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Parte I – Recapitulação 
 
Neste artigo tentarei avançar na pesquisa a que me tenho dedicado nos últimos anos. 
Para isso preciso primeiro de recapitular alguns argumentos que já desenvolvi algures. 
Há coisas que conhecemos, mas que não conseguimos dizer (a). Isso é notório no nosso 
conhecimento de competências (ou habilidades (b)). Posso dizer que sei como montar 
uma bicicleta ou como nadar, mas isso não significa que saiba dizer como consigo 
manter o balanço numa bicicleta, ou como me manter à tona da água ao nadar. Posso 
não ter a menor ideia de como o fazer, ou posso mesmo ter uma ideia inteiramente 
errada, ou grosseiramente imperfeita de como o fazer, mas no entanto consigo 
alegremente andar de bicicleta, ou nadar. Contudo, não se poderá dizer que sei como 
andar de bicicleta ou nadar, e que não sei como coordenar o complexo padrão de actos 
musculares, pelos quais ando de bicicleta ou nado. Segue-se que sei como realizar estes 
desempenhos como um todo, e que também sei como fazer os actos elementares que os 
constituem, mas que não sou capaz de dizer como é que os faço, embora os saiba fazer. 
Nós executamos uma competência, ou habilidade, confiando na coordenação de actos 
musculares elementares, e temos a consciência de os ter feito correctamente quando 
conseguimos um seu desempenho hábil. Temos consciência deles em termos do seu 
desempenho, não temos consciência deles por eles próprios (ou só de forma muito 
incompleta).  
Podemos generalizar. Há vastos domínios do conhecimento, de que falarei adiante, que 
exemplificam de várias formas o facto de que somos geralmente incapazes de dizer 
quais os particulares de que temos consciência (c) quando atendemos a uma entidade 
coerente constituída por esses particulares. Há portanto duas formas de conhecer que 
entram, invariavelmente e em conjunto, em qualquer acto de conhecer uma entidade 
compreensiva. Há (1) conhecer uma coisa por atender nela, quando atendemos a uma 
entidade como a um todo, e (2) conhecer uma coisa através da nossa consciência dessa 
coisa pelo facto de estarmos a atender a uma outra entidade para a qual ela contribui. 
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Este ultimo conhecimento pode-se dizer que é tácito, na medida em que não podemos 
dizer quais são os particulares em cuja apreensão nos baseamos para atender á 
entidade que os integra.  
Estas duas formas de conhecer não só são distintas, como também são mutuamente 
exclusivas. Os estudos de movimentos podem-nos ensinar a identificar alguns actos 
elementares que constituem uma competência, e isso pode ser útil para formação. Mas 
enquanto atendemos aos elementos da habilidade, ou competência, por si próprios, 
prejudicamos a sua integração suave no desempenho conjunto que é sua função servir. 
Se conseguíssemos focar a nossa atenção completamente nos elementos de uma 
competência, paralisaríamos totalmente o deu desempenho. 
A exclusividade mutua destas duas formas de conhecer pode-se exprimir em termos de 
uma disfunção lógica. Quando conhecemos algo com base na sua consciência, por se 
estar a pretender atender a uma outra coisa (ou seja, conhecemos um particular por 
estarmos a atender uma entidade compreensiva para a qual esse particular contribui), 
não podemos, ao mesmo tempo, não nos basear nela para esse propósito – como seria 
obrigatório no caso de se lhe estar a atender exclusivamente por si própria. 
Podemos chamar conhecer de modo focal ao “conhecer por prestar atenção directa a” (d), 
e conhecer de modo subsidiário ao “conhecer á custa de” (e), e reformular com estes 
termos as conclusões anteriores. 
Conhecemos de forma subsidiária os particulares de um todo compreensivo quando 
prestamos atenção focal ao todo que esses particulares constituem; conhecemos tais 
particulares não por si próprios, mas em função da sua contribuição para o todo. Na 
medida em que as coisas são conhecidas de modo subsidiário em função de algo mais, 
não podem ser simultaneamente conhecidas por si próprias.  
Podemos chamar  sentido (ou significado) (f) de uma coisa ao contributo (g) que um 
particular dá para uma entidade compreensiva, para a qual contribui. Quando focamos 
a nossa atenção completa num particular, destruímos o seu sentido. A minha afirmação 
inicial, segundo a qual há coisas que conhecemos mas não conseguimos dizer, pode 
agora ser desenvolvida. Podemos dizer o que são as coisas que conhecemos quando as 
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apreendermos de um modo focal. Mas ficamos incertos, ou totalmente ignorantes, das 
coisas que conhecemos exclusivamente com base na sua apreensão através da atenção 
a algo mais, que é o seu sentido (ou significado).  
O que conhecemos de modo subsidiário é conhecido de forma tácita. Mas parece 
apropriado estender o significado do “conhecer tácito” para incluir a integração do 
conhecer subsidiário no conhecer focal. A estrutura do conhecer tácito é portanto a 
estrutura deste processo de integração, e o conhecer é tácito na medida em que tiver tal 
estrutura. Se, como se verá adiante, todo o conhecer se fundamenta num processo 
tácito de conhecer, logo diremos que em ultima análise todo o conhecimento tem a 
estrutura do conhecimento tácito.  
O conhecer tácito não pode ser estritamente oposto ao conhecer focal, porque o 
conhecer tácito inclui o conhecer subsidiário dos particulares em termos da entidade 
para a qual esses particulares contribuem, e á qual prestamos uma atenção focal. Mas 
o carácter tácito de conhecer pode ser reduzido transferindo a nossa atenção para os 
particulares. Estamos então e em certa medida a substituir o conhecer tácito por 
inferência explicita, e nesse sentido o conhecer tácito pode ser oposto à inferência 
explicita (conhecida de modo focal). 
Há quatro pontos que precisam de ser clarificados: 
(1) Mencionei que os estudos de movimentos podem identificar alguns dos actos 
musculares que contribuem para uma competência. Sejamos claros: isto não contradiz 
a afirmação anterior de que podemos conhecer coisas que não conseguimos dizer, pois 
anteriormente ao estudo dos movimentos sabíamos como fazer e coordenar actos 
musculares, mas não podíamos dizer o que eram. Pode ser possível descobrir como 
mantemos o equilíbrio numa bicicleta ou como nos mantemos á tona da água quando 
nadamos, mas podemos saber andar de bicicleta ou nadar sem ter descoberto como o 
fazemos. Para alem disso os estudos dos movimentos são sempre incompletos, como se 
verifica pelo facto de não se adquirir uma competência apenas pela aprendizagem dos 
seus fragmentos, mas é também preciso descobrir o truque de como os coordenar de 
forma efectiva. Isto será clarificado no próximo ponto. 
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(2) Poder-se-á dizer que, se se consegue ensinar uma competência, podemos também 
transmitir o conhecimento de como fazer os vários actos musculares associados. A 
resposta é que, na medida em que para o sucesso do seu ensino precisamos do esforço 
inteligente e do jeito do aluno para executar as instruções, então não estamos de facto a 
definir o que ele tem que fazer. Definições de termos relacionados com objectos externos 
precisam sempre e em ultima análise de apontar para coisas que são instancias do que 
queremos significar. Isso chama-se uma “definição ostensiva”, mas este termo esconde 
um hiato que precisa de ser ultrapassado pelo esforço inteligente de quem usa a nossa 
definição. Se tem sucesso, e se consegue ultrapassar esse hiato, terá então descoberto 
por ele próprio algo que nós não tínhamos sido capazes de lhe transmitir. É neste 
sentido que digo que podemos saber coisas que não conseguimos dizer. 
(3) Conhecimento subsidiário é o mesmo que conhecimento inconsciente? Não, e não 
devem ser identificados um com o outro. A apreensão subsidiária e a apreensão focal 
têm natureza diferente. A apreensão focal é sempre consciente, enquanto que a 
apreensão subsidiária pode ir desde um nível consciente até níveis totalmente 
inacessíveis á consciência. Um esquiador a descer uma encosta tem uma sensação 
intensa de controlo sobre cada parte do seu corpo, embora possa não ser capaz de 
explicar quais os princípios que mantêm o seu equilíbrio. Por contraste, os estudos de 
Hefferline e seus colaboradores mostram que uma pessoa pode aprender a silenciar um 
ruído desagradável através de um movimento muscular tão ligeiro que nem sequer o 
chega a sentir (1). Quando o conhecer tácito se baseia em níveis tão baixos de 
consciência, torna-se não especificável, em sentido forte. 
(4) A experiência referida é um bom exemplo de uma linha de investigação 
desenvolvida por um numero crescente de psicólogos experimentais nos últimos dez 
anos, e que gerou grande interesse popular – a investigação dos processos agora 
habitualmente chamados “subcepção” (h). O termo foi criado por Lazarus e McLeary (2). 
Um certo numero de sílabas sem sentido foram brevemente mostradas ao sujeito, e 
algumas destas sílabas eram seguidas por um choque eléctrico. Na realidade o sujeito 
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antecipava o choque ao ver as “sílabas de choque”, mas ao ser posteriormente 
interrogado identificava erradamente essas sílabas. Isto chamou-se “subcepção”. 
Estes autores reconhecem experiências anteriores semelhantes por outros autores, e 
foram seguidos por outros que demonstraram variantes de subcepção na antecipação 
de choques (3). Em todos estes casos os sujeitos adquiriram conhecimento, cujos 
particulares não foram capazes de especificar. No entanto quando esses particulares 
eram identificados, então podiam ser facilmente observados por si próprios. Na 
realidade, alguns dos sujeitos de Ericson e Kuethe evitaram conscientemente os 
choques e por isso comportavam-se de forma diferente daqueles que evitavam os 
choques por subcepção. Pelo contrario, as experiencias de Heiferline representam a 
subcepção de estímulos subliminares. Observações anteriores deste tipo foram 
exemplificadas pelo trabalho de Smith e Henrickson (4), que mostraram uma imagem 
de uma face sorridente de uma forma tão rápida que não podia ser identificada, e 
verificaram que faces não sorridentes mostradas logo a seguir (com tempo suficiente 
para serem identificadas) eram percebidas como estando a sorrir ligeiramente. 
Sumariando a posição, Vernon (5), como presidente de secção da British Association for 
the Advancement of Sciences na reunião de 1959, reconheceu um “... tipo de percepção 
de que não estamos directamente conscientes, mas que no entanto afecta de algum 
modo as nossas acções”. 
Estas observações de subcepção confirmam a relação entre apreensão subsidiária e 
apreensão focal como uma relação entre “apreender por se basear em” (i) com o fim de 
“apreender por prestar atenção a” (j) – uma relação que derivei dos resultados da 
psicologia das formas (Gestalt). Parece portanto que as observações da subcepção mais 
não são do que a demonstração experimental da integração de particulares para formar 
um “gestalt” (k) – os particulares sendo ás vezes subliminares. 
Esta visão encontra suporte numa análise de Klein (6), que faz notar que aprender a 
evitar itens que induzem choques eléctricos, sem ser capaz de dizer quais são esses 
itens, não é mais do que uma variante do reconhecimento de uma fisionomia, sem 
sermos capazes de dizer quais os pormenores pelos quais a distinguimos (7). Klein 



 
 
