegue assim atingir toda a verdade, no âmbito da nossa

vocação particular. Adiante, no segundo capítulo, Polanyi retomará esta questão central da

vocação do homem.

Um  continuo,  das  ciências  da  natureza  ao  próprio  homem  ...

Ainda no primeiro capitulo, Polanyi adianta “poder incluir numa única concepção de

conhecer, continuamente variável, os processos de aquisição do conhecimento, tal como

compreendidos pelas ciências naturais, e o conhecimento do próprio homem”. Mas conhecer o

homem implica também “reconhecer e tratar os seus julgamentos morais, e todos os outros

julgamentos culturais pelos quais o homem participa na vida da sociedade”. 

Ora a mente de um homem apenas pode ser conhecida compreensivamente,

habitando nos particulares não especificáveis das suas manifestações externas. Para aí chegar

Polanyi baseia-se na estrutura tácita do conhecer, que é central à compreensão e descoberta

do sentido ou significado das coisas, conforme a sua teoria do conhecer pessoal: a apreensão

subsidiária de particulares e a apreensão focal do todo compreensivo, e o papel do nosso

corpo na interface sensorial e perceptiva dos processos cognitivos que integram o conhecer

pessoal. 

Conhecer  é  descobrir  o  sentido  de  uma  realidade  escondida  ...

A descoberta é a procura do significado ou do sentido, uma procura da realidade

escondida através de actos de conhecer. Mas “só se pode descobrir algo que já lá estava,

»«wp 90 (2009)

93



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

pronto para ser descoberto”: para uma mente alerta, o que parece não inteligível representa um

problema, e agita a possibilidade da descoberta. Uma compreensão apaixonada (motivada

pela paixão intelectual) aprecia necessariamente a perfeição daquilo que compreende, como

revelado pelo ápice emocional que acompanha uma descoberta.

Dos  factos  para  os  valores,  da  observação  para  os  valores,  da  ciência  para  as  artes,  sempre  com  os

mesmos  mecanismos  de  conhecer  ...

Polanyi encontra uma transição contínua indo da observação para a valoração ,

mesmo dentro da própria ciência, e sem dúvida mesmo dentro das ciências exactas. Até a

física, “embora baseada na observação, confia pesadamente num sentido intelectual da

beleza”. Essa continuidade, indo dos factos e das coisas para os valores, e da ciência para as

artes, baseia-se no facto de os mesmos poderes de compreensão controlarem igualmente

ambos os domínios, e isso resulta do papel central da paixão intelectual como motivo director

da compreensão e da descoberta.

Polanyi conclui o capítulo á volta desta visão integradora e em continuo de todo o

universo do saber, indo da matemática á musica, sempre com base nos mesmos mecanismos

de conhecer e descobrir: se “a música é um complexo de sons construídos pela alegria de os

compreender”, então “a matemática é música conceptual e a música é matemática sensorial”.

CAPÍTULO II - A VOCAÇÃO DO HOMEM

Integrar  a  responsabilidade  do  homem  pelas  decisões  morais  e  obrigações  cívicas  ...

Na segunda lição (segundo capítulo) Polanyi mostra que os mecanismos de

conhecimento que foram estabelecidos e analisados em Personal  Knowledge se podem agora

estender ao estudo dos seres vivos e, em especial, ao estudo do homem, em toda a sua ampla

gama de manifestações. A extensão da teoria do conhecimento pessoal (na natureza) ao
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conhecimento do próprio homem obriga a reconhecer e integrar o papel da responsabilidade do

homem nas suas escolhas e decisões, “sob um firmamento de obrigações universais” a que

está sujeito. Ou seja, estudar o homem, conhecer e compreender o homem, implica considerar

as suas obrigações morais e as suas responsabilidades cívicas, algo que a tradição positivista

e objectivista da ciência tenta evitar (dado considerar isso como subjectivo, não objectivo e

impróprio para o conhecimento cientifico). Polanyi mostra que o seu modelo de conhecimento

pessoal não só pode integrar harmoniosamente essas componentes, como inclusive exige

essa mesma integração. 

