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1. Introdução: Polanyi e Pirenne 
 
Em trabalho anterior (Beira, 2012) traduzimos o ensaio “What is a painting?” de Michael 
Polanyi (1970) e completamos com um ensaio de introdução, onde se incluiu alguma 
discussão sobre “Pirenne em Polanyi”, ou seja, uma discussão das referencias de Polanyi ao 
trabalho de Maurice Pirenne.. 

No inicio do seu ensaio Polanyi cita um artigo de Pirenne, de 1963, onde Pirenne 
argumenta com o papel da tela plana na interpretação de uma pintura e para isso 
invoca o conhecimento subsidiário da tela pelo observador, recorrendo e citando a 
teoria de Polanyi. Na parte inicial do seu ensaio Polanyi fala também de um novo 
livro de Pirenne, então ainda em publicação, mas que não cita (o livro de Pirenne 
foi na realidade publicado nesse mesmo ano, com o título “Optics, painting and 
photography”).  
Neste trabalho tratamos acima de tudo de “Polanyi em Pirenne”, ou seja as referencias à 
teoria de Polanyi que Pirenne inclui nos seus livros. 
 
Maurice Pirenne foi uma personagem, um cientista e um pensador com mérito próprio, cuja 

biografia sucinta se apresenta na secção 2. Entre ele e Polanyi estabeleceram-se laços 
pessoais estreitos. A correspondência entre ambos assim o mostra. Neste trabalho faz-se 
também uma análise dessa correspondência, existente no espólio da RPC (Chicago), e que 
lança alguma luz sobre a génese do ensaio de Polanyi e também sobre o último livro de 
Pirenne. Alguma da discussão é bastante elucidative sobre a problemática da percepção 
visual e das artes nas décadas de 60 e 70 do século passado. 
Pirenne terá sido especialmente influenciado pela teoria do conhecer tácito de Polanyi 

através do importante ensaio de Polanyi em 1962 (Tacit knowing: bearing …), assim como 
pelo livro anterior de Polanyi (Personal knowledge). Estas são as duas citações de Polanyi 
que inclui nos seus livros.  
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Em 1963 Pirenne escreveu um artigo (que Polanyi cita) onde recorre aos mecanismos de 
apreensão focal e subsidiária propostos por Polanyi para explicar a não distorção de 
imagens com profundidade (perspectiva) sobre telas planas, e o efeito de 
tridimensionalidade obtido em pinturas sobre superfícies curvas e, de preferência, distantes 
do observador. Quatro anos depois (1967) Pirenne publicou a segunda edição do seu livro 
“Vision and the eye”, onde incluiu referencias a Polanyi (que naturalmente não apareciam 

na primeira edição da obra, de 1948). Na secção 3 trata-se dessas citações. A 
correspondência analisada na secção 5 inicia-se precisamente com 1967 com Pirenne a 
procurar validar junto de Polanyi as adições à segunda adição de “Vision and the eye”. 
Em 1969 Polanyi faz em Londres uma conferencia sobre o tema “O que é uma pintura?”, 
que depois deu origem, após extensa revisão, ao ensaio publicado em 1970. Na 
correspondência aparece alguma informação sobre a sua preparação e realização, com 
convite de Polanyi, que naturalmente Pirenne honrou. 
Entretanto Pirenne vai, em paralelo, preparando o seu livro Optics, Painting and 
Photography, publicado poucos meses depois do ensaio de Polanyi. A correspondência na 
secção 5 acompanha as atribulações de ambos os processos editoriais (por exemplo, as 
dificuldades de Polanyi em incluir imagens das obras referidas no seu ensaio, ou a 
importância das referencias mútuas com vista à promoção editorial). Na secção 4 tratam-se 
as referencias nesta obra de Pirenne à teoria de Polanyi e na secção 6 inclui-se a tradução 
da nota de abertura que Polanyi escreveu para este livro de Pirenne, e que aliás pouco ou 
nada adianta sobre o que o seu ensaio de 1970 tem de novo e de mais arrojado (uma teoria 

unificada das artes baseada na integração de contraditórios, que denomina de 
“transnatural”) . 

Agradecemos a excelente colaboração Special Collections Research Center da 
Joseph Regenstein Library, da Universidade de Chicago, no acesso aos Michael 
Polanyi Papers. Na correspondência (secção 5) assinalam-se as quotas dos 
documentos pelo sistema aí habitual: BXXFYY indica a colocação do documento na 

pasta YY da caixa XX.  
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2. Quem era Maurice H. Pirenne? 
 