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 84 (2009) 
 10 

também apresenta evidencia de que a activação subliminar mais não é do que uma 
instancia especial de estímulos incidentais ou transientes de todos os tipos. Na sua 
óptica não é tanto o estatuto subliminar que é característico de tais estímulos, mas 
também “os significados e as propriedades que adquirem ... na periferia do pensamento 
e da acção”. 
Isto está de acordo com a minha conclusão de que a apreensão subsidiária pode ir 
desde um nível consciente até níveis totalmente inacessíveis á consciência. Considero 
portanto que a evidencia encontrada para a subcepção é uma ilustração experimental 
da relação entre uma apreensão subsidiária e uma apreensão focal. E portanto quando 
falar de particulares não especificáveis que conhecemos em termos de uma entidade 
compreensiva para a qual esses particulares contribuem, posso ser entendido como 
estando a falar de uma forma de subcepção.  
Passamos agora para outras formas de conhecer tácito, cuja estrutura é semelhante ao 
do conhecer de uma competência. Podemos encontrar muito disso ensinado nos 
laboratórios e nos hospitais das universidades. Entre as coisas mais importantes ai 
ensinadas é como identificar uma espécimen através da sua aparência característica.  
Os livros de texto de diagnóstico ensinam ao estudante de medicina quais os vários 
sintomas das diferentes doenças, mas este conhecimento é inútil a menos que o 
estudante tenha aprendido a aplicar isso á cabeceira das camas do hospital. A 
identificação da espécimen a que pertence um animal ou uma planta é semelhante ao 
diagnóstico de uma doença. Apenas podem ser aprendidas através de prática, sob a 
supervisão de um professor. 
A habilidade de um médico para o diagnóstico continua a desenvolver-se ainda mais 
com a experiência prática. E um taxonomista apenas se pode tornar num perito, por 
exemplo na classificação de novas espécimen de insectos (de que se conhecem 800 mil 
espécimes), depois de muitos anos de prática profissional.  Tanto o médico que faz 
diagnósticos, como o taxonomista, adquirem muito mais conhecimento do que podiam 
aprender pelos livros. 
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A arte de reconhecer uma característica da aparência através de particulares não 
especificáveis é na realidade muito comum. Praticamos isso todos os dias quando 
olhamos para a delicada variedade de expressões da face humana, e reconhecemos o 
seu estado de espírito ou humor sem ser capaz de identificar, a não ser de uma forma 
bastante vaga, quais os sinais pelos quais o fazemos.   
É desta forma que habitualmente reconhecemos uma face. Qualquer descrição que se 
faça de uma dada pessoa poderá ser em geral também aplicável a milhões de outras 
pessoas, entre as quais poderíamos no entanto distinguir facilmente e num ápice essa 
tal pessoa. O numero de elementos discriminantes envolvidos pode ser ilustrado pela 
forma como a policia britânica constrói uma imagem parecida com uma pessoa vista 
por uma testemunha. Usam um arquivo de 500 características faciais, tais como 
diferentes tipos de olhos, lábios e queixos. A testemunha selecciona as características 
individuais que mais se parecem com a sua ideia da face do criminoso, e a partir dessa 
selecção constrói-se uma imagem composta. Mesmo assim essa imagem pode apenas 
servir como uma pista ou indicio, entre outros. A identificação de uma pessoa é uma 
operação de tal modo delicada que mesmo uma fotografia genuína pode não ser 
suficiente. Quando mostraram a Claus Fuchs fotografias de um homem chamado Gold 
que era suspeito de ser seu cúmplice, ele hesitou na sua identificação, e só quando lhe 
foi mostrado um filme, que mostrava Gold a caminhar, é que Fuchs o reconheceu. Uma 
testemunha pode não reconhecer uma pessoa pela fotografia, mas ser capaz de a 
identificar numa sessão de identificação. 
Vimos que estudos recentes de subcepção confirmaram experimentalmente que 
podemos saber como descriminar um padrão complexo, sem ser capaz de dizer quais as 
características pelos quais o descriminamos. Embora os estudos de subcepção tenham 
coberto apenas uma gama restrita do não especificável, e não tenham dado pistas sobre 
a sua estrutura, permitem-nos no entanto convencer mesmo os mais relutantes sobre a 
existência de conhecimento não especificavel.  
Ás aparências características de uma doença, de uma espécimen de uma espécie, da 
identidade de uma pessoa, chamarei fisionomia. A estrutura do conhecer tácito de uma 
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fisionomia é semelhante á estrutura de uma competência. É uma habilidade intelectual 
em que um padrão complexo de funcionalidades delicadamente graduadas toma o lugar 
de um conjunto de actos musculares habilmente coordenados. Não atendemos a estes 
pormenores e a esses padrões por si, mas recorremos á sua apreensão para chegar á 
fisionomia para a qual contribuem em conjunto. Logo, conhecemos uma fisionomia mas 
não sabemos dizer, ou apenas sabemos dizer de forma inadequada, como é que a 
reconhecemos. 
Conhecemos os particulares não especificáveis de uma fisionomia apenas em função da 
sua aparência global. Servem como pistas ou indícios, que aprendemos a integrar 
através da prática de esforços da inteligência. Conseguimos compreender uma 
fisionomia, o que é o homologo intelectual da performance de uma competência. 
Embora a análise de uma fisionomia tenda a fazer-nos perder o seu sentido como um 
todo, aprofunda no entanto a nossa compreensão da fisionomia seguida de nova 
integração dos elementos isolados – o que é análogo ao efeito do estudo de movimentos. 
Algumas das pistas para uma fisionomia podem ser tão ligeiras que não são 
perceptíveis isoladamente, e outros indícios serão experimentadas ao mesmo nível de 
consciência da própria fisionomia para que contribuem. Mas quando se isola um indício 
particular de uma fisionomia, e este deixa de funcionar como um indício, passa a 
parecer diferente do que parecia enquanto indício. A psicologia das formas (Gestalt), a 
que estou a recorrer nesta tentativa para estabelecer a lógica do conhecer tácito, tem 
mostrado muitos exemplos deste facto. 
Pode-se dizer que a fisionomia característica de uma pessoa é o sentido ou significado 
dos indícios ou pistas que apontam para essa fisionomia. Mas uma fisionomia é por sua 
vez uma pista para algo mais, em particular para o humor que exprime, ou, mais 
geralmente, para a mente associada. O mesmo principio aplica-se a todos os outros 

casos de diagnóstico hábil 
(l)

. A entidade compreensiva que identificamos ao encontrar 
uma pessoa conhecida não é a sua aparência, mas a própria pessoa. O médico não 
diagnostica a aparência de uma doença, mas a sua presença, e o mesmo é verdade 
quando identificamos um espécimen de uma espécie. Podemos também dizer que o 
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nosso desempenho de uma habilidade ou competência resulta numa entidade coerente 
e permanente, que faz parte do nosso equipamento corpóreo, embora se admita que tal 
competência seja menos substancial do que o compreendido pela identificação de um 
fisionomia. 
Dado o parentesco estrutural entre os dois tipos principais de conhecer tácito (o prático 
e o intelectual), estes encontram-se sempre parcialmente combinados em maior ou 
menor extensão, e por vezes aparecem igualmente combinados. Isto é verdade na arte 
de fazer testes, muito ensinada nas aulas práticas em hospitais. 
A precursão médica é uma competência delicada, combinando uma apreciação conjunta 
dos indícios tácteis e auditivos suscitadas pela precursão. É um teste para ser 
interpretado no contexto de um conjunto compreensivo de outros testes, que combinam 
o exercício de competências práticas e intelectuais. Encontraremos outras combinações 
destes dois tipos de competências no processo de percepção visual. 
Entretanto passarei do desempenho de testes para o uso de ferramentas em geral. 
As ferramentas são semelhantes aos particulares de uma entidade compreensiva, pois 
um objecto é uma ferramenta quando invocamos o seu uso para conseguir algo que  
precisamente esperamos atingir quando recorremos a essa ferramenta. Neste caso 
podemos reconhecer ou identificar o que vamos usar, embora seja possível não se saber 
bem como na realidade o usamos. Mas continua a ser verdade que não podemos 
concentrar a nossa atenção numa ferramenta como um mero objecto enquanto ao 
mesmo tempo usamos a ferramenta para um certo desempenho hábil. É preciso manter 
os olhos na bola, mas se em vez disso olharmos para a raquete, falha-se o batimento. 
Um desempenho hábil é paralisado pela atenção focal aos seus particulares, quer estes 
sejam os movimentos hábeis do nosso corpo, ou das ferramentas que usamos. 
Na realidade o uso hábil de uma ferramenta identifica-a com uma extensão do nosso 
próprio corpo. Um remador ao puxar um remo sente a ponta do remo a cortar a água. 
Quando usamos um corta papel, o que sentimos é a lamina a cortar as folhas. O 
impacto real de uma ferramenta na palma da mão e nos dedos não é especificável, do 
mesmo modo que não são especificáveis os actos musculares que compõem uma 
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performance hábil. Temos consciência deles pela acção da ferramenta no objecto, ou 
seja, na entidade compreensiva em que integramos o seu uso efectivo. O mesmo é 
verdade com uma sonda para explorar uma cavidade, ou com uma bengala com que um 
cego sente o seu caminho. O impacto da sonda ou da bengala nos dedos é na realidade 
sentido na ponta da sonda ou do bastão, onde toca em objectos externos, e neste sentido 
a sonda ou o bastão é integrada com os dedos que a agarram ou seguram.  
Uma característica de grande importância aparece aqui: a forma como gradualmente 
se faz a assimilação de um instrumento com o nosso corpo, á medida que aprendemos a 
usar inteligentemente o instrumento. Quando se começa a tactear o caminho com um 
bastão, mas sem ver, sentimos os puxões na mão. Mas á medida que aprendemos a 
compreender esses puxões em termos dos impactos do bastão contra objectos 
exteriores, começamos a sentir a ponta do bastão a bater nesses objectos. 
Logo os puxões contra a mão, quando integrados com o nosso propósito, sofrem uma 
transposição no espaço (para alem de uma mudança de qualidade). Vê-se aqui que 
quando um particular é integrado numa entidade compreensiva pode adquirir um 
significado que é sentido a alguma distancia da posição original do particular, onde 
tinha sido previamente sentido por si próprio, mas sem significado. Outros exemplos de 
tais deslocações, igualmente dirigidas para longe do nosso corpo, encontrar-se-ão no 
uso da linguagem ou em actos de percepção visual. 
Podemos passar de sondas para linguagem pensando em apontadores ou ponteiros. 
Baseamo-nos na nossa consciência de um ponteiro para atender naquilo para que ele 
aponta, e este é o seu sentido ou significado. Visto por si próprio, como um mero 
objecto, um ponteiro não tem sentido. As palavras usadas no discurso, e muito 
especialmente os substantivos, os verbos e os adjectivos, são usados como apontadores 
ou ponteiros para designar as coisas que eles significam. A entidade compreensiva para 
a qual estamos a prestar atenção ao proferir tais palavras com significado é, usando o 
termo de E. C. Tolman, um “sinal-gestalt” (m) : é o nosso acto de designar algo, e os 
meios para o fazer, quando experimentados em conjunto, apontando para aquilo que 
designamos. Devido á transposição parcial desta experiência a uma certa distancia, 
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pela qual se associa ao objecto designado, este objecto torna-se efectivamente naquilo 
que significamos com o nosso discurso.  

