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[Traduzido da versão disponível em 

http://www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/mp-body-and-mind.htm 

Colocado na web com a permissão da American Philosophical Association Católica e 

de John C. Polanyi. A publicação de 1969 indica que o ensaio foi adaptado da 

transcrição de uma gravação de uma apresentação a psiquiatras da Universidade 

Duke, em 16 de Abril de 1964.] 

 

  

 

Em Novembro de 1963 apareceu em Encouters um trabalho de Rattray-

Taylor, da University College, de Londres, sob o título The Age of Androids. Faz um 

relato lúcido da maneira como os computadores simulam os actos mentais dos seres 

humanos, e levantou a questão de saber se teremos de atribuir a um computador os 

poderes da razão e os sentimentos de consciência que atribuímos aos seres humanos, 

se o computador der as mesmas respostas que um ser humano a quem se atribui esses 

estados de espírito. É uma questão forte e que vale a pena considerar, pois foi 

estabelecida pelos teóricos de computadores que seja qual for a resposta especificável 

que se queira extrair de um computador a partir de uma entrada especificável, pode-se 

sempre construir uma forma de alcançar essa resposta. A questão levantada por 

Rattray-Taylor, e por muitos outros de forma semelhante, é esta: será que é possível 

dar uma definição específica de uma realização mental, como o pensamento ou a 

compreensão, ou de sentimentos humanos, em termos de um desempenho pelo qual 

julgamos a presença destes estados de espírito. 

Esta questão raramente foi discutido em detalhe, mas há uns dezasseis anos 

atrás, o grande matemático von Neumann, falando no Simpósio Hixon de 1948, 

rejeitou a hipótese de que poderia haver desempenhos que não se possam definir por 

um número finito de palavras, considerando-a como um misticismo que não merece 

uma expressão séria. Esta opinião parece ser hoje geralmente compartilhada. 

Vou sugerir, pelo contrário, que toda a comunicação depende, em larga 

medida, em evocar conhecimento de que não conseguimos dizer, e que todo o nosso 
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conhecimento dos processos mentais, como sentimentos ou  actividades intelectuais 

conscientes, baseiam-se num conhecimento que não podemos afirmar. E se 

reconhecemos os processos mentais por perceber coisas que não podemos dizer, 

segue-se que não é possível construir uma máquina que daria as mesmas respostas 

pelas quais reconhecemos esses processos mentais. 

Os fatos a que me refiro são do conhecimento geral. Edna Heidbreder (1947) 

concluiu a partir das suas experiencias que "muitas vezes não conseguem definir um 

conceito de forma adequada, embora sejamos perfeitamente capazes de o usar". 

Todos o podem confirmar por experiência própria. 

A experiência corrente também nos diz que no ensino contamos com o esforço 

intelectual do aluno para o reconhecimento de que lhe estamos a transmitir. Isto é 

particularmente verdade quando ensinamos o diagnóstico médico ou o 

reconhecimento de amostras botânicas, zoológicas, histológicas ou geológicas nas 

aulas práticas. Também é verdade no ensino da identificação de qualidades sensoriais, 

por exemplo, julgar o caracter de um pulso, o seu volume e várias outras qualidades 

que lhe atribuímos, e talvez ainda mais delicado, ao ensinar as reverberações em que 

confiamos para julgar um percussão que estamos a realizar. Todos os desempenhos 

hábeis podem-se ensinar apenas contando com o esforço do aluno para imitar e 

apanhar o jeito, através do esforço intelectual para descobrir como isso é feito. E no 

final o aluno, por sua vez, não consegue dizer como executa a habilidade. 

Há ainda uma outra ligação na qual temos que contar com um esforço da 

imaginação para ensinar e aprender. É exemplificado pelo estudo da anatomia 

topográfica. Pode-se ver vários estágios de dissecação, de facto ou em imagens, mas 

tem que reconstruir pelo esforço da imaginação como é que os órgãos, com é que 

esses vários elementos, se encaixam entre si, para que se saiba como lá chegar. Há 

uma série de ramos do conhecimento que se baseiam num entendimento semelhante: 

arquitectura, a estrutura de máquina, a estrutura dos cristais, a estratificação de sítios 

geológicos. 

