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O texto seguinte foi preparado como complemento da edição da tradução 
portuguesa de THe Study of Man. Estas notas complementares foram suscitadas 
por esta obra de Polanyi. 
 Uma primeira nota é sobre o caso do cavalo inteligente (o Clever Hans), cuja 
performance iludiu cientistas.  
 Outra nota é sobre a relação entre Polanyi e Heidegger, o polémico e 
influente filosofo alemão, procurando clarificar o conceito de habitar (“dwelling”), 
conceito a que Polanyi recorre com frequência – sendo que “indwelling” (habitar 
interiormente, interiorizar) é o mecanismo básico de aprendizagem do conhecer 
tácito, ponto fundamental da sua filosofia – é um mecanismo na base do conhecer 
não articulado, de conhecer os outros seres vivos, e muito em particular, de 
conhecer a mente de outras pessoas, seres humanos pensantes. Desde a física ao 
estudo do homem, toda essa vasta de gama do conhecimento envolve uma 
interiorização pessoal de. É também pela contribuição da interiorização 
(“indwelling”) que conhecemos e compreendemos a acção das figuras históricas,  
procurando habitar os mecanismos da sua mente nas circunstancias da sua 
existência.  
 Numa ultima nota trata-se do caso da escultura de São Mateus, de Miguel 
Angelo, uma das obras inacabadas do mestre renascentista, referido por Polanyi 
como exemplo paradigmático da procura intelectual motivada pela paixão do autor, 
que dolorosa e esforçadamente procura trazer á realidade aquilo que 
implicitamente procura e acredita ser possível de conseguir. Pode também ser visto 
como um caso do conhecer “de ... para”: um compromisso a partir do ser, para uma 
realidade exterior que é responsabilidade do homem procurar descobrir. 
 
EB, Setembro 2011 
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Do Clever Hans ,  a Heidegger e a Michelangelo:  
três notas sobre “O estudo do homem”  (Polanyi, 1959) 

 

Eduardo Beira 
 
 
 

(a) Clever Hans: um caso de comunicação não verbal, involuntária e 
inconsciente. 

 
Kluge Hans é o termo alemão original, traduzido em inglês para Clever 

Hans, e refere-se a Hans, o inteligente Hans. Hans era um cavalo cujo dono, Herr 
Wilhelm von Osten, um professor alemão de matemática, estava profundamente 
que lhe tinha ensinado não só aritmética, mas até mesmo os fundamentos da 
língua alemã, para além de muitas outras coisas, inclusive o calendário.  

As performances públicas de Hans deixaram todos surpreendidos. Para 
analisar o fenómeno foi constituída uma chamada Comissão Hans, com treze 
cientistas de nomeada, liderada pelo filósofo e psicólogo Carl Stumpf, director do 
Instituto Psicológico de Berlim, que concluiu no seu relatório (divulgado em 
Setembro de 1904) que não havia fraude ou truques escondidos na actuação de 
Hans. A comissão mostrou-se absolutamente convencida da “inteligência” de Hans, 
até porque, mesmo na ausência do dono, Hans continuava a responder 
correctamente ás questões que lhe eram postas. É a esta comissão de cientistas que 
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Polanyi se refere quando fala do “cavalo cujos poderes de observação ultrapassaram 
em muito os de todo um grupo de investigadores científicos” (p. XXX). 

Mas o psicólogo Oskar Pfungst demonstrou em 1907 que, na realidade, o 
cavalo não fazia as operações mentais que conduziam ao resultado da questão 
posta, mas que simplesmente seguia ténues pistas dadas pelas reacções de quem 
que lhe fazia as perguntas (fosse ele o dono, ou outra pessoa). Pfungst também 
concluiu que realmente não havia nem fraude, nem truques, pois tais pistas eram 
involuntárias, e eram mesmo inconscientemente dadas por quem fazia as 
perguntas, o dono incluído. Mas na ausência dessas pistas, Hans baralhava-se e 
não sabia o que responder (e chegava mesmo a zangar-se!), o que acontecia sempre 
que o interrogador desconhecia ele próprio qual era a resposta correcta à pergunta 
que formulara.  

