
Objetividade e subjetividade
na constru~ao do conhecimento

Objetividade e subjetividade sao palavras
plenos de conota!;oes, positivas no primeiro caso, em
geral, negativas, no segundo. Quantas vezes ouvimos.
com referencia a situa!;oes que envolvem avalia!;oes, 0

veredicto "isto e muito subjetivo", como se tal
c1assifica!;ao diminuisse a relevQncia do que se afirma?
Por outro lado, quantas vezes nos referimos a
necessidade de a Educa!;ao visar d constitui!;ao do
sUjeito, do agente consciente, do ator/autor? Como
coodunor, entoo, esse elogio da constru!;oo da
identidade pessool, plena de elementos emocionais e
afetivos, com uma freqUentemente expllcita
deprecia!;oo da subjetividade? Quantas vezes usamos
a palavra "sujeito" sem atentar minimamente para
essa ambigWdade radical que ela apresenta - afinal,
objetivamente, 0 sujeito e 0 senhor da a!;ao ou 0 que
se submete a ela?

Especialmente no que se refere d constru!;ao
do conhecimento, 0 embate
objetividade/subjetividade realiza-se com muito
vigor, constituindo uma questao aberta, ainda que a
perspectiva da objetividade seja amplamente
hegemonica. De fato, no cenario da cultura ocidental,
a expectativa dominante e a da objetividade do
conhecimento, mesmo que nao seja muito claro 0 que
isto signifique, e um referendal bOsico para tal
posicionamento e a obra de Karl Popper, muito
particularmente 0 livro Conhecimento Objetivo (197::?).
o ponto de partida para tal cenario e a nega~oo da
possibilidade de uma considera~oo seria da
subjetividade:

o conhecimento passufdo par a/gum sujeito
conhecedor chamarei 'conhecimento subjetivo "
apesar do· fato de que simplesmente nilo existe
conhecimento subjetivo puro, au genufno, au nilo
adulterado (Popper, 1975, p.77).

Segundo Popper, 0 verdadeiro conhecimento
somente pede existir fora das mentes das pessoas; e
o
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conhecimento objetivo, au conhecimento no
sentldo objetivo, que consiste no conteudo IOgico de
nossas teorias. conjecturas, suposi~oes (idem. Ibidem).

Para Popper. nem 0 mundo fisico nem 0 mundo
de nossas perce~Oes conscientes, de nossas
sensa~oes e intui~oes subjetivas, podem servir de
base a um conhecimento objetivo. A subjetividade
eivaria a constru~oo do conhecimento, que somente
poderia ser conficivel no medida em que se
objetivasse. tornondo-seindependente do sujeito
conhecedor e consubstanciando-se em teorlas em
sentido l6gico. Os aspectos psicol6gicos relacionados
com a constru!;oo de tais teorias nao seriam, em sua
visao, passiveis de um estudo verdadeiramente
cientifico. Em SUGS palavras,

A questiIo de saber como uma ideia nova
ocorre ao homem - trate-se de um tema musical, de
um conflito dramtftico au de uma teoria cientffica -
pode revestir-se de grande interesse para a psicologia
empfrica, mas nilo interessa a analise Idgica do
conhecimento cientffico (Popper, 1975b, p.31)

Em outra dire!;oo caminha Michael Potanyi,
para quem a participa~ao pessool do conhecedor e
fundamental em todas as etapas do ato de conhecer.
Em Personal Knowledge, um texto pleno de ideias
originais, capazes de fundar uma nova epistemologia
(publicado em 1958 e nunca traduzido para 0

portugues), Polanyi afirma que 0 prop6sito de seu livro

e mostrar que a completa objetividade que e
usualmente atribufda as ciencias exatas nilo passa de
um erro, e e, de fato, um falso Ideal (PolanYI;1969,
p.18).

Em lugar de tal expectativa falsa, oferece uma
nova perspectiva, onde as percep~Oes sensoria is
deixam de ser uma armadilha para 0 intelecto e se
transformam no primeiro passo do processo de
constru~oo do conhecimento. Em vez de



desinteressar-se do papel da Psicologia em tal
processo, Polanyi valoriza, em sintonia com a
perspectiva junguiano, todo 0 espectro de fun<;oes
psiquicas - 0 eixo pensamento/sentimento, das
chamadas "fun<;oes judicativas"; e 0 eixo
sensa<;ao/intui<;ao, das fun<;oes ditas "perceptivas" -
incorporando insights bastante inspiradores, baseados
no Psicologia da Gestalt. Assim como Jung aponta 0

desequilibrio no forma<;ao pessoal, que ocorreria em
decorrencia de uma supervaloriza<;ao de duas das
quatro fun<;oes - 0 pensamento e a sensa<;ao, em
detrimento de uma considera<;ao seria do sentimento
e da intui<;ao, Polanyi busca reequilibrar 0 eixo
anciHse/sintese, no qual a perspectiva analitica e
amplamente hegemonica, na organiza<;ao escolar.