É muito escassa a informação pública disponível sobre a biografia de Maurice H. 
Pirenne. A principal fonte que encontramos é o sumário incluído na contracapa da 
Optics, Painting and Photography (1970), onde aparece também a fotografia que se 
apresenta adiante.  Referencias a outros Pirenne (que não este) abundam, mas 
referem-se principalmente a seu pai (pintor, também Maurice) e a seu tio 
(historiador e medievalista reputado, de nome Henri Pirenne), ambos belgas. 
Tanto Pirenne como Polanyi eram homens de famílias com tradições e pergaminhos 
académicos. As cartas de 1972 (ver secção 5) são sobre isso elucidativas. Pirenne 
oferece a Polanyi algumas memórias pessoais de seu pai, a que manifestamente dá 
grande valor emotivo (“mas esta foi a maneira como foi criado e educado!.”), a que 
Polanyi responde com “Eu também cresci no circulo de artes e escritores, e tal como 
você, perdi essas pessoas que eram os meus séniores. Espero que um dia possamos 
conversar sobre estes passados habitualmente silenciosos, mas profundamente 
expressivos”. 
Homens de “grandes famílias”, ambos cientistas respeitados, inclusive com áreas de 
interesse comum, ambos com preocupações filosóficas e artísticas, a relação entre 
Polanyi e Pirenne justifica uma atenção, inclusive uma procura de mais fontes 
primárias sobre Maurice Pirenne. 
Maurice Henri Leonard Pirenne nasceu em Verviers, Belgica, em 1912. Filho de 
Maurice Pirenne (1872-1968), um artista que pintou sempre ao longo de oitenta 
anos. Esta influência paternal inspirou os seus interesses na pintura e no desenho, 
e conduziu aos seus trabalhos sobre visão, que começaram em 1938, quando deixou 
a Europa, onde estava a fazer investigação em física molecular sob a orientação do 
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professor P. Debye, em Berlim, para passar a fazer investigação em biofísica na 
Universidade de Columbia (USA).  
 

 
 
Em 1941 voltou para Inglaterra e envolveu-se no esforço de guerra com 
investigações sobre visão até 1945, ano em que se tornou investigador sénior 
(“research fellow”) patrocinado pela ICI na Universidade de Londres. De 1948 a 
1955 ensinou fisiologia na Universidade de Aberdeen, e desde então tem estado em 
Oxford. Em 1970 era professor de fisiologia e membro do Wolfson College, em 
Londres. 



 
  
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 119 (2012) 
 8 

Publicou três livros: 
• The diffraction of X rays and electrons by free molecules (Cambridge 

University Press, 1946), 

• Vision and the eye (Chapman and Hall, 1ª edição, 1948; 2ª edição revista, 
1967)  

• Optics, Painting and Photography (Cambridge University Press, 1970) 

e mais de 80 outras publicações e artigos, os primeiros sobre física molecular e 
depois sobre fisiologia da visão e assuntos relacionados, incluindo a filosofia da 
ciência. 
 
 
3. Polanyi em Vision and the eye ,  2ªed (1967) 
 
No capítulo 1, secção “A percepção de imagens e de fotografias” (p.15-16) aparece a 
referencia à apreensão focal e subsidiária, segundo Polanyi, na interpretação de 
imagens: 
 

A percepção de pinturas representativas (ou de fotografias) é muito 
diferente da percepção de cenas reais com profundidade, e envolve 
problemas psicológicos complexos. Olhamos para uma imagem com ambos 
os olhos, e nenhum deles se situa no centro de perspetiva da imagem. Ao 
mesmo tempo que atendemos aos objetos representados numa cena com 
profundidade, também nos apercebemos, embora de uma forma muito 
menos positiva, dos múltiplos indícios que relacionam os padrões de linhas e 
cores criados pelo artista na superfície da pintura – mesmo no caso de uma 
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pintura em que a superfície é lisa e o trabalho do pincel é discreto. 
Apercebemo-nos da forma desta superfície pintada e da posição relativa dos 
nossos olhos. Em contradição com a apreensão “focal” da cena representada, 
a consciência que temos das características da superfície plana da pintura é 
apreensão “subsidiária”, no sentido em que Polanyi (1958, 1962) usa esses 
termos. Não há dúvidas que esta apreensão subsidiária exerce uma 
influência considerável sobre a nossa percepção da pintura como uma cena 
tridimensional. Uma das consequências principais é que, quando vemos a 
pintura a partir de uma posição distante do centro de perspetiva, e nos 
movemos, a cena ou o objeto representado não nos aparece tão deformado 
como teoricamente seria de esperar. A nossa consciência subsidiária da 
forma, posição, etc. da superfície da imagem é usada num processo de 
compensação psicológica que impede a percepção dessas deformações – sem 
isso a utilidade de imagens, como representações, perderia muito do seu 
interesse.  
Há casos em que o observador não consegue discernir a forma exata e a 
posição da superfície pintada, o que ajuda a criar uma ilusão de 
profundidade muito maior do que o habitual, vendo-se a cena a três 
dimensões (caso dos tetos da Igreja de Santo Inácio, pintados por A. Pozzo, 
1642-1709). 
Uma câmara fotográfica não pretende replicar a imagem tal como se forma 
na nossa retina (embora ambas se baseiem no principio geral da câmara 
escura). Uma câmara fotográfica corrente cria imagens com uma perspetiva 
central num plano, e o seu sistema óptico é muito diferente do sistema 
óptico do olho humano.  
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Não existe uma tal apreensão subsidiaria quando um espectador olha 
através de uma janela de vidro de qualidade (supondo que não está 
preocupado com a possibilidade de desenhar a cena que está a ver através 
da janela). A incompreensão desta diferença está na base de muitas 
dificuldades e controvérsias relacionadas com o uso da perspetiva linear na 
arte da pintura. 