Na realidade verificou-se que os cavalos são extremamente perspicazes para 
detectar sinais subtis desse tipo. Hans era realmente um cavalo “inteligente”, não 
porque compreendesse a linguagem humana, mas porque detectava formas muito 
subtis de comunicação não verbal. Pfungst publicou em 1907 um livro sobre o caso, 
traduzido para inglês em 1911 (referido adiante).  

As conclusões de Pfungst foram na altura um sucesso da metodologia de 
investigação adoptada, e o “efeito Clever Hans” tornou-se uma consideração 
importante no desenho de experiências e na análise de observações com animais e 
com humanos, com vastas implicações sobre os protocolos experimentais adoptados, 
em especial na inquirição de testemunhas e na formulação de inquéritos verbais, de 
forma a evitar pistas ou indícios involuntários e inconscientes que possam 
adulterar os resultados. 

Polanyi tinha já citado o caso de Clever Hans, por mais do que uma vez, em 
Personal Knowledge. A primeira vez aparece quando Polanyi trata do método da 
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ciência e dos erros em filosofia da ciência devidos a um efeito semelhante (ver 
Personal Knowledge, capitulo 6 Paixões Intelectuais, secção 6.6 As premissas da 
ciência, p. 169-170, notas incluídas): 

 

Um caso mais dramático de auto-decepção, causado pela 
intervenção dos poderes não articulados do observador, ocorreu no 
caso do Clever Hans: o cavalo que era capaz de assinalar com os seus 
cascos a resposta a todo o tipo de problemas matemáticos, escritos 
num quadro negro á sua frente. Especialistas incrédulos de todas as 
áreas do conhecimento foram chamados e testaram-no intensamente, 
para afinal confirmaram repetidamente os seus infalíveis poderes 
intelectuais. Mas por fim Óscar Pfungst teve a ideia de perguntar ao 
cavalo uma questão de que ele próprio, Pfungst, não conhecia a 
resposta. Desta vez o cavalo continuou a bater e a bater 
indefinidamente com os cascos, sem ritmo ou razão. Acabou por se 
verificar que todos os especialistas altamente cépticos tinham, 
involuntariamente e sem o saberem, assinalado ao cavalo quando 
parar de bater com o casco no ponto em que eles – que conheciam a 
resposta – esperavam que ele parasse (1). Era assim que faziam com 
que as respostas saíssem sempre correctas: mas é também 
exactamente assim que os filósofos conseguem obter descrições 
correctas da ciência, ou dos seus métodos formais de inferência 
científica. Nunca os usam para decidir sobre um problema científico 
em aberto, seja do passado ou presente, mas aplicam-lhe 
generalizações científicas que consideram como indubitavelmente 
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estabelecidas (2). Esta forma de acreditar elimina todas as 
ambiguidades que ficam em aberto com os procedimentos formais de 
conjunção constante – ou da progressiva confirmação de hipóteses de 
acordo com as suas probabilidades crescentes, e portanto fazem com 
que cada processo dê invariavelmente a resposta certa. E uma vez 
mais é possível ignorar com sucesso o facto, não considerado, de se 
estar absolutamente convencido da (por exemplo) lei da gravidade, 
chamando-lhe mera hipótese de trabalho, ou uma breve descrição dos 
factos, etc. Porque uma crença que não pode ser tocada por qualquer 
sombra de dúvida, continua a não ser afectada por tais sub 
estimações. Logo estas formulas podem ser proferidas com segurança 
para apaziguar uma consciência estritamente empiricista. Só quando 
nos confrontamos com o dilema ansioso de uma questão científica 
viva, é que a ambiguidade dos processos formais e dos vários critérios 
atenuados de verdade científica se tornam aparentes, e nos deixam 
sem orientação efectiva (3). 