Curiosamente, mesmo enfatizando 0 papel do
sujeito e denominando seu livro de "Conhecimento
Pessoal", Polanyi recha<;a 0 rotulo de "subjetivo" para
o conhecimento construido segundo seu ponto de vista,
reivindicando que a participa<;ao pessoal do sujeito
conhecedor nao signifiea

___ nem LImacompreensiio arbitraria, nem LImaexperiencia
passiva (idem, Ibidem, p. viI).

Pode-se depreender dai que 0 que Polanyi
recha<;anao e propriamente a ideia de subje!.!Yi.9ad~e,

~.-!!.I!'._a da arbitrariedade e da passividade como
ingredientes do processo cognitivo. Nem de longe, no
entanto, -enfrentorCi-discussao-'sobre a legitimidade
de um conhecimento subjetivo significa admitir a
imanencia de tais caracteristicas.

Por outro tado, Polanyi pretende que 0

conhecimento tal como ele 0 concebe seria

objetivo no sentido do estabelecimento de
contato com LImaparte escondida da realidade; Llm
contato qLlee defintdo como a condi~iio para antecipar
LImagama Indeterminada de implica~iJes verdadeiras
ainda rifo conhecidas. Parece razodvel descrever esta
fLlsiio do pe5sool com 0 objetivo como Conhecimento
Pessool (PolanYI;1969, p.vlil).

Ocorre, no entanto, que as teorias cientifieas,
que segundo Popper constituem a verdadeira
objetiva<;ao do conhecimento, nao caem do ceu nem
brotam do chao, sendo produzidas por seres humanos,
com todas as caracteristicas pessoais, emocionais,
pSieol6gicas, numa- ~ki"vra-,s~bjiti~~s "~i~;u~i;;-
conhecedor: . o·-fc:ito·dese-~bd;ZQ;:d~--~~iisar
cientifieamente tais mecanismos de cria<;ao cientifica
nao significa que eles nao existam, e diz muito mais
sobre as inten<;iles e delimita<;oes de quem toma tal
decisao do que sobre 0 conhecimento em si.
Certamente, portanto, a objetividade popperiana nao
significa 0 fim do sujeito cognoscente.
Simetricamente, a pessoalidade polanyiana, em suas
proprias palavras, supra-referidas, nao pode ser

associada a uma rejei<;ao in limine de toda ideia de
objetividade.

Configura-se, entao, um interessante
emaranhado de questoes referentes a polariza<;Cio
objetivo/subjetivo. Naturalmente, nao se tratam de
questoes novas: algumas de suas raizes mais fundas
podem ser situadas em confrontos teoricos ocorridos
muitos seculos antes, como 0 que se deu entre 0

racionalismo cartesiano, fundado no cogito, ergo SLIm,
e 0 pensamento de Pascal, para quem "0 cora<;ao tem
razoes que a propria razao desconhece".

De modo geral. no entanto, a amplitude do
espectro Popper-Polanyi e um espa<;o de trabalho
fundamental para quem quer que se debruce sabre 0

tema, e sera objeto das considera<;oes a seguir.

Algumas das ideias gerais sobre 0 par
objetivismo/subjetivismo, que impregnam cora<;oes e
mentes tanto do homem comum quanto do cientista,
Sao relacionadas a seguir:

- Para 0 objetivismo, 0 mundo e constituido de
objetos que tem propriedades independentes
de qualquer pessoa que possa vir a
experimenta-Ias: para 0 subjetivismo, as coisas
mais importantes da vida sao nossas
sentimentos, a sensibilidade estetica, os
valores eticos, que sao puramente subjetivos;
- 0 objetivismo e associado diretamente com
a ciencia, com a verdade como correspondencia
com os fatos, com ideais de precisao e justi<;a
absoluta, enquanto 0 subjetivismo e associado
a arte, a intui¢o, a imagina<;ao, a verdades
relativas, ou dependentes de percep<;oes mais
elevadas:
- Objetividade e sinonimo de racionalidade, de
argumenta<;ao logica, de coerencia;
subjetividade significa irracionalidade, perda
de controle das emo<;oes, arbitrariedade,
incerteza;
- A subjetividade freqUentemente e injusta
porque e parcial, representa um ponto de vista
pessoal; por outro lado, a objetividade pode
ser perigosa porque, abstraindo as
peculiaridades da experiencia pessoal em
busco do conforto da universalidade, pode
tornar-se inumana;
- Para 0 objetivismo, a linguagem expressa
conceitos e categorias por meio dos quais
pensamos, os significados precisam ser
c1aramente definidos, como condi<;aopara uma
descri<;ao e uma explica¢o adequada da
realidade; para 0 subjetivismo, a imagina<;ao,a
interpreta<;ao e Q compreensao pessoal tarnam
os significados permanentemente
•esfuma<;ados" , com contornos nao bem



definidos, 0 que serio um elemento
verdadeiramente constitutivo do modo de ser
do ser humano.

Ocorre que a nitidez em tais
caracteriza!;oes esta bem longe de ser consensual. A
uns, Descartes pode parecer 0 maximo do
objetividade, com sua duvida met6dica, sua
decompoSi!;aosistematica, sua enumera!;ao exaustiva,
seu encadeamento logicamente perfeito; a outros, no
entanto, pode sugerir 0 maximo do subjetivismo, 00

fundar a existencia humana no 'penso, logo, existo".
De modo analogo, se 0 behaviorismo pode ser
associado 00 ideal supremo do objetividade, 00

pretender basear-se apenos em objetiva!;oes das
sensa!;Oes,ele acaba por servir de instrumento para
instalar a subjetividade no terreno do ciencia
psicol6gica.