 
O ultimo capítulo não conheceu alterações do texto principal relativamente à 
primeira edição, mas foram adicionadas três novas notas, onde aparecem citações a 
Polanyi.  
Na parte final do último capítulo do livro, “A física e os fenómenos da vida” (cap. 
18), Pirenne aborda o problema do corpo e do espírito, em especial quando se 
adopta uma filosofia materialista, em que apenas existe matéria.: 

Se a fisiologia é a verdade completa, então a própria fisiologia transforma-se 
numa coleção de partículas em movimento (18.2).  
É impossível provar experimentalmente que a fisiologia nos dá a verdade 
completa sobre um organismo. Pelos seus próprios termos de referencia, 
trata apenas dos processos do organismo de que pode estudar os seus 
estados físicos. Pode não encontrar mais nada – e o espírito ou a mente 
humana nunca serão observáveis pelo bisturi da ciência – mas não pode 
dizer que não há mais nada para encontrar. 
O problema da relação entre os processos fisiológicos e os fenómenos 
mentais constitui o grande problema da relação entre o corpo e o espírito. A 
fisiologia sensorial não pode resolver o problema filosófico, precisamente 
porque estuda apenas um dos termos da relação: o corpo (18.3). A física 
também não é chave para a mente dos homens; nem a fisiologia. 
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Na nota (18.2) cita Polanyi:  
Pode-se duvidar que a fisiologia, ou mesmo a física, possam resolver os seus 
problemas sem implicitamente usar pressupostos que estão estritamente 
fora dos seus domínios de inquirição. Polanyi (1958). Para uma crítica do 
“reducionismo”, ou seja, a tentativa de reduzir a fisiologia e mesmo a 
psicologia a meros termos físicos, ver as comunicações à reunião no Bowdoin 
College, Brunswick, Maine, em 1965 (Grene, ed.). 

A nota (18.3) inclui diversas citações, incluindo uma citação de Polanyi (1958), 
relativa a Personal Knowledge.  
Note-se que a reunião referida na nota (18.2) é discutida na correspondência 
(secção 5, ver anos 1969 e 1970). Dessa reunião em 1965 resultou um livro editado 
por Marjorie Grene, mas em 1969 (não 1967) – para além de que inclui também as 
comunicações da reunião de 1966: Grene, M. (ed.), “The anatomy of knowledge”, 
University of Massachusetts Press, 1969. No livro de Pirenne (2ª ed, 1970) aparece 
com um titulo diferente, embora próximo (Towards a unity of knowledge) e como 
estando em publicação em 1967.   
 
 
4. Polanyi em Optics, Painting and Photography  (1970)  
 
Na secção “Imagens como representações” (p. 10 e 11), Pirenne discute que a 
percepção da realidade é sempre “seletiva, incompleta e muitas vezes errada”. As 
pessoas veem coisas diferentes, mesmo sobre as mesmas coisas sob as mesmas 
condições. Mas uma pintura representativa não é uma percepção totalmente 
psicológica e subjetiva da realidade pelo artista: a pintura é um objeto, que produz 
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percepções visuais nos observadores, ou seja, nos espectadores do próprio artista, e 
que é parecida com a representação (atual ou imaginária) da cena representada. 
Acerca do artista pretender replicar rigorosamente a natureza (criar um espelho da 
natureza, uma representação objetiva, exata e completa da natureza), Pirenne 
assinala, em nota, que a representação que um artista faz da realidade depende do 
seu conhecimento da realidade:  

“um artista é um homem, e todo o conhecimento humano é um conhecimento 
pessoal. Mesmo na ciência, tal como enfatizado por Polanyi( 1958), não 
existe um conhecimento completamente impessoal. Logo a psicologia pessoal 
do artista vai necessariamente intervir, mesmo que o seu objetivo seja uma 
representação objetiva da realidade perante os seus olhos – logo esse 
objetivo pode apenas ser um ideal inatingível”  

 
Na importante secção “A consciência do espetador sobre a padrão superficial de 
imagens correntes” (p. 113-115) Pirenne avança com a sua teoria sobre o papel da 
superfície plana da tela na percepção global da imagem da pintura:  

Um espectador pouco sofisticado pode não ser capaz de apreciar a qualidade 
artística de uma representação puramente não figurativa, mas perante uma 
pintura representativa de um grande artista, pode ser influenciado, mesmo 
que involuntariamente, pelo carácter puramente estético do padrão 
superficial da imagem – mesmo que ache que está apenas interessado na 
cena representada.  

E volta a citar Polanyi:  
“A nossa consciência das características da superfície de uma pintura pode 
ser designada por uma “consciência subsidiaria”, no sentido em que Polanyi 
(1958, 1962) usa esse termo, como contrapartida da nossa consciência “focal” 
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do assunto representado. Ao mesmo tempo que estamos a atender à 
profundidade da cena, estamos também conscientes, de uma forma muito 
menos positiva, de muitos indícios relacionados coma superfície e com a 
moldura da pintura”. 

Em nota refere que isto se aplica ao caso do observador (espectador) cujo interesse 
reside principalmente na cena representada. O especialista podem transferir a sua 
consciência focal da cena para a superfície da pintura. como uma superfície. Tal 
como um artista durante o processo de pintura, necessariamente têm uma 
consciência focal da distribuição dos pigmentos na superfície da tela. E remete para 
o forward de Polanyi. 
 
Polanyi reaparece na última página do livro (“conclusões”, p. 183): 

“A possibilidade de produzir uma imitação completa e perfeita da realidade 
visível é um mito. O oposto, em particular que não existem leis ópticas 
permanentes relacionadas com a visão humana, e que a evolução da arte 
deve ser apenas explicada em bases subjetivas, como alterações de conceitos 
ou intuições sobre o espaço, também é um outro mito. 
A principal conclusão do presente trabalho é que, sob as condições habituais, 
uma pintura representacional não nos dá um único tipo simples de ilusão. A 
sua percepção é um processo complexo porque evoca no espectador um tipo 
especial de consciência das características da própria superfície da pintura. 
Esta situação complexa, também discutida no forward de Michael Polanyi ( 
e ver também Polanyi (1970)), tem importantes implicações sobre a 
utilidade prática de imagens como representações. Do ponto de vista da 
estética , aumenta as possibilidades do artista para usar a perspetiva linear 
na composição da sua pintura, e implica que uma pintura representativa 
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possa conter os mesmos tipos de elementos estéticos que uma pintura 
puramente não representação, ou “abstrata” “. 

