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1. Heurística geral 
Há uma tensão intencional de que nenhum animal completamente acordado está livre. 
Consiste numa certa prontidão para perceber e para actuar, ou, em sentido mais geral, para 
dar sentido á sua própria situação, tanto sob o ponto de vista intelectual como pratico. 
Nesta rotina de esforços para manter o controle de si próprio e dos seus arredores, podemos 
ver emergir um processo de resolução de um problema, em que o esforço tende para duas 
fases - uma primeira fase de perplexidade, seguida depois por uma segunda etapa de fazer e 
perceber, que dissipa essa tal perplexidade. Podemos dizer que o animal viu um problema 
se a sua perplexidade dura por algum tempo, e podemos claramente reconhecer que se 
esforça por encontrar uma solução para a situação que o intriga. Ao fazer isso o animal 
procura um aspecto escondido da situação, de cuja existência suspeita, e para cuja 
descoberta as características manifestas da situação servem como indícios provisórios ou 
instrumentos. 
Ver um problema é uma adição definitiva ao conhecimento, tanto quanto ver uma árvore, 
ou ver uma prova matemática, ou uma piada. É uma suspeita que pode ser verdadeira ou 
falsa, dependendo de realmente existirem ou não ou as possibilidades escondidas cuja 
existência se admite. Reconhecer um problema que possa ser resolvido e que valha a pena 
resolver é de facto uma descoberta por direito próprio. Os problemas matemáticos famosos 
passaram de geração para geração, deixando no seu rasto uma longa colecção de realizações 
estimuladas pelas tentativas de resolução. De modo semelhante, ao nível das experiências 
animais, vemos o psicólogo demonstrar ao animal a presença de um problema, a fim de o 
estimular na procura de uma solução. Um rato numa caixa de discriminação é levado a 
admitir que há alimentos escondidos em um dos dois compartimentos, ambos acessíveis 
pelo empurrar e abrir da respectiva porta. Só se tiver apreendido isto é que o rato começa a 
procurar por um sinal que discrimine a porta com alimento por trás em relação à porta do 
compartimento vazio. 
De modo semelhante, um animal não começará a resolver um labirinto a menos que 
adquira a consciência de que existe um trajecto através dele, com alguma recompensa á 
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saída. Nas experiências da “introspecção” / insight “ de Kohler,  os seus chimpanzés 
apanharam a identificação do problema desde o inicio, e mostraram o seu respeito pela 
tarefa através de uma atitude de calma concentração no problema. 
O acaso tem geralmente um papel na descoberta e o seu contributo pode mesmo ser 
predominante. É possível montar experiencias de aprendizagem tais que, na ausência da 
compreensão do problema, a descoberta só possa ser acidental. [1] Os psicólogos de 
tendência mecanicista que planeiam tais experiências explicariam toda a aprendizagem 
como o resultado afortunado de um comportamento aleatório. Esta concepção da 
aprendizagem é também a base do modelo cibernético de uma máquina que “aprende” 
seleccionando um “hábito” que provou ser bem sucedido numa série de tentativas 
anteriores. Não aceitarei este modelo do heurística e continuarei a explorar o processo de 
descoberta que resulta de um esforço inteligente, independentemente do modelo neural que 
se possa propor. 
A resolução de problemas inteligente por animais manifesta-se de forma dramática nas 
experiências de Kohler com chimpanzés, cujo comportamento já evidencia os estágios 
característicos através dos quais se atinge a descoberta em matemática, de acordo com 
Poincare. Já mencionei o primeiro: o reconhecimento de um problema. Um chimpanzé numa 
gaiola com vista para bananas fora do seu alcance, não faz qualquer esforço inútil para se 
apoderar delas pela força, nem abandona o seu desejo de chegar ao prémio, mas fica-se 
antes por uma calma invulgar, enquanto os seus olhos examinam a situação em volta do 
alvo; reconheceu a situação como problemática e está a procurar uma solução [2]. Podemos 
reconhecer aqui o estágio de preparação (usando a terminologia de Wallas, baseada em 
Poincare) [3]. 
Nos casos mais impressionantes de “insight “ observados por Kohler, este estádio 
preparatório é subitamente seguido por acção inteligente. Quebrando claramente a calma, o 
animal passa a implementar um estratagema pelo qual atinge o seu objectivo, ou mostra 
pelo menos que atingiu um princípio através do qual o objectivo possa ser conseguido. O seu 
modo sem hesitações sugere que esteja guiado por uma concepção clara da operação 
proposta. Esta concepção é a sua descoberta, ou pelo menos a sua descoberta provisória - 



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

 

 

»«wp 89 (2009) 
 5 

dado que nem sempre se pode provar como exequivel. Podemos reconhecer na sua aparição 
o estágio da iluminação. 
A realização prática do princípio descoberto pela introspecção / insight apresenta 
frequentemente dificuldades, as quais se podem mesmo mostrar como intransponíveis. As 
manipulações pelas quais o animal testa a sua introspecção /insight com a respectiva 
realização prática podem ser consideradas como o estágio da verificação. 