E importante mencionor, no entanto, que a
pratica cientifica parece passar 00 largo de tais
ambigUidades, nao dependendo de uma defini!;ao nitida
de uma das perspectivas para produzir seus
resultados, do mesmo modo que um cientista nao
depende de uma teoria sobre a origem do Universo
para realizar suas pesquisas. Niels Bohr, por exemplo,
um verdadeiro criador em sua area de atua!;ao, era um
pensador humanista, sinceramente interessado nos
consequencias das descobertas - ou inven!;oes -
objetivas para 0 destino do humanidade, nao
alimentando qualquer ilusao de uma ciencia "neutra",
mas mantendo a expectatica de que

Todo cientista confronta-se constantemente
com 0 problema da descricao objetiva da experienckJ,
expressao que usamos para uma comunicacao
inambfqua. (Bohr, 1995, p. 85; grifos nossos)

Em busca de uma visao sintetica, vamos entrar
mais diretamente no aoolise do espectro
objetividade/subjetividade no constru!;ao do
conhecimento, procurando caracterizar mais
explicitamente as concep!;oes de Popper e de Polanyi
referentes 00 tema.

A epistemologia cartesiano e, para Popper, a
explicita!;ao maxima de uma teoria do conhecimento
subjetivo, no medida em que 0 conhecer serio uma
atividade que pressupoe a existencia de um sujeito
conhecedar. Para fundar uma epistemologia sem um
sujeito conhecedor, elabora uma teoria do
conhecimento tendo como suporte tres mundos:

- 0 mundo 1 serio 0 mundo fisico, formado
pelos objetos cuja existencia independe de
qualquer sujeito conhecedor;

- 0 mundo 2 teria como conteudo nossas
percep!;Oes sensoriais dos objetos do mundo
1, nossas experiencias conscientes
relacionadas com tais objetos;

- 0 mundo 3 serio formado pelas teorias,
pelos conteudos 16gicos de livros, de
bibliotecas, de arquivos de computadores, de
elabora!;oes te6ricas corroboradas pela
experiencia ~~ m~<:!.o._:'.~e.2.

Para Popper, 0 conhecimento baseado nos
percep!;oes sensoriais, associado 00 mundo 2, e
subjetivo, e nem mesmo merece ser chamado de
conhecimento; todo ele serio absolutamente
dependente do mundo 3, uma vez que toda observa!;ao ;
e inevitavelmente guiada por uma teoria. De modo
radical, Popper pretende mesmo que Platao teria sido
o verdadeiro descobridor desse mundo 3, com a unica
ressalva de que 0 mundo platonico das ideias era
imutavel, divino, perenemente verdadeiro, enquanto
que 0 mundo popperiano das teorias esta em
permanente estado de alerta, sobrevivendo a custa de
corrobora!;oes sistematicas, mas correndo 0 risco
permanente de ser refutado, de ser sobrepujado pelo
advento de teorias mais consentoneas a

.~~riment~!;oes contestadoras nos mundos 1 e 2.
Nao obstante tal fato, Popper argumenta

quanta a relativa independencia do mundo 3,
pretendendo que teorias sao formuladas, ou
descobertas em sentido platonico, no universe das
ideias, de modo aoologo aos que foram utilizados nos
descobertas geogrQficas nos mundos 1 e 2, no epoca
das grandes novega!;oes mariti mas: assim como as
terras americanas pre-existiam relativamente as
concep!;oes sobre elas, as teorias tambem pre-
existiriam, esperando pelo momento/contexto
adequado para aflorar nos mentes dos cientistas.

Para caracterizar a relativa independencia
do mundo 3, Popper propoe duas "experiencias de
pensamento" (Popper, 1975, p.109) :

Experiencia 1
Todas as maquinas e equipamentos foram

destrufdos, hem como todo nosso aprendizado
subjetivo, incluindo nosso conhecimento subjetivo de
maquinas e equipamentos e de como usa-Ios. Mas
sobrevivem bibliotecas e nossa capacidade de
aprender com elas. Claramente, depois de muito
sofrimento, nosso mundo pode continuar a andar.

Experiencia 2
Como antes, maquinas e equipamentos sao

destrufdos, hem como nosso aprendizado subjetivo,
incluindo nosso conhecimento subjetivo de maquinas e
equipamentos e de como usa-Ios. Mas, desta vez, todas
as bibliotecas tambem foram destrufdas, de modo que
nossa capacldade para aprender com os livros tornou-
se inutil.



Naturalmente, pressuposta a hecatombe
supra-referida, poder-se-ia conjeturar sobre a
possibilidade da reinvern;ao da roda por caminhos
novos, que naG representem a mera repetic;ao do
roteiro realizado quando de sua invenC;aoinicial, mas
Popper conclui de modo ate certo ponto
desconcertante que

no segundo caso, niio havercf reaparecimento
de nossa civllizar;iiopor muitos mtlenios (idem, Ibidem,
p.ll0).

E assim, pretende ter argumentado de modo
definitivo sobre a relativa independencia do mundo 3.