 
 
5. Correspondência entre Polanyi e Pirenne (1967-1973) 
 
O dialogo epistolar na RPC (Chicago), entre Polanyi e Pirenne, parece ter sido 
intenso, entre 1967 e 1974, logo quase até à morte de Polanyi (em Fevereiro de 
1976). A troca de correspondência é especialmente intensa durante 1969 (e em 
particular durante Novembro de 1969), continua intensa no primeiro semestre de 
1970, e retoma outra vez alguma intensidade em 1973.  
 
1967 
A primeira missiva disponível no RPC (B6F10) é de Pirenne, em papel timbrado do 
University Laboratory of Physiology Oxford, datada de 5 de Setembro de 1967.  
Pirenne começa por recordar uma carta anterior de Polanyi acerca da segunda 
edição de “Vision and the Eye”, e solicita-lhe uma análise critica das figuras 
relacionadas com a percepção de imagens. Mas o mais importante parece ser a 
preocupação de Pirenne em obter um apoio explícito de Polanyi para a 
interpretação que Pirenne faz da sua teoria:  “Em primeiro lugar quero ter a 
certeza de que não estou a usar erradamente as suas ideias sobre a apreensão 
subsidiaria. Neste domínio tão controverso, seria na realidade mau se estivéssemos 
em desacordo, mesmo que invisível, dado que ao mesmo tempo afirmo que estou de 
acordo com as suas ideias. Em segundo lugar, agradeço que me refira qualquer 
questão ou problema do livro acerca deste assunto”. No final da carta Pirenne cita 
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William James: “vision is a jungle of intricacy” (a visão é uma intrincada selva de 
pequenos detalhes). 
A carta terá sido enviada já depois de Pirenne ter partido a 30 de Agosto para 
Itália, onde pretendia dedicar um mês a tirar fotografias para o seu novo livro 
(“Optics, Painting and Photography”, 1970) que na carta diz que há muito planeava 
escrever. Por isso a carta não está assinada pelo próprio Pirenne, mas pelo seu 
secretariado. Uma nota manuscrita á margem do documento sugere que Polanyi 
respondeu a 10 de Setembro e que prometia uma resposta de 15 de Outubro a 15 de 
Novembro. 
 
1968 
A 17 de Julho do ano seguinte (1968) Pirenne envia uma nota manuscrita onde 
agradece carta anterior de Polanyi e onde anuncia que lhe vai enviar cópias “xerox” 
do primeiro capitulo, assim como do capitulo sobre Pozzo. Embora sem duplicados 
das fotografias, coloca à disposição de Polanyi a sua coleção de slides (feitos durante 
a viagem a Itália no ano anterior, em que foi acompanhado pelo seu técnico Arthur 
Evett, como refere em missiva posterior, onde se refere aos slides das “novas” 
(sublinhado) fotos dos tetos por Pozzo (B7F2.2). E termina perguntando se ainda se 
veriam antes de Polanyi irem para Bellagio (no sul de Itália, onde Scott e Moleski 
(2005) referem que Polanyi preparou a conferencia de Novembro de 1969, com base 
uma primeira versão). Uma nota manuscrita, no topo da folha, por Polanyi, 
assinala que “é preciso responder”, e lateralmente escreveu na vertical “Trompe 
l’oeil” (sublinhado). Parece portanto que o interesse ou, pelo menos, o conhecimento 
de Polanyi sobre as pinturas de Pozzo baseou-se no conhecimento antecipado da 
discussão do assunto por Pirenne, para o seu segundo livro. 
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Polanyi responde rapidamente, a 18 de Julho de 1968, agradecendo o acesso aos 
slides, que no entanto pretende restringir apenas aos slides relacionados com a 
teoria de Pirenne sobre a “apreensão subsidiária da tela e a sua ausência nas 
pinturas trompe-l’oeil”. 
 
