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THE TACIT DIMENSION E MICHAEL POLANYI: 

UMA INTIMAÇÃO PESSOAL

Eduardo Beira

1

M. Polanyi (datas) foi um dos grandes pensadores do século XX, com uma posição na

altura heterodoxa e inovadora, fora das correntes e escolas de filosofia então

dominantes, mas cuja importância e influencia actual é cada vez maior, e cujas ideias

conhecem hoje uma enorme influencia nas mais diversas áreas do saber e da ciência.

Cientista de nomeada, doutorado em medicina e em química, foi um dos pais da

física química, em especial através das suas contribuições fundamentais para a teoria

atómica da absorção e para a compreensão da catálise heterogénea (que seria

depois uma das grandes novidades da química industrial e da engenharia química no

século XX).  Três dos seus alunos e discípulos (Melvin Calvin, Eugene Wigner e John

Polanyi), foram agraciados com o prémio Nobel, caso porventura único.

Para além de cientista de nomeada, Polanyi foi um homem do seu século, que viveu e

atravessou todos os dilacerantes confrontos e angustias ideológicas e existenciais que

o caracterizaram a sua primeira metade. A sua filosofia teve, e continua a ter, grandes

grandes implicações para a epistemologia, pretendendo ir para alem do paradigma

critico e racionalista dominante, e por isso Polanyi considerou a sua filosofia “post-

critica”. A sua teoria do conhecimento baseia-se em que todo o conhecimento é

pessoal, com a participação indispensável do ser pensante, e que mesmo o chamado

conhecer explicito (ou formal, ou especificavel) se baseia sempre em mecanismos

tácitos e pessoais. 
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A sua análise do conhecer tácito conhece tem hoje em dia grandes repercussões,

desde as ciências naturais, á engenharia, e ás ciências sociais e humanas. A sua ideia

de conhecer tácito tem sido muitas vezes pervertida e mal usada – seja como for

poucas ideias baseadas numa filosofia do conhecimento conheceram ou conhecem

um impacto e ramificações tão grandes como a sua  teorização do conhecer tácito.

Note-se que para Polanyi conhecer é um acto (uma actividade, não algo externo ao

ser), cujo resultado não é o conhecimento, mas sim a compreensão e a descoberta.

Conhecimento é, para Polanyi, o acto de conhecer.

2

The Tacit Dimension (a) foi o ultimo livro que Michael Polanyi publicou como autor

único. Em 1966 Michael Polanyi tinha então mais de oitenta anos de idade, e estava

cerca de trinta anos depois de ter progressivamente abandonado as lides da química-

fisica e de se ter embrenhado nos domínios da filosofia e das ciências sociais. Antes de

falecer (em 1976) Polanyi veria ainda publicado Meaning (b), em co-autoria com

Harry Prosch, uma ultima obra sua, menos conhecida, e que inclusive tem suscitado

alguma polémica. Prosch viria a escrever uma das análises mais importantes da

filosofia de Polanyi (c).

Como é habitual em Polanyi, as introduções dos seus livros são curtas, mas relevantes.

Recorda-se o caso de Personal Knowledge, a sua obra mais importante: as duas

páginas do prefácio á primeira edição (1958) (d) constituem uma síntese clara dos

objectivos da obra e da sua visão do coeficiente pessoal como uma componente

vital de todo o conhecimento. Para uma edição  posterior (de 1964) (e) Polanyi

escreveu um novo prefácio que constitui um importante manifesto da sua filosofia, e

que se tornou por si numa referencia (f).

Na introdução a The tacit dimension, Polanyi contextualiza a obra, traça as suas

origens e classifica-a como um “bom sumario” da sua posição, tendo em
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consideração os múltiplos desenvolvimentos que foi publicando desde a primeira

edição de Personal Knowledge (em 1958), e ainda as contribuições posteriores a The

study of man (1959) (g), uma “pequena obra” (nas suas próprias palavras) que Polanyi

considera como uma teoria da historiografia suplementar, uma extensão da teoria do

conhecimento pessoal desenvolvida na sua obra anterior.

The tacit dimension pode ler-se como uma síntese (quase) final do pensamento de

Polanyi, mesmo como um testamento intelectual, que desagua no conceito de uma

“sociedade de exploradores”, seres humanos livres, mas confrontados com a sua

própria responsabilidade, integrada num conhecimento (basicamente tácito) anterior

e colectivo, emergente da tradição cultural em que aconteceu inserir-se e crescer. 

Uma “sociedade de exploradores” construída sobre a emergência do homem (e da

“noosfera”, uma ideia de Teillard de Chardin (h), que Polanyi adoptou e partilhou),

assente numa evolução estruturada por camadas com diferenças qualitativas entre

níveis sucessivos. 

3

The tacit dimension resulta das Terry Lectures de 1962/63 – tal como Personal

Knowledge resultou de uma elaboração de vários anos na sequência das Gilfford

Lectures de 1951/52.

As Terry Lectures, na Universidade de Yale (USA), resultam de uma doação feita em

1905 por  Dwight Harrington Terry, de Bridgeport (Connecticut), e constituem um dos

eventos anuais mais prestigiados de Yale, desde que se iniciaram em 1923. As Terry

Lectures desafiam académicos proeminentes nos domínios da religião, ciências e

filosofia a elaborarem sobre as implicações da ciência e da filosofia na religião, e da

religião sobre a vida quotidiana do homem. O objectivo do promotor era não

propriamente a promoção da descoberta e da investigação científica, mas antes a

assimilação ou integração das descobertas e desenvolvimentos da ciência e da
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filosofia sobre a vivência da religião: o promotor acreditava que uma religião

influenciada por tais desenvolvimentos seria uma religião estimulante de esforços

inteligentes para a melhoria das condições humanas e para o seu avanço em termos

de carácter, contribuindo para promover a felicidade sobre a terra.

No ano anterior a Polanyi, o convidado das Terry Lectures foi Norber Wiener, o homem

da ciberbérica, que falou sobre “The philosopher before symbols”, depois de Paul

Rincouer já ter tratado das relações entre Freud e a filosofia no ano anterior. Dois anos

antes, Margaret Mead falara das “continuidades na evolução cultural”. 

O titulo original das conferencias de Polanyi foi “Man and thought: a simbyosis”. Esse

título foi  posteriormente modificado para The tacit dimension.

Por sua vez, as Gilfford Lectures foram estabelecidas na Escócia, em 1885, por  um

jurista, Adam Lord Gilford, para promover o “conhecimento de Deus”, numa visão

ampla e naturalista. Desde 1888 que as conferencias das Gilfford Lectures se

distribuiem pelas  universidades escocesas de Aberdeen, Edinburgo, Glasgow, e St.

Andrews, sendo uma das iniciativas académicas mais prestigiadas nos domínios da

filosofia, ciência e teologia. Serão a iniciativa transatlântica correspondente ás

referidas Terry Lectures, de Yale. 

As Gilfford Lectures de 1951-52 foram da responsabilidade de Michael Polanyi e

decorreram na Universidade de Aberdeen, dando depois origem ao processo que

culminou com a publicação de Personal Knowledge. Nas edições imediatamente

anteriores e posteriores das Gilfford Lectures aparecem os nomes de Gabriel Marcel,

Paul Tillich, Raymond Aron e Anna Arendt.

Mas também The study of man resultou de um convite a Polanyi por uma iniciativa do

mesmo tipo: as The Lindsay Memorial Lectures, que em 1958 decorreram no (então)

University College of North Staffordshire. 

Ou seja, a trilogia final dos livros de Polanyi teve a sua origem em convites para

conferencias baseadas em legados – o que fala da sua importância, e da importância

da tradição na promoção da descoberta, uma ideia certamente agradável para

Polanyi.
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4

The tacit dimension será o livro mais citado de Polanyi. mesmo mais citado do que a

sua obra fundamental, Personal Knowledge. O Google Scholar registava mais de dez

mil citações para The tacit dimension, contra cerca de 9400 para Personal Knowledge

(i).

Apesar do conhecimento pessoal baseado numa estrutura assente no conhecimento

tácito ter já sido profundamente discutido ao longo do texto de Personal Knowledge,

acontece que The tacit dimension é a única obra de Polanyi em que aparece a

palavra magica (tácito) no título, palavra essa que nos dias de hoje tem conhecido

uma crescente popularidade e actualidade nos meios académicos, em especial nos

domínios relacionados com a questão do conhecimento, pessoal ou organizacional. 

A onda da gestão do conhecimento (knowledge management) no final do século XX,

terá contribuído para a maior popularidade desta obra de Polanyi, mais de cinquenta

anos depois da publicação inicial de Personal Knowledge – um tributo raro á força e

profundidade do pensamento de Polanyi, um reconhecimento excepcional do

impacto também excepcional do seu pensamento nas múltiplas áreas do saber que

partilham as actividades de conhecer, descobrir, compreender. 

É verdade que alguns que citam Polanyi a propósito do conhecer tácito nem sempre

o terão lido com cuidado –  o caso de Nonaka (j) sendo porventura um desses casos

mais notórios. 

A actualidade de The tacit dimension pode-se avaliar pela recente publicação de

uma nova edição em língua inglesa, em 2009, uma vez mais da responsabilidade da

University of Chicago Press. Esta edição reproduz (fac-simile) a edição original de 1966,

com uma introdução de Amartya Sen (k).
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5

Na filosofia de Polanyi, conhecer faz-se por interiorização, por mecanismos

integradores e de reorganização na mente de quem conhece. Conhecer

(compreender) a mente do outro implica ser de algum modo capaz de viver

(partilhar) aquilo que o outro vive ou viveu. Compreender uma mente terceira passa

assim por processo intimo de partilha de ideias. Ora traduzir um pensador como

Polanyi implica essa intimidade, obriga a interiorizar (“indwelling”) os seus processos de

exploração das ideias e as competências associadas - um desafio pessoal, uma

interpelação a que procuramos responder. Polanyi chamar-lhe-ia porventura uma

chamada, uma “intimation” pessoal. 

Traduzir Polanyi tem sido um exercício de vida estimulante – e certamente não isento

de dificuldades. Será porventura considerado como um atrevimento, dado que não

trabalhamos habitualmente na área académica da filosofia. Mas a obra de Polanyi

estava por traduzir para português, uma intimação importante para o projecto que

iniciamos. Valerá a pena? A pergunta será simultaneamente patética e pertinente.

Patética porque a importância do pensamento de Polanyi o justifica por si, ainda por

cima numa das línguas mais faladas do mundo. Pertinente porque no actual mundo

académico, especialmente nos meios científicos e técnicos, a tradução parece ser

considerada uma actividade menos nobre, menos inovadora e menos original.

Publicar em língua inglesa parece tornar-se uma obsessão – basta ver como publicar

em língua portuguesa é sistematicamente “penalizado” pelos instrumentos de

avaliação que tendem hoje em dia a vigorar na academia portuguesa.  

Adoptou-se um arranjo gráfico que pretende facilitar a leitura, ajudando a ultrapassar

o caracter denso e formalmente pouco estruturado da obra, em especial a ausência

de subtítulos ou secções dentro dos capítulos. Evidenciaram-se lateralmente partes

julgadas relevantes do texto e adicionaram-se também as notas do texto original junto

ao ponto de citação (sem prejuízo de se ter mantido o capítulo de notas finais, tal
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como no original). Adicionaram-se também algumas notas de tradução, no sentido de

clarificar a intenção original do autor. 

É nossa convicção que as notas 6 e 7 do texto original estão trocadas, considerando

os respectivos conteúdos e o contexto de citação. Apesar de em todas as reedições

da obra terem sido mantidas, optamos por fazer a troca. Julgamos que o facto das

reedições terem sido feitas por “fac simile” (inclusive a reedição de 2009) terá

porventura contribuído para que a troca não tenha sido detectada.

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, Dezembro de 2010

Notas:

(a) Polanyi, M., The tacit dimension, Doubleday, 1966
(b) Polanyi, M. e H. Prosch, Meaning, University of Chicago Press, 1977
(c) Prosch, H., Michael Polanyi. A critical exposition, State University of New York

Press, 1986
(d) Polanyi, M., Personal Knowledge. Towards a post-critical philosophy, University of

Chicago Press, 1958
(e) Polanyi, M., Personal Knowledge. Towards a post-critical philosophy, Harper &

Row, 1964
(f) Ambos os textos, assim várias partes de Personal Knowledge aparecem

traduzidos em Beira, E., “Michael Polanyi (1958): Conhecer pessoal”, Working
papers WP86 (2009), disponível em www.dsi.uminho.pt/ebeira .

(g) Polanyi, M., The study of man, Routledge & K Paul, 1959.  
(h) Chardin, T., Le phénomene humain, Editions du Seuil, 1959.
(i) Ver Beira, E., “Michael Polanyi, fifty years later: a bibliometric approach,

contrasting ISI WoS and Google Scholar.”, Working Paper WP102 (2010)
(j) O principal livro de livro de Nonaka (e Takeuchi) é The knowledge creating

company (Oxford University Press, 1995), sendo também muito popular o artigo
publicado na  Harvard Business Review (1991) com o titulo homónimo.
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(k) Polanyi, M., The tacit dimension, University of Chicago Press, 2009 (introdução
de Amartya Sen).
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A DIMENSÃO TÁCITA
Michael Polanyi

Tradução

Eduardo Beira
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INTRODUÇÃO

Este livro é um relatório intercalar sobre uma inquirição iniciada há mais de vinte anos. As
minhas ideias conheceram em primeiro lugar uma forma sistemática em 1946, no livro
Science, Faith and Society. Considerei aí a ciência como uma variante da percepção
sensorial e desenvolvi essa visão em três lições sobre “ciência e realidade”, “autoridade e
consciência” e “dedicação ou servidão”. Mas nas minhas Gifford Lectures (Aberdeen, 1951-
52) expandi muito mais estes temas, incluindo toda a gama de conhecimento ligado á vida
dos animais e dos homens. O resultado foi Personal Knowledge (1958), suplementado por
uma teoria da historiografia num pequeno livro, The Study of Man (1959). Desde então
tenho continuado esta inquirição e publiquei cerca de vinte ensaios (listados na secção sobre
bibliografia relacionada), assim como uma colecção de escritos não publicados.
O presente volume é o primeiro registo na forma de livro com o trabalho feito durante os
últimos nove anos. O atraso deve-se á esperança e ao medo. O engodo da próxima curva
atrás da qual podem aparecer novas vistas parece distrair-nos do trabalho de balanço, e o
efeito desta distracção é reforçada pela ansiedade de que as nossas teorias podem ser
derrotadas na próxima volta do caminho. 
Demorei três anos até me sentir seguro que a minha resposta ao Meno, nas Terry Lectures,
estava correcta. Tratei isso, para a minha satisfação, no ensaio "The Creative Imagination",
publicado no Chemical Engineering News (Vol. 44 [1966], No. 17) (*). Também agora parece
que o que disse nas Terry Lectures acerca da nossa capacidade para identificar e prosseguir
problemas tinha sido há muito dito em Science, Faith and Society. Para além disso a minha
sugestão hesitante nas Terry Lectures, segundao a qual o conhecer tácito é o modo como
temos consciência de processos neurais em termos dos objectos percebidos, foi consolidada
no meu ensaio "The Structure of Consciousness", recentemente publicado em Brain (Vol. 88
[3965], Part IV, pp. 799-810).
As Terry Lectures de 1962 constituíram um bom sumário da minha posição. O texto das
lições um e dois foram mantidos virtualmente sem alterações. Manteve-se no essencial a
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abertura e o fecho da lição três, mas reformulou-se a sua ligação pela inserção de um
tratamento mais detalhado da prossecução da ciência na sociedade.
Revendo o conteúdo destas paginas a partir da posição a que cheguei há oito anos atrás em
Personal Knowledge e em The Study of Man, vejo que, trabalhando a estrutura do conhecer
tácito, se reduziu a minha dependência de um compromisso necessário. Essa estrutura
mostra que todos os pensamentos contêm componentes de que estamos subsidiariamente
cientes do seu conteúdo focal, e que todo o pensamento habita nos seus subsidiários, como
se fizessem parte do nosso corpo. Logo pensar não é só necessariamente intencional, como
Bretano ensinou: está também necessariamente afectado pelas raízes que consubstancia.
Tem uma estrutura “de ... para”.
 Várias operações baseadas nesta estrutura provaram que é uma representação reveladora
e rica do pensamento. Parece óbvio a essa luz o facto de ser impossível dar conta da
natureza e da justificação do conhecimento por uma série de operações estritamente
explicitas, sem invocar formas mais profundas de compromissos. E algo mais aparece aqui à
vista, que se prende com o pólo oposto ao pensamento explicito do existencialismo. Como os
subsidiários são usados tal como usamos o nosso corpo, qualquer novo pensamento é visto
como um compromisso existencial.
 Temos portanto um modelo conveniente em que podemos representar todas as principais
acções existenciais sem tocar nas grandes questões do destino do homem. Mostrarei, por
exemplo, que quando a originalidade cria novos valores, cria-os tacitamente, por implicação.
Não podemos escolher explicitamente um conjunto de novos valores, mas devemo-nos
submeter a eles, pelo simples facto do próprio acto de os criar ou adoptar.
 Mostrei que são absurdas todas as tentativa para evitar a responsabilidade de conformar
as crenças que aceitamos como verdade; mas prova-se agora também ser absurda a
pretensão existencialista de escolher as nossas próprias crenças a partir do zero. O
pensamento apenas pode viver com os fundamentos que adoptarmos ao serviço de uma
realidade a que nos submetemos.

Center for Advanced Studies 
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Weslcyan University 
Abril, 1966

(*) Este ensaio foi escrito para a reunião do Study Group on Foundations of Cultural Unity,
realizado no Bowdoin College, em Agosto de 1965, e será também publicado nas suas actas
"Toward a Unity of Knowledge" (Psychological Issues, em publicação) (a) .
(a) Na realidade foi publicado em 1969, com o titulo “The creative imagination”, integrado
num numero tematico da Psychological Issues com o titulo “Toward a unit of knowledgre”,
tal como anunciado por Polanyi. O volume foi editado por Marjoree Green e publicado pela
International University Press Inc., com mais de 300 páginas. A referencia ao artigo de
Polanyi é Psychol. Isues, 1969, VI (2), 53-91.
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1. CONHECER TÀCITO

Alguns saberão que me dediquei á filosofia depois de  uma carreira como um cientista.
Gostaria de explicar o que é que procurava com essa mudança, porque explica também o
objectivo geral que esta lição pretende introduzir.

Encontrei-me em primeiro lugar com as questões de filosofia quando me debati com a
ideologia soviética sob Estaline, que negava uma justificação á prossecução da ciência.
Recordo uma conversa que tive com Bukarine, em Moscovo de 1935. Embora estivesse já
em queda e fosse executado três anos mais tarde, era ainda um teórico importante do
partido comunista. Quando lhe perguntei sobre a prossecução da ciência pura na Rússia
Soviética, respondeu que a ciência pura era um sintoma mórbido de uma sociedade de
classes; sob o socialismo desapareceria a concepção de ciência levada a cabo por sua própria
causa, porque os interesses dos cientistas se virariam espontaneamente para problemas do
plano quinquenal corrente.

Chocou-me o facto de que esta negação da própria existência do pensamento científico
independente viesse de uma teoria socialista que derivava o seu tremendo poder persuasivo
da sua própria reivindicação à certeza científica. A visão científica parece ter produzido uma
concepção mecânica do homem e da história, em que não havia lugar para a própria ciência.
Esta concepção negou completamente qualquer poder intrínseco ao pensamento e também
negou qualquer fundamento para reivindicar a liberdade de pensamento.

Também vi que esta auto-emulação da mente era motivada por poderosos motivos morais.
O curso mecânico da história era trazer a justiça universal. O cepticismo científico confiaria
apenas na necessidade material para atingir a fraternidade universal. O cepticismo e o
utopismo tinham-se fundido num novo fanatismo céptico.

Pareceu-me que toda a nossa civilização estava atravessada pela dissonância entre uma
extrema lucidez crítica e uma intensa consciência moral, e que esta combinação tinha
gerado tanto as secretivas revoluções modernas como a tormenta da duvida do homem
moderno fora dos movimentos revolucionários. Por isso resolvi inquirir sobre as raízes dessa
circunstância.
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A minha procura conduziu-me a uma nova ideia do conhecimento humano, de onde parece
emergir uma visão harmoniosa do pensamento e da existência, enraizada no universo.