O  mesmo  modelo,  suavemente,  das  ciências  da  natureza  á  fronteira  da  história  ...

Ou seja, o mesmo modelo de conhecer pessoal vai “suavemente” desde as ciências da

natureza até ás fronteiras do estudo do homem ‒ fronteiras que a filosofia de Polanyi deixa em

aberto (incluindo o estudo das questões religiosas, e portanto a teologia), mas em cujos níveis

mais elevados situa o conhecer da história, o conhecer de homens em sociedade, que “pelas

suas acções dramáticas tem influenciado o curso da trajectória e da convivência com os outros

homens”. 

A integração da história no mesmo modelo e estrutura de conhecer é importante para

Polanyi, não só para a universalidade reclamada para o seu modelo de conhecimento pessoal,

mas também para refutar as teses que advogam que as metodologias da historiografia são

radicalmente diferentes das metodologias das ciências, argumentando com as especificidades

dos respectivos objectos de estudo. Para Polanyi isso não é uma questão de diferenças

estruturais, mas sim uma questão de posicionamento num continuo com crescentes

envolvimentos da responsabilidade pessoal perante as obrigações morais do homem, homem

que habita um corpo humano cujo funcionamento no ultimo nível inferior é controlado por

mecanismos da física e da química. 
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Um modelo único de conhecimento pessoal abrangente de todas as áreas do

conhecimento, mesmo para além das áreas habitualmente consideradas como ao alcance da

ciência, evidencia a robustez da filosofia de Polanyi. 

Um  modelo  do  mundo  estruturado  por  camadas  e  com  as  interacções  entre  níveis  sucessivos  ...

Para isso Polanyi recorre sistematicamente a um modelo do mundo estruturado por

camadas, com ligações e interacções entre níveis sucessivos dessas camadas, uma análise

posteriormente retomada, revista e ampliada em vários artigos seus, mas especialmente no

capitulo dois (“Emergência”) da sua obra The  tacit  dimension. Analisando os mecanismos de

interacção mutua entre camadas sucessivas, partindo dos níveis inanimados (mais baixos) até

aos níveis mais altos da vida humana com pensamento, Polanyi estabelece a tal “continuidade

suave” do conhecimento entre as ciências da natureza, indo da física, ciência básica do

inanimado, para as múltiplas ciências da vida, e depois para as ciências que envolvem a

sentiência que os animais e o homem partilham, e ainda depois para as ciências que envolvem

o pensamento e a convivialidade entre os homens, seres pensantes por excelência. Á medida

que se sobe para os níveis superiores vamos, de modo crescente e progressivo, encontrando

novas oportunidades para o erro nas decisões, e responsabilidades associadas mais

exigentes, desde o erro ou falha da máquina, ao erro biológico de um ser vivo, até ao erro

especificamente humano de falhar nas suas responsabilidades morais e cívicas. A progressiva

integração desses níveis é assegurada pela aplicação recorrente do modelo do conhecimento

pessoal baseado no conhecer “de … para” e nas suas componentes subsidiária e focal. 

O  conhecer  de  um  todo  faz-se  sem  um  conhecimento  explicito  de  todos  os  seus  particulares  ...

Polanyi considera que as escolhas animais e humanas, nos vários níveis de realidade

e com crescentes conteúdos de complexidade, são sempre descobertas de sentido (meaning) e

portanto operam pelo mesmo mecanismo de conhecer: o sentido é atingido por um acto de
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compreensão, que consiste na fusão, na nossa consciência, da apreensão (não especificável)

de um conjunto subsidiário de particulares com a apreensão focal (explícita) do todo

compreensivo formado por esses particulares. 

