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RESUMO 

 

 
 

 Esta dissertação tem por objetivo evidenciar a importância do 

conhecimento tácito na formação do educador. Para tanto, pretendemos 

primeiramente conceituar os principais fundamentos do conhecimento tácito 

desenvolvidos por Michael Polanyi durante o século XX. Num segundo momento, 

realizaremos uma aproximação entre o conhecimento tácito e o campo 

educacional, tendo como objetivos a procura pela descoberta e pela percepção 

humana, pontos considerados por Polanyi como essenciais para a constituição de 

nosso conhecimento tácito. Aprofundando-se na dimensão educacional, 

analisaremos, em especial, os docentes no campo da literatura. De cunho 

bibliográfico, esta dissertação toma como base de referência os estudos de 

Polanyi, bem como outros teóricos da educação e da  teoria literária, como 

Cláudio Saiani e Antonio Candido. 
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ABSTRACT 

 

 

 This thesis intend to show the importance of the tacit knowledge in the 

educator formation. Firstly, we intend to explain the main parts of the tacit 

knowledge, developed by Michael Polanyi during the XX century. After, we will 

make an aproximation between the tacit knowledge and the educational space, 

searching understand the discovery and the human perception, points considered 

by Polanyi like essentials to constitute our tacit knowledge. Watching the 

educational space, we will analise, specifically, the teachers of Literature. This 

dissertation, a bibliographic work, uses theoricals support like Polanyi, and another 

educational theoricals of Literature teaching, like Claudio Saiani and Antonio 

Candido. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, percebemos que as pessoas construíram e 

perpetuaram o conhecimento baseadas essencialmente na explicitação, e foi por 

meio dessa prática que as sociedades puderam acumular saberes e constituir 

outros novos conhecimentos.  

O explanação de nossos saberes baseia-se predominantemente naquilo 

que pode ser comprovado e objetivado. Segundo C. P. Snow, a objetivação, em 

virtude de sua lógica, muitas vezes irrefutável, tem-se mostrado um caminho 

simples de criar e sustentar idéias (...), e por essa razão tem-se sobressaído no 

processo de construção do conhecimento. 

 Ainda que a sociedade tenha encontrado na explicitação sua principal 

forma de propagar o conhecimento, sua externalização pode ocorrer de outras 

formas: do mesmo modo que um conhecimento pode ser externado de forma 

explícita, também pode ele ser externado tacitamente. 

 Baseado na idéia de que uma pessoa sabe mais do que ela pode explicitar, 

Michael Polanyi � pensador do início do século XX � afirma que a explicitação 

plena, sustentada predominantemente pela escrita, cerceia o ser humano dentro 

de um objetivismo extremo, levando as pessoas a enxergarem o mundo de uma 

forma muito dicotômica, limitada, muitas vezes, ao certo e ao errado.  

 O conhecimento tácito procura superar as dicotomias, sobretudo no 

processo de construção do conhecimento e, conseqüentemente, coloca em 
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questão a supervalorização do explícito no processo de aquisição e 

externalização do conhecimento. 

 Tema central desta dissertação, o conhecimento tácito, embora tenha sido 

um assunto proposto e discutido por Polanyi dentro de um contexto que 

valorizava os conhecimentos �plenamente explícitos�
1, pode hoje ainda trazer 

significativas contribuições para o campo da Epistemologia e da Educação. 

Conforme Hannah Arendt, algumas discussões do início do século XX, como é o 

caso das questões dicotômicas entre subjetivo e objetivo, ainda hoje são 

polêmicas e muito vivas no universo acadêmico. 

 Ao refletirmos sobre as contribuições do conhecimento tácito (em especial, 

na sala de aula), meditamos simultaneamente sobre alguns outros conceitos, 

como: a importância da dimensão tácita na conformação de novos pontos de 

vista; a aquisição de um olhar mais crítico sobre a realidade; e os constantes 

processos de descoberta que devem estar sempre presentes em nossas vidas. 

 Nas últimas décadas, as discussões acerca do conhecimento tácito 

ressurgiram, principalmente no campo empresarial. A fim de que as empresas 

tivessem uma visão mais ampla e crítica do conhecimento, muitos atuais 

administradores e economistas sugeriram que as contribuições de Polanyi seriam 

vitais para o bom andamento dessas instituições. De fato, depois de algumas 

empresas implementarem tal pensamento, os funcionários mostravam-se mais 

eficientes, maximizando produtividade, lucros e novos conhecimentos. 

