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

 

»«wp 32 (2003) 

1
 

WP 87 (2009) 
Working papers “Mercados e Negócios”  
Junho 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Polanyi (1970): 
Transcendência e auto transcendência 

 
Eduardo J. C. Beira 

 
 
 



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

 

 

»«wp 87 (2009) 
 2 

 

Michael Polanyi (1970): 
Transcendência e auto-transcendência 

 
 

Eduardo Beira 
Escola de Engenharia, Universidade do Minho 

 
 
 
 
 
 
 

A. Notas prévias: transcendência e Polanyi 
B. Tradução do ensaio ““Transcendence and auto 

transcendence” (1970) 
 

 
 
 

 
 
 
 

V0: November 2008. V1: Fevereiro 2009, Abril 2009. V2: Revisão Abril 2011 
 
(C) Eduardo Beira, 2008, 2011. All rights. This work is licensed under the Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License 
 

 
 

 



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

 

 

»«wp 87 (2009) 
 3 

A. 
Notas prévias: transcendência e Polanyi 

Eduardo Beira 
 
 
Sobre as fontes  
Traduziu-se a versão do artigo disponível em página do site da Polany Society 
(http://www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/mp-transcendence.Htm) , onde se apresenta 
a seguinte nota prévia:  

[Este artigo foi originalmente publicado no 53:1 de Soundings (Primavera de 1970) (a) e 
colocado na web por permissão simpática de Soundings e de John C. Polanyi. 
Conservou-se a nota original do editor de Soundings, porque define os principais temas 
de Polanyi neste artigo, ao mesmo tempo que lhe  define um pano de fundo.  Por não ser 
hoje muito útil, omitiu-se a breve bibliografia dos escritos de Polanyi, que vinha no final 
do artigo da Soundings.]  

No entanto este ensaio foi publicado mais do que uma vez. 
Por ocasião do seu 65º aniversário, o filosofo francês Raymond Aron foi presenteado com 
uma obra em dois volumes (um Festschrift  ou Melanges), em que colaboraram nomes como 
Arnold Toynbee, Claude Levi-Strauss, Carl Friedrich, Bertrand de Jouvenel , Edward Shils 
(ver Casanova, J. C., E. Shils e M. Sperber (eds), Science et conscience de la société: 
Mélanges en l’honneur de Raymond Aron, 2 vols, Calmann-Levy Paris, 1971). 
Michael Polanyi também contribuiu … precisamente com este ensaio. Scott e Moleski (2006, 
p. 270) referem na sua biografia de Michael Polanyi que este se teria esquecido do anterior 
envio para publicação na revista, numa fase menos boa de saúde, quando tinha já mais de 
oitenta anos. Perante a necessidade de contribuir para o livro de homenagem ao seu amigo 
e “compagnon de route” de muitas lutas, e perante as dificuldades em escrever um novo 
ensaio, Polanyi terá enviado o texto que tinha anteriormente escrito. 
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Transcendência nos textos de Polanyi 
Transcendência, ou termo próximo, não aparece referenciado nem no índice de Personal 
Knowledge, nem no de The tacit dimension. No índice de Meaning há apenas uma entrada 
sobre “obrigações transcendentes” (cp.1, O eclipse do pensamento, p. 20):  
 

“O anticlericalismo não está morto, mas muitos que reconhecem as obrigações 
transcendentes, e estão decididos a preservar uma sociedade construída na 
convicção de que tais obrigações são reais, descobriram agora que estão muito mais 
próximos dos crentes na Bíblia e na revelação cristã do que dos regimes niilistas, 
baseados na descrença radical.”  