Quando identificamos os elementos do discurso aos quais não estamos a prestar 
atenção durante a alocução, e transferimos a nossa atenção para eles, o discurso perde 
o sentido. Repetindo a palavra mesa, mesa, mesa, vinte vezes a mesma palavra, 
prestando cuidadosa atenção ao som do movimento dos lábios e da língua, o significado 
da palavra torna-se remoto e finalmente acaba por se dissolver. Em geral isto exprime-
se dizendo que as palavras quando usadas com sentido são transparentes, mas que se 
tornam opacas quando nos concentramos numa palavra como um som. Uma palavra 
transparente é como um telescópio através da qual vemos o seu sentido - enquanto que, 
quando se torna opaca, a palavra deixa de nos mostrar coisas para alem de si própria e 
bloqueia a nossa visão pelo seu próprio corpo sem significado. Tornar explicito o nosso 
conhecimento tácito de uma palavra falada é destruir a entidade compreensiva, o sinal 
“gestalt”, para a qual a palavra contribuiu.  
Este exemplo de conhecer tácito permite ampliar o âmbito do termo. Parece portanto 
que um certo coeficiente tácito é parte integral de todos as afirmações explicitas. Esta 
ligação entre uma afirmação e a experiência apenas pode ser conhecida tacitamente. 
Nenhuma afirmação pode ter convicção a menos que seja compreendida, e toda a 
compreensão é tácita. 
O conhecer tácito pode, na realidade, ser identificado com compreender (n) , se 
compreender incluir o tipo de compreensão (o) prática que se consegue pelo desempenho 
com sucesso de uma competência. Tendo isto em consideração, compreender pode ser 
reconhecido como a faculdade que a teoria do conhecer tácito reconhece como o acto 
central de conhecer, apesar de abandonada pela teoria positivista do conhecimento. 
Neste sentido a prática de competências, o diagnóstico de fisionomias, a realização de 
testes, o uso de ferramentas e de sondas, e a pronúncia com sentido de palavras 
denotativas (p), são actos de compreensão de entidades complexas. 
Finalmente, entre as formas mais primitivas de conhecimento encontramos os actos de 
percepção visual, e encontramos aí o paradigma dessa estrutura de compreensão que 
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postulei para o conhecimento a todos os níveis. A visão deu aos psicólogos das formas 
(Gestalt) os materiais para as suas descobertas, que eu estou aqui a estender a uma 
teoria do conhecimento. Os psicólogos das formas (Gestalt) mostraram que a visão é 
um acto de compreensão para o qual nos baseamos, de forma subtil, em pistas ou 
indícios de todo o campo de visão, assim como de pistas de dentro do nosso corpo, como, 
por exemplo, os músculos que controlam o movimento dos nossos olhos e os músculos 
que controlam a postura do corpo. Todas estas pistas só se tornam efectivas se 
mantivermos a atenção nos objectos que estamos a perceber. Muitas das pistas da 
percepção não podem ser de todo conhecidas por si próprias; outras podem apenas ser  
rastreadas por uma profunda análise experimental; mas todas elas servem o propósito 
de ver, desde que não se façam tentativas para as atender por si próprias. Devem ser 
deixadas no papel de particulares, dos quais não temos consciência no contexto do 
espectáculo percebido pelos nossos olhos, se realmente queremos ver alguma coisa. As 
pistas em que nos baseamos para olhar um objecto aparecem-nos então em termos de 
forma, cor, tamanho, posição, e outras características visíveis do objecto. Este é o seu 
sentido para nós, e este sentido é consideravelmente deslocado para longe do nosso 
corpo, onde muitas das pistas se situam. 
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Parte II. Interiorização (indwelling)  