Como ja foi dito anteriormente, outra e a
perspectiva de Polanyi ao abordar a mesma questao.
Sua abordagem do problema da construc;ao do
conhecimento e emblemcitica:

Reconslderarei 0 conhecimento humano tendo como
ponto de partida 0 fato de que nos podemos conhecer
mais do que nos podemos dizer (PolanY/~1966, p.4).

Esvaem-se ai todas as tentativas de limitar 0

conhecimento ao ambito da objetivaC;ao em teorias
explicitas. A maior parte do que conhecemos subjaz ao
que efetivamente conseguimos explicitar; ainda que
desempenhe um papel fundamental na parca
objetivaC;ao que conseguimos, nosso conhecimento e
preponderantemente tcicito. Nao se trata de um
"defeito de fabricac;ao": e 0 modo pelo qual
naturalmente conhecemos. Um exemplo revelador da
perspectiva de Polanyi e 0 modo como
conhecemos/reconhecemos uma pessoa:

Nos conhecemos 0 rosto de uma pessoa, e
podemos reconhece-Ia entre mil, entre um milhiio de
pessoas. Ainda assim, nos 000 sabemos dizer como nos
reconhecemos tal rosto. A maior parte deste
conhecimento 000 pode ser traduzida em palavras
(Idem, ibidem, p.4).

Uma imagem que pode sugerir 0 modo como
Polanyi concebe 0 conhecimento e a de um iceberg:
aquilo que conhecemas e conseguimos explicitar em
palavras, articular em teorias, compOe a ponto visivel
do iceberg; todo 0 imenso corpo imerso, no entanto,
constitui conhecimento legitimo, mesmo Sem qualquer
realizac;ao verbal.

As disciplinas esco lares , por exemplo,
tratam das teorias cientificas, e sac do ordem do
explicito. Toda disciplina tem um pr09rama (que,
etimologicamente, significa: aqUilo que foi escrito
antes). Mas 0 aprendizado se da muito alem dos
conteudos disciplinares. Tacitamente, todo professor
ensina muito mais do que tenciona, e todo aluno

aprende muito mais do que foi tratado nas aulas das
diversas disciplinas.

Particularmente no que se refere aos
valores, por exemplo, 0 popel dos momentos de
explicitac;ao e muito discreto, quando comparado com
o da assimilac;ao tacita, decorrente da vivencia
efetiva, da cultura e da pratica dos mesmos. Aulas
explicitas sobre valores, quando noo sac associadas a
uma pratica consentanea, esmaecem todo 0 beneficio
conceitual e favorecem a consolidaC;aode cinismos de
diferentes matizes.

Naturalmente, uma concepc;oo de
conhecimento como a de Polanyi, que enfrenta a
realidade da existencia de um sujeito conhecedor, e a
relevoncia de suas percepc;oes sensoriais, pressupoe a
importancia do papel da psicologia na construc;ao do
conhecimento. Para Polanyi,

a percepr;iio e uma instiincia do conhecimento
Mcito. (1983, p.15).

Assim, somente elucidando 0 modo como se
desenvolvem os processos perceptivos poder-se-ia
compreender 0 modo como 0 conhecimento se
constroi. Noo reservar a tais processos um lugar de
destaque no territorio epistemologico significa
abdicar do enfrentamento de algumas questoes
verdadeiramente cruciais na caracterizac;ao do modo
de ser do ser humano.

Em razao dessa valorizac;ao da percepC;ao
como primeiro momenta do processo cognitivo, Polanyi
poderia ter buscado elementos para fundamentar seus
pontos de vista na psicologia junguiana, que
caracteriza 0 par sensac;oo/intuiC;ao como um eixo too
fundamental para a formac;oo pessoal quanta 0 e 0 eixo
pensamento/sentimento; como ja se registrou
anteriormente, no entanto, e no Gestalt que ele
deposita suas expectativas de uma maior compreensao
de tal processo.

Se conhecemos, como pretendia Polanyi,
muito mais do que podemos explicitar, e porque
percebemos muito mais do que 0 fazemos
conscientemente. Ao fixar nossa atern;oo em um ponto
focal, registramas explicitamente um grande numero
de observac;oes diretamente relacionadas, mas
percebemos simultaneamente uma enorme gama de
registros de que nOo temos consciencia analitica. As
imagens que compomos sempre apresentam uma
pequena regioo nitida e outra muito maior,
esfumac;ada, que compoe com a primeira uma visao
unica, integrada, que nOo se deixa equacionar pelo
esquematismo aoolitico. Se, no entanto, buscando
clarear a regioo esfumac;ada, transformamos a mesma
em nosso ponto focal. imediatamente, 0 que era nitido
torna-se esfumac;ado, evidenciando 0 fato de que toda
visao, toda perspectiva e sempre pessoal, de que noo
se pode prestar a atenc;oo simultaneamente em tudo 0

que se inclui em nosso campo visual, de que toda



observat;ao e mediada por interesses pessaais e
decorre de escolhas, de opl;Oes a priori, ainda que
estas sejam realizadas tacitamente, ou mesmo
inconscientemente.

Como se sabe, Polanyi distingue uma
percept;ao tacita de uma percept;ao inconsciente, em
decorrencia das funt;oes que desempenham: a
percept;ao subsidiaria associada ao conhecimento
tacito pode ter variados graus de consciencia,
funcionando como indicio, como pista para a
identificat;ao do objeto que se encontra no foco de
nossa aten~ao. Na escala em que estamos examinando
a questao, tais distint;oes tornam-se praticamente
imperceptiveis e serao deixadas de lado.