1969 
Um ano depois, a 13 de Junho de 1969, Pirenne envia uma nota manuscrita a 
Polanyi (B7F12), em vésperas de ir a Cambridge discutir assuntos editoriais com a 
CUP (Cambridge University Press, que editou o segundo livro de Pirenne) e onde 
lhe dá conhecimento da reação da editora: “é claro que não temos objeção à 
conferencia proposta do Professor Polanyi, embora apreciássemos uma referencia 
ao livro (de Pirenne) e ao facto da CUP o estar a publicar”. Na realidade Polanyi 
depois citou o novo livro de Pirenne, em publicação pela CUP (ver segundo 
paragrafo do ensaio). Esta passagem parece sugerir que nessa altura Polanyi 
estava a prever incluir material do livro em publicação (porventura imagens dos 
tetos por Pozzo?) no seu ensaio (o que não aconteceu). 
A 23 de Agosto de 1969 (B7F15), Pirenne escreve, depois de referir ter informado a 
CUP acerca do jornal onde será publicado o ensaio de Polanyi e aguardar com 
expectativa pela conferencia de 5 de Novembro, que espera poder discutir com 
Polanyi alguns detalhes do artigo (What is a painting?) assim como também do 
“forward” (para o novo livro de Pirenne). 
“O que é importante para o efeito de perspetiva são as propriedades geométricas do 
fluxo cónico de luz (pirâmide visual) com um ápex no centro de rotação do olho 
(propriedades que se alteram quando o olho muda de posição relativamente à 
imagem ou objetos). Mas esta é uma noção bastante abstrusa e é preciso conseguir 
um balanço entre precisão e anschaulich heit (integração gráfica, em alemão, sic)”. 
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A 29 de Outubro, uma carta (B8F1) do secretariado de Polanyi informa Pirenne 
acerca do local da conferencia na The British Society of Aesthetics: quarta feira, 5 
de Novembro, às 19:45 hr, na Holborn Central Libray (32/38 Theobald’s Road) 
(Londres). 
A 7 de Novembro Pirenne manda uma carta manuscrita (B8F2.1), em papel 
timbrado do laboratório, onde informa Polanyi de que tinha escrito à CUP a 
solicitar a colaboração para o artigo de Polanyi, especialmente acerca da fotografia 
de X (??, não foi possível decifrar) . E envia um exemplar da segunda edição 
deVision and the Eye (1967), assinalando que nas páginas 12-18 está um sumário 
das suas ideias acerca da percepção de fotografias “(muito concisa), mas com os 
Quadros 2, 3, 4, 5 e figuras . que não aparecem na edição francesa)”. E solicita a 
Polanyi que se o citar, por favor mencionar Ch(apmann) & Hall assim como Science 
Paperbacks (duplo sublinhado no “assim como”). 
Polanyi responde a 20 de Novembro (B8F2.2), agradecendo a ajuda de Pirenne com 
as imagens e o pedido de ajuda à CUP, que lhe escreveu uma carta longa à qual 
Polanyi já tinha respondido e agradecido. Mas prefere agora adiar por algum tempo 
o pedido de imagens a anexar ao seu artigo. Nessa altura voltará a contactar. 
Mostra-se também satisfeito por Pirenne ter achado o seu artigo eficiente e o ter 
apreciado. Agradece também (em P.S.) o livro enviado e formula votos que encontre 
um vasto publico, agora que foi publicado em paperback. 
Pirenne responde no dia seguinte com uma nota manuscrita (B8F2.3, em papel do 
seu laboratório) e informa Polanyi de que tem à sua disposição três novas 
(sublinhado) fotos do teto de Pozzo. 
Quatro dias depois (25 de Novembro), Polanyi responde (B8F2.4) confirmando o 
interesse nas novas fotografias do teto de Pozzo. No caso existirem dois conjuntos, 
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gostaria de enviar um para o editor do British Journal of Aesthetics, em Londres, e 
outro para o American Scholar, em Washinghton. 
A 28 de Novembro (B8F2.5), Polanyi agradece as fotografias recebidas, que acha 
“maravilhosas”. Acha que a fotografia marcada “a partir da posição correta” é 
claramente a mais útil, e diz que a vai enviar para o American Scholar. Ficaria 
muito satisfeito se tivesse outro exemplar para poder enviar para o British Journal 
of Aesthetics. Mas continua a faltar-lhe uma fotografia em papel que represente o 
teto visto de meio da nave lateral, embora tenha um slide. Gostaria de cópias para 
enviar para os jornais. Conclui pedindo desculpas pelos incómodos. 
Uma carta do secretariado de Polanyi, de 11 de Dezembro (B8F3) acompanha uma 
carta recebida do editor do The American Scholar. 
A 16 de Janeiro de 1970 Pirenne escreve uma carta manuscrita (B8F4.1) a Polanyi, 
a solicitar uma copia da lista de participantes na reunião no Bowdoin, cuja cópia 
perdera (embora tivesse os artigos apresentados). A razão é que a CUP “pensa que 
a melhor maneira de promover um livro é passando palavra, e por consequência 
estão preparados para enviar cópias para um certo numero de pessoas apropriadas. 
Embora só para um número limitado, pois o livro será vendido a cerca de 4 UKP”. 
Ainda na mesma carta, Pirenne lamenta as dificuldades financeiras na reprodução 
de fotografias para o artigo de Polanyi. “Mas, helas, é sempre assim!”. Pirenne 
considera-se com muita sorte pelo facto da CUP lhe estar a produzir um livro muito 
bem ilustrado, com diagramas textuais e com fotografias impressas (o que não foi o 
caso em “The Vision and the Eye”, onde os diagramas correspondente aos meios 
tons não estavam posicionados de forma correta). Refere também que corrigiu todas 
as provas, inserindo Michael (sublinhado) P. sempre que adequado. “Na conclusão 
do texto refiro-me ao seu forward e ao seu novo artigo – assim como há um 
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postscript e uma introdução. Espero que esteja tudo bem”. Termina com votos para 
1970, extensivos a Mrs. Polanyi. 
 