 
Para introduzir a relação entre a minha análise do conhecer tácito e vários problemas 
da filosofia, começo por tratar uma questão recentemente levantada por Brain. Tendo 
registado o facto curioso de vários paciente sentirem partes do seu corpo como objectos 
exteriores, o autor levanta a questão de como é que normalmente fazemos a distinção 
entre o nosso corpo e os objectos externos (8). Brain sugere que a “capacidade para se 
separar e cair” (q) é a qualidade pela qual um pequeno objecto difere de uma parte do 
nosso próprio corpo. 
Mas também distinguimos o nosso próprio corpo relativamente a objectos, grandes ou 
pequenos, que não se podem separar dele e cair. Esta distinção é ainda mais profunda. 
O carácter único do nosso corpo reside no facto de que é a única colecção de coisas que 
conhecemos quase exclusivamente com base na sua apreensão consciente com o 
objectivo de atender a algo mais.  
Servimo-nos de todas as partes do nosso corpo como ferramentas para observar 
objectos externos e para os manipular conforme os nossos propósitos.  Cada vez que 
sentimos o mundo baseamo-nos no  conhecimento tácito dos impactos que o mundo tem 
sobre o nosso corpo, e das respostas do nosso corpo a esses impactos. Dai a posição 
excepcional do nosso corpo no universo. 
Mas daí também resulta a nossa capacidade para integrar em nós próprios as coisas 
exteriores, através da sua apreensão consciente, para atender a algo mais. Quando 
usamos uma sonda ou uma ferramenta e, acima de tudo, quando usamos a linguagem 
para discursar, ler, ou escrever, estamos a estender o nosso equipamento corpóreo, e 
tornamo-nos pessoas mais inteligentes e mais eficientes. Todo o pensamento humano  
existe através de “apanhar” o sentido e dominar o uso da linguagem. Pouco da nossa 
mente vive no nosso corpo natural. Um intelecto verdadeiramente humano só habita 
em nós (r) quando os nossos lábios conformam palavras, e os nossos olhos lêem o que 
está impresso. 
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O conhecer tácito aparece agora como uma acto de interiorização (t) através do qual 
ganhamos o acesso a um novo sentido. Quando exercitamos uma competência estamos 
literalmente a interiorizar dentro de nós os inúmeros actos musculares que contribuem 
para o seu objectivo, um objectivo que constitui o seu sentido ou significado conjunto. 
Logo como todo a compreensão é um conhecer tácito, toda a compreensão atinge-se por 
interiorização (s) . A ideia desenvolvida por Dilthey (9) e por Lipps (10), de que apenas 
podemos conhecer os seres humanos e as obras de arte por interiorização (s) pode 
portanto ter justificação. Mas agora também podemos ver como estes autores estavam 
errados ao distinguir entre interiorização (s) e observação, tal como praticada nas 
ciências naturais. A diferença é apenas uma questão de grau: a interiorização (s) é 
menos profunda ao observar uma estrela do que ao compreender pessoas ou obras de 
arte. A teoria do conhecer tácito estabelece uma transição continua desde as ciências 
naturais até ao estudo das humanidades. Ultrapassa o hiato entre o “Eu impessoal” e o 
“Eu você” (t) considerando a raiz de ambos na consciência “Eu próprio” (t) do corpo do 
sujeito, que representa o mais alto grau de interiorização (s) . 
Podemos estender esta perspectiva para incluir um problema filosófico mais antigo. 
Galileu, Locke, e sucessores, ensinaram que os objectos exteriores são meras massas 
em movimento e que as vistas, os sons e os cheiros que parecem pertencer-lhes não são 
na realidade seus, mas sim gerados em nós pelo impacto de movimentos vindos desses 
objectos até aos nossos olhos, ouvidos e nariz. A neurologia moderna nasceu por 
acreditar na localização interna das cores, dos sons e dos cheiros, provando que podem 
ser produzidos internamente como imagens fantasmas (u) , ilusões ou alucinações. Mas 
foi mais além, rastreando os processos neurais pelos quais um impacto externo é 
conduzido até ao córtex cerebral, e ao identificar os vários centros corticais que 
produzem a nossa consciência de vistas, sons e cheiros. O conhecimento moderno 
contribuiu portanto com força compulsiva para o problema filosófico: como conseguimos 
conhecer objectos externos, se a nossa consciência deles é totalmente interna? 
O remédio corrente da filosofia analítica é restringir a aplicabilidade de termos como 
‘vendo’, ‘ouvindo’, ‘cheirando’ apenas àquilo que é experimentado interiormente pelo 
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orador, não considerando os processos neurais e corticais que subjazem a estas 
experiências. Mas isso não é aceitável, porque baniria a linguagem da fisiologia 
sensorial e ignoraria todas as suas descobertas. 
Uma primeira escola de pensamento, com origem em Lord Russel, assume que as 
vistas, sons, etc., chegam ao interior do cérebro, onde se cria um espaço para eles, 
postulando um espaço perceptual privado, distinto do espaço físico em que o próprio 
cérebro se localiza. Lord Brain desenvolveu ainda mais esta ideia ao assumir que estas 
qualidades sensoriais são experimentadas no cérebro, não por si, mas antes como 
símbolos pelos quais tomamos consciência dos objectos externos com as qualidades 
correspondentes de cor, som, cheiro, etc. As experiências sensoriais são assim 
comparadas a imagens num ecrã de radar, em que podemos observar objectos 
distantes. Mas como deixa em aberto a questão de quem interpreta os símbolos e por 
que meios, ou quem observa o ecrã do radar, e quem interpreta os seus sinais, as 
explicações de Lord Brain levam-nos de volta á questão original, de saber como é que 
chegamos a conhecer objectos externos, dos quais inicialmente tomamos consciência 
por via interna. 
Olhemos agora para esta questão sob o ponto de vista do conhecer tácito. Recordemos a 
forma como conhecemos competências e fisionomias, fazemos testes, usamos 
ferramentas e sondas, proferimos palavras, e o modo como enquadrei a percepção 
visual na estrutura que apliquei a todas as outras instancias do conhecer tácito. 
Mostramos que todos são instancias particulares do facto fundamental de que não 
somos capazes de dar um sentido a pistas ou particulares aos quais não estamos 
atentos no momento, mas recorremos á nossa consciência deles para atender a algo 
mais – de modo que o aparecimento (v) daquilo a que estávamos a atender pode-se dizer 
que é o sentido ou significado dessas pistas ou particulares. Uma vez entendida esta 
forma de criar sentido, percebemos também que a posição em que parecia situar-se o 
significado das pistas não coincide com a posição das próprias pistas, podendo nalguns 
casos estar próxima delas, e noutros casos estar distante.  
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Vimos que o impacto nas mãos e nos dedos, ao usar ferramentas e sondas, não é 
sentido no local onde acontece, mas sim como um impacto do instrumento ao tocar no 
objecto. Um processo semelhante de integração, que torna transparentes as palavras 
ditas e o seu sentido, encontra-se nas coisas que essas palavras designam. A percepção 
visual aparece como mais uma instancia que se baseia numa vasta gama de indícios, 
alguns internos e outros externos ao nosso corpo, para atender ao seu significado 
conjunto, que neste caso nos aparece em termos da forma, cor, tamanho, posição e 
outras características visíveis de um objecto.  
Muitas destes indícios, particularmente os internos ao nosso corpo, não podem ser 
experimentados por si próprios, por quem os usa. A sua existência é revelada apenas 
pela observação fisiológica dos processos corporais que afectam a visão das coisas. Mas 
isto não distingue a percepção visual de outras instancias do conhecer tácito. Referi 
uma experiência que mostra que podemos treinar o controlo de acontecimentos 
externos através de contracções musculares mínimas que são demasiado fracas para 
serem sentidas por si. Toda a fisiologia da visão pode ser assimilada a instancias 
prévias  do conhecer tácito. O facto de um fisiologista ser capaz de rastrear todos os 
indícios relevantes de um acto de percepção visual sem ser capaz de, com base nessas 
pistas, descobrir o que é que elas significam para o sujeito, do mesmo modo que este as 
vê, pode ser considerado como uma instancia de destruição do sentido, que tem lugar 
quando focamos a nossa atenção nos particulares de uma entidade compreensiva. 
Podemos também olhar para isto como uma diferença entre graus de interiorização (s) . 
A consciência dos próprios processos neurais por um sujeito tem um grau muito mais 
elevado de interiorização (s) do que a sua observação fisiológica (11) . 
Claro que se pode distinguir entre a nossa consciência de impactos subliminares sobre 
o nosso corpo, ou no nosso corpo, e os processos neurais nos centros corticais, para onde 
todos os estímulos são conduzidos – mas essa diferença não altera a questão. Sabemos 
que sensações que são primariamente sentidas num certo ponto do nosso corpo podem 
vir a ser sentidas adiante no espaço, por exemplo na ponta de um sonda, e que podemos 
ser condicionados a responder a impactos, dentro do nosso corpo, que são demasiado 
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fracos para serem sentidos, seja onde for. Por isso, se assumíssemos que as 
experiências sensoriais ocorrem em primeiro lugar no córtex, poderíamos ainda esperar 
que um processo de conhecer tácito nos fizesse senti-las noutro local. Logo a nossa  
suposição, segundo a qual tinham inicialmente ocorrido num local onde não as 
sentimos, não representaria qualquer problema novo. 
Esta perspectiva da localização da vista não nos diz como tais vistas, ou qualquer 
outros estados de consciência, resultam de processos neurais (ou em conjunto com 
processos neurais). Pomos este problema de lado neste artigo. Apenas assumimos que 
sempre que temos experiências conscientes, temos também o poder de as integrar com 
sentido. É portanto este poder que nos permite ver as coisas tal como as vemos, e o 
facto do fisiologista não as ver, quando observa os processos visuais no córtex, pode ser 
atribuído ao facto de estar a atender aos processos neurais por si próprios. O resto 
deste artigo servirá principalmente para consolidar e elaborar esta conclusão. 
Tendo isto presente, será interessante comparar o processo de integração pelo qual 
chegamos ao conhecer tácito, e o processo formal de inferência pelo qual podemos 
chegar á mesma conclusão. As ilusões ópticas oferecem um bom exemplo para tal 
pesquisa. Numa experiência famosa de Ames está-se de frente para uma parede de um 
quarto, em que vemos um dos cantos ocupado por rapaz pequeno, e no canto oposto um 
homem crescido. Uma ilusão faz ver o rapaz mais alto do que o homem. Isso é devido á 
forma enviesada do quarto, que não tinha sido notada. Nesse quarto a distancia entre o 
chão e o tecto é muito menor no outro canto, em que está o homem. Ao mesmo tempo o 
canto do rapaz está mais próximo de nós do que o canto do homem. Helmholtz (1866) 
descreveu a percepção, incluindo as ilusões ópticas, como um raciocínio inconsciente. A 
premissa de tal raciocínio seria que os quartos são paralelepípedos rectangulares em 
que (1) a distancia entre o chão e o tecto é sempre a mesma, e que (2) ambos os cantos 
são equidistantes de um ponto a meio da parede. Logo um rapaz cuja cabeça toca o 
tecto será mais alto do que um homem cuja cabeça fica a alguma distancia do tecto. 
Ainda mais se o ângulo de visão que inclui o rapaz, dos pés à cabeça, for 
proporcionalmente mais largo do que o ângulo pelo qual o homem é visto. 
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Para sermos mais precisos, teríamos que introduzir um estado intermédio de raciocínio 
que nos leva a ver a forma enviesada do quarto como se fosse natural. A experiência é 
feita de tal modo que, do ponto em que vemos o quarto, os ângulos de visão pelos quais 
observamos os cantos são os mesmos que seriam num quarto normal. Considera-se que 
este facto confirma a nossa principal premissa relativa ao quarto á nossa frente, que é 
que todos os quartos são paralelepípedos rectangulares.  
Em termos de conhecer tácito diríamos que nos baseamos na nossa consciência dos 
muitos quartos anteriormente vistos, e em outros elementos do enquadramento (w) em 
que as duas figuras nos são apresentadas, e integramos todos estes particulares na 
forma como vemos o rapaz e o homem, sobre os quais estamos a focar a nossa atenção. 
Em geral as ilusões ópticas não podem dissipadas pelo reconhecimento de que são 
ilusões, e os fisiologistas têm recusado seguir Helmholtz na descrição de um processo 
que nos força a estar de acordo com aquilo que sabemos ser falso, como um raciocínio 
inconsciente. A questão é saber se podemos reformular substancialmente esta 
discussão, classificando uma ilusão óptica como um caso de conhecer tácito errado. 
Penso que sim, que podemos analisar uma ilusão óptica como uma inferência 
inconsciente correspondente a um processo que preenche uma importante função em 
todas as modalidades do conhecer tácito. Pertence á mesma classe que (1) a análise de 
competências ou habilidades pelo estudos de movimentos, (2) a caracterização da 
fisionomia pelas suas principais características, (3) as orientações detalhadas sobre 
como fazer um teste ou usar uma ferramenta, (4) a análise gramatical de um discurso, 
e (5) a análise fisiológica de uma percepção. 
Pode parecer uma colecção díspar e remota relativamente á interpretação de ilusões 
ópticas como um processo de raciocínio inconsciente. Essa impressão agrava-se quando 
nos apercebemos como são vastas algumas das áreas que identificamos. Nos estudos de 
movimentos devemos incluir o ensino prático de todo o tipo de performance artística, de 
todo o trabalho manual qualificado (x) , e de todo o tipo de desportos. A análise de 
fisionomias cobre uma área ainda mais rica. Inclui, para além dos diagnósticos de 
medicina e da taxinomia, toda a critica da arte e literária, pelas quais a nossa 
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compreensão da pintura, arquitectura, musica, poesia, drama e ficção é educada, 
guiada e aprofundada. A análise do discurso inclui, para alem da gramática, o estudo 
da produção vocal e fonética, e ainda a lexicografia, a estilística e a retórica. O campo 
de aplicação estende-se ainda mais até á filosofia analítica, que estuda as regras da 
linguagem com vista a clarificar os problemas filosóficos. Finalmente, a teoria da 
percepção, que aparece em último lugar na minha lista, mais não é do que um exemplo 
de todo o domínio da fisiologia dos sentidos, cujas raízes incluem a anatomia, a 
neurologia e a psicologia, com os seus sujeitos particulares seleccionados de entre o 
reino animal. 
Todas estas pesquisas têm em comum, entre si e com a análise das ilusões ópticas, a 
tentativa de compreender actos de conhecer tácito em que atendemos a qualquer coisa 
através da nossa consciência de elementos, aos quais por si mesmos não estamos a 
prestar atenção naquele momento. Podemos com alguma liberdade chamar intuitivos a 
estes actos, para os distinguir dos processos de raciocínio explicito, e as pesquisas que 
listei podem então ser consideradas como dirigidas para a descoberta de regras 
explicitas de operações que seriam equivalentes àquelas acções intuitivas. Estas regras 
teriam tanto que especificar os particulares em cuja apreensão se baseia a intuição 
para atender á entidade compreensiva formada por esses particulares, tanto como 
enunciar as relações de integração pelas quais esses particulares formam tal entidade. 
Se tal formalização do conhecer tácito fosse possível, converteria todas as artes em 
operações matemática predefinidas, e destruíra-as como obras de arte. A análise da 
arte pode ser profundamente reveladora, mas apenas se ficar incompleta. Deve limitar-
se á descoberta de máximas, cuja aplicação é por si uma obra de arte. Contudo e por 
muito que possa beneficiar pela incorporação de um corpo de tais máximas, o acto 
originalmente tácito continuará tácito, pois continuará a depender da consciência 
subsidiária das sua máximas, e a manter a sua aplicação sob controlo tácito. 
Podemos também ver que no caso das ilusões ópticas, tais como aquela que nos faz ver 
um rapaz como mais alto do que um homem adulto, o “raciocínio inconsciente” pode 
apenas servir como uma espécie de regra, que deixa em aberto alternativas 
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importantes para serem decididas por um acto tácito do sujeito. Em vez da premissa 
“todos os quartos são paralelepípedos rectangulares”, que leva á conclusão de que um 
rapaz jovem pode ser mais alto do que um homem crescido, podemos antes usar a 
premissa “os rapazes jovens são mais pequenos do que homens crescidos” e chegar á 
conclusão que um quarto pode ter os ângulos enviesados, o que dissolveria a ilusão, e 
portanto mostra que a formalização de um raciocínio inconsciente não explica por que é 
que os nossos olhos preferem ver a ilusão. 
A razão para esta preferência reside no facto de que irresistivelmente vemos o quarto 
como tendo uma forma normal. A nossa apreensão subsidiária de muitos quartos 
normais leva-nos a ver o quarto dessa maneira. Muitos desses quartos não poderão 
mesmo ser objecto de identificação. Não podemos lembrar senão alguns dos milhares de 
quartos com formas regulares que vimos no passado. Mas é o peso conjunto dessas 
memórias no fundo da  nossa mente que é efectivo, como se vê pelo facto de povos 
primitivos, que viram menos quartos normais, serem menos susceptíveis a este tipo de 
ilusões (12) . Para além disso há um numero indefinível de indícios externos que podem 
destruir a ilusão. Por exemplo, se for permitido tocar na parede do quarto com um 
bastão, a partir de certo ponto o efeito cumulativo de tais pistas fará emergir o quarto 
enviesado, e destruirá a ilusão. 
Isto exemplifica a atracção rival dos dois modos alternativas de ver um sistema de 
indícios. Aquele que predomina sobre o outro, para qualquer configuração particular, 
pode-se dizer que é mais prontamente integrado, ou preferido, pelo observador. A 
psicologia da forma (gestalt) tem procurado definir as qualidade de uma figura que 
facilitam a sua integração, mas neste artigo não entrarei nessa questão. Simplesmente 
o aceito. Por exemplo, o facto da integração poder ser destruída focando a atenção nos 
particulares individuais, e isso ser favorecido por certos modos de olhar para o todo 
integrado, por exemplo de muito perto. Mais adiante, mais acerca disto. 
O processo pela qual a concepção de um quarto normal é formada, e um objecto 
particular identificado como uma sua instancia, suporta um antigo problema de 
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filosofia, cuja solução elucidará melhor os poderes da integração tácita, e o limite 
imposto á formalização desses poderes. 
Platão foi o primeiro a ficar perturbado com o facto de que aplicando a nossa concepção 
de uma classe de coisas, continuamos mesmo assim a identificar objectos que são 
diferentes entre si, em cada um dos seus particulares. Se cada homem é claramente 
diferenciável doutro, e mesmo assim reconhecemos cada um deles como um homem, 
então que tipo de homem é este, em que todos os vários homens são reconhecíveis? Não 
pode ser simultaneamente claro e escuro, jovem e idoso, nem mestiço, branco, preto ou 
amarelo ao mesmo tempo; mas também não pode ter uma qualquer destas 
propriedades alternativas, e na realidade não pode mesmo ter qualquer propriedade 
particular seja ela qual for. Platão concluiu que a ideia geral de homem se refere a um 
homem perfeito desprovido de propriedades particulares, de que os homens individuais 
são copias imperfeitas, corrompidas pela presença de tais propriedades particulares. 
Que qualquer coisa tão desprovido de características especificas (y) , como o conceito de 
homem, deva ter uma natureza tão perfeitamente característica, apresenta grandes 
dificuldades, e tem ocupado os filósofos desde que Roscelinus as levantou há cerca de 
900 anos atrás. A sua própria ideia, de que a palavra “homem” não é senão o nome de 
uma colecção de homens individuais, deixa em aberto a questão de como justificar a 