De modo geral, no entanto, duas questoes
revelam-se fundamentais, mesmo numa escala tao
pequena, para a valoriza~a:o dos processos perceptivos
na construt;ao do conhecimento:

- a busca da compreensao da rela~ao
parte/todo, que transcende em muito a perspectiva
analitica, ou a via de mOounica que conduz das partes
para 0 todo;

- a caracteriza~ao dos papeis do sujeito e do
objeto de modo a ultrapassar qualquer dicotomia
simplificadora.

No primeiro caso, como indicou
Polanyi, a trilha a ser seguida e a aberta pela Gestalt,
que possibilita uma instrumenta~ao das a~oes no
sentido de reequilibrar as relat;Oes entre as partes e 0

todo. Numa cultura como a Ocidental, a moldura
cartesiana predispoe d orientat;ao analitica e costuma
estigmatizar todo esfor~o intuitivo, todo esfort;o
instintivo de apreensao global de uma teia de rela~oes;
a provisao de exemplos sobre 0 modo como se da a
percept;ao visual que a Gestalt propicia torna
praticamente indiscutivel a pressuposit;ao de Polanyi
de que percebemos muito mais do que logramos
analisar. A explora~ao dessa trilha, no entanto, nos
levaria muito alem das metas perseguidas neste texto.

No segundo caso, muito alem dos mitos do
objetivismo e do subjetivismo, a busca de uma
perspectiva que sintetize as metas de ambos os mitos
conduz natural mente ao conceito de pessaa, que sera
examinado a seguir.

A sintcse objetivismo/subjetivismo: 0

conceito de pesSOQ

Aa contrapor d ideia de conhecimento
'objetivo" a nOt;ao de conhecimento •pessaa I",
rejeitando 0 rotulo de 'subjetivo" para 0

conhecimento tal como ele 0 concebia, Polanyi indicou
o cerne da questao, ou 0 pomo da discordia: ~
~1TI_b..!9.Uidadeda palavra ·sujeito· e a fecundidade da
palavra 'pessaa·.

De fato, ainda que as palavras 'sujeito·,
'individuo" e 'pessaa· sejam utilizadas de modo

relativamente promiscuo, uma reflexao minima sobre
seus significados revela uma riqueza semQntica muito
grande e muitas vezes inexplorada (ou mesmo
insuspeitada) nesta ultima, 0 que pode contribuir para
a compreensao da relevancia que Polanyi atribui ao
adjetivo "pessoal·. E ainda que ele nao tenha
explorado os matizes do substantivo associado,
sugeriu tacitamente uma pista para a busca da sintese
entre a objetividade e a subjetividade na construt;ao
do conhecimento.

A palavra "sujeito· origina-se da latina
subjectus, que significa 'Ian~ado de dentro. de baixo,
ou do fundo·, tendo 0 mesmo complemento da palavra
'objeto", derivada de objectus, ou 'Ian~ado diante de,
ou exposto". Origem semelhante tem a palavra
"projeto·, derivada de projectus, algo como "um jato
lan~ado para frente". E possivel caracterizar 0 modo
de ser do ser humano como um continuo projetar.
Desde 0 nascimento, lant;amo-nos para a frente, como
um jato sem retorno. e como sujeitos, como seres
humanos, vivemos e alimentamo-nos dos projetos que
acalentamos e rea Iizamos; quem nao tem qualquer
projeto, quem nao esta se lant;ando em busca de coisa
alguma, em algum ambito, em algum contexto, ja nao
esta vivo.

Ja a palavra "individuo" origina-se do latim
(indiVIduum)e quer dizer "que nao se divide". A palavra
grega correspondente a individuo e natomo".
Naturalmente, todas as caracterizat;oes da ideia de
sujeito preconizam sua integridade, ou a
indesejabilidade de sua cisao: espera-se, portanto, que
um sujeito seja um individuo (indivisivel), mas nao
basta a algo ser indivisivel para se ter um sujeito,
como os atomos, que ja foram considerados
indivisiveis, tao bem nos podem ensinar. A constituit;ao
do sujeito esta associada d ideia de at;ao, ou d
capacidade de agir conscientemente. visando a fins
projetados: um sujeito e um individuo que age, que
projeta. A palavra 'at;ao", fortemente associada d
ideia de sUjeito, apresenta uma amplitude imensa, que
pode ser depreendida de uma simples consulta a um
dicioncirio:

acao - ... atividade responsdvel de um
sujeito; realiz~ao de urna vontade que se presume
livre e consciente; mantfesta~iio de um agente;
processo que decorre da natureza ou da vontade de
um ser, 0 agente, e de que resulta cria~ao ou
modifica~aoda reahdade... (Aurelio, excerto)

Acacianamente, registre-se que os objetos
nao agem, os animais nao agem, 0 mercado nao age, a
historia nao age, a humanidade nao age: os sujeitos e
que agem, conjuminando 0 fazer com a palavra, a
pratica com a reflexao. a ciencia com a consciencia.