 
(1) Oskar Pfungst, “Das Pferd dês Herrn von Osten (Der kluge Hans)”, Leipzig, 
1907 
(2) Morris R. Cohen conclui a critica aos “canones de indução” tradicionais 
dizendo: “Se a causa correcta não for incluída na nossa premissa principal, então os 
“canones da indução” não nos permitem a sua descoberta. Se alguém pensa que 
subestimei o caso destes canones de indução como métodos de descoberta, então que 
descubra pelos seus próprios meios a causa do cancro ou das desordens da secreção 
interna” (“A preface to logic”, Londres e Nova Yorque, 1944, p. 21). 
(3) Há uma variante da falácia do Clever Hans que se pode referir como a 
ilusão de “não há que se enganar”. As pessoas muito familiarizadas com um sítio são 
os piores guias para indicarem direcções a um estranho. Dizem que “vá sempre em 
frente”, esquecendo os vários cruzamentos ou entroncamentos em que há que 
decidir por onde ir. Não se apercebem de que as suas indicações são ambíguas, 
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porque para essas pessoas as indicações não o são. Por isso dizem com toda a 
confiança e dizem: “não pode falhar”. 
 
 
 
Mais tarde, perto do final do livro (Personal Knowledge,  capitulo 12 

Conhecer a vida, secção 6 Aprendizagem, p. 366), Polanyi volta ao caso do Clever 
Hans, como exemplo de processo “subjectivamente valido” de aprendizagem por um 
animal (uma das várias modalidades de aprendizagem que Polanyi trata nessa 
secção): 

 

O Clever Hans, colocado perante um quadro negro que para ele 
nada significava, encontrou uma solução para o problema de 
conseguir a recompensa oferecida pelo experimentador, através da 
observação do comportamento do homem enquanto que ele, Hans, 
batia com o casco no chão. Esta generalização pode ser considerada 
como subjectivamente correcta, pois era a mais razoável que se podia 
estabelecer dentro do domínio das competências do animal. Podemos 
também ver como subjectivamente correcta a generalização pela qual 
as pessoas cegas às cores verde e vermelha as distinguem através de 
sinais secundários. A formação de “hipóteses iniciais” falsas (“virar 
sempre á direita”, ou “virar sempre á esquerda”, ou “alternadamente 
á direita e esquerda”) pode também ser classificada dentro desta 
categoria.  
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(b) “Habitar” (dwelling): de Heidegger a Polanyi. 
 
Polanyi recorrre frequentemente aos conceitos de “dwelling” e de 

“indwelling”. Numa passagem do prefácio á edição Torchbook de Personal 
Knowledge, Polanyi evidencia o papel central desses conceitos na sua filosofia, e 
liga-os a Martin Heidegger:  enquanto aprendemos o conhecimento explicito 
através da linguagem, aprendemos o conhecimento não explicito (que não se 
exprime por linguagem) através de um processo de interiorização (por exemplo, de 
movimentos corporais), de um (re)viver: habitando interiormente, ou residindo, no 
próprio conhecimento (não explicito). Apresenta-se a seguir uma passagem do 
referido prefácio, primeiro na versão original em inglês, e depois na tradução que se 
propõe em português:  

 
 

Things which we can tell, we know by observing them; those that we 
cannot tell, we know by dwelling in them. All understanding is based 
on our dwelling in the particulars of that which we comprehend. Such 
indwelling is a participation of ours in the existence of that which we 
comprehend; it is Heidegger's being-in-the-world. Indwelling is also 
the instrument by which comprehensive entities are known 
throughout the world. It is from the logic of indwelling that I have 
derived in Part IV of this book the conception of a stratified universe 
and the evolutionary panorama, leading to the rise of man equipped 
with the logic of comprehension.  
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As coisas que podemos dizer, conhecemo-las pela sua observação; as 
que não podemos dizer, conhecemo-las habitando-as. Toda a 
compreensão baseia-se no nosso habitar nos particulares daquilo que 
compreendemos. Tal interiorizar é uma participação nossa na 
existência daquilo que compreendemos – é ser-no-mundo de 
Heidegger. Interiorizar é também o instrumento pelo qual 
conhecemos as entidades compreensivas no mundo. Foi a partir da 
lógica de interiorizar que derivei na Parte IV deste livro a concepção 
de um universo estratificado, e do panorama evolutivo, que conduz ao 
homem equipado com a lógica da compreensão.