Na realidade, Poincare observou quatro estágios da descoberta: preparação, incubação, 
iluminação, verificação. Mas o segundo destes, a incubação, apenas pode ser observada 
numa forma rudimentar nos chimpanzés. Contudo nas observações descritas com algum 
detalhe por Kohler, em que um dos seus animais sustentou o esforço de resolução de um 
problema, mesmo enquanto simultaneamente ocupado de outra maneira, [4], antecipa de 
uma forma notável o processo de incubação: essa persistência curiosa da tensão heurística 
durante os longos períodos de tempo em que o problema não é tratado de modo consciente. 
Uma preocupação extensiva com um problema impõe uma tensão emocional, e uma 
descoberta que nos liberte dela constitui uma grande alegria. A história de Arquimedes a 
correr para fora do banho pelas ruas de Siracusa e a gritar “Eureka!” é um testemunho 
disso; e o testemunho que citei de Kohler, acerca da maneira como os seus chimpanzés se 
comportaram antes e depois de resolverem um problema, sugere que igualmente 
experimentam essas emoções. Mais á frente mostrarei isso de forma mais definitiva. 
Menciono-o agora para tornar claro que nada é um problema ou uma descoberta por si 
próprio; apenas é um problema se intrigar e preocupar alguém, e só é uma descoberta se 
aliviar alguém do peso de um problema. Um problema da xadrez nada significa para um 
chimpanzé ou para um imbecil, e dai não o intriga; por outro lado um grande mestre da 
xadrez pode não ficar intrigado porque encontra facilmente a solução sem esforço; apenas 
um jogador cuja habilidade seja aproximadamente igual ao problema encontrará nele uma 
preocupação intensa. Somente tal jogador apreciará a solução como uma descoberta. 
Parece ser possível avaliar a dificuldade comparativa de um problema, e testar a 
inteligência dos sujeitos pela sua capacidade para resolver problemas com um determinado 
grau de dificuldade. A inteligência dos chimpanzés e a dificuldade de determinados 
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problemas foram bem avaliados por Kohler quando planeou uma série de problemas que 
alguns dos seus macacos poderiam resolver com algum esforço, enquanto que outros de 
entre eles raramente o conseguiam fazer. O sucesso de Yerkes em definir problemas para 
minhocas (que estas conseguiriam resolver após cerca de cem tentativas), mostra que 
conseguiu avaliar níveis extremamente baixos do poder da inteligência, tal como 
necessários para as minhocas [5]. Os editores de uma coluna de palavras cruzadas 
enfrentam um repto similar para dar aos seus leitores com um fluxo constante de 
problemas igualmente difíceis. Podemos concluir que um observador pode reconhecer um 
problema como tal relativamente a pessoas identificáveis - mesmo admitindo nós que que 
não existem problemas fora de uma relação com algum tipo da pessoa. 
Se um animal que resolva um problema é novamente colocado na situação original, 
prossegue sem a menor hesitação na aplicação da solução que tinha originalmente 
descoberto, à custa de muito esforço e talvez mesmo de muitas experimentações mal 
sucedidas. Isto mostra que ao resolver o problema o animal adquiriu um novo poder 
intelectual qual evita que agora fique outra vez confundido ou intrigado pelo problema. Em 
vez disso pode agora tratar a situação de uma forma rotineira que não envolve qualquer 
tensão heurística e que não resulta em descoberta. O problema deixou de existir para ele. 
Este carácter irreversível dos actos heurísticos é importante. Sugere que nenhuma solução 
de um problema possa ser reconhecida como uma descoberta se tiver sido conseguida 
seguindo regras definidas de um procedimento. Porque tal procedimento seria reversível no 
sentido que as suas etapas poderiam ser seguidas para trás até ao seu inicio, e novamente 
repetidas qualquer número de vezes, como em qualquer computação aritmética. 
Conformemente, todo o procedimento estritamente formalizado seria igualmente excluído 
como um meio de descoberta. 
Logo a verdadeira descoberta não é um desempenho estritamente lógico. Podemos descrever 
o obstáculo a superar na resolução de um problema como “um hiato lógico”, e falar da 
amplitude do hiato lógica como uma medida do engenho necessário para resolver o 
problema. A “iluminação” é então o salto pelo qual o hiato lógica é ultrapassado. É o salto 
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pelo qual ganhamos um apoio para o pé na outra costa da realidade. Em tais saltos o 
cientista tem que arriscar e envolver toda a sua vida profissional. 
A largura do hiato lógica ultrapassada por um inventor é sujeita a uma avaliação legal. Os 
tribunais são chamados a decidir se o engenho apresentado na melhoria técnica sugerida é 
suficiente para justificar o seu reconhecimento legal como uma invenção, ou é uma mera 
uma melhoria rotineira, conseguido pela aplicação de regras conhecidas na arte. 
A invenção deve ser reconhecida para ser imprevisível, uma qualidade avaliada pela 
intensidade da surpresa que possa razoavelmente ter despertado. Este aspecto inesperado 
corresponde precisamente à presença de um hiato lógica entre o conhecimento antecedente 
de onde  inventor partiu e a descoberta consequente a que chegou. 