                                                
1 Termo utilizado por Michael Polanyi. 
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 Ao analisar que as empresas estavam tendo um melhor desempenho, 

graças a crescente criticidade e criatividade dos funcionários, o educador Donald 

Schön procurou identificar quais pontos do conhecimento tácito convergiam para 

este melhor desempenho dos integrantes e de que forma essas mesmas 

melhorias poderiam ser aplicadas ao campo educacional.  

 Ao realizar este estudo, o autor percebeu que o conhecimento tácito 

utilizava como pilares de sustentação o diálogo dos funcionários, bem como suas 

experiências. Além disso, ele identificou que grande parte das descobertas eram 

frutos da integração tácita dos funcionários em suas tarefas rotineiras, onde eles 

�aprendiam-fazendo�. 

 Apoiada nos pensamentos de Cláudio Saiani, esta dissertação trabalha os 

fundamentos do conhecimento tácito, que se constituem basicamente em três 

segmentos: �percepção�, �criticidade� e �descoberta�. Observamos, no estudo, 

que a percepção amplia as leituras do indivíduo, levando em consideração suas 

concepções pessoais, bem como o contexto em que ele está situado.  

 A abrangência de leituras a respeito de um certo tema conduz, por 

conseguinte, a um olhar mais apurado, que considera as várias sutilezas de um 

discurso e as diversas interpretações de um mesmo fato, recrudescendo a 

criticidade do indivíduo. Dessa forma, como resultado de várias releituras acerca 

de um mesmo fato, incrementadas por críticas pessoais, a descoberta, como 

importante foco de análise em Polanyi, estabelece-se tacitamente dentro de uma 

lógica inerente ao empirismo humano. 
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 Esta dissertação, portanto, parte da seguinte idéia de Donald Schön: 

�aprender-fazendo�, a qual é, de fato, uma das bases do pensamento de Michael 

Polanyi, seja ela aplicada ao meio empresarial, seja ela aplicada ao meio escolar. 

Num estudo recente, Cláudio Saiani verificou que o conhecimento tácito pode ser 

trabalhado no cenário educacional e que esta atitude deve estar presente tanto no 

método de ensino � que incentivaria o aluno em seu processo de socialização, o 

que gera, conseqüentemente, um crescimento não apenas intelectual, mas 

também social, de integração em sala de aula � quanto nos modos de avaliação, 

que permitiram ao aluno evidenciar seu crescimento não apenas mediante provas 

escritas, mas também mediante avaliações que levam em conta debates, 

discussões em sala de aula, bem como reflexões conjuntas, realizadas durante os 

trabalhos em grupo, juntamente com o professor. Segundo Cláudio Saiani, essas 

atividades são pouco (ou quase inexistentes) em sala de aula, o que motiva ainda 

mais a perpetuação de um sistema epistemológico em que prevaleça unicamente 

o poder da explicitação como forma de conhecimento. 

 Verificamos que formar um educador que reflita sobre esses conceitos é de 

relativa importância, uma vez que muitos professores ainda se �auto-vangloriam� 

por possuir um alto grau de objetivismo no ensino, como assinala o educador 

Ricardo Tescarolo, o que inibe quase que por completo a chance de se trabalhar 

com a superação da visão dicotômica sobre o ensino, e muito menos o trabalho 

com o conhecimento tácito. 

 Nutrindo-se, em especial, da reflexão dos educadores Cláudio Saiani e 

Ricardo Tescarolo, que analisaram o conhecimento tácito no ambiente escolar 
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brasileiro, tentamos realizar uma dissertação que não apenas versasse sobre os 

conceitos do conhecimento tácito, mas principalmente sobre a transposição 

desses conceitos em sala de aula, um local em que uma supervalorização do 

explicito e das dicotomias ainda existem. 

 Ressaltamos, assim, que a proposta desta dissertação é verificar se o 

conhecimento tácito pode contribuir para as necessárias mudanças que parecem 

ser relevantes quando geradas ou expostas no ambiente educacional, e se 

poderíamos formar educadores comprometidos não apenas com a explicitação do 

conhecimento, mas também com o conhecimento tácito, fenômeno que se mostra 

presente não apenas na descoberta, mas na origem e em todo processo de 

construção do conhecimento. 

 Visando problematizar os processos de explicitação do conhecimento, que 

recaem na conformação de um aluno menos crítico e perceptivo, esta 

dissertação, de cunho bibliográfico, trabalha com os próprios estudos de Michael 

Polanyi � tomando como referência, em especial, as obras Personal Knowledge e 

The Study of Man, livros em que Polanyi problematiza o valor do conhecimento 

tácito na aquisição de novos saberes �, além de estudos realizados por Cláudio 

Saiani e Ricardo Tescarolo, que evidenciam a importância do conhecimento tácito 

na educação brasileira.  