No seio da lingua, em seu usa corrente, a
positividade do palavra 'at;ao" como realizat;ao de uma
'vontade que se presume livre e consciente" reflete
especularmente a negatividade da ideia de 'caat;ao":



enquanto palavras como "colaborar" (Iaborar junto com
os outros), ou "cooperar" (realizar uma obra
coletivamente) tem uma conota~oo positiva, 0 sentido
da palavra "coa~oo" e predominantemente negativo.
Fazemos coisas junto com os outros, colaboramos,
cooperamos, mas somos os sujeitos de nossas a~oes e
toda coa~oo parece indesejada. Naturalmente, 0 poder
legitimamente constitl.1ido estabelece os Iimites da
coa~ao legltima: tudo 0 que extrapola tais limites e
inaceitavel e adentra 0 terreno da violencia.

Simetricamente, a palavra 'a~oo" conduz a
idiia de "rea~oo", que serve de inspira~oo para certas
correntes psicologicas derivadas do par
"estimulo/resposta", mas que noo e suficiente para a
caracteriza~oo do ser humano enquanto sujeito,
limitando-se a configura-Io nos Iimites de sua condi~ao
de animal. E proprio do animal reagir a estimulos
externos, e enquanto animais, tambim reagimos. Mas 0

lan~ar-se para a frente em busca do novo, do sonho, a
prefigura~oo de metas desejadas e sobretudo a
articula~oo do fazer com a palavra, em outras
palavras, a a~oo consciente e propria do ser humano.

Apesar de fecunda e interessante, a trilha
sugerida pela associa~oo entre as palavras "sujeito" e
"a~oo" pode nos afastar de nOSSameta imediata, qual
seja, a busca de uma sintese entre os mitos do
objetivismo e do subjetivismo, particularmente no que
tange a constru~oo do conhecimento; voltemos, pois,
ao ponto fundamental, ou a idiia de pessoa.

A palavra "pessoa" origina-se de persona, que
em latim significava a mascara usada pelos atores no
teatro; dai derivam palavras como "personagem" ou
"personalidade". Em A Sociedade dos Indivfduos
(1994), Elias registra que

Alguns estudiosos inclinam-se para a visiio de
que a palavra persona derivaria do verba personore,
"ressoar, soar atraves deW(p.131).

De modo similar, ha autores que associam a
etimologia da palavra "sincera" ao conceito de pessoa,
na medida em que a expressoo persona sincera
significaria "mascara sem cera", ou seja, mascara
atravis da qual se pederia ver 0 rosto de quem
representava. Sem demonstrar maior interesse por
tais deriva~oes, Elias insiste em que 0 ponto de
partida tangivel para a constitui~o da n~o de
pessoa i a idiia de mascara,

a partir da qual desenvolveram-se nua~as
de sentido de persona, como as referentes ao papel de
um ator au ao carater da pessoa por ele representada.
Mas na Antigiiidade 0 conceito de persona manteve-se
fixo nesse nfvel relativamente elevado de
particularidade: permaneceu, se comparado ao
moderna canceito de pessoa, num nfvel relativamente
baixo de generalidade. A propria palavra individuum,
aplicada a uma pessoa, e desconheclda no latim
ckissico (Elias, 1994, p.131).

E radical, portanto, a associa~oo da idiia de
pessoa com a de representa~oo de papiis.
Constituimo-nos como pessoa por meio dos papiis que
exercemos em diferentes ambitos, em diferentes
contextos. Do ponto de vista social, somos 0 feixe de
papiis que desempenhamos. E atuamos sempre ,
juntamente com os outros. Ninguim se constitui como
pessoa sozinho. Mesmo quando a pe~a em que
representamos nosso papel tem as caracteristicas de
um monologo, soo necessarios muitos co-participantes
para realiza-Ia. A constru~ao da pessoalidade sempre
se da numa densa teia de rela~oes interpessoais.
Preciso do outro para me caracterizar, para descobrir
quem sou. Tecemos, continuamente, uma rede de
fu~Oes interdependentes, segundo a qual as pessoas
se conformam, cada uma perseguindo suas proprias
metas, seus mais caros projetos, e construindo uma
configura~ao de valores que estrutura a propria
sociedade. Segundo Elias,

e a essa rede de fun~iies que as pessoas
desempenham umas em rela~iio a outras, a ela e nada
mais, que chamamos ·socledade"(Elias, 1994, p.23).

A sociedade i constituida, pois, pelas
pessoas; estas, por sua vez, somente Se constituem em
uma configura~ao de valores socialmente acordados,
em uma arquitetura de consensos, ainda que
provisorios, em um arcabo~o legal que estabelece os
limites entre 0 pessoal e 0 coletivo, entre 0 publico e 0

privado, entre 0 particular e 0 ge.ral. Existe, portanto,
uma articula~ao simbiotica, uma via de mao dupla na
rela~ao pessoa/sociedade, e essa via torna-se nitida
quando Elias afirma que

Essa rede de fu~iJes no interior das
associa~iies humanas, essa ordem invisfvel em que siio
constantemente introduzidos os obJetivos indivlduais,
nilo deve sua origem a uma simples soma de vontades,
a uma decisiio comum de muitas pessoas indivlduais...
Por baixo de cada um dos acordos cumulativos hd,
entre as pessoas, uma liga~iio funcional pre-existente,
que nilo e apenas somatoria (Elias, 1994, p.22).