identificação de uma colecção de indivíduos diferentes pelo mesmo nome – uma questão 
que ainda se agrava mais pela nossa expectativa de que devemos ser capazes de 
abranger, sob esta mesma designação, futuras instancias de homens diferentes em 
todos os particulares relativamente a qualquer homem anteriormente designado. A 
dificuldade não se elimina especificando as características do homem, pois ao fazê-lo 
temos que usar nova e repetidamente um nome para as instâncias de uma propriedade 
que é diferente para cada particular.  
Todas estas dificuldades são suscitadas apenas porque procuramos um procedimento 
explícito para formar colecções de objectos que possam ser justificadamente designados 
pelo mesmo termo universal. A ilusão de ver um quarto enviesado como normal deve-
nos recordar o facto que, em milhares de outros caso, vimos quartos normais, embora 
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diferentes uns dos outros, embora vistos por ângulos diferentes, em cada quarto 
particular e num dado momento. Isto também demonstra que a identificação de coisas 
particulares não implica a sua identificação ou designação por um nome, o que é 
confirmado pelo facto dos animais facilmente identificarem membros duma classe, 
apesar de não disporem de uma linguagem. O que está aqui a operar é um processo, 
comum a todas as formas de percepção, em que nos baseamos na nossa consciência de 
um grande numero de indícios, aos quais não estamos a prestar atenção no momento, 
para vermos as coisas de um modo particular ,que é o sentido desses indícios, 
compreendidos por nós.  
Devemos aqui notar que o problema da formação como um conceito universal é parte do 
problema da indução empírica. Falharam todas as tentativas para formular regras 
estritas para derivar leis gerais a partir de experiências individuais. E uma das razões 
para isso é que, uma vez mais, cada instancia da lei difere, falando estritamente, em 
cada um dos seus particulares relativamente a qualquer outra instância sua. Tais 
experiências, variáveis e indeterminadas, podem na realidade ser subsumidas (z) sob a 
mesma lei, apenas com base na nossa consciência delas como pistas ou indícios. E tal 
como na percepção, muitas pistas de indução empírica serão facilmente identificadas 
por si, mas muitas outras não serão, ou não poderão ser, identificadas. Por outras 
palavras, as meras suposições (aa) de um cientista poderão em grande parte basear-se 
na subcepção. Assim como uma olhadela interessada nos permite descriminar objectos 
que os outros não vêem, também o dom da descoberta cientifica revela leis naturais 
numa experiência cientifica, as quais podem não fazer sentido para outros que não 
sejam tão dotados. Aqueles que insistem em encontrar um processo formal de indução 
rejeitarão o reconhecimento de tais poderes de descoberta, considerando isso uma 
incitação ao misterioso ou fantástico (bb). Estes poderes não são mais misteriosos do que 
os nossos poderes de percepção, mas também não o serão menos misteriosos. 
Mas não estarei eu na realidade a descartar um enigma, e a postular um milagre? 
Certamente que não. Estou a interpretar que a formação dos conceitos de classes 
(assim como a descoberta de leis naturais) se baseiam afinal em processos de conhecer 
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tácito, cujas operações exemplifiquei com a aprendizagem de competências, o 
reconhecimento de fisionomias, o uso de ferramentas, o proferir de um discurso, e o 
acto de percepção visual. Os poderes de integração por trás destes actos têm sempre a 
mesma estrutura. E acredito que se pode mostrar que são todos variantes do mesmo 
processo organicista (cc) . 
Dois pontos acerca da formação de conceitos, e que precisam de atenção especial. 
Primeiro, estamos a assumir que os nossos poderes de integração conseguem resolver a 
aparente contradição de um agregado de objectos diferentes, em cada um dos seus 
particulares, mas que todavia são idênticos de alguma outra forma. Há alguma 
evidencia de que o conhecer tácito possa estabelecer um sentido uniforme para indícios 
que, vistos por si próprios, nada têm em comum? (dd) . A resposta é que o conhecer tácito 
pode, de facto, integrar conflitos entre indícios, por várias formas. Na experiência de 
Ames a visão de um rapaz e de um adulto contradizem ou entram em conflito com a 
distancia das  cabeças ao tecto do quarto, mas a percepção integra estas pistas 
contraditórias, apresentando o rapaz como mais alto do que o homem. Esta solução é 
reconhecidamente ilusória, mas há um caso importante em que pistas visuais 
contraditórias são integradas numa visão autentica. Fundimos as duas imagens 
diferentes de um objecto formadas na retina dos nossos olhos, criando a sua imagem 
estereoscópica. Aqui a percepção resolve uma contradição revelando o sentido conjunto 
como uma nova qualidade. Uma síntese semelhante obtém-se quando ouvimos um som 
vindo de uma direcção bem definida e combinamos os impactos que chegam primeiro a 
um dos ouvidos, e depois ao outro. Isto é também o que acontece na formação de um 
conceito geral. 
Mas há uma importante diferença, que nos leva ao segundo ponto a que precisamos de 
atender. Trata-se do curioso carácter não substancial do sentido ou significado conjunto 
atribuído a um grupo de objectos através de um termo geral. Comparado com as ilusões 
ópticas, ou com as imagens estereoscópicas, os conceitos gerais são abstractos e 
inexpressivos. A focagem com que tomamos consciência dos membros de uma classe 
aparece-nos vaga e quase vazia. Podemos inquirir se existem outras instâncias de 
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conhecer tácito com uma estrutura semelhante. A questão leva-nos a um outro 
problema tradicional da filosofia, cuja clarificação ajudará a consolidar ainda mais a 
concepção de conhecer tácito.  
Disse que, quando estamos a atender á aparência conjunta dos particulares que 
compõem a fisionomia de um homem, estamos a atender á sua pessoa, e quando 
observamos o humor expresso pela sua face, estamos também a observar a sua mente a 
trabalhar na respectiva face. Há aqui duas coisas. Primeiro o conhecer tácito pode 
atingir os seus objectos por etapas. Podemos primeiro reconhecer um homem, depois 
descobrir o que ele está a fazer, e depois apercebermo-nos quais poderão ser os seus 
motivos, e eventualmente reconsiderar a nossa concepção da sua personalidade. Um 
aspecto apreendido pela integração de particulares elementares torna-se por sua vez 
uma pista para uma entidade mais compreensiva, e assim sucessivamente. Insinuei 
também que penetramos gradualmente em coisas que são cada vez mais reais, coisas 
que sendo reais poderão vir a manifestar-se no futuro por um conjunto indeterminado 
de oportunidades. 
Aqui apenas posso tratar brevemente a análise da mente, mas já o fiz de forma mais 
completa noutro local. Assinalamos que á medida que nos movemos para uma 
compreensão mais profunda, e mais compreensiva, do ser humano, tendemos a passar 
dos particulares mais tangíveis para entidades cada vez mais intangíveis, entidades 
que (por esta razão) acabam por ser mais reais, mais reais no sentido da minha 
definição de realidade, e que provavelmente se apresentarão no futuro através de uma 
ampla gama indefinida de manifestações.  
A sequência temporal usada para esta descrição não deve ser tomada de forma literal. 
Geralmente apreendemos quase de imediato todos os níveis de uma pessoa. 
Certamente reconhecemos uma face humana á primeira vista, e só por uma análise 
posterior podemos dizer, e de forma bastante inadequada, quais os particulares pelos 
quais reconhecemos essa pessoa. Se alguma vez pudéssemos ver os fragmentos de uma 
face sem nos apercebermos da sua coerência como partes de uma face, então não as 
poderíamos distinguir das outras coisas á sua volta. Isto é verdade para qualquer 
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objecto, e é ainda mais facilmente demonstrável para outros objectos, para além de 
faces humanas. Um objecto torna-se invisível se não pudermos isolar os seus 
particulares contra um fundo distintivo, o que acontece, por exemplo, quando está 
camuflado. Ou seja, vemos os particulares de um objecto, mas não sabemos quais deles 
pertencem ao objecto, que não vemos, e que podemos mesmo nem sequer conhecer. 
A posição a que chegamos mostra a impossibilidade do behaviourismo. Só podemos 
identificar manifestações tangíveis de processos mentais se reconhecermos em primeiro 
lugar a mente que os está a trabalhar. Na realidade um padrão racional de 
comportamento pode apenas ser compreendido como um todo, antes de o podermos 
analisar. E finalmente, mesmo que conseguíssemos, per impossibile, manter o registo 
dos elementos do comportamento mental sem referencia á mente, estes particulares, 
observados por si próprios, continuariam sem sentido, e experiências conduzidas com 
estes fragmentos sem sentido seriam também experiências sem sentido. A prática 
actual do psicólogo experimental behaviourista salva-se deste destino, porque conta 
tacitamente com a interpretação mental das suas observações, as quais são depois 
traduzidas para uma linguagem objectivista. 
A presente análise difere também da análise de Ryle (13) ,pela distinção entre as duas 
formas de conhecer. Se, como sugiro, conhecemos a mente através da nossa apreensão 
dos seus mecanismos para chegar ao seu significado ou sentido conjunto, então a 
conclusão de Ryle de que os mecanismos de funcionamento da mente são a mente, é a 
mesma coisa que dizer que a palavra “mesa” é uma mesa.  
O que disse acerca da mente está também relacionado com a teoria do fenomenalismo. 
Esta doutrina ensina-nos a olhar para os dados sensoriais como a informação de ultima 
instancia acerca do mundo externo, e a olhar para o conhecimento dos objectos a que se 
referem esses dados sensoriais como uma inferência a partir desses dados. Isso dá 
origem a um problema insolúvel, o problema relativo  a como é que essa inferência 
pode ser feita. 
A escola da análise linguística lida com o problema dizendo que nunca percebemos os 
dados sensoriais como tal, mas que temos consciência deles apenas como qualidades de 
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objectos, que são o que realmente percebemos. Esta visão tem no entanto o problema de 
não considerar o facto, demonstrado por experiências em macacos que cresceram no 
escuro, de que a aprendizagem para ver precisa de tempo e de esforço, um facto 
também confirmado por observações dos movimentos oculares em crianças. Antes de 
aprenderem a ver objectos, tanto os macacos como as crianças vêm  na realidade dados 
sensoriais, ou seja, manchas de luz e de cor. Este é também o caso de adultos normais 
que observam os fragmentos sem sentido de uma vista enigmática, e que têm que fazer 
um esforço inteligente para ver os objectos, de que os referidos fragmentos são 
qualidades. 
Tal esforço é um processo de integração tácita pela qual o objecto é reconhecido como o 
sentido ou significado dos dados sensoriais que constituem a sua aparência. Não é um 
processo de inferência explicita, e portanto não se põe a questão de saber quais as 
formas pelas quais tal inferência pode ser conduzida. O mesmo é verdade para a 
questão insolúvel sobre qual é a forma como inferimos a existência de outras mentes. 
Isso não se coloca, porque conhecemos as outras mentes não por inferência explicita, 
mas sim por um processo tácito de integração. Esta solução para o problema das outras 
mentes difere da solução proposta por Strawson, que por analise linguística mostra que 
a duvida sobre a existência de outras mentes é auto contraditória (14) . Isso prova que o 
seu uso moderna implica uma crença noutras mentes. Mas na linguagem de Azande é 
auto contraditório duvidar da eficácia dos oráculos, e isto apenas prova que não 
podemos confiar na linguagem Zande acerca dos oráculos (15) . 
A visão do nosso conhecimento de objectos sólidos, e da mente de uma pessoa, como o 
significado dos seus particulares, recupera a noção metafísica do senso comum, que 
trata as coisas e a mente de uma pessoa como distintos dos indícios pelas quais se 
manifestam ao observador. E o mesmo se pode invocar para os universais: são o sentido 
ou significado conjunto das coisas que formam um classe. Este sentido é algo real, 
porque (repetindo a minha frase) é ainda capaz de no futuro se vir a manifestar. por si 
próprio e indefinidamente.  
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Há aqui um poder heurístico que se manifesta de duas formas. (1) Um conceito 
universal geralmente antecipa a ocorrência de mais instancias de si próprio no futuro 
e, se estes conceitos são verdadeiros, então subsumirá (ee) validamente essas instancias 
futuras, apesar de poderem diferir imprevisivelmente de cada um dos particulares de 
todas as instancias subsumidas no passado. (2) Um conceito verdadeiramente 
universal, designadamente uma classe natural, por exemplo uma espécie animal, 
antecipa que todos os membros dessa classe devem partilhar um conjunto indefinido de 
propriedades associadas (ff) , ou seja, a classe deve ter um ainda numero ainda não 
revelado de características (gg). 
Isto ilustra os poderes mais surpreendentes do conhecer tácito, graças aos quais 
podemos focar a atenção no significado conjunto de particulares, mesmo que o foco a 
que estamos a atender não tenha um centro tangível. Representa a nossa capacidade 
para conhecer um problema. Um problema designa um hiato dentro da constelação de 
indícios que apontam para algo desconhecido. 
Se nos propomos resolver um problema, é porque haverá algo desconhecido que pode 
ainda vir a ser  descoberto pelos nossos próprios esforços, e que esses esforços poderão 
valer a pena. Procurar a solução para um problema é alegar a faculdade de sentir a 
proximidade crescente da sua solução – dado que nenhuma pesquisa pode prosseguir 
sem essa orientação (hh) . Em todas estas antecipações, essenciais para qualquer esforço 
cientifico, focamos a atenção num centro que está necessariamente vazio.  
O que, uma vez mais, traz para a ribalta o processo de indução empírica. Referi os 
poderes heurísticos de uma concepção verdadeiramente universal, e consolidei agora a 
ideia de tais poderes, chamando a atenção para a capacidade de reconhecer problemas, 
de saber distinguir entre os bons problemas e os maus problemas, e de os prosseguir 
com sucesso, sentido a aproximação progressiva à sua solução. O trabalho do cientista 
consiste em fazer todas estas coisas. O cientista apercebe-se de pistas que lhe parecem 
significantes e, se for um experimentador, procura evidenciar novas pistas que lhe 
darão novas orientações. A sua atenção está sempre fixa no significado das pistas que 
até aí encontrou, enquanto que vai sentido o caminho para novas ideias e novas 
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evidencias, seguindo o seu sentido de aproximação á descoberta. Este processo não 
difere no essencial do processo da percepção, com o qual o relacionei. Qualquer esforço 
sustentado para decifrar o que nos confronta numa configuração confusa de vistas é um 
exercício de poderes semelhantes, á procura de pistas sentindo a proximidade de uma 
forma significante, na qual poderá tender a cristalizar. 
Disse que a capacidade para conhecer um problema é a mais surpreendente instância 
dos poderes integradores do significado de um conjunto de particulares, fixando a 
atenção no hiato para além do qual antecipamos a presença de mais conhecimento, 
ainda escondido. Antes de desenvolver mais esta ideia, recordarei que já reconhecemos 
esses poderes heurísticos, numa forma menos dinâmica, sempre que nos baseamos na 
nossa consciência de particulares para estabelecer a presença de uma entidade 
compreensiva. Isto foi sempre visto como algo real, e que sendo real se pode esperar 
que no futuro se manifeste por si próprio de formas imprevisíveis. Mostrei que isto 
confirma á sua maneira a crença do senso comum metafísico segundo a qual os objectos 
sólidos são algo por trás do agregado das suas propriedades observadas, e que a mente 
é algo para alem das suas manifestações ostensivas. Mostrei também que esta 
concepção de sentido ou significado revela a coisa que é nomeada por um termo 
universal. Mas é também o curso de uma investigação cientifica em que a concepção 
metafísica da realidade para além da nossa experiência tangível se apresenta de forma 
mais clara, para todos a verem. A partir deste princípio a investigação assume, e deve 
assumir, que há aí algo para ser descoberto. A fascinação, indispensável para o 
progresso da  investigação, fixa-se no discernimento do que é que lá está, e quando se 
atinge a descoberta, esta chega credibilizada pela convicção de que estava lá, embora 
por reconhecer.  O principio, o percurso, o final, tudo aponta para uma mesma 
realidade, e não fazem outra coisa senão falar dela. Jurando a existência desta 
realidade, o cientista impõe a si próprio a disciplina da sua vocação. O seu senso de 
aproximação á realidade não se esgota com a consumação da descoberta. Persiste na 
crença de que o que descobriu é real, e sendo real, marcará ainda a sua presença por 
um numero ilimitado de implicações anteriormente insuspeitas. Considerado como um 
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aspecto da realidade, acredita que o novo conhecimento dará frutos, e reclama para ele 
uma validade universal. 
Aqui encontramos a concepção de verdade. As modernas filosofias anti metafísicas, 
como o pragmatismo, o operacionalismo, o positivismo, e o positivismo lógico, tentaram 
enunciar as implicações de se afirmar uma proposição como verdadeira. Mas se a 
verdade de uma afirmação reside na sua ligação com a realidade, o que torna as suas 
implicações indeterminadas, então tais esforços estão condenados ao fracasso. De facto 
falharam, e devem falhar, porque o indeterminado não pode ser descrito sem o tornar 
determinado. Apenas pode ser conhecido tacitamente na sua condição indeterminada, 
através dos poderes tácitos pelos quais sabemos mais do conseguimos dizer. 
A análise anti metafísica da ciência assume que o fundamento lógico do conhecimento 
empírico deve ser possível de definição por regras explícitas. Embora essa dificuldade 
não tenha deixado de ser notada, a relutância em a abandonar, em princípio. parece 
continuar a ser universal. As minhas tentativas para reconhecer os poderes tácitos do 
julgamento pessoal como o órgão decisivo da descoberta, e o critério ultimo da verdade 
cientifica, têm sido opostas pela descrição dessas agências como sendo de carácter 
psicológico, não lógico. Mas esta separação, baseada na separação de Kant, do 
fenomenal relativamente ao nomenal (ii) , não é explicada pelos meus críticos. Um acto 
de percepção que vê um objecto por uma assimilação a instâncias anteriores do mesmo 
objecto, é um processo psicológico ou é uma inferência lógica? Vimos que se pode 
enganar, e que os resultados podem ser falsos, embora tivessem a aparência de serem 
verdadeiros. Isto sugere-me que se trata de um processo lógico de inferência, embora 
não explicito. Em qualquer dos casos compreender correctamente as coisas faz 
certamente parte do processo de pesquisa cientifica, e defender que as percepções estão 
correctas está subjacente à defesa da verdade de proposições cientificas. E se, por 
consequência, devemos aceitar os poderes realistas da percepção como fundamentos da 
ciência empírica, então não podemos razoavelmente recusar aceitar como verídicos 
outros processos tácitos com estrutura semelhante.  È sobre isso que eu tenho tentado 
insistir, quando antes escrevi “... que a capacidade dos cientistas para adivinharem a 
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presença de formas como bocados da realidade difere da capacidade da percepção 
corrente apenas pelo facto de poder integrar as formas que lhe são apresentadas em 
termos tais que a percepção de pessoas correntes não é capaz de tratar” (16) . E isto é o 
que também tentei elaborar neste artigo (17) . 
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Parte III: Qualidades primárias e secundárias 
 