 Em outro breve momento desta dissertação, focalizaremos as práticas do 

ensino, tendo como suporte as bases epistemológicas do conhecimento tácito e 

suas aplicações em sala de aula. A fim de melhor estruturar nosso estudo, 

dividiremos a dissertação em três capítulos. 
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 No primeiro capítulo, exporemos os fundamentos epistemológicos do 

conhecimento tácito. Mediante uma reflexão acerca dos estudos de Michael 

Polanyi, adentramos em áreas epistemológicas que originam e configuram a 

estrutura do conhecimento tácito, trazendo à tona temas como subjetividade, 

objetividade, descoberta e percepção. 

 No segundo capítulo, realizamos uma aproximação entre os fundamentos 

epistemológicos do conhecimento tácito (explanados no capítulo anterior) e a 

Educação. Problematizando a explicitação no ambiente escolar, refletimos sobre 

a importância do tácito na aquisição de novos saberes e qual seu valor na 

construção de um sistema pedagógico que promova simultaneamente a 

criatividade e a criticidade.  

 No terceiro capítulo, apropriamo-nos dos pensamentos de Michael Polanyi 

� em especial, no que se refere ao conhecimento tácito � para pensar a formação 

dos educadores. Em se tratando de um tema amplo, limitamo-nos a tratar 

especificamente sobre os professores de literatura. Ao realizar uma aproximação 

entre o conhecimento tácito e a sala de aula, clareamos as reais contribuições 

dessa abordagem epistemológica no campo pedagógico. 

 Embora acreditemos que este estudo possa futuramente ser aprofundado 

ou aprimorado, é relevante mencionarmos que esta dissertação trata de um tema 

relativamente novo no campo educacional, principalmente no que se refere à 

educação literária. 
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CAPÍTULO I 

O CONCEITO DE CONHECIMENTO TÁCITO 

 

 

 

1.1. Primeiras considerações 

 

�O número dois é um número muito 

perigoso; é por isso que a dialética 

constitui um processo perigoso. As 
tentativas de dividir tudo em dois devem 
ser recebidas com muita suspeita.� 

 
     C. P. Snow 

 

 O posicionamento de C. P. Snow (1995, p. 26) supracitado evidencia a 

forte tendência dicotômica existente na sociedade, principalmente na civilização 

ocidental. Segundo o autor, este fato está presente em todos os seguimentos 

culturais. Na obra As Duas Culturas e uma Segunda Leitura, o autor expõe a 

dicotomia como uma temível foice, que �força� o ser humano a escolher um lado, 

independentemente de suas vontades ou crenças pessoais. Ainda que esta 

perspectiva de Snow esteja aplicada às questões culturais, ele não deixa de 

assinalar que esta mesma idéia também esteja presente na política e até mesmo 

na epistemologia. 

 Revela o autor que não necessariamente um elemento ponderador, 

intermediário entre estas dicotomias, deixe de existir; no entanto, é fato que a 

relativização geralmente não é bem aceita em grande parte das culturas. Do 
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ponto de vista epistemológico, Snow pontua a mesma estrutura de pensamento: a 

dicotomia freqüentemente é apresentada entre os �cientistas� e os �não-

cientistas�, denominação criada pelo próprio autor para designar os profissionais 

da área de Exatas e os profissionais da área de Artes e Humanidades. �De um 

lado e de outro existem alguns que são inteiramente infundados� (Snow, 1995, p. 

22); todavia, isso não é motivo suficiente para que os acadêmicos deixem de 

seguir uma dessas tendências. Afirma o autor que esta cisão está implícita na 

comunidade intelectual, e que tacitamente a escolha já está feita, antes mesmo 

que o acadêmico queira escolhê-la. 

 Acerca do pensamento padrão na comunidade acadêmica, comenta Snow:  

 

�os cientistas acreditam que os literatos 

são totalmente desprovidos de previsão, 

peculiarmente indiferentes aos seus 
semelhantes, num profundo sentido anti-
intelectual, ansiosos por restringir a arte e 
o pensamento ao presente imediato�. 
(Snow, 1995, p. 22) 

 

 Neste mesmo sentido, Lakoff e Johnson (2002) mostram que a 

comunidade acadêmica, bem como as correntes de pensamento, tendem a se 

dividir em dois: os subjetivistas, vinculados prioritariamente à área de 

Humanidades; e os objetivistas, predominantemente da área de Exatas. Esta 

separação atribui aos objetivistas um maior crédito no terreno acadêmico, tendo 

em vista que  
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�a ciência pode, em última instância, dar-
nos uma explicação correta, definitiva e 
geral da realidade� (Lakoff e Johnson, 
2002, p. 296). 