As regras estabelecidas para inferência oferecem trajectos públicos para tirar conclusões 
inteligentes a partir do conhecimento existente. A mente pioneira que alcança as suas 
próprias conclusões distintivas por um pulo sobre o hiato lógica afasta-se do processo de 
raciocínio geralmente aceite, para conseguir resultados surpreendentes. Tal acto é original 
no sentido de criar um novo começo, e a capacidade para o iniciar é o dom da originalidade; 
um dom possuído por uma pequena minoria. 
Desde o movimento Romântico que a originalidade do se tornou cada vez mais reconhecida 
como um dom nato  que por si permite a uma pessoa iniciar uma inovação essencial. As 
universidades e os laboratórios de investigação industriais baseiam-se hoje no emprego das 
pessoas com mentes originais. 
As nomeações definitivas são dadas aos novos cientistas que são creditados com os sinais da 
originalidade, na na expectativa de que continuarão a produzir ideias surpreendentes para 
o resto das suas vidas. 
Evidentemente, há actos heurísticos menores dentro do poder da inteligência ordinária e 
certamente contínuos com as capacidades adaptativas da vida mesmo nos seus mais níveis 
baixos. A estrutura interpretativa da mente educada está sempre pronta para encontrar 
novas e para as tratar de uma maneira também nova. Neste sentido toda a vida é dotada 
com originalidade, e a originalidade de uma ordem mais elevada não é mais do que uma 
forma ampliada de uma capacidade universal de adaptação biológica. Mas o génio faz o 
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contacto com a realidade numa escala excepcionalmente larga: vendo problemas e 
alcançando possibilidades escondidas para os resolver, muito para além dos poderes 
antecipativos das concepções correntes. 
Para além disso, ao exibir tais poderes numa medida excepcional – ultrapassando-nos em 
muito como espectadores - o trabalho do génio oferece-nos uma demonstração maciça de 
uma criatividade que não pode ser explicada em outros termos, nem ser 
inquestionavelmente aceite como garantida. Na confrontação com os génios somos forçados 
a reconhecer o poder original da vida, que nós podemos negligenciar, e geralmente o 
fazemos, nas suas pequenas manifestações ubíquas; para prestar respeito ao julgamento de 
uma outra pessoa como superior ao nosso, nós reconhecemos enfaticamente a originalidade 
no sentido de um desempenho cujo procedimento não conseguimos especificar. 
Ao escolher um problema o investigador toma uma decisão cheia de riscos. A tarefa pode ser 
insolúvel ou simplesmente demasiado difícil. Nesse caso o seu esforço será desperdiçado e 
com ele o esforço de seus colaboradores, assim como o dinheiro gasto no projecto. Mas jogar 
seguro pode ser igualmente ser um desperdício. Resultados medíocres não são um retorno 
adequado para o emprego de elevadas competências, e podem mesmo não chegar a 
reembolsar o dinheiro gasto em as conseguir. Assim a escolha de um problema não só 
antecipar algo que está escondido e ainda não inacessível, mas igualmente avaliar a própria 
habilidade do investigador (e dos seus colaboradores) relativamente à dureza antecipada da 
tarefa, e faz uma suposição razoável sobre se a solução desejada valerá o esforço em termos 
de talento, trabalho e dinheiro. Avaliar tais estimativas da viabilidade aproximada de 
resultados prospectivos ainda desconhecidos é a responsabilidade do dia a dia de quem faz 
investigação científica ou desenvolvimento técnico. Nesta base deve mesmo comparar um 
número de sugestões diferentes e entre elas seleccionar o problema o mais prometedor a 
atacar. Contudo a experiência mostra que tal desempenho é possível, e pode mesmo confiar-
se nele com um grau considerável de probabilidade. 
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2. Máximas heurísticas 
Há três campos principais do conhecimento em que as descobertas são possíveis: ciência 
natural, tecnologia, e matemática. Referi exemplos de cada um destes campos para ilustrar 
os poderes antecipativos que guiam a descoberta, e que são bastante similares nos três 
casos. Contudo os esforços dos filósofos têm-se concentrado quase exclusivamente no 
processo de descoberta empírica que está na base das ciências naturais. Desde a ascensão 
do empirismo nos finais do século dezasseis que os filósofos da ciência se têm preocupado 
com tentar definir e justificar o processo de indução, enquanto que, pelo contrário, ninguém 
parecer ter tentado definir e justificar o processo pelo qual se fazem as inovações técnicas, 
como, por exemplo, quando uma nova máquina é inventada. O processo de descoberta em 
matemática recebeu alguma atenção, e tem sido recentemente abordado do ponto de vista 
lógico e psicológico, mas nenhuma dessas abordagens  levantou tantas questões 
epistemológicas como aquelas levadas a cabo tão diligentemente durante séculos em relação 
à indução empírica. Parece-me que toda a tentativa séria de analise do processo de 
descoberta deve ser suficientemente geral para se aplicar nos três campos do conhecimento 
sistemático, e por isso quero começar por identificar e por reconhecer os poderes em que 
confiamos para resolver problemas matemáticos. Por razões de espaço excluirei a história 
das descobertas principais que envolvem modificações nas fundações da matemática, e 
atenderei apenas ao tipo de problemas usados para ensinar a matemática aos estudantes. 