A própria estrutura do conhecer pessoal apresenta uma estrutura a dois níveis, em que

o nível focal é um nível superior assente num nível inferior subsidiário, não especificável, de

particulares que apontam para o todo, dando-lhe sentido ou significado. Portanto o conhecer de

um todo faz-se sem um conhecimento completo (explicito) de todos os seus particulares. Pela

teoria do conhecimento pessoal, a descoberta do sentido é um sempre um acto pessoal

indissociável da participação do próprio corpo da pessoa, mas cuja objectividade é possível

atingir pela responsabilidade perante os valores que a guiam, uma responsabilidade fiduciária,

que no entanto não impede a oportunidade de errar.

Um  nível  superior  nunca  é  susceptível  de  completa  especificação  em  termos  do  nível  inferior  ...

A primeira secção da segunda lição introduziu a tese a desenvolver ao longo do

capitulo e as metas a alcançar, assim como mapeia a linha de argumento a urdir, relevando a

importância dos particulares não especificáveis na construção do conhecimento, e portanto da

descoberta, e portanto nas escolhas dos seres vivos em geral, e do homem em particular.

Na segunda secção do capítulo avança-se na exploração do referido modelo por

camadas ou níveis sucessivos da realidade, começando por dois níveis inferiores, ambos

inanimados: as máquinas e as peças, peças que formam as máquinas. Uma conclusão

importante é que um nível superior nunca é susceptível de completa especificação em termos

do nível inferior (o todo é mais do que as partes ou particulares). A finalidade ou os princípios

operacionais do nível superior (máquina, por exemplo) não são especificáveis ou dedutíveis a

partir do conhecimento, mesmo que exaustivo, dos seus particulares (todas as peças da

máquina, por exemplo). 
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A  engenharia  não  é  redutível  á  física  e  á  química  ...

Logo a engenharia, que trata dos princípios operacionais de realidades criadas pelo

homem, as quais envolvem particulares da natureza, não pode ser redutível á física e á

química, apesar destas controlarem esses particulares. Os princípios operacionais da

tecnologia de uma máquina não são deriváveis a partir da topografia física e química exaustiva

das peças da máquina, logo não é possível estabelecer o sentido de uma máquina apenas com

base nos seus particulares.

Mas uma máquina pode falhar (errar), sendo que tal erro resultará de uma falha dos

seus particulares. Apesar do todo não ser redutível aos particulares, o todo (nível superior)

depende do correcto funcionamento dos particulares (nível inferior).

Um  ser  vivo  não  se  reduz  á  física  e  á  química  ...

No passo seguinte Polanyi explora as operações “tipo máquina” nos seres vivos e,

aplicando os princípios anteriormente estabelecidos para os níveis inferiores inanimados,

rejeita o reducionismo na biologia: é impossível conhecer completamente um ser vivo apenas

com base na física e na química, apesar do correcto funcionamento do ser vivo depender de

mecanismos físicos e químicos. Mas conhecemos os seres vivos e os processos da vida por

actos pessoais de conhecer.

Apenas  a  interiorização  nos  pode  tornar  cientes  da  sentiência  de  um  animal  ...  

Num novo passo, Polanyi investiga um nível mais acima ‒ o nível dos animais activos

(incluindo o homem), com capacidade cognitiva, e com capacidade de aprendizagem. Começa

por recorrer à aprendizagem de um labirinto por um rato.

Estamos agora no nível da sentiência, da capacidade sensorial activa. Mas conhecer a

esse nível implica “habitar” interiormente (indwelling) o ser com sentiência : “Apenas a

interiorização nos pode tornar cientes da sentiência de um animal. Logo devemos todo o nosso

conhecimento da vida apetitiva e perceptiva dos animais aos nossos poderes de
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interiorização”, ou seja, uma vez mais, aos poderes tácitos de conhecer. Mas surge aqui uma

nova fonte potencial de erro, para além das falhas do funcionamento físico ou químico dos

mecanismos do animal e do mau funcionamento fisiológico da própria actividade sensorial: a

possibilidade do animal interpretar de forma errada a mensagem sensorial recebida ou

adquirida. 