Esta parte conclui a revisão filosófica iniciada com a reflexão sobre estranho o facto da 
nossa experiência sensorial precisar de algum modo de ter em conta os processos 
neurais dentro do nosso corpo. Para concluir tratarei agora da distinção entre 
qualidade primárias, representando a realidade objectiva de todas as coisas, e 
qualidades secundárias, consideradas como subjectivas. A visão de Galileu de um 
universo consistindo, em ultima análise, de massas em movimento, dominou as mentes 
dos cientistas e dos filósofos até ao final do século dezanove, quando foi seriamente 
alterada na física pela descoberta do carácter elementar das partículas últimas. Hoje 
temos que considerar como qualidades primárias do universo os parâmetros (funções 
estatísticas) determinados pela física, e perguntar como é que estes dão origem às 
qualidades adicionais das cores, dos sons, dos paladares, e dos cheiros, através de uma 
configuração particular desses parâmetros dentro do sistema nervoso. 
No entanto será mais simples, e sem perda de generalidade, se se considerar a visão 
Laplaciana em termos do seu modelo original de qualidades primárias, formado pelas 
massas, posições, velocidades e forças de partículas ultimas. Laplace declarou que a 
previsão desta configuração do universo nos daria um conhecimento de “todas as coisas 
do futuro”. Sempre se admitiu que não somos tecnicamente capazes de estabelecer qual 
a configuração inicial sobre a qual basear tais cálculos, e que possivelmente não 
poderíamos fazer tais cálculos, mesmo que conhecêssemos a configuração inicial. Mas 
nunca se duvidou de que se tivéssemos ao dispor a configuração atómica completa do 
universo num dado momento, poderíamos conhecer tudo o que se quisesse conhecer. É 
isso que contestarei.  
A lei da entropia irreversivelmente crescente governa os processos fundamentais de 
equilíbrio na natureza. Mas a entropia de um sistema não pode ser calculada a partir 
do conhecimento da sua configuração atómica, pois é medida pela incerteza dessa 
configuração. Este argumento torna-se ainda mais definitivo assumindo a quantização 
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(jj) . A entropia de uma configuração atómica rigorosamente conhecida é zero, e 
continuará a ser zero no futuro. O equilíbrio por aumento de entropia não acontece. Só 
podemos tender para o equilíbrio se introduzirmos concepções de probabilidade, 
assumindo que a configuração dos átomos é em larga medida incerta. 
Encontramo-nos com este tipo de situação sempre que avaliamos possibilidades. Se, ao 
lançar dados, nós conhecêssemos os particulares físicos exactos dos nossos 
lançamentos, e portanto pudéssemos prever o seu resultado, a probabilidade de sair 
qualquer um dos lados particulares dos dados não faria sentido, e nenhumas acções 
baseadas nessas probabilidades (como, por exemplo, as apostas) fariam sentido ou 
teriam justificação. Também em física, se todos os particulares de todas as partículas 
atómicas estivessem especificados, então os processos governados por probabilidades, 
como por exemplo os casos de equilíbrio irreversível, não seriam concebíveis, e a sua 
ocorrência actual não poderia ser explicada. Podemos portanto considerar tais 
processos como qualidades compreensivas, que desaparecem quando os seus 
particulares são especificados em termos de um topografia Laplaciana. 
Isto mostra a deficiência lógica da concepção Laplaciana de um conhecimento universal 
ao nível elementar. De uma forma mais geral coloca-nos perante o facto de que as 
questões em que estamos interessados aparecem no contexto de experiências que não 
consistem em configurações atómicas, e que não podem ser deriváveis a partir do 
quadro conceptual de configurações atómicas. 
Ilustrarei melhor este ponto com o exemplo de máquinas. Máquinas são estruturas 
sólidas constituídas por diversas peças, as quais têm as suas próprias funções na 
operação da máquina. Logo uma máquina pode ser descrita como uma configuração 
particular de sólidos. A descrição deve especificar os materiais e as formas das peças, e 
as interfaces pelas quais se articulam conjuntamente num sistema. Mas isto 
descreveria apenas uma espécimen particular de um tipo de máquina. Não poderia 
caracterizar uma classe de máquinas todas do mesmo tipo, que deveria incluir 
espécimens de diferentes materiais, e com uma variedade infinita de outras variações. 
Tal classe seria antes verdadeiramente caracterizada pelos princípios operacionais da 