Dado que a solução destes problemas não é conhecida do estudante, o processo contem as 
marcas da descoberta, mesmo que não envolva qualquer mudança fundamental da sua 
perspectiva matemática. 
O facto de que o ensino da matemática se baseia fortemente na prática, mostra que o 
conhecimento matemático apenas pode ser adquirido desenvolvendo uma arte - a arte de 
resolver problemas matemáticos. O mesmo é verdade não só em matemática e na lógica 
formal, mas também igualmente de todas as ciências matemáticas, com a mecânica, a 
electrodinâmica, a termodinâmica, e os ramos matemáticos da engenharia; não é possível 
dominar qualquer um destes assuntos sem trabalhar problemas nos seus problemas 
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concretos. A arte que se esforça por dominar em tais cursos práticos é a de converter uma 
linguagem, até aí apenas assimilada de forma receptiva, em numa ferramenta eficaz para 
interpretar um novo assunto, que neste caso consiste em resolver problemas. 
Assim o processo pelo qual a matemática é ensinada mostra uma vez mais que a resolução 
de problemas matemáticos é um acto heurístico que salta através de uma hiato lógico. 
Enquanto que não podemos esperar encontrar regras estrita para executar tal acto, 
podemos no entanto esperar descobrir determinadas regras da arte, cuja interpretação é ela 
própria uma parte da mesma arte, para cuja análise nos oferece orientação. Isto é 
confirmado pelo facto de que as máximas de resolução de problema apenas podem ser 
aprendidas pela prática. É sobretudo a arte do raciocínio heurístico que o ensino prático da 
matemática procura dar. Isto parece-me claramente provado pelos estudos detalhados de G. 
Polya acerca da heurística matemática, sobre os quais me basearei em muito para este 
estudo [6]. 
O esforço heurístico mais simples é procurar por um objecto que se perdeu. Quando procuro 
a minha caneta, sei o que eu espero encontrar - sei nomeá-la e descrevê-la. Embora saiba 
muito mais sobre a minha caneta do que me posso recordar, e não saiba exactamente onde a 
deixei, a caneta é-me claramente conhecida, e também sei que está em algum sitio dentro 
de uma determinada região, embora não saiba onde. O meu conhecimento sobre aquilo que 
estou a procurar é muito menor quando procuro uma palavra que se ajuste num problema 
de palavras cruzadas. Aí eu apenas sei que a palavra em falta tem um determinado numero 
de letras e designa, por exemplo, algo que é muito necessário no Sahara ou flui fora de uma 
chaminé central. Estas propriedades são meramente indícios para uma palavra que eu 
definitivamente não sei; indícios a partir dos quais tentar ganhar uma intimação ou aviso 
sobre o que pode ser a  palavra desconhecida. Além disso, um nome que eu saiba bem mas 
que não consiga recordar nesse momento encontra-se algures a meio caminho entre estes 
dois casos. Está mais próximo da minha mente do que a solução desconhecida de um 
enigma de palavras cruzadas, mas menos próxima do que a caneta perdida e a sua posição 
desconhecida. Os problemas matemáticos estão na classe dos problemas de palavras 
cruzadas, porque para resolver tal problema nós precisamos de encontrar (ou de construir) 
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algo de que nós nunca vimos antes, com os dados fornecidos a servir como indícios da 
solução. 
Um problema pode admitir uma solução sistemática. Revistando polegada a polegada o meu 
apartamento, posso garantir que eventualmente encontro a minha caneta, que eu sei estar 
algures aí. Posso resolver um problema da xadrez tentando mecanicamente todas as 
combinação de movimentos e de contra movimentos possíveis. Os métodos sistemáticos 
aplicam-se a muitos problemas matemáticos, embora geralmente sejam demasiado 
laboriosos para serem viáveis na prática [7]. É claro que qualquer uma operação 
sistemática alcançaria uma solução, sem cruzar ou saltar  uma hiato lógico, e não 
constituiria um acto heurístico. 
A diferença entre os dois tipos da resolução de problema, o sistemático e o heurístico, 
reaparece no facto de que enquanto que uma operação sistemática é um acto 
completamente deliberado, um processo heurístico é uma combinação de etapas activas e 
passivas. Uma actividade heurística deliberada é executada durante a fase de preparação. 
Se for seguido por um período de incubação, nada está feito e nada acontece ao nível de 
consciência durante esse período de tempo. O advento de uma ideia brilhante (quer 
seguindo imediatamente a preparação, ou somente depois um período da incubação) é o 
fruto dos esforços iniciais do investigador, mas não é própriamente uma acção sua; 
simplesmente aconteceu. Uma vez mais, o teste “da ideia brilhante” por um processo formal 
de verificação, é uma acção deliberada do investigador. No entanto o acto decisivo da 
descoberta deve ter ocorrido antes, no momento em que quando o pensamento feliz emergiu. 