 
No entanto, e apesar dos índices dos livros não o referenciarem, transcendência é um termo 
usado com frequência por Polanyi. Apresentam-se a seguir um conjunto de citações 
relacionadas, extraídas dos livros mais importantes de Polanyi (PK= Personal Knowledge 
(19XX), SM=Stdy of Man (19XX), TD=Tacit dimension (19XX) ): 
 
 

• Todo o objecto de que nos apercebemos, aparece-nos instintivamente contra um 
fundo, que se assume estar fixo. Pôr de lado este apelo dos sentidos, que Newton 
tinha incluído no seu axioma de um “espaço absoluto” dito ser “impenetrável e 
imóvel”, foi um tremendo salto em frente – uma teoria baseada na razão e que 
transcendende os sentidos (PK, p. 12) 

• Participação apaixonadas dos poderes intelectuais no acto de conhecer. ... O homem 
pode transcender a sua própria subjectividade por um esforço apaixonado no 
cumprimento das suas obrigações para com as normas universais. (PK, 17) 

•  
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• Pode-se dizer que a a teoria da cristalografia transcende a experiência a que se 
aplica. Mas é claro que a transcendência, que torna uma teoria empírica 
irrefutável pela experiência, está presente em toda a forma de idealização. (PK, 47) 

• A invenção de símbolos adequados e a sua manipulação de acordo com certas regras 
fixas pode também transcender a tarefa de lidar com a experiência. Podem-se 
conduzir processos de inferência sem referencia a entidades na realidade contadas 
ou medidas, e tais inferências podem ser importantes. Logo a matemática pura é 
possível. (PK, 85) 

• Todo o ritual de um grupo é uma reconciliação dentro do grupo e um restabelecer da 
continuidade com a sua própria história como grupo. Afirma a existência convivial 
do grupo como transcendendo a do indivíduo, tanto no presente como através dos 
tempos passados (PK, 211) 

• Os poderes críticos do homem conferem á nossa mente uma capacidade de auto-
transcendência de que nunca nos podemos dissociar (PK, 268). 

• O conceito de pessoal não é subjectivo nem objectivo. Na medida em que o pessoal se 
submete a exigências reconhecidas por elas próprias como independentes de si, não 
é subjectivo; mas desde que a sua acção é conduzida por paixões individuais, 
também não é objectivo. Transcende a disjunção entre subjectivo e objectivo (PK, 
300) 

• Pode-se considerar que a nossa condição subjectiva inclui as condições históricas em 
que crescemos. Aceitamos que estas circunstancias definem o nosso problema 
particular. A nossa paternidade é assegurada pelo nosso contacto simultâneo com 
aspirações universais, que nos colocam numa perspectiva transcendente. (PK, 
324) 

• Há vida nas culturas dos tecidos e dos vírus, não segregados na forma de 
indivíduos, e o germoplasma que transmite a hereditariedade tem uma vida 
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continuamente estendida, que transcende os indivíduos através dos quais passa 
(PK, 343) 

• O germoplasma viveu ao longo de muitas gerações de indivíduos até que, pelo 
menos, a noogénese criou um novo tecido da vida, não centrado nos indivíduos, e 
que transcende a morte natural dos indivíduos (PK, 389) 

 
 

• A distinção entre conhecimento subsidiário e focal ... transcende a distinção entre 
conhecimento tácito e explícito (SM, line509) 

• Há evidência que mostra que os animais superiores se pode incomodar com um 
problema, mais do que seja explicável pelo simples falhar uma recompensa 
esperada. Podem mesmo chegar a sofrer um colapso nervoso, e são capazes de 
apreciar uma solução engenhosa de um jogo, apenas pela sua beleza natural. Temos 
aqui a transcendência da individualidade centrada sobre si própria por uma 
pessoa que se esforça por atingir a excelência intelectual, apenas por si mesma (SM, 
??) 

 
 

• É verdade que o Iluminismo enfraqueceu a autoridade eclesiástica e que o 
positivismo moderno negou justificação a todos os valores transcendentes (TD, 
56) 

• As variantes de  diferentes grupos da sociedade com ideias opostas ... Não 
precisamos de tratar todas essas variantes; um teste que mostra que todos esses 
grupos contribuem para promover o poder intrínseco do pensamento transcende 
todas essas variantes  ... (TD, 84) 
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B. Tradução 
 
 
 
 
 

Transcendência e auto transcendência 
 

Michael Polanyi 
Soundings, 53 (1 88-94, Spring 1970 

 
 

Tradução: 
Eduardo Beira 

Escola de Engenharia, Universidade do Minho 
          

 
 
 
 
Nota de editor:  

Publicamos esta peça como uma indicação esquemática, um credo, uma exposição da filosofia de 

Polanyi sobre a natureza e o conhecimento. Não adiciona nada de novo ao corpus da sua escrita. 