Temos aqui, portanto, uma série de exemplos em que nosso ensino se baseia 

na capacidade de o aluno descobrir por si mesmo uma parte considerável do que lhe 

estamos a tentar transmitir, e, nesta medida, estamos a transmitir-lhe algo que não 
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conseguimos dizer, e que ele, por sua vez, então fica a saber e não consegue 

descrever. 

Eu passo agora para um campo menos evidente, mas bem conhecido, a 

percepção visual. Baseia-se, é claro, em produzir uma imagem de um objecto na 

retina, objecto sobre o qual nos estamos a concentrar, mas é sabido que a forma como 

este objecto nos irá aparecer dependerá em grande parte de pistas marginais, a que 

podemos não prestar qualquer atenção. Por exemplo, pode depender da variação da 

quantidade de luz que entra no olho à medida que focamos a lente em distâncias 

variáveis, ou nalgum pequeno detalhe na periferia do campo visual. Uma sombra vista 

a partir do canto do nosso olho, que mostra que o sol está a brilhar, far-nos-à ver de 

maneira diferente um objecto no centro. Estes indícios marginais são em grande 

medida nossos desconhecidos, no sentido de que não sabemos dizer que os estamos a 

usar. Começamos a conhecê-los apenas pelo estudo do efeito de os eliminar. 

Há também indícios internos de percepção, que determinam a maneira como 

vemos as coisas. A propriocepção oculomotorica é, naturalmente, essencial e 

mensagens do labirinto também contribuem efectivamente. Arriscaria a ir mais fundo 

do que estas pistas internas e trazer também os subsequentes processos corticais como 

acontecimentos que determinam o que vemos e que somos capazes de dizer. 

Há uma ambiguidade em todos estes exemplos, entre os dois tipos de conhecer 

que abrangi pelo termo "conhecimento". O objecto de nossa atenção está sempre lá e 

pode ser identificado. Isso sabemos e conseguimos dizer. Mas não podemos ter a 

certeza na identificação dos indícios que formam o conhecimento que é o objecto da 

nossa atenção, ou os elementos muscular que contribuem para um desempenho hábil. 

Estes são os elementos marginais, que conhecemos e que não somos capazes de 

expressar. 

Eu diria que esses elementos são subsidiários para o que estamos atender 

focalmente, e que há uma relação funcional (tomo esse termo da Psicologia Gestal 

por empréstimo) entre os elementos marginais e o objecto ao qual estamos a atender 

focalmente. Estamos subsidiariamente conscientes dos elementos marginais, com 

uma influência sobre o que é focalmente conhecido. Esta relação é o produto de uma 

integração que liga os elementos subsidiários para o centro focal. Tanto o 
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conhecimento destas subsidiários e da integração que os liga para o centro é, ou pode 

ser, tácito, ou seja, de tal forma que não o conseguimos exprimir, salvo muito 

vagamente. 

Permitam-me que repita uma vez mais a natureza deste relação funcional. 

Consiste em ter consciência de algo com o propósito de atender a alguma outra coisa. 

Podemos portanto estar cientes de algo apenas nos termos daquilo a que estamos a 

atender a partir disso. Podemos dizer que estamos a atender de um indício para aquilo 

para que aponta. E podemos também dizer que uma pista pode levar a uma descoberta 

e tornar-se parte daquilo que se descobre. Podemos também dizer que as pistas têm 

uma função semântica, de apontar para algo de que são partes ou peças prospectivas. 

Significam essas coisas. O que vemos na periferia do nosso campo visual e os 

estímulos proprioceptivos oculomotoricos que chegam até nós, significam alguma 

coisa em termos de percepção visual. 

Esta relação de funcionamento e significado provoca uma alteração na 

aparência dos elementos nos quais actua. Tomemos por exemplo, a disparidade de 

duas fotografias estéreo, o que vemos - usando um olho para cada uma delas - como 

um único objecto espacial. Esta é uma transformação na qualidade dos elementos 

subsidiários, quando transpostos para a nossa visão focal de algo para a qual 

contribuem. 

Finalmente, eu diria que esta integração tácita é uma compreensão. Pode 

produzir uma entidade compreensiva sob a forma de uma habilidade ou reconhecer a 

presença de uma entidade compreensiva, tal como fazemos quando reconhecemos um 

objecto por indícios visuais, tanto externos como internos. 