Embora a solução de um problema seja algo que com que nunca nos encontramos antes, 
contudo no processo heurístico faz um papel semelhante ao da caneta perdida, ou ao nome 
esquecido mas que nós sabemos muito bem. Estamos á sua procura, como se estivesse lá, 
pré-existente. Os problemas dados aos estudantes naturalmente são sabidos ter uma 
solução; mas a opinião de que existe uma solução escondida que se pode encontrar é 
essencial tanto no imaginar como construir a solução de um problema ainda não resolvido. 
Determina também a maneira em que “o pensamento feliz” eventualmente se apresenta 
como algo satisfatório por inerência. Não é uma ideia entre as muitas ideias ponderadas 
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durante o lazer, mas sim uma ideia que carrega convicção desde o início. Veremos já 
adiante que esta é uma consequência necessária do modo como um esforço heurístico evoca 
a sua própria consumação. Passarei agora para uma análise mais profunda deste processo. 
Um problema é um desejo intelectual (uma “quase-necessidade” na terminologia do K. 
Lewin) e, como cada desejo, postula a existência de algo que o pode satisfazer; no caso de 
um problema é a sua solução. Porque todo o desejo estimula a imaginação para habitar nos 
meios de o satisfazer, e por sua vez se agita pelo jogo de imaginação que promoveu, também 
igualmente quando nos interessamos por um problema começamos a especular sobre a sua 
possível solução, e ao faze-lo ainda nos envolvemos e absorvemos com o problema. 
A obsessão com um problema é de facto a principal mola de todo o poder inventivo. 
Perguntado pelos seus alunos, em jeito de brincadeira, sobre o que fazer para se 
transformar “num Pavlov”, o mestre terá respondido com toda a seriedade: “Levantar-se de 
manhã com o problema á sua frente. Pequeno almoço com ele. Ir ao laboratório com ele. 
Comer o almoço com ele. Mantê-lo á sua frente antes de jantar. Ir para a cama com ele na 
mente. Sonhar com ele.” [8]. É a preocupação ininterrupta com um problema que dá ao 
génio a sua proverbial capacidade para assumir dores infinitas. E a intensidade da nossa 
preocupação com um problema gera igualmente nosso poder para reorganizar com sucesso 
os nossos pensamentos, quer durante as horas de procura, como mais tarde, durante um 
período de descanso [9]. 
Mas que é o objecto desta intensa preocupação? Podemos nós concentrar a nossa atenção em 
algo que não sabemos? Contudo isso é precisamente o que nos dize, para fazer: “Olhar para 
o desconhecido!” diz Polya, “Olhar para o objectivo. Recordar o seu alvo. Não perder de vista 
o que é preciso. Manter na mente aquilo para que se está a trabalhar. Olhar para o 
desconhecido. Olhar para a conclusão.” [10]. Nenhum conselho podia ser mais enfático. 
O aparente paradoxo é resolvido pelo facto de, apesar de nunca se ter antes encontrado a 
solução, temos uma concepção dela, no mesmo sentido em que temos uma concepção de um 
nome esquecido. Ao dirigir a nossa atenção num foco em que estamos subsidiariamente 
cientes de todos os particulares que nos recordam do nome esquecido, estamos a formar 
uma concepção ou ideia dele; e do mesmo modo, ao fixar a nossa atenção num foco em que 
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estamos subsidiariamente cientes dos dados que determinam a solução, formamos uma 
concepção dessa solução. A advertência para olhar o desconhecido significa na realidade que 
devemos olhar para os dados conhecidos, não por si, mas sim como indícios para o 
desconhecido; como apontadores para tal e para partes dele. Devemos fazer todos os 
esforços para sentir o caminho para uma compreensão da maneira como esses particulares 
conhecidos se agrupam entre si e com o desconhecido. Assim certificamo-nos de que o 
desconhecido está realmente lá, essencialmente determinado por aquilo que é conhecido 
acerca dele, e capaz de satisfazer todas as demandas feitas sobre ele pelo problema. 
Todas nossas concepções têm poderes heurísticos; estão sempre prontas para identificar 
novas instancias da experiência, modificando-se a si próprias para as incluir. A prática das 
habilidades é do mesmo modo inventivo; ao concentrar a nossa finalidade na realização do 
sucesso, estamos a evocar novas funções em nós. Um problema partilha de ambos estes 
tipos de esforços. É a concepção de algo sobre o qual nos estamos a esforçar. É um desejo 
intelectual para cruzar para o outro lado de um hiato lógico. outro lado em que reside o 
desconhecido, completamente marcado pela nossa concepção dele, embora até agora nunca 
visto por si. 
A busca de uma solução consiste em olhar á volta com esta finalidade em mente, o que 
fazemos executando duas operações que devem ser sempre tentadas em conjunto. 