Não é uma peça de análise ou de argumento que explique e justifique as posições de Polanyi.  

Introduz o leitor nos conceitos gémeos e importantes dos “níveis hierárquicos” da natureza e do 

“conhecer tácito” através do qual nós os experimentamos. Adiciona-se uma lista de publicações 

de Polanyi, que elabora sobre o argumento. O ensaio foi apresentado num simpósio sobre 

“transcendência e cultura contemporânea” em 1968, patrocinado pela Church Society for College 

Work (b) .  Polanyi deseja agradecer a Ruel Tyson (c) a ideia de descrever este tema como 

transcendência e  auto transcendência. 
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Começo por recordar as reivindicações dos fundadores da visão mecanicista do mundo. 
Debatido especulativamente por Galileu, esse programa foi mais tarde elaborado por 
Laplace. Uma inteligência que possuísse num dado momento o conhecimento das partículas 
ultimas do universo, das suas velocidades e das forças que actuam entre eles, poderia 
calcular toda a topografia futura das mesmas partículas. Tal topografia, reivindicou 
Laplace, representaria o conhecimento universal. Estas são as reivindicações essenciais, 
assim como o ideal implícito, dos programas mecanicistas; e reflectem-se nas reivindicações 
actuais dos biólogos para explicar as funções dos seres vivos nos termos da física e da 
química. 
Mas nem mesmo a física  pode ser definida só por  uma topografia atómica. Nós não 
poderíamos, por exemplo, chegar a princípios como o da entropia sem introduzir algum 
princípio adicional a essa topografia, tal como a aleatoriedade. E os avanços actuais da 
biologia são explicados em termos de mecanismos baseados na física e na química, o que 
não é a mesma coisa que explicações em termos da física e da química. 
Aqui eu introduzo o conceito de níveis hierárquicos. Uma máquina, por exemplo, não pode 
ser explicada em termos da física e da química. As máquinas podem-se avariar e desagregar 
- algo que não acontece às leis da física e da química. 
De facto, uma máquina pode-se desagregar, e as leis de física e de química continuarão a 
funcionar infalivelmente nas peças que permanecem,  mesmo depois da máquina deixar de 
existir. Os princípios da engenharia criam a estrutura da máquina que usa as leis da física 
e da química para as finalidades para as quais a máquina foi projectada. Mas a física e a 
química não podem revelar os princípios práticos de projecto, ou de coordenação, que 
constituem a estrutura da máquina. 
Nenhum objecto inanimado é  alguma vez  total e inteiramente determinado pelas leis da 
física e da química. Laplace,  no seu programa mecanicista do conhecimento universal,  
tinha que supor uma topografia atómica inicial, que não fosse derivada dos dados atómicos. 
Há sempre necessidade de algumas condições iniciais do sistema, a fim de se poder ter todo 
o sistema. As leis da física e da química podem do mesmo modo ser aplicadas a um conjunto 
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dado de condições iniciais. Esta é a razão pela qual eu disse que mesmo a física não poderia 
ser definida a partir de uma topografia atómica, e este é o caso com todos os princípios 
gerais que se aplicam à experiência. Tais princípios têm que deixar indeterminadas 
algumas das condições em que se aplicam, e qualquer aplicação particular de tais princípios 
exige que essas condições sejam fixadas por alguma agência que  não esteja sob o controlo 
daqueles princípios. Isto tornar-se-á mais claro quando discutir as condições fronteira e as 
relações numa série de níveis hierárquicos. As concepções de condições fronteira e de níveis 
hierárquicos são fundamentais no meu argumento sobre a transcendência. 
O princípio mais elevado de uma estrutura controla os princípios mais baixos da física e da 
química. Aqui eu encontro o primeiro traço ou indício de algo mais elevado e de algo mais 
inferior. Nenhum dos conjuntos de princípios pode ser derivado do outro. As leis da física e 
da química são usadas pela aplicação dos princípios da engenharia, que controlam as 
condições fronteira deixadas em aberto pelas leis da física e da química. 
A concepção de níveis hierárquicos e de condições fronteira, introduzida até agora por um 
exemplo simples com dois níveis, pode ser elaborada observando o complexo carácter 
hierárquico do discurso ou da composição. Este é um caso de uma hierarquia de níveis 
múltiplos. O nível mais baixo é a produção da voz, sons que deixam em aberto todos os tipos 
de usos em que a voz pode ser usada. O nível seguinte é o vocabulário e a fonética, que 
condicionam a forma como a voz é usada enquanto deixam em aberto as múltiplas formas 
de ordem que são fornecidas pelo nível seguinte, as regras da gramática e da sintaxe. A 
gramática e a sintaxe condicionam o uso do vocabulário construindo frases cujo conteúdo 
fica em aberto. O nível mais elevado nesta hierarquia é o nível do conteúdo ou do sentido. O 
sentido ou o conteúdo controlam a construção das frases e as relações entre elas. 
Podemos concluir esta breve explicação de uma hierarquia anotando que o conteúdo do 