Esta é também a forma como reconhecemos uma fisionomia. Atendemos, de 

um grande número de indícios, a maioria dos quais não podemos identificar, para a 

fisionomia que indicam. Todos as entidades compreensivas são conhecidos desta 

forma. Atendemos a partir das suas partes para o todo. 

O primeiro ponto pretendo derivar dessa análise é que devemos olhar para a 

relação corpo-mente neste contexto. Vimos que a percepção se alcança atendendo a 

um objecto a partir dos indícios marginais e de indícios internos, alguns dos quais são 

subliminares. Estou agora a sugerir que se alargar este esquema para passar a incluir 
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uma consciência subsidiária de processos corticais, reconhecendo que estamos cientes 

destes também em termos daquilo que percebemos. Isto oferece uma visão unificada 

da consciência. Afirma que a consciência invariavelmente atende subsidiariamente de 

algo para qualquer coisa focal, e que isso inclui a relação corpo-mente na sua 

totalidade. 

Podemos agora estender esta estrutura para a compreensão das coisas 

exteriores. Disse que as entidades compreensivas são reconhecidos atendendo a partir 

das suas partes para o todo: isto é, então, usar as partes da mesma forma como usamos 

o nosso corpo para atender a objectos externos. Por outras palavras, é reconhecer um 

todo pela interiorização das suas partes, de modo a atender a partir delas para o seu 

significado conjunto. A tal interiorização das partes eu chamo indwelling. 

Indwelling usa as partes de uma coisa que compreendemos da mesma forma 

que usamos o nosso corpo no processo de percepção. E, por consequência, muito 

pode ser subsidiariamente conhecido na identificação de um objecto compreensivo, 

que não pode ser especificado, e que pode mesmo ser subliminar. Isso explica por que 

é que há tanta coisa que sabemos e que não conseguimos exprimir quando 

identificamos uma pessoa, ou quando sentimos os seus sentimentos e pensamentos 

através do comportamento. 

Konrad Lorenz (1959) fez uma contribuição para este argumento [1], 

apontando para que um número muito superior de itens podem ser tidos em conta, e 

muito mais rapidamente incluídos numa integração Gestalt do tipo de que tenho vindo 

a falar, do que atendendendo focalmente aos vários itens. Podemos ver uma ilustração 

deste facto, se pensarmos na forma como aprendemos uma habilidade, seguindo as 

instruções de um manual. Supondo que aprender a guiar um carro de motor a partir 

das palavras de um manual, teremos que praticar as suas instruções até as ter 

completamente interiorizado, e as fazer recuar para o fundo da mente. Através de tal 

interiorização tornamos capazes de atender a um número muito maior de itens, e 

muito mais rapidamente, do que poderíamos fazer enquanto estávamos a usar 

explicitamente as instruções do manual . 

O efeito oposto também é importante. Podemos observar o efeito de 

exteriorização quando atendemos a palavras ou os elementos de uma habilidade que 
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tínhamos anteriormente utilizado subsidiariamente. Se nós repetidamente 

pronunciarmos uma palavra, enquanto atendemos aos nossos lábios e língua, e ao som 

que estamos a fazer, a palavra em breve soa a oco e na realidade perde o seu 

significado. E é bem também conhecido que, quando observamos os nossos dedos a 

tocar piano, isso pode-nos paralisar. Os elementos de uma habilidade, que podiam ser 

rapidamente integrados com sucesso, desde que eles fossem interiores, não pode ser 

tão rapidamente integrados com sucesso se lhes estivermos a atender focalmente. 

Tornam-se sem sentido, e paralisam-nos. 

Antes de voltar para a questão principal, ainda tenho que fazer uma pequena 

digressão para dizer como é que nesta base uma teoria geral do conhecimento parece. 