Nós devemos (i) enunciar o problema com símbolos apropriados e reorganizar 
continuamente a sua representação com o propósito de elucidar alguns novos aspectos 
sugestivos, e simultaneamente (ii) vasculhar a nossa memória para qualquer problema 
similar cuja solução é conhecida. A amplitude destas duas operações será geralmente 
limitado pela facilidade técnica do estudante para transformar de formas diferentes os 
dados fornecidos, e pela gama de teoremas pertinentes com que está familiarizado. Mas o 
seu sucesso dependerá no limite da sua capacidade para detectar a presença de relações 
lógicas ainda não reveladas entre as condições do problema, os teoremas que lhe são 
conhecidos, e a solução desconhecida que procura. Não fará qualquer progresso a menos que 
seja guiado por um sentido confiante na crescente proximidade à solução. As conjecturas 
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feitas á sorte, mesmo que seguindo as melhores regras da heurística, seriam ineptas e 
totalmente infrutíferas. 
O processo de resolução de um problema matemático continua portanto a depender, em 
cada fase do processo, da mesma habilidade em antecipar uma potencialidade escondida 
que permita o estudante ver em primeiro lugar um problema e depois começar a resolve-lo. 
Polya comparou uma descoberta matemática consistindo numa cadeia completa de etapas 
consecutivas com um pórtico onde a estabilidade de cada pedra depende da presença de 
outra, e assinala o paradoxo que as pedras de facto são de facto colocadas uma de cada vez. 
Uma vez mais, o paradoxo é resolvido pelo facto de que cada etapa sucessiva da solução 
incompleta é suportada pela antecipação heurística que originalmente evocou a sua 
invenção: pelo sentimento de que a sua emergência reduziu o hiato lógica do problema. 
O sentido crescente da aproximação à solução de um problema pode ser sentido quando 
procuramos um nome esquecido. Todos conhecemos o sentido emocionante da proximidade 
crescente à palavra em falta, que podemos exprimir com confiança dizendo: “Recordar-me-ei 
dentro de um momento” e, talvez mais tarde, “está na ponta da língua”. A expectativa 
expressa por tais palavras é habitualmente confirmada pelo evento. Eu acredito que 
devemos do mesmo modo reconhecer a nossa capacidade para sentir a acessibilidade de 
uma inferência escondida nas premissas dadas ,e inventar transformações das premissas 
que aumentam a acessibilidade da inferência escondida. Devemos reconhecer que este 
conhecimento antecipado orienta as nossas suposições no sentido correcto, de modo que a 
sua probabilidade de bater no alvo, que de outra maneira seria zero, se torna tão elevada 
que podemos definitivamente confiar nele, simplesmente com base na inteligência de um 
estudante: ou para desempenhos mais elevados, com base nos dons especiais possuídos pelo 
matemático profissional. 
O sentimento que o hiato lógico que nos separa da solução de um problema foi reduzida 
significa que menos trabalho deve permanecer para ser feito. Pode  igualmente significar 
que o resto da solução será comparativamente fácil, ou que se pode apresentar sem esforço 
adicional da nossa parte, após um período de descanso. O facto de que nossos esforços 
intelectuais fazem progressos eficazes durante um período de incubação, sem nenhum 



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

 

 

»«wp 89 (2009) 
 15 

esforço da nossa parte, está de acordo com o carácter latente de todo o conhecimento. Tal 
como nós conhecemos continuamente muitas coisas sem nem sempre pensar nelas, também  
naturalmente desejamos ou tememos todo o tipo de coisas sem nem sempre pensar delas. 
Sabemos como a definição de uma finalidade pode mais tarde resultar em acção automática, 
tal como quando vamos para a cama resolvidos a acordar a uma determinada hora. As 
sugestões post-hipnóticas podem despertar processos latentes que resultam 
compulsivamente após um número de horas deo desempenho solicitado ao sujeito [11]. 
Zeigarnik mostrou que as tarefas inacabados continuam do mesmo modo a preocupar-nos 
inconscientemente; a sua memória persiste mesmo depois das tarefas terminadas terem 
sido esquecidas [12]. O facto que a tensão criada pela tarefa inacabado continua a fazer 
progressos com vista á sua realização, é mostrado pela experiência bem conhecida dos 
desportistas que um período de descanso a seguir a um período do treino intensivo produz 
uma melhoria da competência. O sucesso espontâneo da procura de um nome esquecido, ou 
da a solução de um problema, após um período de descanso ou repouso, está na mesma 
linha desta experiência. 
Estes antecedentes explicam igualmente a maneira como o sucesso final da resolução de um 
problema se apresenta de repente. Para cada etapa, espontânea ou constrangida, que nos 
aproxima da solução, aumenta a nossa premonição da sua proximidade, e gera um esforço 
mais concentrado para conseguir um hiato lógico mais reduzido. O último estágio da 
solução pode ser frequentemente conseguido numa forma de auto aceleração, e a descoberta 
final pode cair em cima de nós num flash. 