 
Descobrir as palavras certas que em português traduzam o sentido de 

dwelling e de indwelling, em múltiplas ocasiões ao longo da obra de Polanyi, é um 
desafio . Habitar é a palavra habitualmente usada pelos tradutores portugueses (e 
espanhóis) de Heidegger, para dwelling / to dwell. Residir captaria também o 
sentido proposto de Heidegger. Dwelling, como substantivo, é um local onde 
habitar, uma abobada; uma forma literária de residência; uma habitação, uma 
casa, um domicilio. O verbo (to dwell) correspondente será habitar, residir. Mas 
também existir num dado lugar ou estado.  

O próprio Heidegger diz (a) que “sob o ponto de vista prático e técnico, 
habitar (dwelling) é visto como possuir acomodação e habitação (housing). Essas 
coisas sem dúvida que pertencem a habitar (dwelling), mas não enchem ou 
satisfazem a sua essência”. E acrescenta: “habitar (dwelling)  implica uma abobada 
e é uma permanência sob tal abobada”.  A relação entre a abobada de Heidegger e o 
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quadro de referencia ou matriz pessoal de que Polanyi fala, integrada na cultura e 
na tradição da comunidade do ser, é óbvia. 

Para Heidegger, dwelling está relacionado com criar um local (um espaço), 
em que o ser se sente em casa, quer sob o ponto de vista físico como espiritual. Logo 
é muito mais do que ocupar uma casa, é um conceito mais ontológico do que 
propriamente espacial ou territorial, pois o ser vive num “mundo” (ao contrario dos 
animais, que supostamente não conhecem “mundos”). 

No ensaio “Building Dwelling Thinking” (1971)
 (b)

 Heidegger reflecte mais 
profundamente sobre a essência do conceito. Como habitualmente, “de forma algo 
obscura” (como, por exemplo, diz Young (2000))

 
(c) . Algumas citações deste texto de 

Heidegger (recorrendo a habitar e habitação, como traduções de to dwell and 
dwelling): 

• Nem toda a construção é uma habitação. 
• Habitar e construir relacionam-se tal como fim e meios. 
• Habitar é a maneira como os mortais estão sobre a terra. 
• Não habitamos porque no passado construímos, mas construímos agora e 

no passado porque habitamos, ou seja, porque somos habitantes, inquilinos 
(dwellers). 

• Ser humano consiste em habitar e, sem duvida, habitar no sentido de 
estadia de mortais “sobre a terra”, ..., e  “debaixo do céu”, ..., e “ficando perante as 
divindades”, e ... “pertencendo aos homens estando uns com os outros” – o que 
Heidegger denominou quádruplo estrutural (fourfold). 

• Habitando, os mortais estão no quádruplo (fourfold).    
• Só se formos capazes de habitar, só então podemos construir.  
• Construir e pensar são, cada um à sua maneira, inevitáveis para habitar. 
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• O verdadeiro problema de habitar (d) é que os mortais precisam sempre de 
estar a aprender a habitar (they must ever learn to dwell). Fazem-no quando 
constroem a partir de habitar, e pensam para poder habitar (build out of dwelling, 
and think for the sake of dwelling). 

O habitar de Heidegger integra-se no contexto do seu quádruplo, e integrar-
se nele é viver em equilíbrio no contexto desse quadro de referencia da vida, é a 
capacidade de atingir a unidade espiritual entre o ser e as coisas, é encontrar um 
lugar no mundo. Só construindo é possível habitar (inclusive construindo cultura, 
pensando). Mas construir é unir diferentes espaços onde habitar. Vive-se 
construindo, e sobre o que se vai construindo. Mas só na medida em que habitamos 
no mundo é que realmente podemos construir. Toda a vida é aprender a habitar, 
procurar o essencial de habitar sobre o mundo. 

Young (2000) (c)  discute o sentido de dwelling por Heidegger ,e assinala que 
este conceito constituiu mesmo uma das preocupações principais da sua ultima 
fase, associada ao desenraizamento (homelessness) da civilização tecnológica 
contemporânea – e encontra diferenças entre dwelling da primeira e ultima fase do 
filosofo.  