Reconsiderarei o conhecimento humano a partir do facto de que nós conhecemos mais do
que conseguimos dizer. Este facto parece  óbvio; mas não é fácil dizer exactamente o que é
que significa. Tomemos um exemplo. Conhecemos a cara de uma pessoa, e podemos
reconhecê-la entre mil, certamente mesmo entre um milhão. Contudo geralmente não
podemos dizer como é que reconhecemos uma cara que conhecemos. Logo a maioria do
conhecimento não se pode exprimir por palavras. A polícia introduziu recentemente um
método pelo qual podemos comunicar muito deste conhecimento. Criaram uma grande
colecção de retratos com uma variedade de narizes, bocas, e outras características. Destes a
testemunha selecciona os particulares da face que conhece, e essas partes podem então ser
reunidas para dar forma a uma face razoavelmente semelhante. Isto sugere que podemos
comunicar, apesar de tudo, o nosso conhecimento de uma fisionomia, desde que tenhamos
meios adequados para o expressar. Mas a aplicação do método da polícia não altera o facto
de que antes nós sabíamos mais do que conseguíamos dizer naquele momento. Para além
disso, só podemos usar o método da polícia se se souber combinar as características que
recordamos com as da colecção, e não sabemos dizer como é que o fazemos. Este acto de
comunicação mostra um conhecimento que não podemos dizer.
Há muitos outros exemplos de reconhecimento de uma fisionomia característica - alguns
comuns, outro mais técnicos - que têm a mesma estrutura que a identificação de uma
pessoa. Reconhecemos o humor de uma face humana, sem poder dizer, excepto de uma
forma muito vaga, por que sinais é que a conhecemos. Nas universidades fazem-se grandes
esforços com aulas práticas para ensinar aos estudantes como identificar casos de doenças e
espécimen de rochas, de plantas e de animais. Todas as ciências descritivas estudam
fisionomias que não podem ser inteiramente descritas por palavras, nem mesmo por
imagens.

Mas não se poderá arguir, uma vez mais, que a possibilidade de se ensinar essas
aparências através de exercícios práticos demonstra que realmente podemos exprimir o
nosso conhecimento sobre elas? A resposta é que o podemos fazer, mas só confiando na
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cooperação inteligente do aluno para apanhar o significado da demonstração. Certamente,
toda a definição de uma palavra que denota uma coisa externa deve, em ultima instancia,
confiar no apontar para tal coisa. Esta denominação que aponta é chamada “uma definição
ostensiva”; e esta expressão filosófica esconde um hiato a ser ultrapassado por um esforço
inteligente por parte da pessoa a quem nós queremos dizer o que é que a palavra significa.
A nossa mensagem deixou para trás algo que nós não conseguimos dizer, e a sua recepção
deve confiar que a pessoa endereçada descobrirá aquilo que não fomos capazes de
comunicar.

A psicologia da forma (Gestalt) demonstrou que podemos conhecer uma fisionomia
integrando a nossa consciência dos seus particulares, mas sem poder identificar esses
particulares, e a minha análise do conhecimento está muito ligada a esta descoberta da
psicologia da forma (Gestalt). Mas atenderei a aspectos da psicologia da forma (Gestalt) que
têm sido negligenciados até aqui. A psicologia da forma (Gestalt) tem assumido que a
percepção de uma fisionomia se faz através de um equilíbrio espontâneo dos seus
particulares impressos na retina ou no cérebro. No entanto, eu, pelo contrário, vejo antes a
psicologia da forma (Gestalt) como o resultado da conformação activa da experiência que é
se faz na procura do conhecimento. Digo que esta conformação ou integração corresponde ao
grande e indispensável poder tácito pelo qual todo o conhecimento é descoberto e, uma vez
que descoberto, é acreditado como sendo verdadeiro.

A estrutura da Gestalt é portanto reformulada numa lógica de pensamento tácito, o que
muda o âmbito e a perspectiva de todo o assunto. As formas mais elevadas de integração
aparecem agora ainda maiores. São manifestações do poder tácito de génios científicos e
artísticos. A arte do diagnostico por especialistas pode ser incluida a seguir, como uma
forma um tanto empobrecido de descoberta, e podemos ainda incluir na mesma classe o
desempenho das competências ou habilidades, sejam elas artísticas, atléticas, ou técnicas.
Temos aqui exemplos de saber, de um tipo mais intelectual e mais prático; ambos o “wissen”
e “können” dos alemães, ou o “saber o quê” e o “saber como” de Gilbert Ryle. Estes dois
aspectos de saber (ou conhecer) têm uma estrutura similar e um nunca está presente sem o
outro. Isso é particularmente claro na arte do diagnóstico, que combina intimamente o teste
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hábil com a observação feita com perícia.  Falarei sempre de “conhecer”, logo, cobrindo o
conhecimento prático e teórico. Podemos, portanto, interpretar o uso de ferramentas, de
sondas, e de ponteiros, como exemplos adicionais da arte de conhecer, e podemos ainda
adicionar à lista o uso denotativo da língua, como um tipo de apontar verbal.

A percepção, na qual a psicologia da forma (Gestalt) centrou a sua atenção, aparece agora
como uma forma mais pobre de conhecer tácito. Como tal mostrar-se-á que é a ponte entre
os poderes criativos mais elevados do homem e os processos corporais, os quais são
preponderantes nas operações da percepção.

Algumas experiências psicológicas recentes isolaram o mecanismo principal pelo qual o
conhecimento é tacitamente adquirido. Muitos terão ouvido falar sobre estas experiências
como uma revelação da maquinaria diabólica da persuasão escondida. Mas na realidade não
são mais do que  demonstrações elementares da faculdade pela qual apreendemos a relação
entre dois eventos, ambos conhecidos, mas de que apenas podemos falar de um.

Seguindo o exemplo de Lazarus e Mc-Cleary em 1949,  os  psicólogos  chamam  ao
exercício  desta  faculdade  um  processo  de  “subcepção”  (1).  Estes autores
apresentaram a uma pessoa um grande número de sílabas sem sentido, e após mostrar
algumas dessas sílabas, administraram um choque eléctrico.  A pessoa mostrou sintomas de
antecipar o choque à vista de “sílabas choque”; contudo, quando depois questionados, não as
conseguiam identificar. Sabiam quando esperar um choque, mas não podiam dizer o que é
que o fazia esperar. Tinha adquirido um conhecimento similar àquele que nós temos quando
conhecemos uma pessoa por sinais que não conseguimos dizer.
Uma variante deste fenómeno foi demonstrada por Eriksen e Kuethe em 1958  (2).
Expuseram uma pessoa a um choque sempre que dizia associações a certas “palavras
choque”. A pessoa aprendeu a prevenir o choque evitando a declaração de tais associações,
mas, quando questionada, parecia que não sabia que o estava a fazer. Neste caso o sujeito
conhecia uma operação prática, mas não sabia dizer como a estava a fazer. Este tipo do
subcepção tem a estrutura de uma competência ou habilidade, pois uma habilidade combina
actos musculares elementares que não são identificáveis, de acordo com relações que não
podemos definir.
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Estas experiências mostram muito claramente o que se significa ao dizer que uma pessoa
pode saber mais do que consegue dizer. O arranjo experimental adoptado prevene a
suspeita de auto-contradição, o que não é fácil quando alguém fala de coisas que conhece e
que não pode dizer, o que foi aqui impedido pela divisão dos papéis entre o sujeito e o
observador. O experimentador observa que uma outra pessoa tem um certo conhecimento
que não pode dizer, e assim nenhum fala de um conhecimento que ele mesmo tem e não
pode dizer.
Podemos portanto avançar para o resultado seguinte. Em ambas as experiências que citei, a
subcepção foi induzida por choques eléctricos. Na primeira série o sujeito levou um choque
após terem sido apresentadas determinadas sílabas sem sentido, e aprendeu a esperar esse
evento. Na segunda série aprendeu a suprimir a expressão de determinadas associações,
que lhe evocavam o choque. Em ambos os casos permaneceram tácitos os particulares que
produzem os choques. O sujeito não os pode identificar, contudo confiou na sua apreensão
para antecipar o choque eléctrico.
Vemos aqui a estrutura básica do saber ou conhecer tácito. Envolve sempre duas coisas, ou
dois tipos das coisas. Podemos-lhe chamar os dois termos do conhecer tácito. Nas
experiências anteriores as sílabas de choque e as associações de choque eram o primeiro
termo, e o choque eléctrico que se lhes seguiu foi o segundo termo. Depois de o sujeito ter
aprendido a conectar estes dois termos, a vista das sílabas de choque evocou a expectativa
de um choque e a declaração das associações de choque foi suprimida a fim de evitar o
choque. Por que é que esta conexão permaneceu tácita? Parece que  devido ao facto do
sujeito concentrar a sua atenção no choque eléctrico. Confiou na sua consciência dos
particulares que produzem de choques apenas pela sua ligação com o choque eléctrico.
Podemos dizer que aprendeu a confiar na sua consciência desses particulares, com a
finalidade de atender ao choque eléctrico.

Temos aqui a definição básica da relação lógica entre o primeiro e o segundo termo de um
conhecimento tácito. Combina dois tipos de conhecer. Conhecemos o choque eléctrico, dando
forma ao segundo termo, por lhe atender, e portanto o assunto é conhecido de forma
especificavel. Mas  conhecemos os particulares que produzem choques confiando na nossa
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própria consciência deles para atender a algo mais, em particular o choque eléctrico, e daí
que o nosso conhecimento deles permaneça tácito. É assim que chegamos a conhecer esses
particulares, mesmo sem ser capaz de os identificar. Tal é a relação funcional entre os dois
termos do conhecer tácito: só conhecemos o primeiro termo confiando na nossa consciência
dele para atender ao segundo.

No seu livro sobre a liberdade da vontade, Austin Farrar fala a certo ponto em
desatender de certas coisas para atender a outras. Adoptarei uma variante, dizendo que
num acto de conhecer tácito nós atendemos a partir de algo para atender a algo mais; em
particular, a partir do primeiro termo para o segundo termo da relação tácita. O primeiro
termo desta relação provará, de muitas maneiras, estar mais próximo de nós, e o segundo
mais longe de nós. Usando a linguagem da anatomia, podemos chamar proximal ao
primeiro termo, e distal ao segundo termo. É portanto do termo proximal que nós temos um
conhecimento que não somos capazes de dizer.

No caso de uma fisionomia humana, diria que confiamos na nossa consciência das suas
características para atender à aparência tipica de uma face. Atendemos a partir das
características da face, e por isso podemos ser incapazes de especificar essas características.
Do mesmo modo diria que  confiamos na nossa consciência de uma combinação de actos
musculares para atender ao desempenho de uma competência ou habilidade. Estamos a
atender a partir destes movimentos elementares para atingir a realização da sua finalidade
conjunta, e daí somos geralmente incapazes de especificar esses actos elementares.
Podemos chamar a isto a estrutura funcional do saber ou conhecer tácito.

Mas podemos perguntar: não terá a aparência do arranjo experimental - composto pelas
sílabas sem sentido e pelos choques eléctricos - provocado alguma mudança quando se
aprende a antecipar um choque à vista de determinadas sílabas? Fez, e de uma maneira
muito subtil. A expectativa de um choque, que no início terá sido vaga e incessante, torna-se
claramente flutuante; aumenta subitamente em alguns momentos e caí entre eles. Podemos
dizer que mesmo que não cheguemos a aprender a reconhecer a sílaba choque como
diferente das outras sílabas, tornamo-nos cientes de uma sílaba de choque em função da
apreensão que evoca em nós. Por outras palavras, estamos cientes de reconhecer essas

»«wp 91 (2009)

22



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

sílabas em termos daquilo em que estamos a centrar a nossa atenção, que é na
probabilidade de um choque eléctrico. Aplicando isto ao exemplo de uma fisionomia,
podemos dizer que estamos cientes das suas características em função da fisionomia a que
estamos a atender. No exercício de uma competência ou habilidade,  estamos cientes dos
seus diversos movimentos musculares nos termos do desempenho para o qual a nossa
atenção é dirigida. Em geral podemos dizer que estamos conscientes do termo proximal de
um acto de conhecer tácito pelo aparecimento do seu termo distal; estamos conscientes dele
e é a partir daí que atendemos a uma outra coisa, na aparência dessa coisa.  Podemos
chamar a isto a estrutura fenomenal do conhecer tácito.

Mas há uma significância na relação dos dois termos do conhecer tácito, que combina os
seus aspectos funcionais e fenomenais. Quando a vista de determinadas sílabas nos faz
esperar um choque eléctrico, podemos dizer que essas sílabas significam a aproximação de
um choque. Este é, para nós, o seu sentido. Poderíamos portanto dizer que quando as
sílabas de choque nos despertam uma apreensão, sem sermos capazes de  identificar as
sílabas que o despertam, conhecemos estas sílabas apenas em função do seu sentido ou
significado. É para o seu significado que a nossa atenção é dirigida. É pelo seu significado
ou sentido que se incorporam na aparência daquilo para que estamos a atender a partir
delas.

Poderíamos dizer, neste sentido, que uma fisionomia típica é o significado das suas
características; isso é, de facto, o que nós dizemos quando uma fisionomia exprime um
humor particular. Identificar um fisionomia corresponde então a confiar na  consciência das
suas características, para atender ao seu significado conjunto. Isto pode soar como pouco
verosímil, porque o significado das características é observado no mesmo ponto onde as
características se situam, e portanto é difícil separar mentalmente as características e o seu
significado ou sentido. Contudo, permanece o facto que os dois são distintos, pois podemos
conhecer uma fisionomia sem conseguir especificar os seus particulares.
Para ver mais claramente a separação entre um sentido ou significado e aquilo que tem
esse significado, podemos tomar o exemplo do uso de uma sonda para explorar uma
caverna, ou a maneira como um homem cego sente o seu caminho pelos batimentos com
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uma vara ou ponteira. A separação entre os dois é grande, e podemos igualmente observar
aqui o processo pelo qual esta separação vai ocorrendo gradualmente. Qualquer um que usa
uma sonda pela primeira vez sentirá o seu impacto nos  dedos e palma da mão. Mas á
medida que vamos aprendendo a usar uma sonda, ou a usar uma vara para sentir o
caminho, a  consciência do seu impacto na mão vai-se transformando no sentir da sua ponta
a tocar nos objectos que estamos a explorar. É assim que um esforço interpretativo
transforma sensações sem sentido em sensações com significado, e as coloca a alguma
distância da sensação original. Tornamo-nos conscientes das sensações na mão em função
do seu significado localizado na ponta da sonda ou da vara, a que estamos a atender. Isto
também é o que acontece quando usamos uma ferramenta. Atendemos ao significado do seu
impacto nas nossas mãos em função dos seus efeitos nas coisas a que nós a estamos a
aplicar. Podemos chamar-lhe o aspecto semântico do conhecer tácito. Todo o sentido ou
significado tende a ser deslocado para longe de nós, e esta é de facto a minha justificação
para usar os termos “proximal” e “distal” para descrever os primeiros e segundos termos do
conhecer tácito.

Dos três aspectos do conhecer tácito que defini até aqui – o funcional, o fenomenal, e o
semântico - podemos deduzir um quarto aspecto, que nos diz de que é que um conhecer
tácito é conhecimento. Representa o seu aspecto ontológico. Como o conhecer tácito
estabelece uma relação significativa entre dois termos, podemos identificá-lo com a
compreensão da entidade compreensiva de que estes dois termos constituem em conjunto.
Assim o termo proximal representa os particulares desta entidade, e podemos dizer que
compreendemos a entidade confiando na consciência dos seus particulares para atender ao
seu significado conjunto.

Esta análise pode ser aplicada com resultados interessantes ao caso da percepção visual.
Os fisiologistas estabeleceram há muito tempo que a maneira como nós vemos um objecto é
determinada pela nossa consciência de determinados esforços dentro do nosso corpo,
esforços que nós não podemos sentir por si próprios. Estamos conscientes dessas coisas no
interior do nosso corpo em termos da posição, do tamanho, da forma, e do movimento de um
objecto, a que estamos a atender. Por outras palavras estamos a atender a partir destes
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processos internos para as qualidades das coisas exteriores. Estas qualidades são o que
aqueles processos internos significam. A transposição de experiências corporais para a
percepção de coisas externas pode portanto aparecer como um exemplo da transposição do
significado para longe de nós, o que em certa medida vimos estar presente em todo o
conhecer tácito.

Mas pode-se dizer que as sensações transpostas pela percepção diferem daquelas
transpostas pelo uso das ferramentas ou das sondas, sendo dificilmente visíveis por si
próprias antes da sua transposição. Uma resposta - ou pelo menos parte de uma resposta –
pode-se encontrar nas experiências que estendem a subcepção aos estímulos subliminares.
Hefferline e  colaboradores observaram que quando contracções musculares espontâneas,
não sentidas pelo sujeito - mas observáveis externamente pela amplificação um milhão de
vezes das correntes eléctricas associadas - eram seguidos pela cessação de um ruído
desagradável, o sujeito respondia aumentando a frequência das contracções musculares e
assim silenciando o ruído em muito do tempo (3). O conhecer tácito aparece aqui a operar
numa acção interna que somos completamente incapazes do controlar ou mesmo de sentir
por si própria. Tornamo-nos cientes da nossa operação apenas pelo silenciar de um ruído.
Este resultado experimental parece muito análogo ao processo pelo qual nós tomamos
consciência de processos subliminares dentro do nosso corpo, na percepção de objectos
externos.

Esta perspectiva da percepção, que é um exemplo da transposição do sentir que
encontramos no uso de sondas e no processo de subcepção, nasce do facto de que a nossa
capacidade para ver objectos externos precisa de ser adquirida, tal como no uso de sondas e
nas proezas da subcepção, por um processo de aprendizagem, que pode ser laborioso.

Os filósofos modernos têm argumentado que a percepção não envolve projecção, dado que
não estamos previamente cientes dos processos internos que somos suposto ter projectado
nas qualidades das coisas percebidas. Mas nós estabelecemos que uma projecção deste
mesmo tipo está presente em vários casos de conhecer tácito. Além disso, parece  agora
irrelevante o facto de não detectarmos originalmente os processos internos por si próprios.
Podemos por isso arriscar em estender o âmbito do conhecer tácito para incluir os traços
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neurais no córtex do sistema nervoso. Isto coloca os eventos que vão acontecendo dentro do
nosso cérebro na mesma base  das contracções musculares subliminares operadas pelos
sujeitos de Hefferline (*).

Isto traz-nos de volta ao ponto em que primeiro mencionei a percepção como um exemplo
do conhecer tácito. Disse que ao explicar como é que os processos corporais participam nas
nossas percepções elucidaremos as raízes corporais de todo o pensamento, incluindo os
poderes criativos mais elevados do homem. Deixem-me agora mostrar isso.
O nosso corpo é o instrumento final de todo o nosso conhecimento externo, seja intelectual
ou prático. Em todo os  momentos em que estamos acordados confiamos na nossa
consciência dos contactos do nosso corpo com as coisas exteriores para atender a essas
coisas. O nosso próprio corpo é a única coisa no mundo que normalmente nunca
experimentamos como um objecto, mas experimentamos sempre em função do mundo a que
estamos a atender a partir do nosso corpo. É fazendo este uso inteligente do nosso corpo que
nós o sentimos como o nosso corpo, e não como uma coisa exterior.

Descrevi como aprendemos a sentir a extremidade de uma ferramenta ou de uma sonda
que bate em coisas exteriores.  Podemos considerar isto como uma transformação da
ferramenta ou da sonda numa extensão sensível do nosso corpo, como disse Samuel Butler.
Mas a consciência do nosso corpo para atender às coisas exteriores sugere uma
generalização ainda mais ampla do sentir que temos do nosso corpo. Sempre que usamos
determinadas coisas para atender, a partir delas, a outras coisas, da mesma maneira que
usamos o nosso próprio corpo, estas coisas mudam a sua aparência. Aparecem-nos agora em
função das entidades a que estamos a atender a partir delas, tal como sentimos o nosso
próprio corpo em função das coisas exteriores ás quais estamos a atender a partir do nosso
próprio corpo. Neste sentido podemos dizer que quando fazemos uma coisa funcionar como o
termo proximal do conhecer tácito, nós incorporamo-lo no nosso corpo - ou  estendemos o
nosso corpo para o incluir – de modo a residir nele.