Disse que nossas ânsias heurísticas implicam, tal como os nossos apetites corporais, a 
existência de algo com as propriedades necessárias para nos satisfazer, e que as intimações 
que guiam o nosso esforço expressam essa crença. Mas a satisfação da nossa ânsia não tem 
neste caso existência corporal; não é um objecto escondido, mas uma ideia ainda não 
concebida. 
Esperamos que esta ideia nos vá aparecendo á medida que trabalhamos no problema, seja 
de uma vez, ou bocado a bocado; e só se acreditamos que essa solução existe é que a 
podemos procurar apaixonadamente e evocar de nós próprios as etapas heurísticas para a 
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sua descoberta. Por isso á medida que emerge em resposta a nossa busca por algo que nós 
acreditamos estar lá, a descoberta, ou a suposta descoberta, vir-nos-á sempre com a 
convicção de ser verdadeira. Chega acreditada adiantadamente pela ânsia heurística que a 
evocou. 
Os reptos mais audazes de originalidade estão ainda sujeitos a esta lei: devem ser 
executados na suposição que nada originam, mas que apenas revelam o que lá está. O seu 
triunfo confirma esta suposição, porque o que foi encontrado traz consigo a marca da 
realidade, ao estar grávido com implicações contudo imprevisíveis. A heurística 
matemática, visando a reorganização conceptual sem referência a nova experiência, 
exemplifica uma vez mais e pelo seus próprios termos que um esforço intelectual envolve a 
convicção de antecipar a realidade. Ilustra também como esta convicção é confirmada pela 
eventual solução, que “resolve” precisamente porque reivindica com sucesso a revelação de 
um aspecto da realidade. 
E podemos ver outra vez, finalmente, que todo este processo de descoberta e de confirmação 
confia afinal no nosso próprio acreditar na nossa própria visão da realidade. 
Para começar a trabalhar num problema matemático, pegamos no lápis e no papel, e 
durante todo o estádio de preparação tentamos ideias no papel, em termos de operações 
simbólicas. Se isso não conduz em linha recta ao sucesso, podemos ter que repensar tudo 
outra vez, e poderemos talvez muito mais tarde ver a revelação inesperada da solução num 
momento de iluminação. Na realidade, e no entanto, tal flash do triunfo geralmente não 
oferece qualquer solução, mas apenas prevê uma solução, que ainda tem que ser testada. 
Na verificação ou na elaboração da solução nós devemos, por consequência e uma vez mais, 
confiar em operações simbólicas explícitas. Assim tanto as primeiras etapas activas 
empreendidas para resolver um problema, como o granjear final da solução, confiam em 
cálculos e noutras operações simbólicas, enquanto que o acto mais informal pelo qual o 
hiato lógica é ultrapassado fica entre estes dois procedimentos formais. Entretanto, os 
poderes intuitivos do investigador são sempre dominantes e decisivos. Os bons matemáticos 
são geralmente capazes de realizar computações rápida e correctamente, porque a menos 
que dominem esta técnica correm o risco de tornar o seu engenho ineficaz; mas o seu 
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verdadeiro engenho está em produzir ideias. Hadamard diz que fazia mais erros nos 
cálculos do que os seus alunos, mas que os descobria mais rapidamente porque o resultado 
não parecia correcto; é quase como se pelos seus cálculos estivesse meramente a extrair um 
retrato de suas conclusões conceptuais prefiguradas [13].  Gauss é muito citado como tendo 
dito: “Eu tenho comigo as minhas soluções há muito tempo, mas ainda não sei como lá vou 
chegar.” Embora a citação pode ser duvidosa, está bem feita [14]. Uma situação deste tipo 
certamente prevalece sempre que descobrimos aquilo que acreditamos ser a solução de um 
problema. Nesse momento temos a visão de uma solução que parece correcta e por isso 
estamos confiantes que se provará como correcta [15]. 
A forma como o matemático trabalha a sua via para a descoberta, deslocando a sua 
confiança da intuição para a computação e depois para trás, novamente da computação para 
a intuição, enquanto nunca liberta a sua pressão sobre qualquer um dos dois, representa na 
miniatura toda a gama de operações pelas quais a articulação disciplina e expande os 
poderes de raciocínio do homem. Esta alternância é assimétrica, porque uma etapa formal 
apenas pode ser válida pela nossa confirmação tácito. Para além disso, um formalismo 
simbólico não é em si mesmo mais do que uma incorporação dos nossos poderes não formais 
anteriores; é um instrumento cuidadosamente trabalhado pelo nosso ser não articulado com 
a finalidade de poder confiar nele como nosso guia externo. A interpretação de termos 
primitivos e de axiomas é predominantemente não articulada, assim como é o processo da 
sua expansão e re-interpretação, que está na base do progresso da matemática. Uma prova 
formal não prova nada até que induza a convicção tácita que lhe dá força. Assim a 
alternância entre o intuitivo e o formal depende de afirmações tácitas tanto no início como 
no fim de cada cadeia de raciocínio formal. 