Também a descoberta da poesia, como multiplicidade de sentidos e 
ambiguidades, esteve  presente na reflexão de Heidegger sobre habitar (dwelling). 
Heidegger publicou mesmo um ensaio (em 1951) (d) com o título de “... Poetically 
man dwells ... ” (“o homem habita de forma poética” – uma expressão ambígua, com 
múltiplos sentidos ou significados possíveis - ou “habitar poeticamente no mundo”), 
onde conclui: “Quando a poética vê a luz de forma apropriada, então o homem 
habita nessa terra, e então – como Holderlin disse no seu ultimo poema – “a vida do 
homem” é uma “vida de habitar” ”. 
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A vida é habitar os espaços, de todos os tipos, no mundo da existência. 
Heidegger diz que “habitar o mundo, chegar ao ponto de se sentir bem em casa, é 
uma jornada ao longo da vida, uma passagem pelo estrangeiro” (. . . . . . . . .) .  Mas os 
efeitos da tecnologia, do racionalismo, da produção em massa e dos valores das 
massas podem destruir o lugar, tornando-o não autentico, e por isso não uma 
habitação onde residir (ver Harvey, 1993 (e) ).  

Apesar de Polanyi apenas fazer referencia a Heidegger no referido prefácio 
(e não o citar ou referenciar em todo o corpo de Personal Knowledge, nem nos seus 
livros posteriores), recorre com muita frequência ao conceito de dwelling (f), no 
sentido de habitar, residir em algo, e de indwelling (habitar interiormente, que em 
geral se traduziu por interiorizar).  

Certamente que há pontos de contacto entre a fenomenologia hermenêutica 
de Heidegger e o conhecimento pessoal de Polanyi. A relação entre a abobada de 
Heidegger e o quadro de referencia ou matriz pessoal de que Polanyi fala, integrada 
na cultura e na tradição da comunidade do ser, é óbvia. Charles Taylor (1977) (g) 
assinala que “de formas diferentes, Witgenstein, Polanyi e Merleau-Ponty 
exploraram os limites da explanação explícita”. Dreifus (1990) (h) faz uma referência 
semelhante ao recurso deste três autores ao exemplo da ponteiro (ou cana) do cego. 
Assinala também o uso comum de habitar (dwelling) como forma de ser ou de viver, 
quer por Polanyi,  quer por Heidegger. Noutro local, Dreifus (1992) (i) discute ainda 
as implicações de tratar o homem como um objecto ou dispositivo, e fala de Polanyi 
( e de Merleau-Ponty) como continuadores do trabalho percursor de Heidegger (e de 
Witgenstein), para além de uma referencia semelhante à de Charles Taylor (1977) 
sobre o uso de ponteiras ou sondas como ferramentas.
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(c) O São Mateus inacabado, de Michelangelo 

  
Este São Mateus é uma das vinte e cinco obras 

de escultura (entre as quarenta e duas estátuas por ele 
directamente trabalhadas) que Michelangelo deixou 
inacabadas, apenas com a face dianteira já conformada 
e com a face posterior por esculpir. A figura do Apostolo 
parece emergir da pedra bruta. Apesar de inacabada, 
são já visíveis, na obra em construção, toda uma 
vigorosa força muscular maciça e uma expressão forte 
da figura do Apóstolo. As orientações divergentes da 
cabeça e das pernas (inclusive entre si) antecipam um 
ritmo em ruptura com a escultura tradicional, um 
“espasmo de movimento” (na expressão de Paoletti, 
p.389) (a) . A expressão da face não é certamente a 
expressão tradicional de um modelo. O artista 
pretenderia exprimir algo que a via tradicional não lhe 
permitia (ver Hagen, p. 90 e 92) (b) . 