As implicações completas desta generalização só podem ser aqui sugeridas. Podemos ter
uma ideia do seu âmbito recordando que, no fim do século passado, os pensadores alemães
postularam que a interiorização, ou a empatia, é o meio apropriado para  conhece o homem
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e as humanidades. Estou-me a referir em particular a Dilthey (4) e a Lipps (5). Dilthey
ensinou que a mente de uma pessoa apenas pode ser compreendida revivendo os seus
funcionamentos; e Lipps representou a apreciação estética como uma participação na obra
de arte e assim uma residência interior na mente do seu criador. Penso que Dilthey e Lipps
descreveram de uma forma impressionante o conhecer tácito aplicado á compreensão do
homem e das obras de arte, e que estavam correctos ao dizer que isso apenas poderia ser
conseguido por interiorização. Mas a minha análise do conhecer tácito mostra que estavam
errados ao afirmar que isso distingue claramente as humanidades e as ciências naturais.
Interiorizar, como derivado da estrutura do conhecer tácito, é um acto muito mais
precisamente definido do que é a empatia, e é a base de todas as observações, incluindo
todas as previamente descritas como interiorização.
Encontramos uma outra indicação das vastas funções da interiorização quando vemos que a
aceitação dos ensinamentos morais é descrita como a sua interiorização (**).  Interiorizar é
identificarmo-nos com os ensinamentos em questão, fazendo-os funcionar como o termo
proximal de um conhecimento moral tácito, tal como aplicado na prática. Isto estabelece um
enquadramento tácito para os nossos actos e para os nossos julgamentos morais. E podemos
seguir este tipo de interiorização até aos actos semelhantes, sob o ponto de vista lógico, na
prática da ciência. Confiar numa teoria para compreender a natureza é interioriza-la.
Porque estamos a atender da teoria para as coisas vistas á sua luz, e porque estamos
conscientes dessa teoria enquanto a usamos, em função do espectáculo que ela serve para
explicar. É por isso que apenas se pode aprender uma teoria matemática praticando sua
aplicação: o seu verdadeiro conhecimento encontra-se na habilidade de a usar.
A identificação do conhecer tácito com interiorização envolve um deslocamento na ênfase da
nossa concepção de conhecer  tácito. Em primeiro lugar tratamos o conhecer tácito como
uma maneira de saber mais do que conseguimos dizer.  Identificamos os dois termos do
saber tácito, o proximal e o distal, e reconhecemos a forma como atendemos a partir do
primeiro para o segundo, conseguindo assim uma integração dos particulares numa
entidade coerente a que estamos a atender. Como não estávamos a atender aos particulares
por si próprios,  não os podíamos identificar: mas se agora considerarmos a integração dos
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particulares como uma interiorização, então tudo assume um carácter mais positivo. Torna-
se agora um meio para  fazer certas coisas funcionar como os termos proximal do
conhecimento tácito, de modo que em vez os observar por si mesmos, podemos estar cientes
deles pela sua relação com a entidade compreensiva que constituem. Não é olhando as
coisas, mas interiorizando-as, que nós compreendemos o seu significado conjunto.
Podemos agora ver como um lucidez desenfreado pode destruir a compreensão de matérias
complexas. Se se examinar apenas os detalhes de uma entidade compreensiva, o seu
significado desfaz-se, e destrói-se a nossa concepção da entidade. Tais casos são bem
conhecidos. Se se repetir uma palavra diversas vezes, atendendo com cuidado ao movimento
da língua e dos lábios, e ao som gerado, rapidamente a palavra soará a vazio e
eventualmente perderá o significado. Concentrando a atenção  nos dedos, um pianista pode
temporariamente paralisar o seu movimento. Podemos perder de vista o padrão de uma
fisionomia pelo exame das suas diversos partes sob suficiente ampliação.
Admite-se que a destruição possa ser recuperada por uma nova interiorização dos
particulares. A palavra dita novamente no seu contexto apropriado, os dedos do pianista
usados outra vez com a sua mente concentrada na música, as características de uma
fisionomia e os detalhes de um padrão olhados novamente de relance e mais á distância:
todos voltam à vida e recuperam o seu significado e a sua relação compreensiva.

Mas é importante notar que esta recuperação nunca recupera o significado original. Mas
pode melhora-lo. Os estudos de movimentos, que tendem a paralisar uma competência ou
habilidade, podem melhorá-lo, mas apenas quando seguidos pela sua prática. A
decomposição meticulosa de um texto, que pode matar a sua apreciação, pode igualmente
fornecer o material para a sua compreensão muito mais profunda. Nestes casos, o detalhar
dos particulares, que por si destruiria o significado, serve como um guia para a sua
integração subsequente e estabelece um significado mais seguro e mais exacto desses
particulares.

Mas o dano feito pela especificação dos particulares pode ser irremediável. O detalhar
meticuloso pode obscurecer para além da recordação possível um assunto como a história, a
literatura, ou a filosofia. Falando mais geralmente, é  fundamentalmente errada a opinião
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de que, dado que os particulares são mais tangíveis, logo o seu conhecimento oferece uma
concepção mais verdadeira das coisas.

Naturalmente, a reintegração tácita dos particulares não é a única maneira de recuperar
o seu significado, uma vez destruído pelo focar da nossa atenção sobre eles. A análise
destrutiva de uma entidade compreensiva pode ser neutralizada em muitos casos pela
indicação explicita da relação entre os seus particulares. Quando tal integração explícita é
possível, vai muito para além da escala da integração tácita. Tomemos o caso de uma
máquina. Podemos aprender a usá-la habilmente, sem saber exactamente como trabalha.
Mas a compreensão da sua construção e da sua operação por um engenheiro vai muito mais
além disso. Nós possuímos um conhecimento prático de nosso próprio corpo, mas o seu
conhecimento teórico pelo fisiologista é uma revelação muito mais profunda. As regras
formais da composição podem aprofundar a nossa compreensão de uma coisa tão delicada
como um poema.

Mas os meus exemplos mostram claramente que, em geral, uma integração explícita não
pode substituir as suas contrapartes tácitas. A habilidade de um condutor não pode ser
substituída por uma educação completa na teoria do automóvel; o conhecimento que tenho
de meu próprio corpo difere completamente do conhecimento da sua fisiologia; e as regras
da rima e da composição não me dizem o que um poema me disse, mesmo sem qualquer
conhecimento dessas regras.
Estamos aqui a aproximarmo-nos de uma pergunta crucial. O alvo declarado da ciência
moderna é estabelecer um conhecimento estritamente autónomo e objectivo. Algo que fique
aquém deste ideal é apenas aceite como uma imperfeição provisória, que se deve procurar
remediar. Mas supondo que o pensamento tácito forma uma parte indispensável de todo o
conhecimento, então o ideal de eliminar todos os elementos pessoais do conhecimento,
visaria, de facto, a destruição de todo o conhecimento. O ideal da ciência exacta mostra-se
então como fundamentalmente enganador e possível fonte de falácias devastadoras.

Penso poder mostrar que o processo de formalizar todo o conhecimento, com a exclusão de
qualquer conhecer tácito, é auto destruidor. Porque, para que possamos formalizar as
relações que constituem uma entidade compreensiva, por exemplo, as relações que
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constituem uma rã, esta entidade, a rã, deve primeiro ser informalmente identificada pelo
conhecer tácito; e, certamente, que o significado de uma teoria matemática da rã reside na
sua relação continuada com essa rã conhecida tacitamente. Além disso, o acto de relacionar
uma teoria matemática com o seu assunto é ele própria uma integração tácita do mesmo
tipo que reconhecemos no uso de uma palavra denotativa para designar o seu objecto. E
vimos igualmente que um verdadeiro conhecimento de uma teoria apenas pode ser
estabelecido depois de ter sido interiorizada e extensivamente usada para interpretar a
experiência. Logo: uma teoria matemática apenas pode ser construída com base num saber
tácito prévio, e apenas pode funcionar como uma teoria dentro de um acto de conhecer
tácito, que consiste em atender a partir dele para a experiência previamente estabelecida e
em que se baseia. Assim prova-se que o ideal de uma teoria matemática compreensiva da
experiência, que eliminasse todo o saber tácito, seria contraditório e logicamente doentio.

Mas não devo deixar este caso descansar sobre um argumento tão abstracto. Terminarei
por isso esta lição com a apresentação de um impressionante exemplo concreto de uma
experiência que possivelmente não pode ser representada por uma teoria exacta. É uma
experiência dentro da própria ciência: a experiência de considerar um problema, tal como
um cientista o considera na sua procura da descoberta.

É um lugar comum que toda a investigação deve partir de um problema. A investigação
apenas pode ser bem sucedida se o problema for bom; só pode ser original se o problema for
original. Mas como podemos ver um problema, seja que problema for, ainda por cima um
problema bom e original? Porque ver um problema é ver algo que está escondido. É ter uma
intimação da coerência de particulares até aqui não compreendidos. O problema é bom se
esta intimação for  verdadeira; é original se mais ninguém poder ver as possibilidades de
compreensão que se estão a antecipar. Ver um problema que conduza a uma grande
descoberta não é apenas ver algo escondido, mas ver algo de que o resto da humanidade
pode não ter mesmo um suspeita. Tudo isto é lugar comum, que tomamos como garantido,
sem notar o conflito de auto-contradição envolvido. Contudo Platão assinalou esta
contradição no Meno. Disse que procurar a solução de um problema é um absurdo; porque,
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ou se sabe o que se está a procurar, e então não há nenhum problema; ou não se sabe o que
se está a procurar, e então não se pode esperar encontrar seja o que for.

A solução que Platão ofereceu para este paradoxo foi que toda a descoberta é uma
recordação de vidas passadas. Esta explicação nunca foi bem aceite, mas também nunca foi
oferecida outra solução que evitasse a contradição. Logo encontramo-nos com o facto de, por
mais de dois mil anos, a humanidade progredir através dos esforços de pessoas que
resolvem problemas difíceis, enquanto que ao mesmo tempo se poderia mostrar que fazer
isso era ou sem sentido ou impossível. Temos aqui o exemplo clássico da Purloined Letter,
de Poe, sobre um documento decisivo que se encontra ocasionalmente á frente de todos, mas
que é ignorado por todos.  Meno mostra conclusivamente que se todo o conhecimento é
explícito, isto é, capaz de ser claramente afirmado, então nós não podemos conhecer um
problema ou procurar a sua solução. E  Meno também mostra, por consequência, que se não
obstante os problemas existirem, e as descobertas poderem ser feitas resolvendo esses
problemas, nós podemos conhecer coisas, e coisas importantes, que não conseguimos dizer.
O tipo do conhecimento tácito que resolve o paradoxo de Meno consiste na intimação de algo
escondido, que podemos ainda descobrir. Existe uma outra importante manifestação destes
poderes mentais. Diz-se frequentemente que as grandes descobertas científicas são
marcadas pela sua fecundidade criativa; e isto é verdade. Mas como podemos reconhecer a
verdade pela sua criatividade? Será que podemos reconhecer que uma afirmação é
verdadeira pela apreciação da riqueza das suas consequências ainda não descobertas? Isto
naturalmente seria sem sentido, se tivéssemos que conhecer explicitamente o que ainda não
foi descoberto. Mas faz sentido se admitirmos que podemos ter um conhecimento antecipado
tácito de coisas ainda não descobertas. Este é certamente o tipo de conhecimento antecipado
que os Copérnicos deviam querer significar ao afirmarem apaixonadamente, e sob uma
grande pressão, durante cento e quarenta anos antes de Newton o provar, que a teoria
heliocêntrica não era uma mera maneira mais conveniente para calcular as trajectórias dos
planetas, mas que realmente era verdade.

Parece portanto que conhecer uma afirmação como verdadeira é conhecer mais do que
conseguimos dizer, e que quando uma descoberta resolve um problema, é ela próprio pejada
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com novas  intimações adicionais de âmbito indeterminado, e, para além disso, quando
aceitamos uma descoberta como verdadeira,  comprometemo-nos também a acreditar em
todas as suas consequências até aí ainda não reveladas, talvez mesmo até aí inconcebíveis.

Como não temos qualquer conhecimento explícito destas coisas desconhecidas, também
não pode haver uma justificação explícita de uma verdade científica. Mas como nós podemos
conhecer um problema, e sentirmos que seguramente aponta para algo escondido atrás
dele, podemos também estar cientes das implicações escondidas de uma descoberta
científica, e sentir confiança em que se provarão correctas. Sentimo-nos seguros disso,
porque, ao contemplar uma descoberta, estamos a olhar não só para ela mas, mais
significativamente, a vê-la como um indício para uma realidade de que ela é uma
manifestação. A procura da descoberta é conduzida nestes termos desde o início; durante
todo o tempo somos guiados pelo sentir da presença de uma realidade escondida para a qual
apontam os nossos indícios; e a descoberta que termina e satisfaz essa procura é sustentada
ainda pela mesma visão. Reivindica ter feito contacto com a realidade: uma realidade que,
sendo real, pode ainda revelar-se ela própria a futuros olhos por uma gama indefinida de
manifestações inesperadas.

Chegamos aqui às nossas conclusões principais. Mostrou-se que o saber ou conhecer
tácito explica (1) o conhecimento válido de um problema, (2)a capacidade do cientista para o
prosseguir, guiado pelo seu sentido de aproximação á solução, e ( 3 ) u m a antecipação válida
das implicações ainda indeterminadas da descoberta a que se chegar no fim.

Tais compromissos indeterminados estão necessariamente envolvidos em todo o acto de
conhecer baseado em interiorização. Tal acto baseia-se na interiorização dos particulares a
que não estamos a atender e que, por consequência, não somos capazes de especificar, e
baseia-se mais em atender desses particulares não especificáveis para uma entidade
compreensiva que os ligue de uma maneira que não podemos definir. Este tipo de conhecer
resolve o paradoxo de Meno, tornando possível conhecer algo tão indeterminado como um
problema ou uma palpite, mas quando o uso desta faculdade se mostra ser um elemento
indispensável de todo o saber,  somos forçados a concluir que todo o conhecimento é do
mesmo tipo que o conhecimento de um problema.
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 Este é de facto o nosso resultado. Devemos concluir que o caso paradigmático do
conhecimento científico, em que todas as faculdades necessárias para encontrar e segurar o
conhecimento científico estão completamente desenvolvidas, é o conhecimento de uma
descoberta que se aproxima.

Aceitar tal conhecimento é um acto profundamente comprometido pela convicção de que
há lá algo para ser descoberto. É pessoal, no sentido em que envolve a personalidade de
quem o aceita, e ainda no sentido de ser, geralmente, solitário; mas não há aí nenhum traço
de auto indulgencia. O descobridor tem um sentido de responsabilidade para a procura de
uma verdade escondida, que exige os seus serviços para a revelar. O seu acto de conhecer
exercita um julgamento pessoal ao relacionar a evidência com uma realidade externa, um
aspecto do que está a procurar apreender.

A antecipação da descoberta, tal como a própria descoberta, pode acabar por se mostrar
uma desilusão. Mas é fútil procurar a sua validade por critérios estritamente impessoais,
como as filosofias positivistas da ciência têm tentado fazer nos últimos oitenta anos ou
assim. Aceitar a prossecução da ciência como um empreendimento razoável e bem sucedido
é compartilhar do tipo de compromissos em que entram os cientistas ao empreender tal
empresa. Não se pode formalizar o acto de compromisso, porque não sem comprometimento
se pode exprimir o compromisso. Tentar fazer isso é exercitar o tipo do lucidez que destrói o
seu próprio assunto. Daí o falhanço do movimento positivista na filosofia da ciência. A
dificuldade é encontrar uma alternativa estável ao seu ideal de objectividade. Esta é, sem
dúvida, a tarefa para a qual a teoria do conhecer tácito nos deve preparar.

(*) Tal hipótese não explica como é que a percepção da visão, ou qualquer outro estado de
consciência, acontecem em  conjunção com processos neurais. Simplesmente aplica o
princípio de que onde quer que algum processo no nosso corpo cause consciência, o nosso

»«wp 91 (2009)

33



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

conhecer tácito do processo fará o seu sentido em função de uma experiência a que estamos
a atender.
(**)  interiorization
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2. EMERGÊNCIA

Descrevi como é que exercemos os nossos poderes de conhecer tácito. As coisas que conhecemos
(ou sabemos) desta forma incluem problemas e intuições, fisionomias e competências, o uso de
ferramentas, sondas e linguagem denotativa, e aumentei a minha lista para incluir o
conhecimento primitivo de objectos exteriores percebidos pelos nossos sentidos. È certo que a
estrutura da percepção ilumina todo o resto. Porque o nosso corpo está envolvido na percepção
dos objectos, participa desse modo no nosso conhecer de todas as restantes coisas exteriores.
Além disso, continuamos a estender o nosso corpo no mundo, assimilando-o aos conjuntos de

particulares que integramos em entidades razoáveis. Logo formamos, intelectual e
praticamente, um universo interpretado povoado por entidades, cujos particulares
interiorizamos para  compreender o seu significado na forma de entidades coerentes.

Consideremos a situação em que duas pessoas partilham o conhecimento de uma mesma
entidade compreensiva - de uma entidade que uma delas produz e o outro apreende. É um
caso do tipo em que uma pessoa forma uma mensagem e a outra a recebe. Mas as
características da situação apreciam-se mais claramente se  considerarmos a forma como
um homem chega a compreender o desempenho hábil de um outro homem. Deve tentar
combinar mentalmente os movimentos que o executante combina na pratica, e deve
combiná-los num padrão semelhante ao padrão de movimentos do executante. Reúnem-se
aqui dois tipos de interiorização. O executante coordena os seus movimentos interiorizando-
os como partes do seu corpo, enquanto que o observador tenta correlacionar estes
movimentos  tentando viver esses movimentos a partir de fora. Vive (ou habita) esses
movimentos interiorizando-os. Através de tal interiorização exploratória, o aluno alcança o
sentir da habilidade do mestre e pode aprender a rivalizar com ele.
Este parentesco estrutural entre o sujeito e o objecto, e a interiorização de um no outro, não
estão presentes só no estudo de um desempenho corporal. Os jogadores de xadrez entram no
espírito do mestre repetindo os jogos por ele jogados, para descobrir o que ele tinha em
mente.
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Para além disso, em ambos os casos de entrada nos particulares de uma entidade
compreensiva, encontramos algo que justifica a coerência da entidade. Num caso
encontramos uma pessoa que usa habilmente o seu corpo e, no outro, uma pessoa que usa
inteligentemente a sua mente.

O reconhecimento de uma pessoa no desempenho de uma habilidade ou na conduta de um
jogo de xadrez é intrínseco à compreensão dessas matérias. Temos que supor que estamos
frente a um desempenho coordenado, antes mesmo que se possa tentar compreender, e
devemos continuar tentando seleccionar as características que são essenciais ao seu
desempenho, prestando atenção á acção que se sente estar a trabalhar nele. Logo não se põe
a pergunta, muito discutida pelos filósofos, sobre como é que nós podemos inferir a
existência de outras mentes pela observação dos seus funcionamentos externos, porque
nunca observamos esses mecanismos por si próprios. Certamente que não conseguimos
identificar muitos deles, mesmo depois de os ter integrado com sucesso no nosso
conhecimento de um desempenho pessoal. E não mais do que seu executor nos poderia
dizer, excepto vagamente, sobre quais são os particulares que o seu desempenho coordena.

Isto não significa que podemos ganhar a compreensão da mente sem um processo de
inquirição. Mas a inquirição consiste, tal como um inquérito científico, em seleccionar
indícios que se presumem ter uma relação com a presença de algo que esses indícios
parecem indicar. E tal como num inquérito científico, muitos dos indícios usados
permanecerão não especificáveis e podem mesmo ser subliminares. Tal é o esforço pelo qual
participamos na estrutura íntima de uma competência, ou de um jogo de xadrez, e
conseguimos conhecer os poderes da pessoa por trás dele. Este é igualmente o método pelo
qual um historiador explora uma personagem histórica.

O parentesco estrutural entre conhecer uma mente e a prossecução de um inquérito
científico ilumina alguns pontos adicionais obscurecidos pela falsa suposição segundo a qual
começamos por adquirir o conhecimento de uma mente observando o seu próprio
funcionamento. Indica que a mente é não substancial apenas no sentido em que um
problema é não substancial. Realmente uma grande mente é um problema ilimitado e
gratificante ao historiador e ao erudito académico, e cada pessoa é de um interesse infinito
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para quem se interessar por ela. Mas nem os problemas nem as mentes devem ser
separadas das outras coisas. Um objecto sólido inanimado é compreendido pelos seus
particulares, a partir dos quais atendemos para ele como um objecto.

Isto coloca uma questão semelhante à que referi a respeito do nosso conhecimento das
outras mentes. A pergunta é como nós inferimos a existência de um objecto permanente,
pela observação das suas qualidades sensíveis. Alguns filósofos livram-se deste problema
negando que alguma vez vejamos outra coisa para alem de objectos. Mas isso não é verdade.
Vemos diversas partes de um objecto camuflado como meras manchas, e podemos
ultrapassar esse engano apenas por um esforço para ver esses fragmentos como um objecto
com significado. Estes filósofos estão correctos ao assinalarem que nenhum processo de
inferência ocorre ao conhecer uma mente, ou ao ver um calhau, e que portanto é infrutífero
inquirir sobre a maneira como tal inferência é conduzida; mas isto ainda nos deixa com a
tarefa de compreender como é que conhecemos tacitamente tais coisas,  tal como na
realidade fazemos.
Os exemplos que mencionei apontam para um novo aspecto deste problema da filosofia. A
relação estrutural entre conhecer uma pessoa e a descoberta de um problema, e o
alinhamento de ambos com nosso conhecer de um calhau, chama a atenção para a grande
profundidade de uma pessoa e de um problema, em comparação com a menor profundidade
de um calhau. As pessoas e os problemas são sentidos como mais profundos, porque
esperamos que se venham a revelar no futuro de muitas maneiras inesperadas, enquanto
que os calhaus não evocam tal expectativa. Atribuo esta capacidade de uma coisa se revelar
de maneiras inesperadas no futuro ao facto de que a coisa observada ser um aspecto de uma
realidade, possuindo uma significância que não se esgota pela nossa concepção de um só
aspecto isolado. Confiar que uma coisa que conhecemos é real é, neste sentido, sentir que
tem a independência e o poder futuro para se manifestar por si própria de maneiras ainda
não pensadas. Eu direi que as mentes e os problemas possuem uma realidade mais
profunda do que os calhaus, embora os calhaus sejam evidentemente mais reais no sentido
de serem mais tangíveis. Como considero o significado de uma coisa como mais importante
do que a sua tangibilidade, direi que as mentes e os problemas são mais reais do que
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calhaus. Isto é classificar o nosso conhecimento da realidade como o tipo de conhecer
antecipado que guia o cientistas para a descoberta.