1970 
O secretariado de Polanyi envia a lista pedida a 21 de Janeiro (B8F4.2), e especifica 
a data e local da reunião: a 21-27 de Agosto de 1966, no Bowdoin College. 
Cerca de meio ano depois, a 12 de Junho, Pirenne escreve a Polanyi (B8F10, 
manuscrita) e dá-lhe conta da publicação do seu (segundo) livro. “Claro que irá 
receber uma cópia. O fim deste trabalho deixou-me um grande vazio, mas pude 
descansar”. Pirenne pergunta por noticias se o artigo de Polanyi já foi publicado e 
se Polanyi está por Oxford, sugerindo um jantar (por exemplo, no Trout). Envia o 
último exemplar da sobrecapa (“traveller jacket”) para o livro, baseado numa das 
ilustrações, e mostra-se bastante satisfeito com o resultado. 
Poucos dias depois, a 25 de Junho, Pirenne envia um cartão (B8F11) com duas 
referencias bibliográficas, ambas da “Encyclopedia of World Art” (Mc Graw Hill), 
uma de F. De Maffei  (“Perpectivists”) e outra sobre Pozzo. 
Um mês depois, a 17 de Julho de 1970, Pirenne escreve a Polanyi (B8F15), 
começando por dizer que leu o artigo de Polanyi (“What is a painting?”) com 
admiração e gratidão: “mesmo que eu tivesse pensado nas mesmas conclusões que 
tira do meu trabalho, não me teria exprimido tão bem como o faz ...”. Informa que o 
seu livro está já impresso e que Polanyi receberá brevemente uma cópia oferta 
(embora o livro só seja publicado a 24 de Setembro de 1970) e solicita duas cópias 
adicionais (se disponíveis) do artigo de Polanyi para enviar à “Press” (CUP), “que 
devem apreciar a publicidade” pelo que está dito no artigo. (Uma nota manuscrita à 
margem, provavelmente pela secretária de Polanyi, assinala que duas cópias de 
“What is a painting?” foram enviadas a 21 de Julho de 1970). 
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Pirenne informa que o titulo do seu novo livro é “Optics, Painting and Photography” 
e pede para Polanyi citar o seu título (sublinhado) no artigo para o American 
Scholar, pois daria uma importante publicidade, dado o artigo sair em Outubro, 
muito próximo do lançamento do livro.  
 
1971 
Cerca de um ano depois,  a 14 de Agosto de 1971, Pirenne está a regressar de umas 
“magníficas” férias na África do Sul, a bordo de um paquete, e envia um aerograma 
manuscrito para Polanyi, a partir da cidade do Cabo, onde se confessa agora mais 
optimista acerca das reações ao livro que publicara. Refere uma “interessante 
revisão” publicada pela Science (14 de Maio) (a), incluindo uma imagem do livro na 
capa da revista.  
Pirenne conta também ter sido convidado para contribuir com um capítulo sobre 
visão e arte para um livro americano sobre percepção. E que a MIT Press lhe tinha 
pedido para ler um MS (?) de um livro sobre óptica do renascimento e perspetiva.  
Polanyi retribui a 31 de Agosto (B9F15, dactilografado), congratulando-se com as 
perspectivas de ação anunciadas por Pirenne. Mas Polanyi confessa-se absorvido 
pela preparação de uma conferencia na Suíça, no fim de semana seguinte. Em P.S. 
diz enviar cópias dos comentários por Irma Jaffe e por Lincoln Rothschild, cujos 
textos poderão interessar a Pirenne, mas em que Polanyi não teria já interesse. 
A 17 de Setembro (B10F2) agradece a nota anterior e promete ligar (por telefone) 
dentro de poucos dias, solicitando um jantar (no Trout) para discutirem a parte 
final do forward de Polanyi para o livro de Pirenne: “logo o pintor precisa, desde o 
princípio, de tentar produzir uma pintura essencialmente falsa”. Na opinião de 
Pirenne (embora isso possa ser apenas uma questão de uso de palavras, diz ele), o 
pintor pode (sublinhado) ambicionar chegar a uma pintura verdadeira 
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(sublinhado), mas é-lhe impossível (sublinhado) conseguir, tal como os cristãos 
devem ambicionar à perfeição moral, embora não a possam atingir. “E aqueles que 
realmente tinham isso como objectivo, e não sendo todos o mesmo e com o mesmo 
comportamento, mas antes muito diferentes!”. 
A razão do interesse de Pirenne pela conversa solicitada tem a ver com o pedido do 
editor para responder a uma revisão do seu livro (b), e o seu ponto mais importante 
é que todos, ou quase todos, os artistas cujo objectivo é apresentar um “espelho da 
natureza” acabam por produzir quadros muito diferentes, o que considera positivo. 
“Logo o meu livro é na realidade uma reivindicação da arte antiga (por exemplo, 
Leonardo), que disse que procurava a imitação – enquanto que os artistas 
modernistas dizem que isso não tem qualquer interesse, e que o artista deve 
conscientemente modificar a “natureza”. Sehr tief! (muito profundo!, em alemão, 
sic). 
O tema passa então para o artigo de Polanyi: “Reli outra vez os ataques ao seu 
artigo, que me enviou: na minha opinião são de historiadores da arte que não 
querem que mais ninguém entre na sua própria reserva e que não compreendem 
com profundidade as questões de óptica ou de perspectiva. Que leiam o livro. O meu 
livro felizmente fornece um argumento completo, baseado em experiências 
(sublinhado), desde o início, sobre perspectiva – logo qualquer rejeição terá que ser 
feita com base na refutação de partes do argumento – de preferência com 
experiências, mas os historiadores de arte não gostam de fazer experiências ...”. 
Pirenne confessa depois sentir-se agora melhor, tendo deixado de se sentir 
desanimado com o livro, que aliás vendeu mais de mil cópias nos primeiros três 
meses, embora agora isso esteja a desacelerar. Anuncia que vai aparecer uma 
tradução em espanhol, na Argentina, e que apareceu uma revisão crítica na 
Science, a 14 de Maio de 1970, por alguém “que é dos poucos que compreende o 
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ponto principal”, com uma imagem do livro na capa da revista (mas já não tem 
cópias para distribuir). 
 