A obra reflecte também forma como o artista 
trabalhava a pedra. Habitualmente esculpia em 
primeiro lugar a frente ou as faces frontais, deixando a parte de trás para posterior 
elaboração, o que também lhe servia para manter uma reserva de pedra, a que o 
artista podia recorrer no caso de posteriormente precisar de alterações ou de 
correcções (c) . Ora o estilo de Michelangelo envolvia permanentes reestruturações 
ao longo da obra, pelo que o método se adaptava bem ao seu estilo criativo, baseado 
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numa permanente ambiguidade relativamente às construções finais, numa 
compulsão permanente por recomeçar e refazer de novo, embora numa linha 
conservadora da continuidade . Há no artista um padrão típico e repetitivo de 
desenvolvimento gradual, do conservador para o inovador, do simples para o 
complexo, e por fim uma síntese de elementos divergentes através de uma 
dinâmica de (re)organização estrutural.  

Michelangelo terá trabalhado nesta estátua entre 1501 e 1506. Ao contrário 
da maioria das outras obras inacabadas de Michelangelo, este São Mateus terá 
ficado assim por razões alheias ao artista, quando o papa Julius II o chamou para 
Roma.  O projecto, e a propriedade da estátua, saíram então do seu controlo, 
provavelmente devido a mudanças nas condições políticas em Florença. As outras 
duas obras do artista que ficaram incompletas, por razões semelhantes, foram o 
Cristo Ressuscitado, por aparecimento de um defeito na pedra (entretanto a obra 
perdeu-se), e a Pieta (Rondanini), que ficou por completar quando Micheloangelo 
morreu em 1564.  Mas catorze outras obras ficaram também incompletas, mas por 
decisão do próprio artista, fruto da sua intolerante ambição pelo sublime, nem 
sempre possível de satisfação (d) . Para Michelangelo, completar uma estatua era 
também encerrar a sua ligação pessoal com o bloco de pedra, o que, depois de um 
tão longo e intimo envolvimento na busca do conceito e da sua expressão, seria 
certamente sempre muito doloroso. O artista evitaria a dor associada passando 
para o projecto seguinte e deixando o anterior à espera de uma inspiração ulterior 
que eventualmente resolvesse de forma satisfatória o conflito (problema) que o 
inquietava . Mais do que as questões acidentais da chamada do Papa, a verdadeira 
razão do abandono da obre deverá antes procurar-se em razões pessoais muito mais 
complexas (ver Franklin, p. 132) (e) .  
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O tema das obras inacabadas tem sido objecto de discussão, na medida em 
que constituem janelas sobre o processo criativo e de produção do artista, na 
procura do significado da obra – nas várias artes, na poesia e na literatura, etc. As 
escolas post modernistas têm-se interessado pelas obras inacabadas, olhando-as  a 
elas próprias como obras de arte, na óptica de uma estética do incompleto. Na 
medida em que a sua análise e exploração pode dar origem a novas ideias, pode-se 
dizer que o incompleto tem valor por si próprio (f)  . 

Polanyi refere-se á estátua inacabada de São Mateus, de Michelangelo, no 
texto de The study of man, no final do primeiro capítulo. Considera que é uma bela 
ilustração da busca pela figura que o artista percebe e antecipa poder estar dentro 
do bloco de mármore, uma busca motivada pelas forças mais profundas do ser. 
Polanyi não o cita, mas o próprio Micheloangelo, disse exactamente isso 
explicitamente de uma forma que Polanyi certamente apreciaria (ver Hagen, p. 91) 
(b) :  

 
“O maior dos artistas não pode conceber nada que o bloco de 

mármore não contenha já dentro de si mesmo, escondido da superfície, da 
qual foi separado por pedra supérflua. Mas só a mão que é obediente ao 
intelecto consegue penetrar até à figura nas profundidades da pedra”  
 
Em Personal Knowledge, não aparece qualquer referência a esta estátua, 

apesar do contexto em que aparece referida em The Study of Man (a intuição no 
processo criativo de descoberta, a pré configuração ou antecipação do que se 
procura) seja também tratado naquela obra (ver discussão do tema articulação na 
ultima parte do livro). Refere-se aí por uma vez a Michelangelo (cp. 9, A critica da 
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duvida, 9.7 A duvida religiosa, p. 284), mas num contexto diferente e relacionado 
com conhecimento e religião. 
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