Com isto em mente, podemos agora também dizer que o exercício hábil do corpo pelo
homem é uma entidade real que uma outra pessoa pode conhecer, e conhece apenas
compreendendo-o, e que a compreensão desta entidade real tem a mesma estrutura que a
entidade que é o seu objecto.

E podemos do mesmo modo dizer – para voltar ao ponto inicial - que a condução hábil de
um jogo de xadrez por uma outra pessoa é uma entidade real, que se pode conhecer por um
acto tácito de a compreender, e que esta compreensão é semelhante em estrutura àquela
que é compreendida.

Pode-se julgar que fui lento em tirar esta conclusão. Mas eu tinha que estar
completamente seguro dela, porque tem implicações de grande envergadura. Disse na
minha lição precedente que a pergunta, o que é que nós conhecemos ao compreender uma
entidade compreensiva, lhe faz uma referência ontológica. Demos agora um conteúdo sólido
a essa ontologia, até aqui um pouco vago. Mostramos que o tipo das entidades
compreensivas exemplificadas por desempenhos humanos hábeis são coisas reais; tão reais
quanto calhaus e, em virtude da  maior independência e poder, muito mais reais do que os
calhaus. Parece então plausível assumir em todos os casos restantes de conhecer tácito uma
correspondência entre a estrutura da compreensão e a estrutura da entidade compreensiva
que é o seu objecto. E esperaríamos então encontrar a estrutura de conhecer tácito
duplicada nos princípios que justificam a estabilidade e a eficácia de todas as entidades
compreensivas reais. Deixem-me tentar mostrar o que é que isso significa.

Sejam dois pontos. (1)  o  conhecer tácito de uma entidade coerente baseia-se na nossa
consciência dos particulares da entidade, para lhe atender; e (2) se mudarmos a nossa
atenção aos particulares, esta função dos particulares é cancelada e perdemos de vista a
entidade a que nós tínhamos atendido. As contrapartidas ontológicas disto seriam ( 1 ) que
os princípios que controlam uma entidade compreensiva baseiam as suas operações nas leis
que governam os particulares da própria entidade; e (2)que ao mesmo tempo que as leis que
governam os próprios particulares por si próprios nunca esclareceriam os princípios de
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organização de uma entidade mais elevada por eles formada. Retornemos ao nosso
conhecimento de um jogo de xadrez e do próprio jogo. Jogar um jogo de xadrez é uma
entidade controlada por princípios que se baseiam no cumprimento das réguas do xadrez;
mas os princípios que controlam o jogo não podem ser derivados a partir das régras do
xadrez. Os dois termos do conhecer tácito, o proximal, que inclui os particulares, e do distal,
que é o seu significado compreensivo, seriam então considerados como dois níveis de
realidade, controlados por princípios distintos. O nível superior baseia as suas operações
nas leis que governam por si próprios os elementos do nível mais baixo, mas essas
operações não são explicáveis pelas leis do nível inferior. E poderíamos dizer que entre os
tais dois níveis existe uma relação lógica, que corresponde ao facto de que os dois níveis são
os dois termos de um acto de conhecer tácito que os compreende conjuntamente.

Falei antes da maneira como nós interiorizamos pedaços do universo, e o povoamos com
entidades compreensivas. O programa que eu tenho para expor mudaria este panorama
para uma imagem do universo preenchido com estratos da realidade, unidos
significativamente em pares de estratos mais elevados e de estratos mais baixos.

Poderia exemplificar pela análise destes termos em vários casos de conhecer tácito de que
já falei, mas darei antes alguns novos exemplos, que nos levarão mais longe, mostrando
pares de níveis que tendem a ligar-se em séries que formam uma hierarquia.

Consideremos a arte de fazer tijolos. Baseia-se nas  matérias primas, colocadas num nível
inferior. Mas acima do construtor dos tijolos opera o arquitecto, que confia no trabalho
daquele, e o arquitecto por seu turno tem que servir quem planeou a cidade. A estes quatro
níveis sucessivos correspondem quatro níveis sucessivos de regras. As leis de física e de
química governam a matéria prima dos tijolos; a tecnologia prescreve a arte da fabricação
dos tijolos; a arquitectura ensina os construtores; e as regras de planeamento de cidade
controlam quem planeia a cidade. Discutirei com mais detalhe o meu exemplo seguinte, que
é fazer um discurso. Inclui cinco níveis; em particular, a produção (1)  da voz, (2)  das
palavras, (3)  das  frase s, (4)  do estilo, e (5)  da composição literária. Cada um destes
níveis é sujeito às suas próprias leis, como definidas ( 1 )  pela fonética, {2)  pela sintaxe, (3)
pela gramática, (4)  pela  estilística, e (5)  pela  crítica  literária. Estes níveis  formam
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uma hierarquia de entidades compreensivas, em que os princípios de cada nível operam sob
o controle dos princípios do nível seguinte mais elevado. A voz produzida forma palavras
conformada por um vocabulário; um dado vocabulário toma a forma de frases de acordo com
a gramática; e as frases ajustam-se a um estilo, que por sua vez é feito para transmitir as
ideias de uma composição literária. Logo cada nível é sujeito a um duplo controlo; primeiro,
pelas leis que se aplicam aos seus próprios elementos e, segundo, pelas leis que controlam a
entidade compreensiva formada por eles. (6)

Portanto as operações de um  nível mais alto não podem ser esclarecidas pelas leis que
governam os seus particulares que formam o nível inferior. Não se pode derivar um
vocabulário a partir da fonética; não pode derivar a gramática de uma língua a partir do
seu vocabulário; um uso correcto da gramática não explica um bom estilo; e um bom estilo
não fornece o conteúdo de uma peça de prosa. Podemos então concluir com generalidade -
confirmando o que disse quando identifiquei os dois termos de conhecer tácito com dois
níveis da realidade - que é impossível representar os princípios de organização de um nível
mais alto pelas leis que governam os seus particulares isolados.

Isto pode parecer demasiado óbvio para merecer tal ênfase, mas provará ser altamente
controverso, quando passar agora das hierarquias das competências humanas para a
hierarquia dos níveis encontrados nos seres vivos. A sequência destes níveis é acumulada
pela ascensão de formas mais elevados da vida a partir das formas mais baixas. Num ser
humano individual podemos ver de relance todos os níveis da evolução. A forma mais
primitivo de vida é representada pelo crescimento da típica forma humana, através do
processo de morfogénese estudado pela embriologia. Em seguida temos o funcionamento
vegetativo do organismo, estudado pela fisiologia; e acima dela há a sentiencia, elevando-se
à percepção e a uma actividade motora centralmente controlada, ambos ainda pertença do
assunto da fisiologia. Nós vamos para além deste  nível de comportamento consciente e de
acção intelectual, estudado pela etologia e pela psicologia; e, no ponto mais alto,
encontramos o sentido moral do homem, guiado pelo firmamento dos seus padrões.

Porei de lado, de momento, a pergunta sobre qual a medida em que estes níveis
consecutivos formam uma hierarquia no nosso sentido, e concentrar-me-ei antes no facto de
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que todos estes níveis estão situados acima do nível inanimado, e portanto todos baseiam as
suas operações - directa ou indirectamente - nas leis da física e da química, que governam o
inanimado. Se  aplicarmos então o princípio segundo o qual as operações de um nível mais
alto nunca podem ser derivadas das leis que governam os seus particulares isolados, segue-
se que nenhumas destas operações bióticas podem ser esclarecidas pelas leis da física e da
química.

Contudo é hoje tomado como assente entre os biólogos que todas as manifestações da vida
podem ser em ultima instancia explicadas pelas leis que governam a matéria inanimada. K.
S. Lashley declarou-o no Simpósio Hixon de 1948, como uma opinião comum de todos os
participantes, sem mesmo consultar os seus distintos colegas. Contudo essa suposição é um
patente absurdo. A característica mais impressionante da nossa própria existência é a
nossa sentiencia. As leis da física e da química não incluem nenhuma concepção de
sentiencia, e todo o sistema determinado completamente por estas leis deve ser sem
sentiencia. Pode ser que seja do interesse da ciência ignorar este facto central do universo,
mas não é certamente no interesse da verdade. Prefiro antes continuar a explorar o facto de
que o estudo da vida devem acabar por revelar alguns princípios adicionais aos
manifestados pela matéria inanimada, e prefigurar o esboço geral de um tal princípio, ainda
desconhecido.

Começarei esta inquirição por um escrutínio minucioso mais próximo do procedimento
prevalecente dos biólogos modernos. Enquanto que o alvo declarado da biologia actual é
explicar todos os fenómenos da vida em termos das leis da física e da química, a sua prática
real é tentar uma explicação nos termos de uma maquinaria, baseada nas leis da física e da
química. Os biólogos pensam que a substituição desta tarefa pelo seu alvo declarado é
justificada, porque assumem que uma máquina baseada nas leis de física é explicável pelas
leis de física. O meu primeiro ponto é que os biólogos estão errados ao assumir isto.

Alguns autores assinalaram que as máquinas têm um carácter intencional que não pode
ser derivado das leis da física e da química. Mas, para obter a relação entre os princípios de
uma máquina e as leis que governam as suas peças, devemos considerar a natureza de uma
máquina como uma entidade compreensiva. Isto servirá igualmente para consolidar e
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aprofundar a nossa concepção da estrutura lógica que governa tais entidades, pois neste
caso é possível definir com um razoável grau de precisão a relação pela qual as peças são
integradas na entidade formada por ela. Apresentei já várias vezes esta análise noutros
locais, e por isso indicarei apenas os pontos principais, sem os argumentar. (7)
As máquinas são definidas pelos seus princípios operacionais, que nos dizem como é que a
máquina funciona. Estes princípios operacionais incluem a definição das peças que
constituem a máquina e justificam as diversas funções do funcionamento da máquina;
também especificam a finalidade que a máquina deve servir. A máquina baseia as suas
funções em determinadas propriedades físicas e químicas das suas peças e em
determinados processos físico-químicos envolvidos na sua operação conjunta. Não é preciso
a este respeito mais do que esse material da máquina seja sólido e que seja governado pelas
leis da mecânica.

A engenharia e a física são duas ciências diferentes. A engenharia inclui os princípios
operacionais de máquinas e  algum conhecimento da física relacionada com estes princípios.
A física e a química, por outro lado, não incluem nenhum conhecimento dos princípios
operacionais das máquinas. Logo uma topografia física e química completa de um objecto
não nos dirá se é uma máquina, e em caso afirmativo, como trabalha, e para que finalidade.
Investigações físicas e químicas de uma máquina não fazem sentido, a menos que
relacionadas com os princípios operacionais previamente estabelecidos para a máquina.
Mas há uma característica importante da máquina que os seus princípios operacionais não
revelam; nunca podem justificar a falha e a desagregação final da máquina. E aqui entram
efectivamente a física e a química. Somente a estrutura físico-química de uma máquina
pode explicar as suas falhas. A vulnerabilidade à falha é como se fosse o preço pago pelos
princípios operacionais por encarnarem num material, cujas leis  ignoram estes princípios.
Tal material eventualmente acabará por rejeitar o jugo de tal controlo que lhe é estranho.

Mas como pode uma máquina que, como um corpo inanimado obedece às leis da física e
da química, não ser determinada por estas leis? Como pode seguir tanto as leis da natureza,
como os seus próprios princípios operacionais como máquina? Como é que a conformação da
matéria inanimada numa máquina a torna capaz do sucesso ou da falha? A resposta
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encontra-se numa palavra: conformar (dar forma, moldar). As leis naturais podem moldar a
matéria inanimada em formas distintas, tais como as esferas do Sol e da Lua, e em padrões
como o do sistema solar. Outras formas podem ser impostas artificialmente na matéria, sem
no entanto transgredir as leis de natureza. Os princípios operacionais das máquinas são
personificados na matéria pela tal conformação artificial. Pode-se dizer que estes princípios
governam as condições fronteira de um sistema inanimado - um conjunto de condições que
são deixadas explicitamente indeterminadas pelas leis de natureza. A engenharia fornece
uma determinação de tais condições fronteira. É assim que um sistema inanimado pode
estar sujeito a um duplo controlo por dois níveis: as operações do nível superior são
artificialmente consubstanciadas nas fronteiras do nível inferior, que se baseia em obedecer
ás leis da natureza inanimada, isto é, da física e da química.

Podemos chamar princípio de controlo marginal ao controlo exercido pelo princípio
organizacional de um nível mais elevado sobre os particulares que formam o seu nível
inferior.

Este princípio de marginalidade podia já ser reconhecido na maneira como antes descrevi
algumas hierarquias de desempenhos humanos. Pode-se ver, por exemplo, como na
hierarquia que constitui a construção do discurso, os sucessivos princípios de
funcionamento controlam a fronteira deixada indeterminada no nível inferior seguinte. A
produção da voz, que é o nível mais baixo do discurso, deixa largamente em aberto a
combinação de sons em palavras, que é controlada por um vocabulário. A seguir, um
vocabulário deixa largamente em aberto a combinação de palavras em frases, que é
controlada pela gramática. E assim sucessivamente. Além disso, cada nível inferior impõe
limitações sobre o nível acima, ao mesmo tempo que as leis da natureza inanimada
restringem a viabilidade prática das máquinas concebíveis; e, uma vez mais, podemos
observar que uma operação mais elevada pode falhar enquanto que a operação mais baixa
seguinte escapa ao seu controlo. As palavras afogam-se num fluxo de sons aleatórios, as
frases numa série de palavras aleatórias, e assim por diante.

Em uma maneira geral podemos ver este princípio de controlo marginal a operar também
na hierarquia dos níveis bióticos. O sistema vegetativo, que sustenta a vida em repouso,
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deixa em aberto as possibilidades de movimento corporal por meio da acção muscular, e os
princípios de acção muscular deixam em aberto a sua integração nos padrões inatos do
comportamento. Tais padrões deixam em aberto, uma vez mais, a sua conformação pela
inteligência, cujo funcionamento oferece, por sua vez, amplas possibilidades para o exercício
de princípios ainda mais elevados naqueles de nós que os possuem.
Estas ilustrações do princípio de marginalidade devem deixar claro que está igualmente
presente nos artefactos, como máquinas; em desempenhos humanos, como o discurso; e em
funções vivas a todos os níveis. Está subjacente ás funções de todas as entidades
compreensivas com uma estrutura fixa. Podemos confiar, por consequência, na nossa
análise das máquinas para declarar que é falsa a visão predominante dos biólogos - segundo
a qual uma explicação mecânica das funções vivas corresponde à sua explicação em termos
da física e da química. Além disso, a conclusão de que as máquinas são definidas pelas
condições fronteira expressamente deixadas em aberto pela física e pela química e que são
controladas por princípios estranhos à física e à química, torna claro que é em relação ás
suas condições fronteira características que uma parte da vida que funciona mecanicamente
não é explicável nos termos da física e da química.
Isto não é negar que haja uma boa dose de verdade na explicação mecânica da vida. Os
órgãos do corpo trabalham muito como máquinas, e estão sujeitos a uma hierarquia de
controlos, exercida por uma série ascendente de princípios mecânicos. Os biólogos que
procuram explicar as funções vivas em termos de máquinas conseguiram um sucesso
surpreendente. Mas isto não deve obscurecer o facto que esses avanços apenas adicionam às
características da vida que não podem ser representadas nos termos das leis que se
manifestam no reino da natureza inanimada.

Há uma importante minoria de biólogos que negam a possibilidade de representar todas
as funções vivas por mecanismos do tipo conhecidos pela engenharia e pela tecnologia. Aos
processos não mecanicistas de vida que tais biólogos postulam, chamam-lhes organicistas.
Tais processos organicistas encontram-se a trabalhar na regeneração, e são demonstrados
de forma impressionante pela regeneração embrionária do ouriço do mar descoberta por
Hans Driesch. Driesch encontrou que durante todo o estádio de gástrula toda a célula ou

»«wp 91 (2009)

44



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

combinação de células destacadas do embrião desenvolver-se-á num normal ouriço do mar.
Descreveu um embrião com poderes regenerativos como um “sistema equipotencial
harmonioso”. Tal regeneração do embrião a partir de um fragmento é também conhecida
como “regulação morfogenética”.

No curso do desenvolvimento embrionário encontramos, por outro lado,  uma limitação
progressiva da equipotencialidade devida à fixação do destino das diversas áreas do
embrião. Isto dá ao embrião um carácter de mosaico. Dois princípios combinam-se
doravante no desenvolvimento de um embrião, (i)  a sua divisão em áreas de determinação
fixa dá-lhe uma estrutura do tipo máquina; (2)  os poderes reguladores que ajustam
mutuamente as diversas áreas de potencialidade fixa, e que preservam o equipotentialidade
dentro de cada área, representam, por outro lado, um princípio organicista. Á medida que a
maturação progride, conduz a estruturas mecânicas cada vez mais diferenciadas, onde o
espaço de regulação é reduzido de forma correspondente. Os biólogos que reconhecem a
distinção básica entre processos mecanicistas e organicistas consideram que as funções da
vida são determinados em todos os estádios por uma combinação de uma regulação
mecanismo com uma regulação organicista.

Os psicólogos da forma (Gestalt) têm sugerido frequentemente que os processos de
regulação estão próximos da conformação da percepção, mas a sua insistência em que quer
a conformação perceptual como a regulação biológica não são mais do que o resultado de um
equilíbrio físico levou a sugestão para um beco sem saída. Concordo com os psicólogos da
forma (Gestalt) em que estão próximos os poderes reguladores dos seres vivos e os seus
poderes mentais de compreensão, mas acredito que ambos consubstanciam princípios que
não se manifestam no reino da natureza inanimada. Certamente que considero a presença
de tais princípios em seres vivos como um facto estabelecido, e continuarei a inquirir sobre
a operação desses princípios.

Retorno agora á discussão das funções mecanicistas (tipo máquina) dos seres vivos,
baseada no princípio do controlo marginal. Este controlo emprega partes distintas do corpo,
para funções específicas. Para alem disso temos agora os processos reguladores que operam
equipotentialmente. Tais operações assemelham-se a uma integração dos particulares por

»«wp 91 (2009)

45



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

meio do conhecer tácito, e assemelham-se, sobretudo, a considerar e a resolver um problema
que eu tenho em mente, especialmente problemas como compor um poema, como inventar
uma máquina, ou como fazer uma descoberta científica. Tais problemas são intimações da
coerência potencial de coisas até aqui não relacionadas, e sua solução estabelece uma nova
entidade compreensiva, seja ele um novo poema, um novo tipo da máquina, ou um novo
conhecimento da natureza.

A natureza inanimada é autónoma, não conseguindo nada, não confiando em nada, e
portanto infalível. Este facto define a inovação mais essencial conseguida pela emergência
da vida a partir do inanimado. Uma função viva tem um resultado que pode atingir ou que
pode falhar. Os processos que se espera que vão conseguir atingir algo têm um valor que
não é explicável em termos de processos que não têm tal valor. A impossibilidade lógica de
tal explicação pode ser afiliado ao dito segundo o qual nada que deva ser, pode ser
determinado sabendo aquilo que é. Daqui que um princípio não presente no inanimado tem
que entrar em operação quando dá origem ao nascimento de coisas vivas.

Mas a estrutura hierárquica das formas mais elevados da vida implica supor processos
adicionais de emergência. Se cada nível mais elevado tem que controlar as condições
fronteira  deixadas em aberto pelas operações do nível inferior seguinte, isto implica que
estas condições fronteira foram de facto deixadas em aberto pelas operações que decorrem
no nível inferior. Por outras palavras, nenhum nível pode ganhar o controlo sobre as suas
próprias condições fronteira e portanto não pode trazer para a existência um nível mais
elevado, cujas operações consistiriam em controlar essas mesmas condições fronteira. Logo
a estrutura lógica da hierarquia implica que um nível mais alto apenas pode começar a
existir por um processo que não se manifeste no nível inferior, um processo que se qualifica
assim como uma emergência.

Uma vez mais, a nossa compreensão destas relações pode ser aprofundada considerando
as suas contrapartidas mentais. A combinação de princípios organicistas e mecanicistas é
substituída no campo mental pela combinação da compreensão tácita com um conjunto de
operações lógicas fixas. Uma criança começa com um reportório escasso de conexões
mentais inatas e enriquece-as rapidamente usando os seus poderes de compreensão, para
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estabelecer novas relações fixas da experiência. Piaget descreveu como os poderes de
raciocínio de uma criança melhoram desenvolvendo regras cada vez mais estáveis dos
procedimentos lógicos. Estimulado pela interiorização da linguagem, este desenvolvimento
eventualmente produz uma mente adulta. Descrevi na minha última lição o processo tácito
de compreensão pelo qual adquirimos o significado de uma comunicação que nos foi
endereçada; o processo de educação pelo qual uma mente humana começa a existir é um
exercício principal destes poderes de compreensão. A mente em crescimento recria toda
estrutura conceptual e todas as regras do raciocínio legadas pela sua cultura. Neste sentido
cada um destas fixações reduz a escala dos poderes criativos, mas também amplia esses
mesmos poderes, colocando novas ferramentas à sua disposição. Os processos funcionam
como a diferenciação anatómica de um organismo em desenvolvimento, estreitando as suas
áreas do equipotentialidade, enquanto que em troca oferecem o uso de uma maquinaria
biótica mais poderosa.