Tradição  e  paixões  intelectuais  definem  a  mente  humana  ...

Subindo depois ao nível do homem, surge a capacidade do discurso (linguagem) e do

pensamento (o aparecimento da noosfera de Teilhard de Chardin, ideia que Polanyi também

suporta e defende). O dom da linguagem estende de forma única os mecanismos de

aprendizagem, e a educação passa a envolver mais do que o treino não especificável: passa a

incluir a tradição, num homem susceptível a paixões mentais e intelectuais. Estas

características únicas do homem definem a mente humana, um todo (entidade compreensiva)

no topo dos níveis da realidade. 

A vida espiritual baseia-se sempre em padrões que definem valores e que viabilizam o

julgamento, e a moral, mas que criam responsabilidades, mas também oportunidades para

novos erros ou falhas, dado que uma escolha válida do homem só pode ser feita pela

subordinação ao seu próprio sentido de responsabilidade. 

Os  pressupostos  da  responsabilidade  humana  e  de  uma  sociedade  livre  ...

Uma decisão, que por si é uma descoberta, e portanto uma forma de conhecer, terá

sempre um coeficiente tácito e pessoal, baseando-se em particulares subsidiários, em geral

não especificáveis, mas que agora incluem valores morais e tradição espiritual (incluindo os

valores religiosos). À escala das operações intelectuais e espirituais da mente humana, os

mesmos modelos continuam a ser válidos: “Quer o julgamento seja exercido pelo cientista

investigador que escolhe um reagente para o teste seguinte; ou por um escultor que ajusta seu
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cinzel para a pancada seguinte; ou por um juiz que pondera entre precedentes contraditórios;

ou por um novo crente que hesita em ajoelhar - há sempre uma faixa de discrição aberta para a

escolha”.

Depois de estender os mecanismos tácitos de conhecer a natureza e as coisas (já

antes explorados em Personal  Knowledge), Polanyi estende a mesma epistemologia do

conhecimento pessoal ao conhecer dos seres vivos e á compreensão completa do homem e

dos outros homens. Em todos os casos sob a mesma responsabilidade fiduciária que obriga

cada homem a um esforço de conhecer, descobrir, escolher em resposta ás suas paixões

mentais. “Tais são os pressupostos da responsabilidade humana e de uma sociedade livre “,

admitindo-se a vulnerabilidade do homem ao erro (tal como já existia na engenharia): “As

operações potenciais de um nível superior são na realidade actualizadas pela sua incorporação

em níveis inferiores, o que as torna vulneráveis à falha ou erro”.

Decidir  envolve  mecanismos  simultaneamente  pessoais  e  sociais  ...

Como a mente humana só existe dentro de uma estrutura conceptual articulada

fornecida pela sociedade, então a sociedade tanto promove o pensamento como por sua vez é

controlada pelo pensamento. Logo a responsabilidade por cada decisão mental importante é

em parte uma responsabilidade social, que tanto afecta, como por sua vez é afectada, pela

estrutura conceptual existente. Decidir envolve mecanismos simultaneamente pessoais e

sociais, na medida em que cada um tem que confiar nos outros para tudo aquilo que não sabe

‒ um mecanismo em tudo semelhante ao da ciência. É neste universo de intrincadas relações e

responsabilidades pessoais que o homem habita o mundo, com a oportunidade de o habitar de

forma cada vez mais “confortável” e a responsabilidade de para tal contribuir: mas “estas

circunstâncias oferecem-nos oportunidades para o puro pensamento ‒ oportunidades limitadas

e cheios de armadilhas - mas que mesmo assim, são oportunidades, e que são nossas: somos

responsáveis por as usar ou por as negligenciar”.
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CAPÌTULO  III - COMPREENDER A HISTÓRIA

Não  é  então  possível  descriminar  a  história  relativamente  ás  ciências  naturais  ...