E fundamental registrar, no entanto, que a
impossibilidade de caracterizar a idiia de pessoa sem
uma referencia explicita ao feixe de papiis socia is
representados nao pode conduzir a um desvio
freqiiente, que consiste em reduzi-Ia ao exercicio da
cidadania, do que resultarla uma absoluta
incompreensoo de seu significado proprio.

De fato, em alguns ambitos, 0 facil acordo no
discurso quanta ao mote de que a Educa~ao deve visor
a constru<;oo da cidadania surge quase que
especularmente a um outro que consiste na recuso da
pessoalidade, como Se ela se opusesse a socializa~o,
ou a uma articula~oo adequada entre 0 interesse



pessoal e 0 coletivo. E neste terreno, toda
contraposi~ao e absolutarnente inoceitdvel.

De modo geral, aindo que 0 polovro cidodonio
costume ser ossociada d garantia de direitos, seu
cerne encontro-se precisornente no ideio de
participa~ao, de articula~ao entre os interesses, entre
os projetos pessoais e os coletivos. Assim como nao
vivemos, como seres humanos, sem projetos pessoais,
tambem nao vivemos apenas de projetos pessoais:
todos temos interesses sinceros de porticipor de
projetos maiores, que envolvam interesses de outras
pessoas, com quem temos sintonia. Essa articula~ao e
regulada por normas, por leis que garantem direitos e
estipulam deveres, que disciplinam a participa~ao. E
todos somos iguais perante as leis. Somos ou
deveriomos ser, ou gostariamos que f6ssemos. Este e
o ambito da cidadania: 0 da igualdade. Todos somos
iguais como cidadaos. Outro e 0 sentido da
pessoalidade.

A cidodanio e 0 nucleo duro da pessoalidade
mas esta apresenta um ambito muito mais abrangente,
que inclui regioes idiossincraticas onde cada um de nos
e a maior autoridade sobre si rnesmo. Expressoes
como "motivos de ordem pessoal", ou "decisao pessoal"
sao indiciarias da necessidade de se respeitar tais
limites. Nao tomamos decisoes sobre questoes
relativas d fe, por exemplo, com base em leis, elei~oes,
ou em regras de maioria. Tambem nao procedemos
assim em temas que envolvem sentimentos. E
decididamente, a forma~ao moral e a constr~ao do
habito de um procedimento etico nao se limitam d
constru~ao de um arcabou~o juridico, a uma teia de
normas que garantam direitos e estipulem deveres,
mas transbordam os limites da cidadania, ingressando
no terre no da pessoalidade.

Em uma palavra, a pessoalidade e 0 lugar das
diferen~as. Iguais como cidodaos, somos diferentes
como pessoas. Todos somos diferentes, construindo ao
longo da existencia uma trajetoria singular, plena de
pormenores e circunstancias pessoais, de ocorrencias
e significa~oes absolutamente subjetivas. Enquanto
pessoas, constituimo-nos como um espectro de
competencias, como um feixe unico de caracteristicas
fisicas, de estados emocionais, de modos de ser e agir.
No seio da pessoalidade, so existem diferen~as.
Mesmo quando, na escola, somos enquadrados em
classes de equivalencia, somos tratados como iguais,
subrnetidos aos mesmos curriculos e obtendo as
mesmas notas, esperamos sair dela para sermos
diferentes na vida.

Diante de tal diversidade, como e possivel a
expectativa da comunica~ao? Como se pode, entao,
falar em conhecimento? Para enfrentar tal questao, e
necessario um lembrete, quase um reparo: trata-se da
distin~ao fundamental, por acaciana que pare~a, entre
difere~a e desigualdade. Se e verdade que a
pessoalidade e 0 territorio da absoluta diversidade,
nada soa mais falso do que 0 associa~ao indevida entre

diferen~a e desigualdade. De dois numeros - numeros
reais, diga-se de passagem - e legitimo esperar-se
que, sendo diferentes, um deles seja necessariamente
maior do que 0 outro. Mas 0 que dizer de duos musicas
diferentes, de duas culturas diferentes, de dois povos
diferentes, de duas pessoas diferentes?

Decididamente, quem se obrigar a ordenar
hierarquicarnente duas pessoas diferentes nao tera
entendido perfeitamente 0 significado das diferen~as
pessoais. A possibilidade da comunica~ao, ou da a~ao
comum, de agirmos junto com os outros, sem coa~Qo,
repousa integralmente, no entanto, numa ideia
fundamental, num valor primordial sem 0 qual nao se
sustenta um poder legitimamente constituido, em
qualquer lugar do mundo: a tolerancia.

A tomada de consciencia a respeito da
existencia do outro, diferente de nos, e que nao
queremos reduzir ao nosso campo visual ou enquadrar
em nosso referencial conceitual; 0 reconhecimento e 0

respeito pelas diferen~as; e sobretudo, a confian~a -
alguns dirao, a fe - na possibilidade de um acordo por
meio da palavra, de um consenso provisorio que
viabilize a a~ao comum, a comunica~Qo, sao os
elementos constituintes da ideio de tolerancia. Sao os
instrumentos por meio dos quais a conota~Qo negativa
da ideia de subjetividade transmuta-se em uma
expectativa de uma fusao de horizontes, de um
desequilibrio momentaneo que e a condi~ao de
possibilidade de to do caminhar.