Estou a aceitar aqui a conjectura dos psicólogos da forma (Gestalt), segundo a qual essas
equipotentialidades do tipo descoberto por Driesch no embrião do ouriço do mar está
aparentado com o processo pelo qual damos forma a novas ideias. Mas o tipo da emergência
que identifico com compreensão é uma acção que cria novas entidades compreensivas.
Assemelha-se ao élan vital de Bergson e rejeita o equilíbrio dinâmico de Kohler. Devemos
considerar em seguida como é que esta concepção se aplica à evolução dos seres vivos, para
os quais a presença de uma tal agência criativa foi postulada por Bergson, por Samuel
Butler, e, mais recentemente, por Teillard de Chardin.

Devemos começar por rever o problema da evolução, deformado pela actual teoria da
evolução. O interesse da evolução está na ascensão de seres mais elevados a partir de seres
mais baixos e, principalmente, na ascensão do homem. Uma teoria que reconheça apenas as
mudanças evolutivas devidas à vantagem selectiva de mutações aleatórias não pode
reconhecer este problema. Todas as formas que continuam a sobreviver têm o mesmo valor
de sobrevivência; somente aqueles que se estão a extinguir se podem dizer que têm falta de
uma vantagem selectiva. A este respeito, o homem está actualmente numa má posição. A
sua sobrevivência na terra parece menos provável do que a dos insectos. Mas isso
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dificilmente afecta o interesse que nós temos na pergunta sobre como é que o homem
começou a existir, não mais do que nos faz distanciar da história da humanidade, da
literatura, das artes à história e da etologia dos insectos. Renunciar, em nome da
objectividade científica, à nossa posição como a forma mais elevada de vida sobre a terra, e
do nosso próprio advento por um processo de evolução como o problema mais importante da
evolução, é o cumulo da perversão intelectual.

A falsa representação da evolução como um processo de melhoria continua e selectiva foi
ajudada pela mudança de atenção da evolução para a origem das espécies. Uma
preocupação com a maneira como apareceram novos tipos de populações fez-nos perder de
vista a questão fundamental: como é que aparece um indivíduo especifico de uma espécie
mais elevada. Mas podemos focar este problema de maneira simples, pela inquirição dos
antecedentes históricos de qualquer único indivíduo de um nível mais elevado.

As origens de um certo homem podem ser reconstituídas seguindo para trás toda a árvore
da família do homem até voltar às partículas primitivas do protoplasma da sua primeira
origem. A história desta árvore de família inclui tudo o que contribuiu para fazer este ser
humano. Este segmento da evolução está precisamente ao par com a história de um ovo
fertilizado que se torna num homem maduro, ou na história de uma certa planta que cresce
a partir da semente, e que inclui tudo o que contribuiu para a existência desse homem ou
dessa planta. A selecção natural trata com populações; não tem lugar  na evolução de um
certo ser humano. Se insistimos em aplicar os conceitos da biologia das populações ao
problema da origem de um indivíduo, isso corresponderia a considerar as possíveis
adversidades que não impediram o desenvolvimento da linha de ascendência, e que
naturalmente não fazem parte causal do seu desenvolvimento. Podemos chamar esta
sequência de causalidade mais restrita uma ideogenese, para a distinguir da sequência
geralmente estudada, a sequencia estatística mais compreensiva da filogenese (*).

Não ignoramos a ocorrência de mutações acidentais que se podem provar adaptativas.
Apenas assumimos que essas mutações se podem distinguir das mudanças do tipo que
geram novos níveis de existência. Muitos paleozoologistas concordariam essa distinção,
embora frequentemente seja difícil, é todavia válida. E uma vez esta distinção aceite e
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considerada, a força autónoma da ascensão evolutiva é tão clara quanto o crescimento de
um indivíduo a partir de uma célula germinal.  Negar este reconhecimento, porque os
cientistas decidiram que para os seus objectivos profissionais lhe deviam fechar os olhos, é
renunciar a uma grande verdade por causa da utilidade de uma ficção técnica.

Durante esta minha lição tenho ampliado a concepção de saber ou conhecer tácito através
de generalizações que agora aparecem alinhadas com esta imagem da evolução. Vimos que
os poderes tácitos que interpretam o mundo á nossa volta convertem os impactos entre o
nosso corpo e as coisas que vêm ao seu encontro numa compreensão do seu significado. Esta
compreensão era tanto intelectual como prática. O círculo de entidades compreensivas foi
então ampliado para incluir, para além dos nossos próprios desempenhos, quer os
desempenhos de outras pessoas, como essas outras pessoas. Aqui nós alcançamos a porta
para além da qual está toda a extensão da biologia, e a chave da porta foi fornecida
reconhecendo que as entidades compreensivas consistem numa combinação lógica peculiar
de níveis consecutivos da realidade. Tal concepção vai para além do âmbito dos
desempenhos humanos, e inclui todos os níveis bióticos dentro do ser humano e em todo o
reino  animal e vegetal. Revela o universo estratificado das coisas vivas. Dentro de um
organismo, cada princípio mais elevado controla a fronteira deixado indeterminada pelo
princípio seguinte mais baixo. Baseia as suas operações no princípio mais baixo sem
interferir com as suas leis, e porque o princípio mais elevado é logicamente inexplicável em
termos do mais baixo, ao operar através dele é vulnerável à falha.

A primeira emergência, pela qual a vida começa a existir, é o protótipo de todos os
estágios subsequentes da evolução, pelo qual emergem novas formas ascendentes de vida,
com os seus princípios mais elevados. Engloba todos os estádios da emergência numa
concepção alargada dos poderes inventivos atingidos pelo conhecer tácito. O cenário de
estágios crescentes de emergência confirma esta generalização, evidenciando nos níveis
mais elevado da emergência evolutiva  os poderes mentais onde primeiro reconhecemos a
nossa faculdade de conhecer tácito.

A minha teoria de um universo estratificado deu ênfase aos níveis distintos das coisas
vivas. Mas a evolução é um processo contínuo: por consequência, a minha análise terá que
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ser eventualmente revista para permitir a intensificação gradual de novas funções, que
emergem de formas em que ainda não são visíveis. Em certa medida anteciparei isso aqui,
falando da intensificação gradual de um certo grupo de características através da ascensão
evolutiva do homem. A série de operações cada vez mais compreensivas que conduzem à
emergência do homem é acompanhada em cada etapa por uma vulnerabilidade adicional ao
fracasso. A capacidade para o crescimento, pelo qual as coisas vivas adquirem as suas
formas típicas, pode produzir malformações; as funções fisiológicas estão sujeitas a
incapacidades e eventualmente a doenças mortais; a percepção, o forçar da satisfação, e a
aprendizagem, trazem consigo novas falhas, caindo em erro; e finalmente, vemos que o
homem não só é vulnerável a uma muito maior escala de erros do que os animais, mas, em
virtude do seu sentido moral, pode-se tornar igualmente capaz do mal.

Este desenvolvimento paralelo das capacidades e das vulnerabilidades é acompanhado
por uma consolidação do centro a que se atribuem. A vida existe predominantemente na
forma de indivíduos. Mas ao nível vegetativo, tal como nas plantas, a individualidade é
ainda fraca. O centro do indivíduo torna-se mais pronunciado com a ascensão das
actividades animais, e cresce ainda mais marcadamente no exercício da inteligência. O
homem ascende ao nível de pessoa. Mas cada função adicional com que o centro é creditado
expõe-o a novas censuras relativamente a novas falhas.
Como toda a vida é definida pela sua capacidade para o sucesso e para o falhar, toda a
biologia é necessariamente crítica. A observação, estritamente livre da avaliação, só é
possível nas ciências da natureza inanimada. Os traços de criticismo presentes mesmo em
algumas destas ciências, por exemplo na cristalografia, onde um espécimen é dito
imperfeito se não se ajustar á teoria. Mas os cristais não funcionam; logo a apreciação do
nível mais baixo dos seres vivos ser muito mais crítica do que a de um cristal.

Cada novo ramo da biologia que se desenvolveu para cobrir as funções cada vez mais
complexas dos animais mais elevados cria novos padrões adicionais, a que o observador
espera que o animal se compare. E esta intensificação do criticismo coincide com um
enriquecimento crescente das relações entre o crítico e o seu objecto. Nós conhecemos um
animal, tal como conhecemos uma pessoa, participando no seu desempenho, e apreciamo-lo
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como um indivíduo, em cujo interesse estes desempenhos têm o seu significado. Mesmo
mais abaixo, ao nível puramente vegetativo, aceitamos os interesses do animal como o
padrão pelo qual o nosso próprio interesse no animal é determinado. Toda a biologia é, neste
sentido, convivial. Mas esta convivialidade vai subindo para um interesse emocional quando
que o animal se aproxima do nível humano. Tornamo-nos então cientes da sua sentiencia,
da sua inteligência, e sobretudo das suas relações emocionais connosco.

Contudo, por muito que amemos um animal, há uma emoção que nenhum animal
consegue evocar, e que é geralmente dirigida para os homens nosso próximo. Eu disse que
neste nível mais elevado de pessoa nós encontramos o sentido moral do homem, guiado pelo
firmamento dos seus padrões. Mesmo quando isso parece ausente, a sua mera possibilidade
é suficiente para exigir o nosso respeito.

Temos aqui um facto que define uma nova tarefa principal no processo da evolução: uma
tarefa que parece ainda mais formidável quando percebemos que tanto este sentido moral
como o nosso respeito por ele pressupõem uma obediência aos comandos aceites no desafio
do esquema imemorial de auto preservação que tem dominado até aqui o processo evolutivo.

Contudo a evolução deve também fazer parte desta reflexão sobre quinhentos milhões de
anos de pura auto procura. E de certa  maneira este problema pode ser posto em termos
biológicos. Esta potencialidade para a obediência a chamadas mais elevadas está
largamente envolvida na capacidade do homem para uma outra relação humana peculiar
para com os outros homens, em particular, a capacidade para sentir reverência para com os
homens maiores do que nós. Se a evolução deve incluir a ascensão do homem, com todo o
seu sentido de obrigações mais elevadas, deve então igualmente incluir a ascensão da
grandeza humana.

Na minha última lição expandirei o panorama cósmico que eu esbocei até aqui, para
incluir o equipamento cultural do homem, e isso deve-nos oferecer uma estrutura dentro da
qual  podemos definir a acção humana responsável, de que as decisões morais do homem
apenas formam um caso particular.
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(*) A cinética química usual, baseada na acção das massas, é uma descrição estatística
mais compreensiva da mudança química do que seria o traçar (ou seguir) a cadeia
causal que origina uma única nova molécula. A moderna dinâmica das reacções
químicas estudadas (tal como estudada por D.R. Herschbach, R.B. Bernstein, J.C.
Polanyi, e outros) está totalmente compreendida nesta corrente causal.
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3. UMA SOCIEDADE DE EXPLORADORES

Na minha primeira lição tratei do nosso poder de conhecer tácito. Mostrei que o conhecer
tácito consegue compreender por interiorização, e que todo o conhecimento consiste ou se
baseia em tais actos de compreensão. A segunda leitura mostrou como a estrutura do
conhecer tácito determina a estrutura de entidades compreensivas. Estudando a maneira
como o conhecer tácito compreende os desempenhos humanos, vimos que o que é
compreendido tem a mesma estrutura que o acto que compreende. A relação de uma
entidade compreensiva com os seus particulares foi então vista como uma relação entre dois
níveis da realidade, o mais elevada controlando as condições marginais deixadas
indeterminadas pelos princípios que governam o nível mais baixo. Tais níveis foram então
empilhados para formar uma hierarquia, e este empilhamento abriu o panorama de seres
vivos estratificados. Esta estratificação ofereceu um quadro para definir a emergência como
a acção que produz o nível seguinte mais alto, primeiro do inanimado para a vida, e depois
de cada nível biótico para o seguinte. Isto prende-se tanto com o desenvolvimento de um
indivíduo como com a evolução das coisas vivas.

Assim a emergência assumiu, a partir do conhecer tácito, a função de produzir inovações
fundamentais; mas como a emergência continuou a escalar até às alturas que conduzem à
ascensão do homem, gradualmente reencontrou o conhecer humano. No final confrontamo-
nos outra vez com a mente do homem, fazendo sempre um novo sentido do mundo residindo
nos seus particulares com o propósito da sua compreensão.

Agora entramos numa nova gama de assuntos. Devemos perguntar se os poderes
intelectuais, assentes no conhecer tácito e descendentes da emergência evolutiva, podem
exercitar o tipo do julgamento responsável que devemos reivindicar se atribuímos um
sentido moral ao homem. Poderia, de facto, a minha refutação da exactidão como o ideal da
ciência abrir caminho a uma teoria que restabelece a justificação dos padrões morais?
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Deixem-me voltar uma vez mais ás questões do meu ponto de partida. Disse como fiquei
chocado pela teoria que sob Estaline prevaleceu por um tempo considerável na Rússia
Soviética, que negava a justificação da ciência como uma prossecução do conhecimento pela
sua própria causa. Eu disse que esta violenta auto imolação da mente se devia a motivos
morais, e que uma fusão semelhante e sem precedentes da lucidez crítica e das paixões
morais amplificadas impregna toda a nossa civilização, inflamando e paralisando tanto a
razão como a moralidade.

Tem sido frequentemente repetida a história de como o racionalismo científico danificou
as crenças morais, primeiro quebrando as sanções religiosas, e depois questionando os seus
fundamentos lógicos; mas essa história corrente não explica o estado da mente moderna.

É verdade que o Iluminismo enfraqueceu a autoridade eclesiástica, e que o positivismo
moderno negou a justificação a todos os valores transcendentes. Mas não penso que o
descrédito que o ideal do conhecimento científico exacto tem influenciado os fundamentos
das convicções morais, tivesse danificado, por si próprio, muito dessas convicções. As
tendências autodestrutivos da mente moderna só se levantaram quando a influência do
cepticismo científico se combinou com um fervor que empurrou o homem moderno no
sentido precisamente oposto. Só quando uma nova paixão pelo progresso moral se fundiu
com o moderno cepticismo científico é que emergiu o estado típico da mente moderna.
As novas aspirações sociais tiveram as suas origens no Cristianismo, mas foram invocadas
nos ataques à Cristandade. Só depois da filosofia do iluminismo ter enfraquecido a
autoridade intelectual das igrejas cristãs é que as aspirações cristãs se derramaram sobre
os pensamentos temporais do homem, e intensificaram as nossas exigências morais na
sociedade. A quebra do controle eclesiástico pode ter sido moralmente prejudicial a longo
prazo, mas inicialmente o seu efeito foi melhorar os padrões da moralidade social.

Além disso, inicialmente o cepticismo científico cooperou facilmente com as novas paixões
para o aperfeiçoamento social. Lutando contra a autoridade estabelecida, o cepticismo abriu
caminho para as reformas políticas da liberdade e do humanitarismo. Ao longo do século
XIX, o racionalismo científico inspirou as mudanças sociais e morais que melhoraram quase
todo o relacionamento humano na civilização ocidental, quer privado como público.
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Certamente que desde a Revolução Francesa, e até aos nossos dias, o racionalismo científico
tem tido uma importante influência no progresso intelectual, moral, e social.

Onde está então o fatídico conflito entre o cepticismo moral da ciência e as exigências
morais sem precedentes do homem moderno?

Ao longo do mesmo período durante o qual se combinaram tão beneficamente, podemos
também seguir a tendência para o aumento da sua influência destrutiva comum, e essa
corrente veio finalmente á superfície, e tornou-se eventualmente dominante nos últimos
cinquenta anos. Tanto o cepticismo científico como o perfeccionismo moral desenvolveram-
se durante algum tempo de forma cada vez mais radical e mais irreconciliável, e mais
profundamente entranhado no nosso pensamento; e eventualmente fundiram-se em várias
sindicatos, cada um personificando uma perigosa contradição interna.

Estes híbridos do cepticismo e do perfeccionismo caiem em duas classes, uma pessoal, a
outro política.

O primeiro tipo de híbrido pode ser representado pelo existencialismo moderno. O
desprendimento científico, diz-se, apresenta-nos um mundo de factos nus. Não há aí nada
que  justifique a autoridade ou a tradição. Os factos estão lá; para o resto, a escolha do
homem não tem restrições. Poder-se-ia esperar que o perfeccionismo moral ficasse chocado
com este ensinamento. Mas não, pelo contrário, exulta com ele. Os existencialistas
modernos usam o cepticismo moral para considerarem como artificial, ideológica, hipócrita,
a moralidade da sociedade existente.

O cepticismo moral e o perfeccionismo moral combinam-se assim para desacreditar todas
as expressões explícitas da moralidade. Temos portanto as paixões morais cheias com o
desprezo pelos seus próprios ideais. E uma vez que se esquivam aos seus próprios ideais, as
paixões morais só se podem exprimir pelo anti moralismo. Profissões absolutas de auto
afirmação, crime e perversidade gratuitos, ódio a si próprio e desespero, permanecem como
as únicas defesas contra uma forte suspeita de má fé. Os existencialistas modernos
reconhecem o Marques de Sade como o primeiro moralista deste tipo. Stavrogin, de
Dostoyevsky, em Os demónios, é a sua reapresentação clássica na ficção. A sua teoria foi
talvez esboçada pela primeira vez por Nietzsche em A genealogia da moral. Rimbaud, em
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Une Saison en Enfer, foi a sua primeira  epifania. A literatura moderna está repleto com as
suas profissões de fé.

A concepção da moralidade estabelecida por este movimento elimina a distinção entre o
bem e o mal, e não faz por isso sentido exprimir uma oposição pelo reprovação moral.
A lucidez crítica sem precedentes do homem moderno funde-se aqui com suas exigências
morais igualmente sem precedentes, e produz um enraivecido individualismo absoluto. Mas
adjacente a isso, a mesma fusão produz os ensinamentos políticos que sancionam a
supressão total do indivíduo. O cepticismo científico e o perfeccionismo moral juntam então
forças num movimento que denuncia como inúteis e desonestos qualquer apelo aos ideais
morais. O seu perfeccionismo exige uma total transformação da sociedade; mas este projecto
utópico não se pode declarar. Esconde os seus motivos morais personificando-os numa luta
pelo poder, em que acredita para realizar quase automaticamente os alvos da utopia. Para
isso aceita cegamente o testemunho científico do marxismo. O marxismo personifica as
aspirações morais ilimitadas do homem moderno numa teoria que o protege dos ideais da
dúvida céptica, negando a realidade dos motivos morais na vida pública. O poder do
marxismo reside em unir as duas forças contraditórias da mente moderna numa única
doutrina política. Originou assim uma ideia global, em que a dúvida moral é excitada pela
fúria moral, e a fúria moral é armada pelo niilismo científico.
Bucarine fechou o círculo, explicando-me urbanamente, na Primavera de 1935, que sob o
socialismo a verdade científica não seria mais prosseguida pela sua própria causa.
Personificado num poder político sancionado cientificamente, o perfeccionismo moral não
deixou lugar para a verdade. Bucarine confirmou-o três anos mais tarde quando,
enfrentando a morte, presta um falso testemunha contra si próprio. Porque dizer a verdade
seria condenar a Revolução, o que era inconcebível.

Pode parecer extravagante esperar que estas forças autodestrutivas se possam
harmonizar reconsiderando a maneira que conhecemos as coisas. Se eu ainda acredito que
uma reconsideração do conhecimento pode ser hoje em dia eficaz, é porque durante algum
tempo, foi visível uma revolta contra as ideias que nos trouxeram para a situação actual.
Dentro e fora do Império Soviético, os homens começam a estar cansados das ideias criadas
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pela combinação do cepticismo e do perfeccionismo. Pode valer a pena tentar atrás dos
nossos fundamentos e procurar relança-los, com mais verdade.

Preparei-me para isso, em determinados aspectos. Tudo o que disse implica o meu
repúdio pelas bases em que a absoluta autodeterminação intelectual do homem foi
proclamada pelo grande movimento filosófico gerado pelo Iluminismo. Porque  reconhecer o
pensamento tácito como um elemento indispensável do conhecer e como o último poder
mental pelo qual todo o conhecimento explícito é dotado de significado, é negar a
possibilidade que cada geração sucessiva, mesmo cada membro isolado dela, possa testar
criticamente todos os ensinamentos com que foi criado. Afirmações explicitamente
derivadas de premissas identificáveis podem ser criticamente testadas examinando as suas
premissas e o processo de inferência que aí conduziu. Mas se sabemos muita coisa que não
conseguimos dizer, e se mesmo aquilo que sabemos e conseguimos  dizer é aceite como
verdade apenas considerando a sua relação com a realidade por trás, uma realidade que se
pode ainda vir a manifestar no futuro por uma gama indeterminada de resultados
inesperados; se realmente reconhecemos uma grande descoberta, ou mesmo uma grande
personalidade, como muito real, devido á grande variedade das suas possíveis
manifestações futuras ainda desconhecidas: então a ideia de conhecimento baseada em
fundamentos completamente identificáveis colapsa, e devemos concluir que a transmissão
de conhecimento de uma geração para outra deve ser predominantemente tácita.