Em primeiro lugar devemos reconhecer que, apesar de todos os meus elogios ao saber 

tácito, que é o conhecimento explícito que, com os seus imensos poderes, nos 

distingue dos animais e nos concede toda a superioridade da nossa inteligência sobre 

os animais. Também é verdade que as definições explícitas e inferências explícitas 

operam com um mínimo de indwelling / interiorização. No entanto, a realidade é que 

todos os argumento explícitos devem começar a partir da experiência conseguida 

através da interiorização. Todas as entradas e saídas têm a estrutura de indwelling 

precisamente do mesmo tipo que usamos na percepção. Nas ciências exactas essas 

raízes tácitas do processo de inferência e os fundamentos tácitos das teorias explícitas 

são comparativamente triviais e por isso as ciências exactas matemáticas aparecem 

quase totalmente compostas por teorias impessoais. Mas lembre-se que se disse sobre 

o ensino de temas biológicos, psicológicos e similares. Recorde-se a inteligência e a 

habilidade necessária para aprender fisionomias e manipulações. Temos aqui 

compreensões de grande profundidade e amplitude que por si só nos podem dar uma 

compreensão de especialistas na experiência a que se referem as nossas teorias. Neste 

caso, o argumento explícito é apenas uma ligação entre uma entrada e uma saída e 

baseado sobre os processos de conhecimento tácito que descrevi. O argumento 

explícito é externo a esta entrada e saída. 

Isto leva-me à minha primeira conclusão, que irá dispor da questão com que 

abri este trabalho. Nenhuma resposta especificável pode definir a presença de 

sentiência e de  seres humanos razoáveis. Sabemos que um milhão de vezes mais 
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sobre o aparecimento de sensibilidade e da razão do que nós podemos dizer, muito 

menos expressar em termos exactos. Por isso não podemos atribuir sentiência ou 

razão às máquinas. 

Da crítica de máquinas, podemos passar para uma crítica da neurologia. Será 

que o nosso sistema nervoso aprende, reconhece padrões, pensa, sente? Pode ser 

consciente? A operação consciente do sistema nervoso foi estabelecida pelos 

neurologistas através da acreditação de relatos sensoriais, emocionais ou outros 

relatos experienciais. Estes relatos não tinham qualquer outro significado diferente 

daquele que possuíam pela sua audição na presença de qualidades sensoriais, 

emocionais e outras atribuídas ao assunto. Tanto as entrada como as saídas de um 

processo neural são sem sentido, excepto por ter uma influência sobre as experiências 

mentais do sujeito. Há processos neurais que não têm tal influência porque são 

funções puramente fisiológicas - por exemplo as funções do sistema simpático. Mas 

aqui estou preocupado com a análise dos processos conscientes. Posso portanto 

repetir que o fundamento pelo qual compreendemos a entrada e a saída de um 

processo neurológico deve ser estabelecido por nós mesmos, pela nossa interpretação 

dos sinais comportamentais e neurológicos desta entrada e saída. As funções neurais 

fornecem estes sinais, mas não fornecem a sua interpretação. Como essa 

interpretação não faz parte do sistema nervoso, o sistema não se pode dizer que sente, 

aprende, raciocina, et cetera. São experiências ou acções do sujeito a usar os seus 

próprios processos neurais. 

Mas como pode ser que o sistema nervoso tenha essa dualidade, que é 

responsável por experiências mentais, mas que na realidade não tem essas 

experiências. A maneira mais simples de ver esta situação é pensar nas funções 

ópticas do sistema nervoso, incluindo as suas partes centrais. Não podemos ver o é 

que o sujeito vê através dos processos nervosos de percepção óptica que têm lugar no 

seu sistema neural. Os poderes exercidos pelo sujeito ao usar o seu sistema nervoso 

são superiores aos nossos quando observamos o seu sistema nervoso, porque ele está 

a viver no sistema de uma forma que não nos é acessível como observadores do 

sistema. Esta inferioridade dos poderes do observador é da mesma espécie que a do 

orador paralisado por atender aos lábios e à língua, e ao som da sua voz. Podemos 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 107 (2011) 
10 

partilhar suficientemente a situação de uma pessoa para observar os seus processos 

mentais, mas não podemos partilhar a sua situação à medida que vive no seu próprio 

sistema nervoso. Assim, este sistema não nos oferece, como observadores, qualquer 

experiência consciente como faz para o sujeito que totalmente habita nele. 

A lógica do saber tácito oferece, em princípio, um ponto de vista para se 

avaliar o programa do behaviorismo. Este programa propõe-se substituir todas as 

referências a estados mentais por descrições do comportamento tal como estes estados 

são conhecidos por nós. Não haveria qualquer objecção ao programa behaviorista, se 

a parte do comportamento que corresponde à presença de um estado mental fosse 

conhecida focalmente . Mas de facto são conhecidos subsidiariamente, como indícios 

para estados mentais. Nós nunca os poderíamos conhecer completamente, salvo 

atendendo aos estados mentais em que assentam. Atendemos a partir deste 

comportamento externo para os estados mentais em que se baseia e jamais 

poderiamos conhecer estes sinais externos de qualquer outra forma. 