No busca de uma sintese entre os ideais de
objetividade e de subjetividade no processo de
constru~Qo do conhecimento, partindo da polariza~ao
conhecimento objetivo/conhecimento pessoal, fomos
conduzidos naturalmente ao conceito de pessoa. A
imagem derivada da epistemologia de Polanyi, que
caracteriza 0 conhecimento pessoal como um iceberg,
onde a imensa componente tacita submersa articula-se
continuamente com 0 parca por~ao que logramos
explicitar e fundamental para compor 0 sentido de
tudo 0 que foi dito. Cada um de nos sabe muito mais do
que consegue articular em palavras, ensina muito mais
do que tem a inten~Qo de faze-Io, expressa muito mais
do que a ancilise lingUistica do conteudo das frases que
emitimos parece revelar. Comunicamo-nos,
expressamos nossos sentimentos, raciocinamos,
amamos, odiamos como se f6ssemos um tal iceberg.

Durante muito tempo, a pSicologia e
sobretudo a psicancilise consideraram tal fato sob a
otica do par consciente/inconsciente. A busca das
articula~oes entre nossas a~oes e nossas motiva~oes,
a investiga~ao sobre as raizes mais fundas de nossas
em~oes mais caras - ou mais sinistras - ocupou,
entao,o centro das aten~oes. Comoseria natural de se
esperar, a resistencia d caracteriza~ao da psicancilise
como ciencia em sentido popper iana, ou objetivo,



nunca deixou de existir, sobretudo em decorrencia do
fato de que os fenomenos analisados eram sempre
unicos, pessoais, subjetivos, irrepetiveis, e portanto,
impossiveis de serem corroborados ou refutados por
experimentos. Ciencia ou nao, a psicancilise nao deixou
de existir.

Com Jung, houve certo deslizamento da
ideia de um inconsciente individual, como 0 freudiano,
para a de um inconsciente coletivo, mas 0 cerne da
questao nao mudou de lugar: a psicancilise parecia
permanecer ao largo da ciencia objetiva,
legitimamente constituida. Com Polanyi, no entanto,
uma verdadeira revolu~ao copernicana vai ser iniciada.

De fato, ainda que se recuse a caracterizar
seu "conhecimento pessoal" como "subjetivo",
recha<;ando a arbitrariedade e a passividade que
considerava inerentes d subjetividade, a contribui~ao
de Polanyi para 0 equacionamento da compreensao do
par objetivo/subjetivo e fundamental, especialmente
porque ele transporta tal discussao para 0 terre no da
epistemologia, da constru~ao e da justifica<;ao do
conhecimento. Para isso, debru<;a-se decisivamente
sobre a dinemica da percep<;ao, incluindo-a como parte
integrante dos processos cognitivos, em vez de deixd~
la de fora, como 0 fizera Popper. A percep~ao nao e a
periferia do conhecimento, e 0 seu cerne - nisso
reside a revolu~ao copernicana operada por Polanyi. E
ainda que nao reconhe<;a uma associa~ao direta entre
os pares tdcito/inconsciente, explicito/consciente, sua
perspectiva possibilita uma fecunda analogia nos
rela<;oes entre tais pares, constituindo uma
verdadeira propor~ao:

Assim, mesmo nao sendo possivel deduzir-se
da propor~ao

que 3 = 6 ou que 5 = 10, certamente existe entre os
pares da primeira razao e os pares da segunda uma
rela<;ao crucial que torna equivalentes as duas fra~oes;
o mesmo parece ocorrer entre os pares
explicito/consciente e tdcito/inconsciente.

No organiza~ao da escola, a presen<;a da
perspectiva de Polanyi ainda e muito tenue, quase
inexiste. Os espa~os e os tempos escolares sao
espa~os e tempos das intera<;oes entre explicitos - do
professor e dos alunos. 0 espa~o/tempo da aula
traduz tal fato com nitidez: sendo especialmente
propicio a uma circula~ao de mensagens explicitas, nao
se presta adequadamente a uma intera<;ao mais
completa, que leve em considera~ao todo 0 iceberg de
experiencias pessoais.

A mensagem fundamental que decorre do
recado de Polanyi, dirige-se, pois, d reorganiza<;ao dos
espa<;os e dos tempos da escola. A aula e - e deverd
continuar a se-Io - 0 principal espa~o e 0 padrao para
equacionar 0 tempo escolar; decididamente, no
entanto, uma escola nao pode ser constituida somente
de aulas. Outros espa~os e outros tempos devem
fazer parte da organiza~ao escolar, maiores e
menores do que os correspondentes de uma aula.
Maiores, para possibilitar uma visao interconectada
dos fenomenos, das disciplinas; e preciso subir a
montanha nao para afastar-se do vale mas para mais
bem percebe-Io. Menores, para propiciar uma
intera~ao pessoal, subjetiva, onde incorporamos
tacitamente elementos inefdveis, que se expressam
com um olhar, com um gesto, com um sorriso, que nao
conseguimos expressar em palavras, mas que
compoem, legitimamente, os process os cognitivos.
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