Vimos que o conhecimento tácito reside na nossa consciência dos particulares enquanto
suportam uma entidade cujos particulares a constituem, em conjunto. Para compartilhar
desta interiorização, o pupilo deve presumir que um ensino que no inicio lhe parece sem
sentido, tem de facto um significado que pode ser descoberto pelo mesmo tipo de
interiorização que o professor está a praticar. Tal esforço baseia-se na aceitação da
autoridade do professor.

Pense-se no surpreendente desenvolvimento da mente infantil, animado por uma chama
da confiança, adivinhando o significado escondido do discurso e do comportamento do
adulto. É assim que se apanha o seu significado. E cada nova etapa apenas pode ser
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atingida confiando num professor ou num líder. Santo Agostinho observou isso, quando
ensinou:  “A menos que se acredite, não se compreenderá.”
Parece portanto que o tradicionalismo, que exige que acreditemos antes de conhecer, e a fim
de que se possa conhecer, se baseia afinal numa introspecção mais profunda da natureza do
conhecimento, e da comunicação do conhecimento, do que um racionalismo científico que
nos permite apenas acreditar em afirmações explícitas baseadas em dados reais e derivadas
a partir destes por uma inferência formal, aberto a testes reiterados.

Mas não estou a reafirmar o tradicionalismo com a finalidade de apoiar o dogma.
Argumentar, como eu faço, que a confiança na autoridade é indispensável para a
transmissão de qualquer cultura humana, não é pedir a submissão à autoridade religiosa.
Admito que a minha reafirmação do tradicionalismo possa suportar o pensamento religioso,
mas quero aqui deixar isso de lado. O criticismo incisivo do homem moderno deve ser,
primeiro que tudo, reconciliado com as suas exigências morais ilimitadas, com base em
fundamentos seculares. A autoridade debilitada da religião revelada não pode conseguir
esta reconciliação; mas pela sua realização pode esperar reviver um pouco.

Não resistirei em maneira alguma ao impulso da Revolução Francesa. Eu aceito o seu
dinamismo. Mas eu acredito que a nova autodeterminação do homem pode ser salva da sua
própria destruição só se se reconhecer os seus próprios limites num quadro tradicional com
uma autoridade que o suporte. Tom Paine pode proclamar o direito de cada geração
determinar de novo as suas instituições, porque o âmbito das suas exigências era, de facto,
muito modesto. Aceitou sem questionar a continuidade da cultura e da ordem da
propriedade privada como o quadro estrutural da autodeterminação. Hoje as ideias de Tom
Paine podem ser salvas da auto-destruição apenas por uma reafirmação consciente da
continuidade tradicional. O ideal de Paine de um progresso gradual e ilimitado só pode ser
salvo da destruição pela revolução através de um tipo do tradicionalismo ensinado pelo
oponente de Paine, Edmund Burke.

❖ ❖ ❖

Deixem-me primeiro mostrar a necessidade inescapável de uma estrutura tradicional,
primeiro com um exemplo de um grande feito moderno, e que pode servir como paradigma
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para outros progressos intelectuais e morais numa sociedade livre e dinâmica. O meu
exemplo será a prossecução das ciências naturais. Isto pode ser surpreendente, porque a
ciência moderna foi fundada com a rejeição violenta da autoridade. Ao longo dos séculos
formativos da ciência moderna, a revolta contra a autoridade foi o seu grito de batalha: foi
reclamada por Bacon e por Descartes, e pelos fundadores da Royal Society em Nullius in
Verba. O que estes homens disseram era verdadeiro e importante naquele tempo, mas uma
vez os seus  adversários  derrotados, o repúdio de toda a autoridade ou tradição pela ciência
transformou-se num slogan enganador. (8)

A concepção popular da ciência ensina que a ciência é uma colecção de factos observáveis,
que qualquer um pode verificar por si mesmo. Vimos que isto não é verdade no caso do
conhecimento de peritos ou especialistas, como no diagnostico de uma doença. Mas também
não é verdade nas ciências físicas. Em primeiro lugar, não é possível evitar a dependência
do equipamento para testar, por exemplo, uma afirmação da astronomia ou da química. E
supondo que de algum modo se poderia fazer uso de um observatório ou de um laboratório
químico, provavelmente isso poderia danificar os instrumentos, para além de reparação
possível, antes de se fazer qualquer observação. E mesmo que se consiga realizar uma
observação para verificar uma afirmação da ciência, e que se encontre um resultado que a
contradiga, supor-se-ia com razão que se tinha feito um erro.
A aceitação de indicações científicas por leigos baseia-se na autoridade, e isto é verdade
quase na mesma medida para os cientistas que usam resultados de ramos da ciência
diferentes do seu. Para os seus próprios factos os cientistas precisam de confiar na
autoridade dos cientistas seus companheiros.

Esta autoridade é imposta de uma maneira ainda mais pessoal no controlo exercido por
cientistas sobre as canais através dos quais as suas contribuições são submetidas a todos os
outros cientistas. Apenas as ofertas que são julgadas suficientemente plausíveis são aceites
para a publicação nos jornais científicos, e o que for rejeitada será ignoradas pela ciência.
Tais decisões são baseadas em convicções fundamentais sobre a natureza das coisas e sobre
o método que previsivelmente conduzirá a resultados com mérito científico. Esta crença e a
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arte da inquirição científica nela baseada são difíceis de codificar: estão tacitamente
implicados na prossecução tradicional da inquirição científica.

Para mostrar o que eu pretendo significar, recordarei um exemplo de uma reivindicação
sem plausibilidade, ao ponto de ser absurda, e que recuperei de uma carta publicada pela
Nature há vinte e cinco anos atrás. O autor desta carta tinha observado que o período de
gestação médio de diferentes animais, desde os coelhos até às vacas, era um múltiplo inteiro
do número pi. A evidência que produziu era ampla, e o acordo era bom. Contudo a aceitação
desta contribuição pelo jornal apenas significa uma piada. Nenhuma  evidência convenceria
um biólogo moderno que os períodos de gestação são iguais aos múltiplos inteiros de pi. A
nossa concepção da natureza das coisas diz-nos que uma tal relação é absurda, mas não
pode prescrever como é que alguém o poderia provar. Outros exemplo, mais técnico, da
física pode ser encontrado num artigo por Lord Rayleigh, publicado nos Proceedings of the
Royal Society em 1947. Descreveu algumas experiências simples que provaram, na opinião
do autor, que o impacto de um átomo de hidrogénio num fio de metal poderia transmitir-lhe
energias até cem electron volt. Tal observação, se correcta, seria muito mais revolucionária
do que a descoberta da fissão atómica por Otto Hahn em 1939. Quando este artigo
apareceu e pedi opiniões a vários físicos, limitaram-se a encolher os ombros. Não
encontravam falhas na experiência, assim como nem sequer a pensavam com valor para
considerar o estava errado, muito menos verificar a experiencia. Simplesmente ignoraram-
na. Cerca de dez anos mais tarde algumas experiências chamaram a minha atenção e
ofereciam acidentalmente uma explicação para os resultados do Lord Rayleigh. Os
resultados eram aparentemente devido a alguns factores escondidos, mas sem grande
interesse, que poderiam ter sido mal identificados naquele tempo. Ele devia ter ignorado a
sua observação, porque devia saber que devia haver algo errado com ela. (9)

A rejeição de reivindicações implausíveis provou ser frequentemente errada, mas a
segurança contra este perigo só poderia ser assegurada à custa dos jornais serem inundadas
pelo absurdo.
Há uma outra exigência sobre os cientistas que deve ser sustentada pela autoridade da
opinião científica. Para fazer parte da ciência, uma afirmação de facto deve ser não só
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verdadeira, mas também interessante, e, mais em particular, interessante à ciência. A
fiabilidade, ou exactidão, contam como um factor que contribui para o mérito científico, mas
não é suficiente. Dois elementos adicionais entram na avaliação de uma contribuição. Uma
é a relação com a estrutura sistemática da ciência, para corrigir ou para expandir essa
estrutura. A outra é bastante independente da fiabilidade e do interesse sistemático de uma
descoberta, porque reside no seu tema, tal como conhecido antes de ser tratado pela ciência:
consiste no interesse intrínseco do assunto.

Logo o interesse científico - ou o valor científico - de uma contribuição é formado por três
factores: sua exactidão, a sua importância sistemática, e o interesse intrínseco do assunto.
A proporção em que estes factores entram no valor científico varia muito nos diversos
domínios da ciência: a deficiência num pode ser balanceada pela excelência noutro. O grau
mais elevado de exactidão e a gama mais ampla da sistematização encontram-se na física
matemática, e isso compensa o pouco interesse intrínseco do assunto inanimado. Por
contraste temos, no extremo oposto das ciências, domínios como a zoologia e a botânica, a
que faltam exactidão e que não têm uma estrutura sistemática comparável com a da física,
mas que compensam essa deficiência pelo maior interesse intrínseco das coisas vivas
quando comparadas com a matéria inanimada. O corpo de conhecimento científico é o que é
pelo facto dos árbitros estarem constantemente empenhados em eliminar as contribuições
oferecidas à ciência mas a que faltam valor científico aceitável, tal como medidas pelos
coeficientes combinados de exactidão, de interesse sistemático, e de interesse do próprio
assunto. A ciência é conformada por estas avaliações delicadas da opinião científica.
Podemos pensar como é que a conformidade reforçada pelos julgamentos correntes de
plausibilidade podem permitir o aparecimento de uma verdadeira originalidade.
Certamente que permite: a ciência apresenta um panorama de desenvolvimentos
surpreendentes. Mas como podem ser produzidas tais surpresas a partir de fundamentos
efectivamente dogmáticos?
Ouvimos frequentemente falar de confirmações surpreendentes de uma teoria. A descoberta
da América por Colombo foi uma confirmação surpreendente da esfericidade da terra; a
descoberta da difracção dos electrões foi uma confirmação surpreendente da teoria das
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ondas da matéria por de Broglie; as descobertas da genética trouxeram confirmações
surpreendentes dos prin cípios de Mendel relativos a hereditariedade. Temos aqui o
paradigma de todo o progresso na ciência: as descobertas são feitas explorando as
possibilidades sugeridas pelo conhecimento já existente.
Isto também se aplica às novas descobertas radicais. Todo o material em que Max Planck
baseou a sua teoria quântica em 1900 estava aberto à inspecção por todos os outros físicos.
Só ele, sozinho, viu aí inscrito uma nova ordem que transforma a  perspectiva do homem.
Nenhum outro cientista suspeitou disso; ele estava ainda mais solitário do que nas
descobertas de Einstein. Embora nos anos seguintes tenham aparecido muitas confirmações
impressionantes, a ideia de Planck era tão estranha que demorou onze anos para que a
teoria quântica fosse aceite pelos físicos mais importantes. Tão tarde quanto 1914,  a
controvérsia estava ainda suficientemente viva para servir como um gracejo num jantar na
casa do grande Walther Nernst, em Berlim. Um estudante de post graduação chamado
Lindemann (mais tarde Lord Cherwell), disse de um colega estudante acabado de casar com
uma mulher rica, que ele tinha sido até aqui equiparticionista, mas que acreditava agora
nos quantum. Contudo, trinta anos depois, a posição de Planck na ciência aproxima-se da
até aqui apenas dispensada a Newton.

Embora a ciência imponha uma imensa variedade de declarações de autoridade, não só
tolera a dissidência em alguns particulares, como concede o seu incentivo máximo à
dissidência criativa. Enquanto que a maquinaria das instituições científicas suprime com
severidade contribuições sugeridas, porque contradizem a visão actualmente aceite sobre a
natureza das coisas, as mesmas autoridades científicas prestam a sua mais elevada
homenagem às ideias que modificam drasticamente as visões aceites.

Esta auto-contradição aparente resolve-se nos fundamentos metafísicos que suportam
todo o nosso conhecimento do mundo externo. Ver um objecto sólido indica que tem um
outro lado interior escondido, que podemos explorar; ver  uma outra pessoa aponta para
ilimitados funcionamentos escondidos da sua mente e do seu corpo. A percepção tem esta
profundidade inesgotável, porque o que percebemos é um aspecto da realidade, e aspectos
da realidade são indícios para ilimitadas experiências mas ainda não reveladas, e talvez
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mesmo inconcebíveis. Isto é aquilo que o corpo existente de pensamento científico significa
para um cientista produtivo: vê nele um aspecto da realidade que, como tal, promete ser
uma fonte inesgotável de novos problemas prometedores. E o seu trabalho ajuda a mostrar
isso; a ciência continua a dar frutos - como disse na minha primeiro lição - porque oferece
uma percepção profunda da natureza da realidade.
Esta ideia da ciência apenas reconhece aquilo em que todos os cientistas acreditam - que a
ciência nos oferece um aspecto da realidade, e que portanto pode no futuro vir a manifestar
a sua verdade de forma inesgotável, e muitas vezes surpreendente. Apenas nesta crença
pode o cientista conceber problemas, levar a cabo inquirições, reivindicar descobertas; este
sentimento é a base com que ensina os seus estudantes e exercita a sua autoridade sobre o
público. E é transmitindo este sentimento às sucessivas gerações que os cientistas
concedem aos seus pupilos os fundamentos independentes para começarem nas suas
próprias descobertas, possivelmente em oposição aos seus professores.
A descoberta de novos factos pode alterar o interesse de factos estabelecidos, e os próprios
padrões intelectuais estão sujeitos à mudança. O interesse na espectroscopia foi muito
incentivado pela teoria de Bohr da estrutura atómica, e a novidade da sua atracção também
alterou os padrões da beleza científica. Mas nenhum outro resultado igualou a descoberta
da teoria quântica por Planck, ao transformar a qualidade da satisfação intelectual na física
matemática. Tais mudanças foram acontecendo ao longo dos séculos por se acreditar que
ofereciam uma compreensão mais profunda da realidade, o que testemunha um acreditar
na realidade do valor científico. Apenas com esta convicção pode o cientista dirigir as suas
pesquisas em trabalhos prometedores de valor científico. E só nesta convicção se podem
inaugurar novos padrões com propósito universal. Pode portanto também ensinar os seus
estudantes a respeitar os valores actuais e incentivá-los a porventura um dia aprofundarem
estes valores à luz do seu próprio discernimento.

Mas uma descrição do procedimento científico não implica qualquer justificação. Se eu
confio, como confio, que as doutrinas metafísicas dos cientistas asseguram a disciplina e
incentivam a originalidade na ciência, então devo declarar estas doutrinas como
verdadeiras. O que eu faço. Contudo isso não significa que compartilho todas a opiniões
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aceites dos cientistas sobre a natureza das coisas. Pelo contrário, todas os meus escritos
mostram que eu discordo dos pontos de vista  de grandes parcelas ou áreas científicas, em
particular na psicologia e na sociologia. Mas isto não afecta a minha opinião sobre a
natureza da verdade científica externa.
Esta doutrina metafísica não é explicitamente professada hoje em dia por cientistas, muito
menos pelo público em geral. A ciência moderna construiu-se reivindicando o seu
fundamento na experiência e não numa metafísica derivada dos primeiros princípios. A
minha afirmação que a ciência apenas pode ter disciplina e originalidade se se acreditar
que os factos e os valores da ciência envolvem uma realidade ainda não revelada está em
oposição à actual concepção filosófica do conhecimento científico.

* * *

A seguir tenho que responder a algumas perguntas curiosas. A investigação é levada a
cabo por milhares de cientistas independentes de todo o planeta, cada um dos quais na
realidade apenas conhece uma parte minúscula da ciência. Como é que os resultados dessas
investigações, cada uma largamente conduzida na ignorância do trabalho dos outros,
sustentam a unidade sistemática da ciência? E como podem muitos milhares dos cientistas,
cada um dos quais com um conhecimento detalhado apenas de uma fracção muito pequena
da ciência, impor em conjunto os padrões de ciências muito diferentes?

O sistema actual da ciência cresceu do sistema de há uma geração atrás, através de avanços
que tiveram origem independente num grande número de pontos, onde o antigo sistema
oferecia possibilidades para o progresso. Espalhados sobre  diferentes campos do
conhecimento científico, os cientistas procuraram tais pontos e cada um desenvolveu o seu.
Cada um estudou o trabalho de outros em vários pontos prometedores e considerou também
a sua própria escolha sobre como melhor empregar os seus talentos especiais. Tal
procedimento consegue na prática o máximo de progresso possível e assegura melhor o
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carácter sistemático da ciência em estágios sucessivos do seu progresso. Tal é o trabalho da
auto coordenação pelo ajuste mútuo na ciência.

Todas as instituições que servem o avanço e a disseminação da ciência confiam no
suposição de que existe um campo potencial de progresso sistemático, pronto para ser
revelado pela iniciativa independente de cientistas individuais. É em virtude desta opinião
que cientistas são nomeados para uma vida de prossecução da investigação, e lhes são
concedidos subsídios permanentes com essa finalidade. Muitos edifícios caros, peças de
equipamento, revistas, etc. são criados e mantidos por estes princípios. Ao tornar-se um
cientista, um principiante que entra na comunidade científica aceita a opinião tradicional
mais geral.

O que levanta outra pergunta, mais intricada. Como é que podemos, com confiança, falar
da ciência como um corpo de conhecimento sistemático, e supor que é de suficiente
confiança e interesse em todos os seus ramos, quando julgados pelos mesmos padrões de
mérito científico? Podemos estar seguros que as novas contribuições serão aceites, em todas
as áreas, pelos mesmos padrões de plausibilidade, e serem recompensadas pelos mesmos
padrões de beleza e de originalidade? A menos que as contribuições sejam aceites em áreas
diferentes por padrões muito semelhantes, pode resultar um enorme desperdício de
recursos. Pode tal escândalo ser defendido pela transferência de recursos das áreas onde os
padrões são actualmente mais baixos para os pontos em que são mais elevados?

Pode parecer impossível comparar o complexo valor científico de contribuições marginais
sobre áreas tão diferentes como, por exemplo, a astronomia e a medicina. Contudo acredito
que isto  de facto está a ser feito, ou pelo menos é razoavelmente aproximado na prática. É
feito aplicando um princípio que não vi ainda descrito, embora seja usado em vários
domínios; chamar-lhe-ia o princípio do controlo mútuo. Consiste, no exemplo actual, no
simples facto de que os cientistas se mantêm em observação mútua. Cada cientista está
sujeito quer ao criticismo de todos os outros como ao seu encorajamento pela sua apreciação.
E assim que a opinião científica se forma, que reforça os padrões científicos e regula a
distribuição das oportunidades profissionais. É claro que só os colegas cientistas que
trabalham em campos estreitamente relacionados são competentes para exercitar uma
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autoridade directa mutua; mas os seus campos pessoais formam correntes de vizinhanças
sobrepostas que se estendem sobre toda a ciência. É suficiente que os padrões de
plausibilidade e de valor sejam iguais em torno de cada único ponto para os manter iguais
em todas as ciências. Mesmo aqueles nos ramos mais afastados da ciência confiarão então
nos resultados de cada um e os apoiarão contra qualquer leigo que desafie seriamente a sua
autoridade.

Tal controlo mútuo produz um consenso mediado entre cientistas, mesmo que não possam
compreender senão um vago esboço dos assuntos de cada um. E naturalmente que isso
também se aplica a mim mesmo. Tudo o que aqui disse sobre o funcionamento do ajuste
mútuo e da autoridade mútua baseia-se na minha própria opinião pessoal sobre os modos
de relacionamento que observei na minha parte da ciência, e que se podem supor como
extensíveis a todas as ciências. (*)

O controle mútuo aplica-se igualmente àqueles que se juntam de novo à comunidade
científica nalgum ponto particular do seu vasto domínio. Começam as suas investigações
juntando-se à interacção da coordenação mútua e ao mesmo tempo assumindo a sua própria
parte no sistema existente de controlo mútuo, e fazem-no acreditando que os seus padrões
actuais são essencialmente verdadeiros e comuns através da ciência. Confiam nas tradições
promovidas por este sistema de controlo mútuo, mesmo sem muita experiência dele, e
reivindicam ao mesmo tempo uma posição independente a partir da qual podem
reinterpretar e porventura revolucionar essa tradição.
A comunidade científica mostra algumas características hierárquicas, mas isso não altera o
facto de que a autoridade da opinião científica se exerce pelo controlo mútuo dos cientistas
independentes, bastante para além do espaço directo de qualquer um deles. Quando
falamos da ciência e do seu progresso, ou da sua história, ou falamos dos padrões da ciência
e os chamamos “científicos,” referimos uma coisa a que  chamamos “ciência”, da qual
ninguém nunca conheceu mais do que um pequeno fragmento. Vimos que a tradição da
ciência induz a sua própria renovação assumindo uma realidade para além da experiência;
agora encontramos de modo semelhante que o conhecimento que cada cientista tem da sua
vizinhança assume a totalidade da ciência, muito para além da sua própria experiência. É
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assim que controla indirectamente os padrões da ciência, na mesma base de independência
como todos os outros fazem, enquanto em troca se submete ao seu controlo do seu próprio
trabalho.