1972 
Cerca de um ano depois, a 25 de Outubro de 1972, Pirenne escreve a Polanyi 
(B11F7, manuscrito) devolvendo a Polanyi o seu “Seurat” (c), com agradecimentos. 
“Comprei uma cópia”. 
E envia para Polanyi um “pêle-mêle” (maiúsculas) de desenhos por seu pai (d), 
Maurice Pirenne, assim como um livro por Vandeloise (maiúsculas) sobre ele e as 
suas pinturas (e), “junto com aforismos escritos por ele próprio” (tudo sublinhado), 
livros quase esgotados. “Por um lado conheço o seu interesse pela arte. Por outro 
lado poderá achar isto um bocado reaccionário (sublinhado) – mas esta foi a 
maneira como foi criado e educado!. Logo, se (sublinhado) que quiser conservar os 
dois livro sobre o meu pai, incluirei dedicatórias e ofereço-os. Caso contrário não 
valerá a pena sobrecarrega-lo com livros sem interesse – já há livros demais!”. 
Termina a carta esperando poder em breve encontrar-se com Polanyi para discutir 
sobre o “pointillisme”. 
Polanyi responde emocionado em 30 de Outubro (B11F7): “só uma nota breve para 
agradecer a profunda oferta que me enviou. Eu também cresci no circulo de artes e 
escritores, e tal como você, perdi essas pessoas que eram os meus séniores.  
Espero que um dia possamos conversar sobre estes passados habitualmente 
silenciosos, mas profundamente expressivos (profundly telling)”. 
 
1973 
A 17 de Março de 1973 (B12F4), Polanyi agradece o volume de Pirenne com 
dedicatória, que “estimarei em memória das nossas vidas associadas”. E envia uma 



 
  
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 119 (2012) 
 23 

cópia de “The Inteligente Eye”, de Gregory (f), que lhe parece muito de acordo com 
os seus próprios interesses. 
A 30 de Maio de 1973 (B12F7) Polanyi agradece a “encantadora hospitalidade” de 
Pirenne e diz estar convencido dos poderes evocados por Pirenne, mas “ainda 
pretendo encorajar uma redução. Junto envio um pequeno manuscrito preparado 
alguns anos atrás. Penso que mostra um grande número de notáveis rupturas 
coerentes ao longo das artes. Acho que também mostra em particular as afinidades 
das modernas apresentações revolucionárias com os domínios básicos da revolução, 
que nos continuam a envolver mais de cem anos depois”. Não fica claro a que 
poderes Polanyi se está a referir, e que teriam sido invocados por Pirenne. 
Parece ter sido esta a última correspondência entre ambos os homens. Polanyi 
morreria dois anos e meio depois. 
 
 
Notas: 
 

(a) : Hochberg, J.,  “Perception and Depiction.  Revision de “Optics, Painting, 
and Photography”, por MH Pirenne”, Science, Volume 172, Issue 3984, pp. 
685-686 

(b) A resposta referida por Pirenne, e solicitada pelo seu editor, deve ter sido a 
publicada em Leonardo, 5 (1972) 95-96 (uma cópia de uma prova aparece em 
B11F7). 

(c) Georges Pierre Seurat, 1859 –1891: pintor francês, post-impressionista, 
conhecido pelo uso de técnicas inovadoras, incluindo o “pointillismo”, técnica 
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de pintura baseada na aplicação de padrões com pequenos pontos de cor 
para formar uma imagem.  

(d) Pêle mêle: composição desordenada (sem orientação comum definida) de 
múltiplas imagens 

(e) Guy Vandeloise,  Maurice Pirenne: avec des fragments de lettres de Noël 
Arnaud, Marcel Havrenne, René Magritte, Roger Rabiniaux, Maurice 
Rapin, Clovis Trouille, Temps mêlés, 1969, 184 páginas 

(f) Gregory, L. R., The Inteligente Eye, Mc Graw Hill Co., 1970 (1029 citações 
GS) 

 
 
 
6. FORWARD de Michael Polanyi 
para  
M. H. Pirenne, 
Optics, Painting and photography, 
Cambridge University Press, 1970 
 