Na terceira lição (ou capítulo) Polanyi mostra sucessivamente que, se todo o

conhecimento se baseia na compreensão, e se essa compreensão é do mesmo tipo em todos

os níveis, então não é possível descriminar a história relativamente ás ciências naturais com

base em qualquer um dos três argumentos distintivos que têm sido habitualmente invocados:

(1) que os historiadores estudam acções, mais do que meros eventos (a psicologia animal é

um contra exemplo, dentro das ciências da natureza) , e (2) que avaliam essas acções de

acordo com padrões que julgam apropriados (na realidade nas ciências também estão

envolvidos julgamentos morais do mesmo tipo), e (3) que o fazem re-vivendo as acções do seu

sujeito (mas o habitar interiormente é um dos alicerces do próprio conhecimento pessoal em

toda a sua muito extensa gama de aplicação). 

Polanyi rejeita que os historiadores recorram a um tipo especial de compreensão e

argumenta que “todas as características distintivas do método do historiador emergem por

contínuas modificações progressivas dos métodos usados pela ciência”. Há uma continuidade,

desde a compreensão da natureza inanimada, das máquinas, dos seres vivos vegetativos, dos

seres vivos com sentiência, do homem como ser vivo, até ao homem como ser responsável

possuidor de mente. Logo “as características específicas da historiografia emergem pela

continuação de um desenvolvimento largamente já prefigurado dentro das ciências naturais”. 

A  observação  do  outro  homem  transforma-se  num  encontro  entre  homens,  pessoas  responsáveis  com

padrões  aceites  ...

Este continuo integrador de conhecimento, unificado pelos mecanismos do

conhecimento pessoal e pelo modelo de uma realidade estratificada em camadas ou níveis de
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crescente complexidade, intimidade e convivialidade, assim como de crescente participação

pessoal do ser no próprio processo de conhecer (o tal coeficiente tácito e pessoal), é uma das

marcas da filosofia de Polanyi, que fala em “uma sucessão de níveis compreensivos, á maneira

de caixas chinesas, com a vida puramente mental do homem a englobar todos os outros

níveis.”.  

Este último nível constitui para Polanyi “a forma distintiva da existência do homem,

evocado pelas suas paixões intelectuais, a partir do terreno de uma herança cultural: uma vida

de pensamento, dobrada na busca da verdade e em outros modos de excelência ligadas com a

verdade”. É nesse plano que o historiador “está condenado a avaliar os sujeitos que são

objecto da sua análise, com as limitações impostas pela sua circunstancia local e pelo seu

julgamento pessoal, com limitações similares aos dos homens objecto do seu estudo”. 

Chegado a esse ponto, a observação do outro homem transforma-se num encontro

entre homens, pessoas responsáveis com padrões aceites.

A  história  dramática  no  fim  de  uma  fileira  de  ciências  de  crescente  intimidade  e  de  delicada

complexidade  ...

O estudo dos dramas históricos, “que representam a aproximação mais íntima ás

decisões responsáveis do homem”, e que para Polanyi constituem o cerne do conhecimento

histórico, é motivado pela mesma paixão intelectual por compreender que motiva o cientista.

Daqui a “ posição peculiar da história dramática no fim de uma fileira de ciências de crescente

intimidade, e de delicada complexidade, contudo em contraposição a todos eles por uma

participação excepcionalmente vigorosa e subtil do seu objecto”.

Entretanto Polanyi analisa as três falácias da análise histórica: a falácia racionalista

(aplicar os próprios padrões do historiador ao objecto em estudo), a falácia do historicismo

(analisar apenas e exclusivamente segundo os supostos padrões da altura) e a falácia

determinística (a história unicamente determinada por impulsos, do poder e do lucro). 

»«wp 90 (2009)
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                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

A filosofia de Polanyi permite-lhe formular uma alternativa “equilibrada” e esquivar-se

ás falácias: “o historiador verá cada pessoa histórica como necessariamente dependente de

aceitar um meio cultural dado, e em agarrar oportunidades acidentais que nunca estão livres de

tentações”.

»«wp 90 (2009)
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