Cada troca de desaprovação mútua é algo como uma desavença e pode ser uma luta
mortal.  Novos padrões de plausibilidade e de interesse científico são assim iniciados e
eventualmente estabelecidos. O movimento começará num campo e difundir-se-á
gradualmente para todos os outros. É assim que a ciência é continuamente renovada, mas
no entanto a sua coerência é mantida em todos os campos. Eu mesmo estou hoje envolvido
em tal dificuldade com a minha dissidência de alguns métodos da psicologia e da sociologia
actuais. Mas não desafio com isso a existência da ciência como um sistema coerente de
pensamento:  preconizo meramente a sua reforma em determinados aspectos.

* * *

Vimos que o cientista pode conceber problemas e levar a cabo a sua investigação só se
acreditar numa realidade escondida que a ciência assume. Agora que mostrei como a
originalidade científica resulta da tradição científica e ao mesmo tempo a ultrapassa, posso
mostrar como este processo estabelece o sentido da responsabilidade pessoal qual sustenta
a busca do cientista.

Há duas maneiras possíveis de ver o progresso da fronteira das descobertas científicas á
medida que se avança no tempo. Podemos ver tais progressos ao longo dos caminhos da
ciência como o crescimento do pensamento nas mentes de gente dotada. A ocorrência
frequente de descobertas simultâneas parece suportar esta imagem. Mesmo as descobertas
principais, as que refazem de modo fundamental a nossa concepção da natureza, podem ser
feitas simultaneamente por um certo número de cientistas em lugares diferentes. A
mecânica quântica foi descoberta em 1925  por três autores tão independentes uns dos
outros que se pensou na altura que eram soluções mutuamente incompatíveis do problema.
Assim considerado, o crescimento de novas ideias parece completamente predeterminado.
As mentes dos que fazem descobertas parecem simplesmente oferecer um terreno
apropriado para a proliferação de novas ideias.

»«wp 91 (2009)

67



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

Contudo, olhando para a frente, mas antes do evento, o acto de descoberta parece pessoal
e indeterminado. Começa com as intimações solitárias de um problema, de pedaços aqui e
acolá, que parecem oferecer pistas para algo escondido. Parecem fragmentos de um todo
coerente, mas ainda desconhecido. Esta visão tentativa deve transformar-se numa obsessão
pessoal; porque um problema que não nos preocupa, não é  problema: não há nenhum
incentivo nele, não existe. Esta obsessão, que nos estimula e nos guia, é sobre algo que
ninguém pode dizer o que é: o seu conteúdo é indefinível, indeterminado, estritamente
pessoal. Certamente, o processo pelo qual será trazido à luz do dia será reconhecido como
uma descoberta precisamente porque não podia conseguir-se pela aplicação persistente de
regras explícitas aos factos dados. O verdadeiro descobridor será aclamado pelo repto audaz
da sua imaginação, que cruzou mares desconhecidos do pensamento possível.

Assim o retrato antiquado do pensamento, como a utilização de cérebros humanos como
terreno passivo para s sua proliferação, prova ser falso. Contudo representa um aspecto da
prossecução da ciência. O progresso científico visto depois do evento pode ser considerado
como representando as possibilidades que estiveram previamente escondidas e que foram
palidamente antecipadas num problema. Isto explica como diferentes cientistas podem
sentir independentemente as intimações de uma potencialidade particular, avistando-a
frequentemente por indícios diferentes e descobrindo-a possivelmente em termos diferentes.

Note-se que há uma opinião muito difundida segundo a qual os cientistas encontram as
descobertas meramente por tentar todas as coisas á medida que elas cruzam as suas
mentes. Esta opinião resulta de uma inabilidade em reconhecer a capacidade do homem
para antecipar a aproximação da verdade escondida. As especulações ou os palpites do
cientista são os incentivos e os apontadores do que procuram. Envolvem altas paradas, tão
perigosas quanto as suas perspectivas são fascinantes. O tempo e o dinheiro, o prestígio e a
autoconfiança jogados em suposições decepcionantes esgotarão logo a coragem e a posição
de um cientista. As suas hesitações são decisões pesadas.

Tais são as escolhas responsáveis feitas ao longo de uma inquirição científico. As escolhas
são feitas pelo cientista: são os seus actos, mas o que ele persegue não é da sua autoria; os
seus actos estão sob o julgamento de uma realidade escondida que ele procura descobrir. A
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sua visão do problema, a sua obsessão com ele, e seu salto final para a descoberta estão
desde o início preenchidos pela sua obrigação para com um objectivo externo. Nestes actos
intensamente pessoais não há, por consequência, qualquer intransigência. A originalidade é
comandada em cada estágio por um sentido de responsabilidade em fazer avançar o
crescimento da verdade na mentes dos homens. A sua liberdade é um serviço perfeito.

Muitos escritores têm observado, desde que Dewey o ensinou no final do século passado,
que, em certa medida, nós conformamos todo o nosso conhecimento pela forma como o
conhecemos. Isto parece deixar o conhecimento vulnerável às fantasias do observador. Mas
a prossecução da ciência tem-nos mostrado como quem conhece é controlado por exigências
impessoais, mesmo na conformação das suas próprias antecipações. Os seus actos são
julgamentos pessoais exercitados responsavelmente com vista a uma realidade com que
está a procurar estabelecer contacto. Isto prende-se com toda a procura e descoberta da
verdade externa.

Não há justificação mais positiva do que esta para aceitar a ciência para sendo
verdadeira. Têm sido feitas tentativas de compensar esta aparente deficiência reduzindo as
reivindicações da ciência. A incerteza e a transitoriedade da ciência foram enfatizadas e
exageradas com esse propósito. Contudo isto é ao lado do ponto. A declaração de uma frase
provável inclui um julgamento não menos pessoal daquele que teria uma afirmação da sua
certeza. Qualquer conclusão, quer seja apresentada como uma especulação ou seja
reivindicada como uma certeza, representa um compromisso da pessoa que aí chega.
Ninguém pode exprimir mais do que um compromisso responsável de si próprio, que sirva
totalmente o encontrar da verdade e a sua afirmação.

Porque o cientista, que confiou durante toda a sua inquirição na presença de algo real
mas escondido, confiará justamente nessa presença externa também para reivindicar a
validade do resultado que satisfez a sua procura. Tal como aceitou todo a disciplina que o
pólo externo do seu esforço lhe impôs, espera que outros reconhecerão igualmente a
presença daquilo que o guiou, se equipados de modo semelhante. Por seu próprio comando,
que o limita à procura da realidade, reivindicará que seus resultados são universalmente
válidos. Tal é a intenção universal de uma descoberta científica.
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Eu falo não de um universalidade estabelecida, mas de uma intenção universal, porque o
cientista não pode saber se suas reivindicações serão ou não aceites. Podem-se provar como
falsas ou, embora verdadeiras, podem não ter convicção. Pode mesmo acontecer que as suas
conclusões se mostrem inaceitáveis, e em todo caso a sua aceitação não garantirá a sua
verdade.  Reivindicar a validade de uma afirmação declara meramente que deve ser aceite
por todos. A declaração da verdade científica tem um carácter obrigatório, que compartilha
com outras apreciações do mérito, declarado universal pelo nosso próprio respeito para com
elas.

Falei da excitação dos problemas, de uma obsessão com os palpites e as visões que são
incentivos e apontadores indispensáveis à descoberta. Mas a ciência é suposta ser
desapaixonada. Há hoje em dia um idealização desta corrente, que julga o cientista não só
indiferente ao resultado das suas especulações, mas na realidade procurando mesmo a sua
refutação (10). Isto não só é contrário à experiencia, mas é também logicamente
inconcebível. As especulações de um cientista a trabalhar nascem da imaginação
procurando a descoberta. Tal esforço arrisca uma derrota, mas nunca a procura; é de facto a
sua ânsia de sucesso que faz o cientista aceitar o risco de falhar. Não há nenhuma outra
maneira. Os tribunais da justiça empregam dois advogados diferentes para discutir
argumentos opostos, porque é somente por um compromisso apaixonado a uma visão
particular que a imaginação pode descobrir a evidência que a suporta.

A pressão criativa da imaginação é alimentada por várias fontes. Em primeiro lugar
contribuem a beleza de uma descoberta antecipada e a excitação da sua realização solitária.
O cientista procura também o sucesso profissional, e, se a opinião científica recompensa
justamente o seu mérito, a ambição em excesso servirá como um verdadeiro incentivo à
descoberta.
A parte da ciência por cuja renovação um cientista assume responsabilidade está rodeada
por um mar de informação em que deve confiar para a sua empresa. O cientista pode
considerar o seu campo seleccionado como um seu “chamamento”, que inclui
necessariamente a sua submissão à vasta área da informação e da opinião que envolvem o
seu campo seleccionado de inquirição. A chamada de cada cientista tem uma geografia
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diferente. Cada um deve tentar escolher um problema que não seja maior ou mais difícil
daquilo que pode dominar. As suas faculdades não seriam inteiramente utilizadas se as
aplicasse a uma tarefa menor, e seriam completamente desperdiçadas numa tarefa maior. O
grau de originalidade que todo o cientista confia possuir deve portanto determinar a escala
em que arrisca a abordagem, e daqui também a gama de informação que aceitará sem
questionar. Goethe escreveu que o mestre se prova pela sua prudência (ou temperança) - e o
mesmo se aplica à ciência.

* * *

A minha análise da descoberta científica descreve uma escolha existencial. Começamos a
prossecução da descoberta pelo envolvimento com elementos subsidiários de um problema e
continuamos a envolver-nos com indícios adicionais á medida que vamos avançando, de
modo que chegamos à descoberta completamente comprometidos com ela como um aspecto
da realidade. Estas escolhas criam em nós uma nova existência, que desafia os outros a
transformarem-se á sua imagem. Portanto nessa medida,  a “existência precede a essência,”
isto é, vem antes da verdade que estabelecemos e que tomamos como nossa.

Mas isto mostra-nos que o “homem é o seu próprio começo, autor de todos os seus
valores”? Se a originalidade na ciência for tomada como um exemplo de escolha existencial,
estas reivindicações do existencialismo de Nietzsche e de Sartre parecem mal pensadas. As
inovações mais audazes da ciência resultam de uma vasta gama de informações que o
cientista aceita como indiscutíveis, como um pano de fundo do seu problema. Mesmo
quando é preciso modificar os padrões do mérito científico, os padrões actuais serão a base
dessa reforma. A ciência no seu todo, tal como mediada por milhares de colegas cientistas de
que nunca ouviu falar, é aceite de uma forma indiscutível.

A sua procura transforma-o, compelindo-o a fazer uma sequencia de escolhas. Isso
significa que está a escolher-se existencialmente a si mesmo ? De um certo modo, sim;
procura um crescimento intelectual. Mas não se refastela para trás e escolhe uma nova
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existência a seu prazer. Estica a sua imaginação ao máximo para encontrar um trajecto que
possa conduzir a uma vida superior da mente. Todas as suas escolhas existenciais são feitas
em resposta a uma potencial descoberta; consistem em detectar e seguir um gradiente de
compreensão, que conduzirá à expansão da sua existência mental. Cada etapa é um esforço
para encontrar uma necessidade imediata; a sua liberdade é um serviço contínuo.

Não há aqui qualquer escolha existencial que compreenda o mundo inteiro e que
reivindicando a sua responsabilidade. Tal escolha não deixaria nem um centro ao qual ser
responsável, nem um critério pelo qual ser julgado. Esta responsabilidade impossível, que é
a fonte do sentido existencialista do absurdo universal, aparece agora como uma óbvia auto
contradição.

No extremo oposto, a teoria da ciência ensinada sob Estaline é também um erro. Declarar
que numa sociedade sem classes a prossecução da ciência - marcada pelos nomes de
Copérnico e de Newton, de Harvey, Darwin, e Einstein - girará espontaneamente para o
avanço do plano quinquenal seguinte, é simplesmente ridículo.

Contudo esta doutrina não aconteceu sem graves consequências na Rússia Soviética, e
sem influência em Inglaterra. Foi o meu objectivo de tentar justificar a liberdade de ciência
contra  tais ensinamentos que me fizeram realizar a fraqueza do empirismo estrito que
dominou a nossa concepção de ciência ao longo deste século. Vi que esta filosofia deixava a
ciência indefesa contra a doutrina soviética e isso levou-me a  decidir que apenas com
fundamentos metafísicas é que se podem esclarecer os poderes intrínsecos da capacidade
inventiva humana. Aí encontrei também os pressupostos da liberdade na ciência.

Mas mais insistente do que a imposição do materialismo dialéctico na ciência foi a
sujeição da literatura e das artes ao realismo socialista, e da própria concepção da verdade,
da moralidade, e da justiça, ao sistema de partidos políticos. A força ganha por estas
doutrinas por volta de 1932  apenas foi substancialmente relaxada depois das revoltas do
Hungria e da Polónia de 1956. Personificavam os ideais abandonados do homem numa
submissão absoluta ao partido Comunista.

Contrariei a tentativa de transformar nessa direcção a ciência, oferecendo fundamentos
sólidos para a sua independência. Isso teria que ser agora estendido a todos os outros
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grandes princípios do homem. Eu não o posso tentar aqui, mas devo apresentar um esboço –
mesmo se apenas simplificado - dos fundamentos da ciência que também se verificam em
todos os restantes sistemas criativos da mente moderna.

A tradição científica deriva a sua capacidade para a auto renovação a partir da sua
convicção na presença de uma realidade escondida, de que a ciência actual é um aspecto,
enquanto que  outros aspectos serão revelados por descobertas futuras. Toda a tradição que
promova o progresso do pensamento deve ter essa intenção: ensinar as ideias correntes
como estágios que conduzem a verdades desconhecidas, as quais, quando descobertas,
podem discordar dos próprios ensinamentos que as geraram. Tal tradição assegura a
independência dos seus seguidores transmitindo a convicção que o pensamento tem poderes
intrínsecos, a serem evocada nas mentes humanas por intimações das verdades escondidas.
Respeita o indivíduo por ser capaz de uma tal resposta: por poder ver um problema não
visível a outrem, e explorá-lo por sua própria responsabilidade. Tais são os fundamentos
metafísicos da vida intelectual numa sociedade livre e dinâmica: os princípios que protegem
a vida intelectual numa tal sociedade. Chamo a isso uma sociedade de exploradores.

Numa sociedade de exploradores o homem está no pensamento. O homem explorador é
colocado no meio de descobertas potenciais, que lhe oferecem a possibilidade de um sem
número de problemas. Vimos como os cientistas, dispersos sobre o globo, respondem a um
vasto campo do pensamento potencial, como é que cada um encontra nele uma área
compatível para se desenvolver, e como depois os resultados se coordenam para produzir
uma expansão sistemática da ciência. Foi assim que outros tipos de pensamento se
desenvolveram no nosso tempo. A nossa idade viu uma riqueza inaudita de movimentos
literários e artísticos cresceram coerentemente. As ideias do Iluminismo produziram o
cientismo e o romantismo numa variedade de formas relacionadas; e desde finais do século
XVIII que reformas legais e sociais humanizaram a vida em centenas de maneiras
mutuamente relacionadas. Foi também assim que o híbrido do cepticismo absoluto e do
perfeccionismo absoluto geraram  novos movimentos no século actual da ficção, poesia,
música, e pintura - embora também se admita que estes movimentos tenham trazido ao
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mesmo tempo as teorias que prefiguram os fanatismos modernos, com todas as suas
tiranias e crueldades.
A estrutura da autoridade exercida sobre uma sociedade de exploradores é diferente
daquela a que se submete uma sociedade dogmática. Tomemos uma vez mais o exemplo da
ciência. Eu falei do princípio do controle mútuo com que cada cientista independente faz a
sua parte para manter as tradições científicas sobre um imenso domínio de inquirição, de
que não sabe virtualmente nada. Uma sociedade de exploradores é controlada por toda
parte por uma tal autoridade mutuamente imposta. A pressão exercida pelos círculos
literários e artísticos é notória. Controlam o acesso ao reconhecimento público, muito como
a opinião científica o controla para a ciência. A sua opinião profissional comanda a
aprovação, tal como a opinião científica o faz. Há naturalmente diferenças: a confiança na
autoridade em segunda mão alcança muito menos na literatura e na arte do que na ciência,
e as divisões entre opiniões rivais são mais profundas. Na nossa sociedade, as ideias acerca
da moralidade são também activamente cultivadas por círculos diferentes de apreciação
mútua, que estão profundamente divididos uns contra os outros; e na política estes círculos
estão deliberadamente organizados como rivais.

Mas não precisamos de entrar em todas estas variações; são transcendidas por um teste
que mostre que todos esses grupos contribuem eficazmente para promovem o poder
intrínseco do pensamento. Mas esses círculos, essas associações profissionais - algumas
talvez não mais do que confrarias de mútua admiração - são temidas e odiadas pelos
modernos ditadores totalitários. São temidas porque nelas o homem vive em pensamento -
um pensamento sobre o qual os ditadores não têm qualquer poder. São mais temidos do que
as associações científicas, porque a verdade da literatura e da poesia, da história e do
pensamento político, da filosofia, da moralidade, e dos princípios legais, são mais vitais do
que a verdade da ciência. É por isso que o cultivo independente de tal verdade provou ser
uma ameaça insuportável para a tirania moderna.

Generalizei de forma aproximada os princípios que são a base da prossecução da ciência,
para incluir também o cultivo de outros ideais do homem. O resultado mostra quanto o
crescimento do pensamento limita intrinsecamente a nossa auto determinação. Quer a sua
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chamada esteja na literatura ou na arte, ou na moral ou na reforma social, mesmo a mente
mais revolucionária deve escolher uma pequena área de responsabilidade como a sua
chamada, para a transformação da qual confiará no mundo circunvizinho como sendo as
suas premissas. O perfeccionismo, que transformaria todo o pensamento e toda a sociedade,
é um programa de destruição, terminando na melhor das hipóteses num mundo de
decepção. O desprezo do existencialismo por todos os valores não escolhidos por nós,
condenando-os como de má fé, é do mesmo modo vazio ou destrutivo.

Há uma outra maneira de lidar com a reivindicação à auto determinação absoluta e as
exigências do perfeccionismo.  Poderia rejeitar estes esforços excessivos com base na lógica
pela qual os níveis sucessivos da realidade estão relacionados. Todos os nossos princípios
mais elevados devem confiar para o seu funcionamento num nível inferior da realidade, e
isto necessariamente limita o seu âmbito, contudo não os reduz aos termos do nível inferior.
Este argumento contradiz o movimento cultural actual, que questiona os poderes
intrínsecos do nossos ideais. Não há um princípio mais elevado das nossas mentes que não
esteja em perigo de ser falsamente explicado pela análise psicológica ou sociológica, pelo
determinismo histórico, por modelos ou por computadores mecânicos; mas essa batalha não
se pode aqui juntar com esta frente muito larga.

Não obstante, devo dizer nestas linhas uma palavra sobre o ideal principal do homem,
que está no centro da sua participação numa combinação extrema de cepticismo e de
perfeccionismo, porque prometi especificamente encontrar para os princípios morais um
lugar a seguro da auto destruição por uma reivindicação à autodeterminação ilimitada. Seja
a procura da perfeição social e moral, e reconheça-se a existência de níveis sucessivos de
realidade. A sociedade, como uma organização de poder e de lucro, dá forma a um nível,
enquanto que os seus princípios morais se encontram num nível acima. O nível mais alto
baseia-se no nível mais baixo: o progresso moral pode ser conseguido somente dentro do
meio de uma sociedade que opere pelo exercício de poder e visando vantagens materiais.
Devemos aceitar o facto de que qualquer avanço moral  pode ser atingido por este
mecanismo social, que sozinho os pode causar. Tentar impor a moralidade absoluta na
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sociedade é por consequência conceder em fantasias que apenas conduzirão à violência
incontrolada.

O problema de uma mente equilibrada e livre, quer da agitação crítica como moral,
ganhou uma nova urgência através do movimento de libertação que se levantou no império
Soviético desde a morte de Estaline, um movimento que se alargou gradualmente pela
rebelião de jovens lideres comunistas na Hungria, na Polónia, e eventualmente na própria
Rússia. A pergunta agora é como é que esta revolta pode gerar um movimento sustentável
de pensamento livre. Quando escuto os meus amigos húngaros que se refugiaram em
Inglaterra após terem participado na revolta de 1956, quando leio o relato dos seus tempos
como ardentes Estalinistas e da sua mudança de rumo desde então, encontro que as suas
esperanças são basicamente as mesmas que animaram o pensamento liberal no fim do
século passado. São as esperanças com que eu cresci como criança na Hungria. Mas a
inocência com que eu respirei estes ideais não pode ser recuperada. O renascimento da
tradição liberal apenas pode ser assegurado se a pudermos estabelecer  numa nova e
consciente compreensão da sua fundação, em fundamentos que aguentem a auto duvida
moderna acoplada com o perfeccionismo.