 
A primeira parte deste livro explica, em termos de óptica e de fisiologia, como é que 
nos apercebemos dos objetos externos e os reproduzimos numa pintura. Recupera 
as raízes históricas desta procura, desde os tempos de Euclide. Não sou um 
especialista nestes domínios da ciência e da história, mas sou capaz de apreciar a 
profundidade e a lucidez do autor. A sua mestria é manifesta. 
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A parte restante do livro explica como é que vemos uma pintura como uma imagem. 
O Dr Pirenne trata aqui um problema da combinação de dois factos que têm sido 
geralmente ignorados, um deles tendo sido posto de lado como uma mera 
curiosidade, e o outro ignorado porque a sua familiaridade criou um clima de 
indiferença a seu respeito. O primeiro desses factos foi o estranho comportamento 
da imagem que cobre os tetos curvos da Igreja de Santo Inácio, em Roma, da 
autoria do jesuíta Andrea Pozzo, por alturas do século dezassete. Esta pintura 
mostra, entre outras figuras, um conjunto de colunas que parecem continuar os 
pilares que suportam o teto, mas apenas se vista do meio da nave. De outros pontos 
do pavimento, as colunas aparecem como curvas e com um ângulo relativamente à 
estrutura de suporte da igreja.  
O estranho comportamento da pintura torna-se ainda mais surpreendente quando 
reconhecemos que é precisamente isso que a teoria da perspetiva linear nos deveria 
fazer esperar. Sempre foi reconhecido que um desenho com perspetiva apenas pode 
ser visto como tal a partir do seu centro de projeção. O próprio Pozzo explicou, 
corretamente, a aparência distorcida da sua pintura, quando vista de um ângulo, 
com base nesses fundamentos. Na realidade o problema é a ausência de uma tal 
distorção, quando vemos uma pintura uma pintura a partir de um ponto distante 
do seu centro de perspetiva.  Esta questão tem sido muitas vezes posta de uma 
forma tentativa, mas não tem sido seriamente considerada. 
O dr Pirenne oferece a seguinte teoria para este problema. Segundo o seu ponto de 
vista, os tetos de Pozzo mostram que só quando a ilusão da perspetiva de uma 
pintura é tão perfeita que faz com que a pintura pareça ser tridimensional, é que a 
sua visão de lado produz uma distorção da sua aparência. Outras pinturas parecem 
imunes ao ângulo de visão, principalmente porque o seu desenho de perspetiva não 
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é totalmente convincente, pois o observador é capaz de integrar deliberadamente 
indícios, mesmo que fortemente contraditórios, num novo tipo de experiência.  
Voltemos à visão de uma pintura corrente sob diferentes ângulos. O 
comportamento dos tetos de Pozzo ensinam-nos que as fantásticas distorções que a 
nossa “imagem na retina” de uma pintura pode sofrer quando vemos a pintura sob 
um certo ângulo. As deformações são especialmente importantes neste caso porque 
a superfície é curva e porque a cena representada é uma continuação da 
arquitetura real do edifício. Mas temos uma evidência adicional com imagens 
denominadas anaglifos, que representam duas perspetivas diferentes com cores 
diferentes, de modo que, quando vistas através de um par correspondente de vidros 
coloridos, a imagem aparece como totalmente estereoscópica. Tais imagens 
tridimensionais mostram uma forte deformação quando vistas de ângulos 
diferentes. Há também evidência baseada em fotografias de pinturas tiradas com 
um ângulo. A fotografia deveria produzir o mesma imagem na retina que se forma 
quando olhamos para a pintura a partir do mesmo ponto em que a fotografia foi 
tirada e mostra as extravagantes distorções destas imagens na retina (como 
ilustrado pelo Dr Pirenne nas figuras 8.1 e 8.2)    
Logo podemos considerar que, à medida que passamos à frente de uma imagem, 
nos confrontamos com uma sequência de aspetos altamente distorcidos da imagem 
e que mesmo assim reconhecemos sem hesitações esses aspetos como tendo a 
mesma aparência não distorcida. Para além disso vemos que a explicação do Dr 
Pirenne para esta notável integração de incompatíveis implica a operação conjunta 
de duas dessas integrações, pois assume que vemos a totalidade de impressões 
distorcidas num único modo não distorcido porque, juntamente com as pinceladas 
da pintura, também estamos subsidiariamente conscientes da sua tela. Pode-se 
dizer que a contradição mútua de vários aspetos distorcidos foi integrada numa só e 
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única vista não distorcida, sendo cada aspeto distorcido também integrado com a 
consciência da tela, a qual contradiz a sua aparência com perspetiva. 
Para aprofundar esta integração de contraditórios, recorda-se uma vez mais a 
aparência peculiar do teto de Pozzo, quando comparado com uma pinturas 
correntes. Pozzo conseguiu produzir uma ilusão convincente de uma cena 
tridimensional. Mas, por mais eficaz que possa ser a perspetiva de uma pintura 
normal, não a confundimos com uma visão dos próprios objetos reais. A sua 
aparência tem profundidade, o que é uma sua característica essencial, mas essa 
perspetiva não é enganadora, pois sente-se que tem um achatamento associado. 
Tem uma mistura de qualidades de profundidade e de planura.  
A psicologia gestalt identificou claramente que os todos têm uma qualidade 
sensorial que não se encontra nas partes separadas. Notou por exemplo que quando 
integramos as características de uma fisionomia, criamos uma nova qualidade 
sensorial. Mas nesses casos ligamos de forma complementar elementos da 
experiência e pode-se interpretar isto como um equilíbrio no sentido de formação 
global, ao passo que ver uma pintura pela integração dos seus elementos em 
conflito vai muito para além disso. 
Observou-se que as cores e as formas disponíveis para um pintor não conseguem 
igualar a variedade de detalhes que encontramos na natureza (embora mesmo 
assim seja possível pintar padrões e imagens que parecem ser objetos 
tridimensionais). Há também um importante movimento que nega qualquer 
significado à simulação da realidade pelo pintor. A teoria do dr Pirenne junta um 
novo tipo de limitação aos esforços para imitar a natureza. Ensina que uma pintura 
capaz de criar uma ilusão “tromp-l’oeil” só permanece distorcida numa certa zona 
limitada de visão. O pintor deve por isso tentar, desde o princípio, produzir uma 
pintura essencialmente falsa. Deve-se restringir a produzir um trabalho da 



 
  
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 119 (2012) 
 28 

imaginação que por sua vez servirá a imaginação dos seus apreciadores. Os objetos 
que representam devem permanecer como partes de uma realidade imaginária. 
 
Michael Polanyi  
  