nosso discurso transcende a gramática; que a gramática transcende o vocabulário, e que o 
vocabulário transcende a produção da voz. Cada nível superior nesta hierarquia pode ser 
dito representar o sentido ou significado do nível inferior que controla. Cada nível é sujeito 
a um controlo duplo; primeiro pelas leis que se aplicam aos seus próprios elementos, e em 
segundo lugar, pelas leis que controlam a entidade compreensiva por eles formada. Uma vez 
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mais este controlo múltiplo é possível devido ao facto de os princípios que governam os 
elementos de um nível inferior deixarem em aberto as condições fronteira para o controlo 
por um princípio de nível mais elevado. Por consequência, e com implicações muito para 
além do exemplo em questão, o significado do nível mais alto não pode ser esclarecido pela 
análise redutora dos elementos que formam os níveis inferiores. Ninguém pode derivar uma 
máquina a partir das leis da física e da química, ou um vocabulário a partir da fonética, ou 
uma gramática a partir de um vocabulário, ou um bom estilo a partir das leis da gramática, 
ou o significado ou conteúdo de uma composição a partir das estratégias estilísticas. Para 
cada nível consecutivo há um estado que se pode dizer ser menos tangível do que do nível 
abaixo. 
Quanto mais intangível for a matéria na escala dessas hierarquias, mais significativa ela é. 
Este  é o meu criticismo de todo o reducionismo, programas mecanicistas fundados no ideal 
Laplaciano que identifica o conhecimento último com uma topografia atómica, o nível mais 
baixo do universo. 
Pode-se agora apreciar toda a importância do meu criticismo do programa declarado pela 
biologia.  O organismo tem um mecanismo, e este mecanismo é como uma máquina. Tem 
princípios operativos que aproveitam os poderes disponíveis pelas leis da matéria 
inanimada. Um organismo não é redutível a estas leis, porque de facto os seus princípios 
morfológicos são estranhos à operação dessas leis, embora a morfologia controle estas 
energias para as funções do organismo. Naturalmente que não pretendi excluir outros 
princípios de controlo quando introduzi a morfologia, porque o organismo exibe princípios 
múltiplos de controlo, tal como detectamos no uso da linguagem. 
Poderia prosseguir a partir deste ponto e reconhecer a necessidade de lidar com outros 
princípios, como aqueles que dizem respeito aos animais em virtude das suas faculdades 
sensoriais e motoras. Estas faculdades seriam uma limitação adicional na estrutura do 
organismo controlando-lhe o sentir da vida sensorial externa e do movimento direccional. 
Uma vez mais estas faculdades deixam em aberto qual o tipo de regras que serão inatas aos 
nossos poderes sensoriais e motores, para que sejam uma outra restrição e uma outra 
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condição fronteira a esse respeito. Duas etapas adicionais levam-nos ao fim desta parte do 
meu argumento. 
O passo seguinte é fazer notar que os seres vivos possuem inteligência, um outro princípio 
superveniente, que controla e dirige as operações das suas faculdades sensoriais e motoras. 
Muita da investigação nestas matérias pararia neste ponto, deixando o princípio de 
inteligência como o princípio superior dos seres vivos. Mas o princípio de inteligência não é 
o princípio último ou o nível mais elevado na hierarquia que governa o funcionamento de 
seres vivos, e tal como os níveis sensoriais e motores da vida ficam abertos ao controlo pela 
inteligência, também o princípio da inteligência abre os seus poderes aos princípios ainda 
mais elevados da escolha responsável. Os seres humanos exercitam as responsabilidades 
dentro de um certo enquadramento social e de uma estrutura de obrigações que 
transcendem o princípio de inteligência. A escolha responsável numa situação convivial 
controla os poderes indeterminados da inteligência e define as condições fronteira para as 
suas aplicações. 
Elaborei de forma esquemática uma hierarquia múltipla que conduz a níveis cada vez mais 
significativos. Cada nível mais elevado é mais intangível do que o nível abaixo e é 
igualmente mais rico em subtileza. À medida que estes níveis mais intangíveis são 
compreendidos, ganhamos uma compreensão cada vez mais profunda da vida e do homem. 
Estas compreensões constituem a transcendência no mundo. 
Como é que conhecemos a transcendência no mundo? É claro que não podemos defender os 
nossos argumentos se as nossas capacidades para identificar esses níveis cada vez mais 
intangíveis de experiência continuarem a ser diminuídos de forma redutora por um 
empirismo positivista. Não basta mostrar que há um lugar para as funções vivas e para 
outros princípios mais elevados nas fronteiras deixadas em aberto pelas leis que governam 
a natureza animada. Não podemos reivindicar a existência de uns níveis de controlo mais 
elevados com correspondente variedade de sentidos subtis se não aceitarmos os nossos 
poderes para distinguir essas hierarquias no mundo. 
O detalhe ilimitado, o ideal advogado por Laplace e seus seguidores modernos, não só 