 
 
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 84 (2009) 
 37 

maquina, incluindo os princípios da sua estrutura. São estes princípios, quando 
incluídos no pedido de uma patente, que cobrem legalmente todas as possíveis 
realizações de uma mesma máquina. Uma classe de máquinas é definida pelos seus 
princípios operacionais. 
Que concepções, se é que existem, estão aqui introduzidas que não possam ser 
derivadas de uma topografia atómica? Suponhamos, para simplificar o argumento, que 
as dificuldades de derivar as leis da física e da química através de um conhecimento 
Laplaciano da configuração atómica do mundo podem ser ultrapassadas. Podemos 
então observar (1) que uma espécimen particular de uma máquina é caracterizada pela 
natureza dos seus materiais, pela forma das suas peças e pelo seu arranjo mutuo, que 
podem ser definidas pelas interfaces do sistema (18) , e (2) que as leis da física e da 
química são igualmente válidas para todos os sólidos , sejam quais foram os materiais e 
as formas, e que as condições fronteira ou interfaces determinam o seu arranjo. Logo 
nem os materiais nem as formas dos sólidos que formam peças de uma máquina 
(particular), nem o seu arranjo, podem ser derivados da física e da química. Por isso a 
física e a química não podem justificar a existência de uma maquina, não podem 
mesmo identificar uma máquina como uma máquina, e muito menos identificar o seu 
funcionamento, e justificá-lo. 
Esta limitação torna-se mais clara se considerarmos uma classe de um tipo de 
máquinas, por exemplo, as máquinas a vapor. Tal classe pode efectivamente ser coberta 
por uma patente, ou ser referida num acordo comercial. A descrição dos princípios sob 
os quais as maquinas a vapor são construídas e operadas permite a um tribunal decidir 
se um objecto é ou não uma maquina a vapor, e mesmo identificar máquinas avariadas 
que não funcionam. Para justificar a existência de tal classe em termos da física e da 
química seria necessário, a partir das leis da física e da química, derivar um relação 
geral entre os materiais e as formas de um grupo de sólidos, e com os seus arranjos 
mútuos, dadas as interfaces, ou condições fronteira (kk) , do sistema, e o seu propósito, o 
que em conjunto caracterizaria todos os objectos que são máquinas a vapor, mesmo que 
avariadas. 
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Vamos assumir que uma espécimen individual e um certo tipo de maquina podem ser 
completamente descritos em termos da sua topografia física e química. A questão é 
identificar e generalizar quais as características desta topografia que identificam uma 
máquina a vapor, incluindo uma máquina avariada. Claro que as leis da 
termodinâmica estarão envolvidas em tal generalização. Mas estas leis não definem 
uma máquina a vapor. Uma máquina a vapor é qualquer coisa que se baseia nessas leis 
para o seu funcionamento. Definir uma máquina a vapor é dizer como é que utiliza as 
leis da termodinâmica, e outras leis da física e da química. Quaisquer princípios da 
física e da química serão compatíveis com estas leis, e portanto não é possível derivar 
nenhum conjunto específico desses princípios a partir da física e da química.  Isso 
porque estes princípios fazem antes parte de uma outra ciência, a ciência da 
engenharia. A engenharia lida com os princípios do sucesso técnico, e portanto pode 
também identificar as falhas técnicas, como uma avaria numa máquina a vapor.   
Mesmo se a física e a química pudessem ser derivadas das previsões da topografia 
atómica, a existência das máquinas não poderia ser afirmada, e muito menos 
justificada, nestes termos. Logo o conhecimento da engenharia (como acima definido) e 
de todos os problemas da engenharia, assim como das invenções e argumentos 
conduzidos nos termos da engenharia, estaria ausente num conhecimento da topografia 
física e química do universo, e, a fortiori, da sua topografia atómica. 
A natureza desta limitação é lógica. As suas razões são do mesmo tipo das razões pelas 
quais a física e a química não podem identificar uma página impressa (mesmo que a 
impressão se baseie nas leis de física e de química), nem dizer-nos o que é que se diz no 
que está impresso. 
Discuti longamente esta conclusão por causa de seu significado geral, mas também 
pela sua relevância particular na biologia. A fisiologia é o estudo dos princípios 
operacionais pelos quais as coisas vivas sobrevivem e se propagam. Há hoje em dia 
algumas diferenças de opinião sobre se todas as funções vivas são do tipo máquina (ll) ; 
a visão predominante é que são todas desse tipo. Não estou aqui preocupado com isso 
ser ou não verdade; o meu argumento baseia-se na visão unânime, aceite por ambos os 
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lados da controvérsia, de que essa explicação das funções fisiológicas é equivalente à 
sua explicação em termos da física e da química. A minha demonstração de que as 
máquinas não podem ser explicadas em termos da física e da química aplica-se 
igualmente às operações do tipo máquina dos animais. Devo concluir, em consequência, 
que equacionar qualquer explicação do tipo máquina com uma explicação em termos da 
física e da química é um absurdo lógico. Isto não significa que estes mecanismos não 
possam ter começado a existir filogeneticamente por processos da física e da química. 
Pessoalmente não penso que isto seja possível, mas a fisiologia não é uma teoria da 
evolução, e eu não incluo a evolução nestas minhas conclusões, não mais do que os 
fisiologistas fazem ao dizer que explicam funções fisiológicas em termos da física e da 
química. 
Voltando ao meu argumento geral. A concepção Laplaceana do conhecimento universal, 
que é mais não é do que uma ilustração particular da teoria das qualidades primárias 
em que a ciência se tem baseado desde Galileu, sempre considerou exigir uma mente 
super humana capaz de coleccionar os dados iniciais, e depois calcular as futuras 
constelações atómicas. Mas negligenciou-se sistematicamente que neste ponto a mente 
universal encontra novas dificuldades ainda mais fundamentais. Eu acredito que 
mostrei (1) que não há nenhuma evidência para supor que “o conhecimento universal” 
concebido por Laplace responderia a qualquer das perguntas em que estamos 
interessados; (2) que encontrar a entropia, a temperatura, e a pressão de um sistema a 
partir de um conhecimento universal Laplaciano exigiria estimativas de probabilidade, 
uma concepção não derivável de uma topografia atómica; (3) que toda a engenharia e 
tecnologia que envolvem princípios operacionais se encontram logicamente para além 
da escala do conhecimento Laplaciano; e (4) que o mesmo é verdade para os princípios 
operacionais estabelecidos pela fisiologia, como as funções das coisas vivas. 
A lista poderia ser estendida indefinidamente. Um caso óbvio a ser adicionado seria a 
impossibilidade de explicar as sensações subjectivas (mm) pelas qualidades primárias 
definidas pela física. Mas disse-se o suficiente para substanciar uma conclusão geral 
nos termos dos princípios do conhecer tácito explicado neste artigo. As configurações 
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atómicas são os particulares últimos que se assume serem a base de todas as 
manifestações de entidades mais compreensivas do universo. Vimos que aos 
particulares de tais entidades falta o sentido que essas entidades possuem. 
Consequentemente quando nós centramos a atenção sobre os particulares últimos do 
universo, estamos a considerar coisas que têm o menor sentido possível. Uma mente 
Laplaceana que computasse, a partir da actual topografia atómica do mundo, 
virtualmente sem sentido, qual a sua topografia futura, igualmente sem sentido, não 
avançaria materialmente o nosso conhecimento do mundo, muito menos representaria 
um seu conhecimento universal. 
O mundo apenas pode ser conhecido a partir de tal topografia se nós tivermos o poder 
de o integrar por um acto de conhecer tácito. Mas tais poderes estão longe de serem 
ilimitados. A integração produzida na experiência de Ames com o quarto enviesado, é 
perdida irrecuperavelmente olhando para o arranjo por um  “um ângulo proibido.” Há 
um conhecido jogo de adivinhas que usa fotografias tiradas de um ângulo pouco 
comum, que tornaram irreconhecíveis alguns objectos familiares. A série completa das 
cores produzidas de acordo com Land, por sobreposição de duas imagens ópticas 
monocromáticas, desaparece quando olhamos para os dois componentes 
separadamente. Todos os padrões desaparecem se fizermos a sua inspecção através de 
uma lupa suficientemente forte. (Repito que estes limites dos nossos poderes 
integradores são aceites neste artigo como factos, sem se inquirir sobre a sua origem). 
Isto deve ser suficiente para explicar os factos óbvios que nenhuma inteligência 
humana poderia apreender, olhando para uma topografia atómica de uma rã, que 
afinal é uma rã, nem compreender a fisiologia de uma rã a partir de topografias 
futuras computadas para essa rã. E, naturalmente, o que é verdadeiro para a sua 
topografia atómica, é igualmente verdade para uma topografia físico-química da rã; 
não conseguiríamos perceber nela nada da rã. 
Se pudéssemos confiar na nossa consciência dos dados que formam uma topografia 
para atender a seu significado conjunto, a topografia tornar-se-ia transparente, no 
mesmo sentido que um texto é transparente quando nós o lemos e compreendemos. 
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Mas como isso não é possível, pode apenas obstruir a nossa visão por seu corpo sem 
sentido - tal como um texto faz, quando concentramos a nossa atenção nos seus 
detalhes físicos. 
Quando se alcança a conclusão de que uma suposição há muito tomada como certa é 
afinal claramente falsa, perguntamos a nós próprios como pode ter acontecido tal erro, 
e de ele ter sido perpetuado. A resposta neste caso não anda longe. A concepção 
Laplaciana do conhecimento universal, assim como seus equivalentes mais modernos, 
são modelos de uma representação completamente formalizada, ou matemática, do 
universo. Desde meados do século XVIII, a ciência pôs a si própria o ideal inflexível de 
conformar todo o conhecimento numa forma matemático. As ciências descritivas 
passaram a ser consideradas imperfeitas, ramos imaturos do conhecimento, a serem 
substituídas algum dia por formulações matemáticas definitivas. 
Mas este ideal é logicamente absurdo. Imagine-se um jogo de fórmulas matemáticas 
que respondessem a todas as perguntas que pudéssemos fazer sobre uma experiência. 
O objecto de tal experiência deveria ser diferente das fórmulas matemáticas que a 
explicam, por isso estas fórmulas são sem sentido, a menos que se baseiem em 
experiências exteriores não matemáticas. Podemos usar as nossas fórmulas somente 
depois de se fazer sentido do mundo, ao ponto de fazer perguntas sobre ele, e de ter 
estabelecido os fundamentos das fórmulas, na experiência que elas devem explicar. O 
raciocínio matemático sobre a experiência deve incluir, a par do antecedente não 
matemático encontrado e que modela a experiência, a relação igualmente não 
matemática entre a matemática e a tal experiência. e a eventual compreensão, também 
não matemática, da experiência explicada pela teoria matemática. Deve também 
incluir-nos a nós próprios, realizando e comprometendo-nos com esses actos não 
matemáticos do conhecimento. Por isso uma teoria matemática do universo, que 
reclame incluir o seu próprio fundamento na experiência. seria auto contraditória, no 
mesmo sentido em que o seria a concepção de uma ferramenta, se a descrição da 
ferramenta incluísse o seu próprio utilizador, e as coisas ás quais será aplicada. 
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Conhecer é um processo em dois estádios, subsidiária e focal, que podem ser definidos 
somente dentro do acto tácito, que se baseia no primeiro para atender ao segundo. Mas 
uma vez mais, por que terá este facto sido negligenciado e um falso ideal da ciência 
perpetuado por séculos? Porque no momento em que admitimos que todo o 
conhecimento está enraizado num acto de julgamento pessoal, o conhecimento parece 
perder toda a reivindicação de objectividade. Eu sugeri que uma maneira de 
ultrapassar esta dificuldade é através da minha definição da realidade, e um 
tratamento substancial disso foi exposto noutro local. Mas a resposta precisa ainda de 
mais elaboração no futuro. 
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Notas: 
 