* * *

Com isto em mente, deixem-me adicionar mais alguns toques ao fundo cósmico das ideias
que tentei desenvolver em resposta às necessidades do nosso tempo.

Mostrei como o homem pode exercer um julgamento responsável perante com um
problema. As suas decisões na conformação de uma solução são necessariamente
indeterminadas, no sentido que a solução de um problema não resolvido é indeterminada;
mas as suas decisões são igualmente responsáveis ao serem sujeitas à obrigação de
procurar a solução predeterminada do problema.  Disse que este é um compromisso para a
antecipação de uma realidade escondida, um compromisso do mesmo tipo que exemplificado
no conhecimento da verdade científica. A responsabilidade e a verdade, não são de facto
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mais do que dois aspectos de tal compromisso: o acto de julgamento é o seu pólo pessoal, e a
realidade independente em que baseia é o seu pólo externo.

Dado que um problema apenas pode ser conhecido tacitamente, o nosso conhecimento
dele pode ser reconhecido como válido  aceitando a validade do saber tácito; e o mesmo se
aplica à verdade na sua relação com a realidade. Reside aqui a importância de estabelecer a
validade do conhecer tácito. Mas devemos ainda considerar os antecedentes evolucionários
do poder humano para identificar um problema e resolvê-lo.  Identifiquei os antecedentes
da resolução de problemas com um processo de emergência. Logo, se as decisões humanas
responsáveis são incidentais na solução de problemas, devemos esperar encontrar poderes
decisivos similares intrínsecos ao processo de emergência, através de inovações evolutivas
que atribuímos à emergência.
Tais especulações são necessariamente perigosas, mas sinto-me mais desgostoso pela nossa
timidez, ao poder deixar essas matérias aos cientistas, que na realidade as consideram
como inapropriados para a investigação pela ciência.

Disse que as leis de natureza que se manifestam no domínio inanimado falham em dois
aspectos, ao esclarecer a ascensão dos seres vivos. (1)  deixam  em  aberto as condições
fronteira que nos seres vivos são fixadas de acordo com princípios operacionais que não se
manifestam na natureza inanimada, e (2) não contêm qualquer referência à sentiencia, que
é uma condição característica da vida nos animais mais elevados. Parece razoável supor que
estas duas deficiências não são mais do que dois aspectos de um único princípio que deve
ser adicionado aos da natureza inanimada, a fim de esclarecer as coisas vivas. É claro que
eu já introduzi esta suposição ao identificar a emergência com o conhecer tácito.

Pode-se tentar uma definição mais próxima do princípio em falta considerando qual será
a melhor forma para uma transição da física para o processo que governa o crescimento do
pensamento na mente do homem. A natureza inanimada é controlada pelas forças que
levam a matéria para configurações mais estáveis. Isto tanto é verdadeiro na mecânica
como na termodinâmica, e aplica-se igualmente aos sistemas abertos, como chamas ou
fluxos. As forças geradas por  potencialidades mais estáveis podem ser controladas por
vários tipos de fricção, que podem ser superados por agentes catalíticos libertadores. Uma
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explosão pode ser provocada pela desintegração espontânea de uma única molécula. A
mecânica  quântica também estabeleceu a concepção de causas não causadas, sujeitas
apenas ao controlo por um campo de probabilidades. A decomposição de um átomo
radioactivo pode ser uma causa não causada. Deixem-me então transferir estas três
características dos processos inanimados, (1)  Vemos  forças que conduzem para
potencialidade mais estáveis; (2)  os catalizadores ou os libertadores acidentais de forças
retidas pela fricção causam uma actualização destas potencialidades; e ( 3 ) tais acidentes
podem ser eventos não causados, sujeitos apenas somente a tendências prováveis.

Olhemos agora para a maneira como as inovações são conseguidas pelo esforço do
pensamento humano. Este processo também pode ser descrito como a actualização de
determinadas potencialidades. Ver um problema e empreendera sua prossecução é como ver
uma escala de potencialidades, que se acredita serem acessíveis. Tais tensões heurísticas
parecem ser geradas na mente desperta, muito como na física as forças são geradas pela
acessibilidade de configurações mais estáveis. Mas esta tensão parece ser deliberada: é uma
resposta que se esforça por compreender uma solução, que se acredita ser predeterminada.
Fazem-se escolhas que são perigosas, mas sempre controladas pela prossecução da sua
intenção. Estas escolhas assemelham-se a eventos da mecânica quântica, ao serem não
causadas e ao mesmo tempo serem guiadas por um campo que as deixa em grande parte
indeterminadas. Mas as descobertas diferem em três maneiras dos eventos inanimados: ( 1 )
o campo que as evoca e guia não é aquele de uma configuração mais estável, mas o de um
problema; (2)  a sua ocorrência não é  espontânea, mas devido a um esforço para a
actualização de certas potencialidade escondidas; e (3)  a acção não causada que os evoca é
geralmente uma pressão imaginativa para a descoberta destas potencialidades.

Até agora não há muita especulação envolvida na análise, e  acredito que há também uma
sustentação firme para a generalizar ao processo de inovações evolutivas. A minha análise
de níveis operacionais consecutivos precisa de supor um princípio que trabalhe da mesma
maneira que uma inovação conseguida por integração tácita. Parece-me persuasiva a
suposição de que este processo é evocado pela acessibilidade aos níveis mais elevados de
sentido ou significado estável, que eventualmente se conseguem atingir. A tensão gerada
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por uma tão elevada potencialidade pode então ser posta em acção, quer acidentalmente,
quer pela operação de primeiras causas., Para além disso, parece por um lado consonante
com a estrutura conceptual da mecânica quântica, e por outro lado com a estrutura da
resolução de problemas, supor que estas libertações criativas são controladas, embora
nunca inteiramente determinadas, pelas suas potencialidade. Podem ter sucesso ou falhar.
E parece razoável supor, a seguir, com base na continuidade, que este tipo peculiar de
indeterminação é acompanhado pela avanço da consciência.
O título global que inicialmente dei a estas lições foi “o homem no pensamento”. Queria
falar da inter-relação lógica no homem entre viver e pensar, e estender esta inter-relação
seguindo o progresso conjunto do homem e do pensamento, desde os seus antecedentes
inanimados. Introduzi um grande número de princípios novos, uns baseados nos outros.
Não podia resistir à tentação de dar um relance nas ideias que encheram volumes, e talvez
possam ainda vir a encher outros. Mas realmente sinto que tudo o que falei apresenta uma
única visão razoavelmente simples. Esta parte do universo, em que o homem apareceu,
parece estar cheia com um campo de potencialidades que evocam a acção. A acção evocada
na matéria inanimada é bastante pobre, porventura completamente sem sentido. Mas a
matéria morta, a matéria que é tanto sem vida como sem morte, adquire um sentido ao
originar coisas vivas. Com elas entra um perigo no universo até aqui infalível: um perigo de
vida e de morte.
O campo de novos sentidos ou significados potenciais era tão rico que esta empresa, uma
vez iniciada, tendeu para uma gama infinita de sentidos mais elevados, fluindo sem cessar
para a existência durante a maior parte de um bilião de anos. Quase desde o inicio, esta
resposta evolutiva ao significado potencial teve a sua contrapartida no comportamento das
coisas  vivas que trouxe consigo. Parece que mesmo os protozoários têm a faculdade da
aprendizagem; respondem ao sentido ou significado potencial. Estágios mais avançados da
evolução produzem organismos mais significativos, capazes de actos de compreensão cada
vez mais complexos. Nos últimos milhares de anos os seres humanos aumentaram imenso o
âmbito da compreensão ao equipar os nossos poderes tácitos com a maquinaria cultural da
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linguagem e da escrita. Imersos neste ambiente cultural, respondemos agora a uma gama
muito maior de pensamento potencial.

É a imagem da humanidade imersa no pensamento potencial que acho reveladora para os
problemas dos nossos dias. Livra-nos do absurdo da autodeterminação absoluta, e contudo
oferece a cada um de nós a possibilidade da originalidade criativa, dentro da área
fragmentária a que se circunscreve a nossa chamada. Equipa-nos com os fundamentos
metafísicos e com o princípio da organização de uma Sociedade de Exploradores.

Contudo permanece a questão se esta solução nos satisfará. Podemos nós reconhecer as
limitações que ela nos impõe? Não deverá uma sociedade tão fragmentada parecer à deriva,
irresponsável, egoísta, aparentemente caótica? Eu elogiei a liberdade de uma comunidade
onde a coerência fosse espontaneamente estabelecida pela auto coordenação, a autoridade
exercida por iguais uns sobre os outros, todas as tarefas ajustadas a cada um a si por si.
Mas para onde é que vão? Ninguém sabe; apenas estão a acumular trabalhos para para
serem esquecidos.

Tentei afiliar os nossos esforços criativos com a evolução orgânica da qual nós
aparecemos. Esta emergência cósmica do sentido ou significado é inspiradora. Mas seus
produtos eram principalmente plantas e animais que podiam ser satisfeitos com uma
existência breve. Os homens precisam de uma finalidade que os suporte na eternidade. A
verdade faz isso; os nossos ideais fazem-no; e isto pode ser suficiente, se alguma vez
podermos ficar satisfeitos com os nossos manifestos defeitos morais e com uma sociedade
que tenha tais defeitos fatalmente envolvidos no seu funcionamento.

Talvez este problema não possa ser resolvido apenas em fundamentos seculares. Mas a
sua solução religiosa será mais praticável uma vez que a fé religiosa é libertada da pressão
de uma visão absurda do universo, e portanto abrirá antes um mundo com sentido que
poderia ter eco na religião.

(*)  E xplicarei brevemente como é que a autoridade mútua também governa outros
campos culturais. Mas penso que se aplica também a outras actividades consensuais de que
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os participantes apenas conhecem um pequeno fragmento. Sugere uma maneira pela qual
os recursos podem ser racionalmente distribuídos entre todas as finalidades rivais que não
puderem ser avaliadas em termos de dinheiro. Todos os casos de despesas públicas que
servem interesses colectivos são deste tipo. Isto é, acredito eu, como as reivindicações de
milhares de departamentos governamentais podem ser razoável e racionalmente
adjudicadas, embora nenhuma pessoa isolada possa saber mais do que uma pequena
fracção.
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NOTAS:

(1) Lazarus, R.S., e McCleary, R.A., Journal of Personality (Vol. 18, 1949), p. 191, e
Psychological Review (Vol. 58, 1951), p. 113. Estes resultados foram postos em
questão por Eriksen, C.W., Psychological Review (Vol. 63, 1956), p. 74 e defendidos
por Lazarus, Psychological Review (Vol. 63, 1956), p. 343. Mas num artigo anterior
que examinava toda a área - Psychological Review (Vol. 67, 1960), p. 279 - Eriksen
confirmou as experiências de Lazarus e de McCleary, e aceitou-as como evidência da
subcepção.
Estou a usar a subcepção apenas como uma confirmação do saber tácito numa
forma elementar, capaz de demonstração experimental quantitativa. Para mim é o
mecanismo na base da formação da psicologia da forma (Gestalt), de que derivei em
primeiro lugar a minha concepção de conhecer tácito, em Personal Knowledge. É
bastante estranho, mas a conexão da subcepção com a psicologia da forma (Gestalt)
mal foi notada pelos psicólogos no decurso das suas controvérsias sobre a validade
da subcepção. Só encontrei uma referencia que lhe alude, num artigo por Klein,
George S., “On subliminal activation”, Journal of Nervous Mental Disorders (Vol.
128, 1959), pp. 293-301, onde se observa:  “Não exige nenhuma demonstração
experimental para dizer com confiança que nós não estamos cientes de todos os
estímulos que usamos no nosso comportamento.”
Já o disse basicamente em Personal Knowledge, e desde então tenho continuado a
dar-lhe ênfase, que é um erro identificar a consciência subsidiária a com consciência
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inconsciente ou pré-consciente, ou com a franja Jamesiana de consciência. O que faz
uma tomada de consciência ser subsidiária é a função que cumpre; pode ter
qualquer grau de consciência, contanto que funcione como um indicio ou uma pista
para o objecto de nossa atenção focal. Klein suporta isto dizendo que a activação
subliminar não é mais do que uma caixa especial de estímulos transientes ou
incidentais de todos os tipos. Não é o estatuto subliminar que importa, mas “os
significados e as propriedades [que um estímulo] adquire na periferia do
pensamento e da acção.”
Eriksen e Kuethe, cuja observação de evitar algo de modo não conscientemente
identificado eu citei como um tipo do subcepção, chamou a isso um mecanismo de
defesa, afiliando-o assim às concepções freudianas. Esta prática é muito difundida e
fez com que os Psychological Abstracts dividissem o assunto em subcepção e
mecanismos de defesa.
Contudo ocorreu uma outra fragmentação desta matéria, considerando as
observação de Otto Potzl, desde 1917. Um exame do seu trabalho e dos seus
sucessores directos apareceu nas Psychological Issues (Vol. II, no. 3, 1960) sob o
título “Preconscious stimulations in dreams, associations and images”, por Otto
Potzl, Rudolf Allers e Jacob Teler, International Universities Press, New York 11,
N.Y.. Uma introdução a esta monografia por Charles Fisher liga estas observações
aos estudos recentes e nota a incerteza actual sobre o estatuto dos estímulos de que
tomamos consciência somente em termos da sua contribuição para a experiência
subsequente.  “O assunto precisa de ser estabelecido” escreve Fisher na p. 33,
“porque a questão do subliminar tem importantes implicações para as teorias da
percepção.”
Eu acredito que este assunto tem na realidade muito mais implicações, e em geral
deve ser incluído nas categorias lógicas de conhecer tácito.
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(2) Eriksen, C.W., e Kuethe, J.L., “Avoidance conditioning of verbal behavior without
awareness: a paradigm of repression”, Journal of Abnormal and Social Psychology
(Vol. 53, 1956), pp. 203-09.

(3) Hefferline, Ralph F., Keenan, Brian, e Harford, Richard A., "Escape and Avoidance
Conditioning in Human Subjects Without Their Observation of the Response",
Science (Vol. 130, November 1959), pp. 3338-39. 
Hefferline, Ralph F., and Keenan, Brian,"Amplitude-Induction Gradient of a Small
Human Operant in an Escape-Avoidance Situation," Journal of the Experimental
Analysis of Behavior (Vol. 4, January 1961), pp. 41-43. 
Hefferline, Ralph F., and Perera, Thomas B., "Proprioceptive Discrimination of a
Covert Operant Without Its Observation by the Subject", Science (Vol. 139, March
1963), pp. 834-35. 
 Hefferline, Ralph F., and Keenan, Brian, "Amplitude-Induction Gradient of a Small
Scale (Covert) Operant", Journal of the Experimental Analysis of Behavior, (Vol. 6,
July 1963), pp. 307-15.  
Ver igualmente conclusões gerais em Hefferline, Ralph F., "Learning Theory and
Clinical Psychology—An Eventual Symbiosis?" em Experimental Foundations of
Clinical Psychology, ed. Arthur J. Bachrach (1962).
Notar igualmente que numerosas observações russas, relatadas por Razran, G.,
"The Observable Unconscious and the Inferable Conscious", Psychological Review
(Vol. 68, 3961), p. 81, estabeleceram o condicionamento de estímulos intestinais,
tendo um carácter semelhante às contracções musculares de Hefferline.

(4) Dilthey, W., Gesammelte Schriften (Vol. VII, Leipzig and Berlin, 1914-36), pp. 213-
16; [Tradução por H.A. Hodges, Wilhelm Dilthey (New York, Oxford University
Press, 1944), pp. 121-24].

(5) Lipps, T., Asthetik (Hamburgo, 1903).
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(6) Ver Personal Knowledge, pp. 328-35; Study of Man, pp. 47-52; "Tacit Knowing and
Its Bearing on Some Problems of Philosophy", 1962; "Science and Man's Place in the
Universe", 1964; "On the Modern Mind", 1965; "The Structure of Consciousness”,
1965; "The Logic of Tacit Inference”, 1966. Ver bibliografia relacionada.

(7) W. Haas, escrevendo como linguista, chegou a conclusões semelhantes sobre a
estrutura hierárquica da linguagem. Ver W. Haas, "Relevance in Phonetic Analysis",
Word (Vol. 15, 1959), pp. 1-18; "Linguistic Structures", Word (Vol. 16, i960), pp. 251-
76; também "Why Linguistics Is Not a Physical Science," apresentado ao
International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science,
Jerusalem, Israel, August-September 1964.

(8) As minhas ideias sobre os fundamentos tradicionais da ciência, a organização de
inquirições científicas, e o culto da originalidade vêm de Science, Faith and Society.
Foram antes desenvolvidos em parte nos ensaios publicados em The Logic of
Liberty e mais tarde formaram a base para Personal Knowledge. Análises mais
recentes estão em "Science: Academic and Industrial", 1961, "The Republic of
Science", 1962; "The Potential Theory of Adsorption", 1963; "The Growth of Science
in Society”, 1966. Ver bibliografia relacionada.

(9) Mais detalhes na carta à Nature podem ser encontrados em The Logic of Liberty, p.
17. Para Lord Rayleigh, ver in The Logic of Liberty, p. 12, e para o desenvolvimento
posterior da história de Lord Rayleigh, ver Personal Knowledge, p. 276.

(10)Esta visão tem sido persuasivamente expressa por K. R. Popper, por exemplo na
Logic of Scientific Discovery (New York, 1959), p. 279, como se segue: “Mas estas
nossas conjecturas maravilhosamente imaginativas e corajosas, ou ‘antecipações’,
são cuidadosa e sobriamente controladas por testes sistemáticos. O nosso método de
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investigação não é defendê-los, a fim de provar que estamos correctos. No contrário,
nós tentamos derruba-los. Usando todas as armas do nosso arsenal lógico,
matemático, e técnico, tentamos mostrar que as nossas antecipações eram falsas -
para propor, em seu lugar, novas antecipações injustificadas e injustificáveis, novas
“erupções prematuras e com preconceitos”, como Bacon irrisoriamente lhes
chamou”.

»«wp 91 (2009)

86



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

BIBLIOGRAFIA RELACIONADA

Artigos pelo autor, em que baseou este livro e onde as suas ideias são mais desenvolvidas: 

 "Tyranny and Freedom, Ancient and Modern," Quest (Calcutta, 1958).
 "The Two Cultures," Encounter (September 1959). 
 "Beyond Nihilism," Eddington Lecture (Cambridge University, 1960); também

Encounter (1960). 
 "Faith and Reason," Journal of Religion (Vol. 41,1961), pp. 237-41. 
 "Knowing and Being," Mind (Vol. 70, 1961), pp. 458-70.
 "The Study of Man," Quest (Calcutta, April-June 1961).
 "Science: Academic and Industrial," Journal of the Institute of Metals (Vol. 89,

1961), pp. 401-06. 
 "Clues to an Understanding of Mind and Body," in I. J. Good, ed., The Scientist

Speculates (Heinemann, 1962). 
 "History and Hope: An Analysis of Our Age," Virginia Quarterly Review (Vol. 38,

1962), pp. 177-95. 
 "The Republic of Science, Its Political and Economic Theory," Minerva (Vol. 1, 1962),

pp. 54-73. 
 "The Unaccountable Element in Science," Philosophy (Vol. 37, 1962), pp. 1-14. 
 "Tacit Knowing and Its Bearing on Some Problems of Philosophy," Review of

Modern Physics (Vol. 34,1962), p. 601 ff. 
 "The Potential Theory of Adsorption: Authority in Science Has Its Uses and Its

Dangers," Science (Vol. 141, 1963), pp. 1010-13. 
 "Science and Man's Place in the Universe," in Hany Woolf, ed., Science as a

Cultural Force (Johns Hopkins, 1964).
 "On the Modern Mind," Encounter (May 1965). 
 "The Structure of Consciousness," Brain (Vol. 88, Part IV, 1965), pp. 799-810. 

»«wp 91 (2009)

87



                                                                                                          

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS

 "The Logic of Tacit Inference," Philosophy (Vol. 40, 1966), pp. 369-86. 
 "The Creative Imagination," Chemical and Engineering News (Vol. 44, No. 17,

1966). 
 "The Growth of Science in Society," Encounter (1966).

Livros do autor a que é feita referencia:

o Science, Faith and Society, University of Chicago Press, 1946; Oxford University

Press, 1946; Phoenix edition, Chicago, 1964.

o The Logic of Liberty, University of Chicago Press, 1951; London, Routledge, 1951.

o Personal Knowledge, University of Chicago Press, 1958; London, Routledge, 1958;

New York, Haqjer Torchbooks, 1964.

o The Study of Man, University of Chicago Press, 1959; London, Routledge, 1959;

Phoenix edition, Chicago, 1964.

»«wp 91 (2009)

88