destrói o conhecimento das coisas que mais queremos saber,  como  confunde a nossa 
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compreensão  elementar – o nosso primeiro contacto com o mundo da matéria inanimada e 
de seres vivos, e o nosso acto inicial de auto-transcendência. Contra o compromisso 
autodestrutivo com a lucidez útima, eu proponho a teoria do conhecer tácito. Uma teoria do 
conhecimento que endossa as capacidades para compreender a transcendência no mundo e 
que estabelece a auto-transcendência. 
Olho a minha mão, uma outra cara, ou uma máquina. Reconheço a sua área pelos seus 
contornos fechados, pela relação entre o próprio objecto e o fundo no meu campo de visão. 
Enquanto que eu atendo ao objecto por si próprio estou a confiar em múltiplos indícios - 
formas, cores, extensões, talvez com relações mutantes entre eles. Mas não me foco 
directamente sobre cada aspecto do objecto no seu campo. Eu tenho consciência de muitos 
destes aspectos do todo. No caso do rosto humano baseio-me na consciência das suas muitas 
características para atender à aparência específica de  uma fisionomia particular, 
atendendo  implicitamente  aos detalhes enquanto atento focalmente ao todo, integro as 
características na forma conjunta. O acto da percepção compreende portanto dois tipos de 
tomada de consciência. Eu tenho uma consciência subsidiária das múltiplas características 
faciais quando integro estes aspectos da face como um todo, ao qual atendo focalmente. 
Percebo coisas através da actividade dupla da consciência subsidiária e focal. Esta é, num 
esboço, a teoria do conhecer tácito. 
A consciência subsidiária é controlada pela consciência focal. O primeiro tipo de consciência 
deixa em aberto a função integradora do segundo. Eu não posso especificar com clareza os 
detalhes de uma entidade compreensiva. Neste sentido eu sei mais do que consigo dizer. Eu 
confio na minha consciência subsidiária dos detalhes de um objecto para atender à entidade 
coerente que é o seu sentido ou significado. Há, portanto, um movimento “de ... para” em 
todo o conhecer. Se, na fidelidade ao ideal de lucidez total, reivindicar saber directa e 
distintamente aspectos que realmente apenas atendo subsidiariamente, então todas as 
entidades compreensivas são destruídas e daí resulta um programa de auto destruição – e 
de destruição do mundo, um “mundo” composto de bocados de matéria em movimento e 
onde ninguém vive. Baseio-me,  não só nos diversos aspectos de um objecto enquanto atendo 
a uma ideia coerente do todo a partir destes, mas também me baseio no meu corpo com os 
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seus níveis múltiplos e complexos de funcionamento enquanto me apercebo de coisas 
distantes do meu corpo e no mundo externo. 
O meu corpo é a única coisa no mundo que eu normalmente nunca experimento como um 
objecto. Antes experimento o meu corpo em função do mundo a que estou a atender a partir 
dele. Baseio-me continuamente no meu corpo como um meio subsidiário para observar 
objectos e outras entidades compreensivas exteriores, e para usar essas entidades para as 
minhas próprias finalidades. 
O tipo de conhecimento que tenho do meu corpo, por residir ou viver nele, é o paradigma de 
conhecer subsidiariamente particulares com base na entidade compreensiva  por eles 
formada.  Daqui que quando confio na minha consciência dos detalhes para atender a um 
todo estou a lidar com as coisas tal como lido com o meu corpo. Neste sentido eu conheço 
entidades compreensivas pela interiorização das suas peças funcionais, como se fossem 
partes de meu corpo. Tal é a minha concepção de conhecer por interiorização.  
Através da interiorização participo nas entidades compreensivas, no meu próprio corpo e 
nos objectos que eu percebo, nas vidas dos meus companheiros, e nas teorias que 
empregamos para compreender a matéria inanimada e os seres vivos. Transformo-me 
parcialmente naquilo que estou a observar, e desse modo estendo a minha escala de 
conhecer para passar a incluir o conhecimento de todas as hierarquias - da matéria 
inanimada às estruturas das nossas situações conviviais e ao firmamento das obrigações 
que resultam das operações da nossa inteligência dentro destas estruturas. 
É por isso que um compromisso desenfreado  com a lucidez,  tende a destruir a compreensão 
de matérias complexas. O focar só nos detalhes de uma entidade compreensiva destrói o seu 
sentido conjunto. A concepção da entidade é destruída, deixando-nos apenas com os pedaços 
dispersos num aleatório sem sentido. 
A nossa ideia de vida deve ter em consideração como é que nós conhecemos a vida; as 
teorias biológicas devem permitir a sua própria descoberta e utilização. As teorias da 
evolução devem ter em consideração os actos criativos que deram existência a tais teorias. 
Começando com a nossa própria incarnação, a teoria do conhecimento deve endossar as 
maneiras em que manifestamente transcendemos a nossa incarnação por actos de 
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interiorização e de extensão em domínios mais subtis e mais intangíveis do ser, onde 
encontramos os nossos fins últimos. 
 