Recordemos o que foi dito sobre o aspecto da relação semântico, em particular 

que o todo para o qual estamos a atender a partir dos seus particulares é o seu sentido 

ou significado. Integramos então os particulares com este significado na mente, e 

depois de o ter feito, podemos tentar atender-lhes separadamente por si mesmos. Mas 

tal especificação, se pudéssemos levá-lo para o exterior, destruiria o seu sentido. 

Teríamos elementos sem sentido, partes sem sentido peças que já não podíamos 

identificar como fazendo parte de um comportamento que representa um estado 

mental. 

Podemos de facto continuar a identificá-los só porque não podemos desviar 

nossa atenção global para esses elementos. Muitos dos seus particulares não seroa de 

todo especificáveis e alguns serão mesmo subliminares. Mas os princípios da 

integração serão os de uma fisionomia ou uma habilidade, de coisas que se podem 

descrever apenas para as pessoas que já estão familiarizadas com eles. Esses traços 

subliminares e princípios indefiníveis não somos capazes de os identificar e que 

ficarão escondidos no fundo da nossa mente. Assim, a desnaturação das partes do 

comportamento, a redução a fragmentos sem sentido, não será completa. 
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Devemos notar também que o grande número de particulares e a velocidade da 

rápida integração de sinais externos de um processo mental, torna impossível a sua 

observação focal numa configuração em permanente mudança. Realmente não vamos 

atingir a sua externalização, mas vamos atingir algo que é mais difícil de definir: a 

saber, alguma semelhança do programa original. 

Quanto do programa original realizado, não o posso analisar muito mais. 

Termino, por isso, repetindo algo que anteriormente escrevi sobre este assunto [2]. 

A psicologia actual da aprendizagem esforça-se pela objectividade, e alcança 

uma aparência do seu objectivo como se segue. Primeiro reduz o seu assunto às 

formas mais cruas de aprendizagem. Segundo, explora a ambiguidade dos seus termos 

supostamente impessoais, aplicando-os ao desempenho actual, que é mantido 

escondido na mente. Chamei a isto uma pseudo-substituição. Consiste na utilização de 

termos objectivistas, que são absurdos, estritamente falando, como pseudónimos para 

os termos mentais que supostamente são eliminados. 

Há um excelente trabalho de Chomsky, linguista e filósofo no MIT. É um 

ensaio [3] sobre o comportamento verbal, em relação a um livro chamado Verbal 

Behaviour,  de B. F. Skinner. Contém uma série de ilustrações a favor do que acabo 

de dizer, ou seja, que Skinner usa termos como estímulo, controle, resposta, e assim 

por diante, de tal forma que, pela sua ambiguidade, cobrem os termos mentais que são 

suposto substituir . Chomsky mostra que ou se usam estes termos objectivista no 

sentido  literal, e então o que é dito é obviamente falso e absurdo; ou se usam como 

substitutos para os termos que supostamente eliminam, como pseudónimos destes, e 

então não se diz mais nada do que aquilo que se diria em termos mentais, e todo o 

desempenho é vazio. 

Isso é julgamento demasiado severo, se se aplicar em geral, e eu não pretendo 

que seja considerado assim. Quero apenas mostrar que a chave da crítica de todas as 

tentativas de definir os processos mentais em termos de comportamento pelo qual nós 

os reconhecemos. Essa definição não se pode defender e o que realmente diz deve o 

seu sentido ou significado a uma ambiguidade pela qual inclui aquilo que  professa 

substituir. 
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Notas 

 

[1] Konrad Lorenz, Gestalt Perception as Fundamental to Scientific Knowledge, in 

General Systems, ed., L. von Bertalanffy e A. Rapoport (Ann Arbor, 1962), p. 50. 

 

[2] Ver, Personal Knowledge (Londres e Chicago, 1958), p. 369. 

 

[3] Este ensaio foi depois publicado em separado como um panfleto. 

 

 