(1) Ver Hefferline, Keenan e Harford, Science 130, 1338 (1959). (Os movimentos não 

controlados foram observados pelo registo das correntes geradas, ampliadas um 
milhão de vezes) 

 
(2) Lazarus e McLeary, J. Person. 18, 171 (1949); Psychol. Rev. 58, 113 (1951) 

 
(3) Confere Lacey e Smith, Science 120, 1045 (1954) que refere K. Diven, J. Psychol., 3, 

291 (1937) e J. G. Miller, Feelings and awareness, New York (1950); também 
Ericson e Kuethe, J. Abn. Soc. Psychol., 53, 203 (1956); e Razran, Psychol. Rev., 68, 
81 (1961). 

 
(4) Smith e Henrickson, Acta Psychol. 11, 346 (1955) 

 
(5) M. D. Vernon, Advancements of Science 16, 111 (1959) 

 
(6) George S. Klein, J. Nerv. Dis. 128, 293 (1959) 

 
(7) “Não é precisa uma demonstração experimental para se dizer com confiança que 

não temos consciência de todos os estímulos que usamos no nosso comportamento”, 
G. S. Klein, referencia 6 

 
(8) W. Russel Brain, Mind, Perception and Science (Oxford University Press, New York, 

1951), p.18, “ a “faculdade de poder cair (para o solo)” é a qualidade primária que 
distingue um corpo pequeno de uma parte do corpo de alguém”. O autor nada diz 
acerca de corpos grandes.  
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(9) Confere, por exemplo, W. Dilthey, Gesamelle Schriftem (Leipzig e Berlim, 1914-36), 
vol. VII, p. 213-216 (tradução por H. A. Hodges, Wilhelm Dilthey (Oxford University 
Press, Nova Iorque, 1944), p. 121-124). 

 
(10) T. Lipps, Asthetik (Hamburgo, 1903) 

 
(11) Isto não implica aceitar uma distinção entre dois tipos de experiências, uma do 

interior, outra do exterior. A visão de um fisiologista sobre os órgãos e as suas 
funções é uma compreensão interna de um ser vivo, comparada com a topografia 
puramente física e química  de um ser vivo, a qual não inclui tal compreensão. 

Estou a considerar uma gama continua de graus de interiorização 
(t)

 , não só dois 
dos seus aspectos, um a partir do interior, o outro pelo exterior. 

 
(12) Confere G. W. Ailport e T. F. Petigrew, J. Abn. Soc. Psych 55, 104 (1958) 

 
(13) Gilbert Ryle, The Concept of Mind (Barnes and Noble, Inc., Nova Iorque, 1950) 

 
(14) F. Strawson, Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics (Humanities Press, 

Inc., Nova Iorque, 1959). O argumento aqui baseia-se no carácter especial dos 
“predicados P”, ou seja, os predicados relativos a pessoas. “Tal como em geral não há 
um só processo de aprender ... um sentido interior e privado dos predicados desta 
classe, depois um outro processo para aprender a aplicar tais predicados a outros, 
com base na força de uma correlação registada num caso próprio, com certas formas 
de comportamento, não há portanto em geral um processo primário de 
aprendizagem para aplicar esses predicados a outros com base na força de um 
critério comportamental, e depois outro processo para adquirir a técnica secundária 
para exibir uma nova forma de comportamento, por exemplo, relativamente aos 
ditos da primeira pessoa P.”. O autor continua prevenindo que não se deve recorrer 
à rejeição de uma estrutura na linguagem dessa mesma estrutura. 
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(15)   E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azende (Oxford 

University Press, Nova Iorque, 1937). “Considere o leitor um argumento que 
demolisse completamente todas as afirmações Zande relativamente ao poder do 
Oráculo.  Se fosse traduzido nos modos de pensamento Zande, suportaria toda a sua 
estrutura completa das suas crenças” (pagina 319). “Eles raciocinam nos idiomas 
das suas crenças, mas não conseguem raciocinar fora ou contra as suas crenças, 
porque não tem outro idioma em que exprimir os seus pensamentos (p. 338). 
Strawson concluiria correctamente que a crença no veneno dos oráculos faz parte da 
metafísica Zande, a qual pode ser estudada a partir da estrutura lógica da sua 
linguagem. Mas isto mostraria apenas que Azande teria que usar uma linguagem 
diferente (ou usar a linguagem Zande com um novo significado) se quisesse 
repudiar as suas actuais crenças metafísicas 

 
(16) M. Polanyi, Science, Faith and Society (Oxford University Press, Nova Iorque), p. 10 

 
(17) Neste ponto daria ênfase a que a origem dos poderes reais da integração tácita está 

para além dos objectivos deste artigo. Agora estou apenas preocupado com a 
definição da sua estrutura. e em ilustrar o seu âmbito. 

 
(18) O propósito servido por um dispositivo pode também ser decisivo para a sua 

identificação. Há alguns anos atrás a Phillips (Eindhoven) e a United Incandescente 
Lamps (Ujpest) tiveram um conflito sobre se as novas lâmpadas inventadas de 
descarga de sódio deviam ou não ser classificadas como “luzes de néon”, segundo um 
acordo de que ambos as firmas eram partes. Um aspecto importante, para não as 
classificar assim, foi que as luzes do sódio são usadas para ver por elas e as luzes de 
néon para serem vistas.  
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Notas de tradução: 
 
(a) “Há coisas que conhecemos, mas não sabemos que conhecemos” poderá ser uma 

alternativa mais portuguesa.  
(b) Skill refere-se á habilidade de uma “arte” empírica, ou de uma competência.  
(c) we are aware of, ter consciência de, ou apreender 
(d) knowing by attending to 
(e) knowing by relying on 
(f) meaning 
(g) bearing: contributo, mensagem ou fundamento que o particular traz á entidade 

compreensiva 
(h) subception. Adoptou-se “subcepção” em português, por analogia a percepção. Mas 

subcepção não faz parte dos dicionários de língua portuguesa. Mesmo “subception” 
não é reconhecido em vários dicionários de língua inglesa (Cambridge Dictionary, 
por exemplo), embora seja reconhecido em dicionários médicos:  

a. reacção a um estimulo não completamente compreendido (Online medical 
dictionary),   

b. percepção subliminal como na reacção a um estimulo não completamente 
percebido (Biology online) 

c. nome alternativo para percepção subliminar (encyclopedia.com) 
(i ) awareness by relying to 
(i) awareness by attending to 
(j) gestalt, algo como uma estrutura ou experiência que, considerada como um todo, 

que tem qualidades que são mais do que a soma das suas partes (Cambridge U P 
online) 

(k) dropableness, que não aparece nos dicionários. Pelo Google Scholar verifica-se que 
apenas quatro artigos se referem ao termo: o de Polanyi aqui traduzido, um do 
próprio Brain (Philosophy 21, 79 (1946), 133-146) e mais dois artigos de psicologia 
(um de 1963, outro de 1980). 
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(l)  skilful diagnosing 
(m) sign-gestalt 
(n) understanding: conhecer como ou porque algo acontece ou funciona (Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary). 
(o) comprehension (verbo): a habilidade para compreender completamente e de estar 

consciente de uma situação, factos, etc (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary). 
(p) denotative words  
(q) dropableness: entende-se como referindo-se á qualidade primária de um objecto cair 

ou separa-se do nosso corpo.  
(r) dwells in us: (verbo) viver num lugar ou de um modo particular; dwelling 

(substantivo) é uma casa ou um lugar onde viver (Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary) 

(s) indwelling 
(t) “I-It” e  “I-Thou”, “I-Me”: “Eu impessoal” e “Eu-você”, “Eu próprio” 
(u) afterimage: imagem fantasma, ilusão óptica que se refere a uma imagem continuar 

a aparecer na visão de uma pessoa mesmo depois da exposição á imagem original 
ter cessado. Caso típico de uma mancha brilhante a flutuar na visão depois de fixar 
um ponto de luz brilhante durante vários segundos. 

(v) appearance 
(w) framework 
(x) skilled workmanship 
(y) utterly featureless 
(z) subsumed  

 
(aa) hunches, ideia baseada no sentimento, ou para a qual não há prova (Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary) 
(bb) mysterymongering 
(cc) organimistic  
(dd) have nothing that is the same in them 
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(ee) subsume: incluir algo ou alguém como parte de um todo 
(ff) uncovenanted 
(gg) intension, uma referencia a coisas possíveis que uma palavra ou frase podem 

descrever; propriedade ou qualidade ligada a uma palavra, frase ou símbolo. 
(hh) Guidance  
(ii) noumenal, uma “coisa por si própria”, na filosofia de Kant um objecto tal como é 

independente da mente, por oposição a “fenómeno” 
(jj) quantization 
(kk) boundary conditions, condições fronteira aqui tomadas como interfaces 
(ll) machine-like 

(mm) sentience, faculdade de sentir ou perceber subjectivamente (Wikipedia); 
sentir ou sensação como distinto da percepção e pensamento (Merriam-Webster 
Online).  

 