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

 

 

»«wp 87 (2009) 
 15 

 
Notas do tradutor: 
 

(a) Soundings é uma revista sobre política e cultura contemporânea, com uma 
orientação para o estudo crítico e radical da sociedade, da ideologia e do poder, 
incorporando os novos contributos dos estudos da cultura. Soundings foi fundada 
em ... e continua a publicar-se ainda hoje, sendo uma revista apreciada e respeitada 

(ver www.soundings.org.uk). Soundings é publicada por L&W (Lauwrence and 

Wishart, www.lwbooks.co.uk ), uma editora inglesa de temas radicais e com uma 

tradição com raízes históricas no marxismo crítico e no liberalismo antifascista dos 
anos 30. 

 

(b)  A Church Society for College Work foi fundada em 1940 e continua activa. 

 

(c) Ruel Willoughby Tyson Jr. foi o fundador do Instituto de Artes e Humanidades ( ver 
iah.unc.edu ) da UNC (Universidade da Carolina do Norte / Chapell Hill ), de que 
foi director entre 1986 e 2006, e onde introduziu um modelo muito próprio de 
comunidade intelectual baseada num forte espírito de colaboração e 
multidisciplinaridade .  Nascido em 1930, licenciou-se em filosofia em 1953, e 
trabalhou com Michael Polanyi numa das suas estadias em universidades inglesas 
(neste caso no St. Anthony College, da Universidade de Oxford). Ruel Tyson e 
Michael Polanyi ter-se-ão encontrado pela primeira vez em Dezembro de 1956, em 
Nova Iorque. 

 

 