Isto traz-nos de volta à tensão intencional que compartilhamos com os animais, como a raiz 
primordial da resolução de problemas a todos os níveis. Mas o enraizamento dos nossos 
poderes articulados mais elevados no inarticulado tem grandes e profundas implicações. Se 
é sempre o inarticulado que tem a última palavra, indizível mas no entanto decisiva, então 
a correspondente reforma de todo a concepção não só da resolução de problemas, mas da 
própria verdade, é absolutamente inevitável. O ideal de uma verdade impessoal e 
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independente tem que ser abreviado para admitir o carácter inerentemente pessoal do acto 
por que a verdade é declarada. A inquirição precedente sobre a resolução de problemas é 
parte de tal esforço. 
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Notas: 
 
Recebido 12. xii. 55 
 
[1] Guthrie e Horton colocaram um gato numa gaiola em que um pequeno pólo colocado no 
meio do soalho actuava como o mecanismo de libertação. Os gatos que acidentalmente 
tinham tocado no polo, e que por consequência se encontraram livres, fizeram rapidamente 
a conexão, e continuaram a repetir a sua libertação de uma maneira exactamente 
estereotipada. A situação em que o gato foi colocado não lhe oferecia qualquer problema 
inteligível, e a solução, encontrada acidentalmente, não mostra qualquer compreensão clara 
do mecanismo de liberação; o papel da inteligência em todo o foi insignificante. (Cf. E. 
Hilgard, Theories of Learning, New York, 1948, P. 68.) 
(2) “A grande impressão no visitante (escreve Kohler) aconteceu quando o Sultão fez uma 
pausa, coçando a cabeça calmamente e não movendo senão os seus olhos, e muito 
ligeiramente a cabeça, escurtinando a situação em torno dele com todo o detalhe”, The 
Mentality of Apes, Londres, 1927, P. 200. 
(3) G. Wallas, The Art of Thought, Londres, Pp. 40 sqq. 
(4) Um macaco que durante algum tempo procurou por uma ferramenta para o ajudar a 
chegar a um grupo das bananas que se encontram fora de sua gaiola, e que fez várias 
tentativas infrutíferas neste sentido - tal como a tentativa de partir uma placa de uma 
caixa de madeira, ou como acenar no sentido do prémio com uma haste da palha - 
aparentemente abandonou e desistiu completamente da tarefa. Continuou a jogar com um 
de seus companheiros durante cerca de 10 minutos, sem nunca se voltar uma única vez 
para as bananas fora da gaiola. Então subitamente um grito próximo desviou a sua atenção 
do jogo, e aconteceu os seus olhos darem com uma vara presa ao telhado da gaiola, e 
imediatamente procurou obter a vara, dando vários saltos até a conseguir obter, e 
finalmente atingiu as bananas com a sua ajuda. Podemos considerar que isto mostra que, 
mesmo quando ocupado de outra maneira, o animal mantinha vivo o seu problema “na 
parte traseira da sua mente”, mantendo o pronto para identificar e usar os instrumentos 
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para a sua solução, quando aconteceu encontrá-los no seu campo de visão. Kohler, op. cit., 
P. 184. 
 (5) R. M. Yerkes, 'The Intelligence of Earthworms ',Jour. Anim. Behav., 1912, 2, 332-352 ; 
cf. N. R. F. Maier and T. Schneirla, Principles of Animal Psychology, New York and London, 
1935, pp. 98-101. 
(6) G. Polya, How to Solve it, Princeton, 1945, and Mathematics and Plausible Reasoning, 
Vols. 1 e 2, Londres, 1954.  Vários psicologos têm contribuido com observações penetrantes 
sobre a esolução de problemas, em especial Duncker e Wertheimer 
(7) A M. Turing (Science News, 1954, 31) calculou o número de arranjos que teriam que ser 
examinados no processo de resolver sistematicamente uma forma muito comum do enigma 
que consiste que desliza quadrados de modo a serem rearranjados numa 
maneira particular. O número é 20.922.789.888.000. Trabalhando continuamente o dia e a 
noite e inspeccionando uma posição por minuto, o processo demoraria 4 milhão de anos. 
(8) J. R. Baker, Science and the Planned State, London, 1945, p. 55 
(9) “Só tais problemas voltam melhorados depois de um descanso, problemas cuja solução 
desejamos apaixonadamente, e para os quais nós trabalhamos com grande tensão” escrevia 
Polya (op. cit. P. 172) 
(10) ibid., P. 112. 
(11) Cf. N. Ach, 'Determining Tendencies; Awareness', in D. Rappaport, Organisation and 
Pathology of Thought, New York, 1951, pp. 16 sqq. 
(12) W. D. Effis, A Source Book of Gestalt Psychology, New York, 1938, pp. 300-314. 
(13) J. Hadamard, The Psychology of Invention in the Mathematical Field, Princeton, 1945, 
p. 49 
(14) Agnes Arber, The Mind and the Eye, Cambridge, 1954, p. 47 
(15) Arquimedes descreve no seu Método um processo mecânico de demonstração 
geométrica que traz com ele a convicção, embora considera os seus resultados como exigindo 
ainda a prova, que ele fornece a sguir. B.L. Van der Waerden, Science Awakening , 
Groningen, 1954, P. 215. 
 