 

 Lakoff e Johnson classificam estas tendências dicotômicas como mitos ou 

sofismas, uma vez que cada uma dessas proposições apresentam-se como 

coerentes, mas, em sua essência, não o são. Os autores ainda afirmam que 

ambos os mitos têm características muito singulares. O mito do objetivismo, por 

exemplo, salienta, dentre alguns aspectos, que: a) pode ser considerado 

conhecimento aquilo que é testado e confirmado; b) o conhecimento objetivo não 

é impreciso: existem apenas resultados totalmente verdadeiros, ou totalmente 

falsos. O mito do subjetivismo evidencia as seguintes características: a) o 

conhecimento subjetivo baseia-se no princípio da intuição; b) há mais de uma 

resposta para as nossas questões quotidianas. 

 Ao explicitar estes pontos sobre o objetivismo e o subjetivismo, Lakoff e 

Johnson deixam claro que, de fato, existem diferenças extremas entre um e outro, 

e que estas diferenças tão incisivas é que transformam tais proposições em 

cenários epistemológicos dicotômicos. 

 Ainda que este cenário dual tenha sido alimentado por diversas correntes 

ideológicas durante muitos anos, alguns estudiosos e pensadores passaram a 

questioná-lo mais enfaticamente durante a segunda metade do século XIX e 

durante a primeira metade do século XX, tanto no aspecto cultural, quanto no 

aspecto epistemológico. É relevante observar que:  
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�Um dos momentos cruciais para o início 
do questionamento acerca da dicotomia 
presente na sociedade, na ciência e 

mesmo na política, revela-se presente na 
Revolução Científica entre os séculos XIX 

e XX� (Salem, 2006, p. 18). 
 

Alguns epistemólogos acreditavam que haveria um ponto médio entre 

essas dicotomias, e que nem todos os pensamentos limitavam-se essencialmente 

à extrema objetividade ou à extrema subjetividade. Entretanto, a academia 

parecia rejeitar esta visão, tendo em vista que as correntes objetivistas, 

fortemente influenciadas pelo tradicionalismo científico, enxergavam com relativo 

menosprezo a superficialidade inerente ao subjetivismo. Discurso comum nas 

universidades era o de que: 

 

�existe uma realidade objetiva sobre a 

qual podemos dizer coisas objetivamente, 
absolutamente e incondicionalmente 
verdadeiras ou falsas� (Saiani, 2004, p. 

21). 
 

 Embora pouco conhecido, um dos pensadores que muito questionou o 

modelo epistemológico dicotômico, sobretudo no início do século XX, foi Michael 

Polanyi. 

 

1.2. Quem é Michael Polanyi? 

 

�Para um crescente número de leitores, 

ele é uma das grandes mentes de nossa 
era, ainda que seja maciçamente ignorado 
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por muitos acadêmicos em todo o mundo, 

e extremamente desconhecido pelo 
público� 

 
     Drusilla Scott 2 

 

 Esta epígrafe de Scott, encontrada nas páginas introdutórias de seu livro, 

Michael Polanyi (1996), revela-nos o quão desconhecido é Michael Polanyi, tanto 

para os leigos na área da teoria do conhecimento, quanto para os muitos 

acadêmicos estudiosos da epistemologia. 

 Michael Polanyi nasceu em 1891, na Hungria. Em seus quase noventa 

anos de história, Polanyi presenciou diversas guerras e revoluções e, em suas 

obras, é possível observar que foi a partir desses dois fatores que ele passou a 

repensar a ciência, o conhecimento, a política e até mesmo os valores humanos.  

 

�Polanyi viu essa Europa esfacelada e 

destruída em duas grandes guerras, pela 

revolução, pelo terrorismo e pelo 

totalitarismo tirânico dos bolcheviques e 

fascistas� (Scott, 1996, p. 2). 
 

 Polanyi acreditava que as dimensões políticas e intelectuais 

intrinsecamente se complementavam, ou seja, um fato político levava a sérias 

implicações intelectuais, e vice-e-versa. Sua própria formação foi fruto deste 

pensamento: ainda que gostasse de química e desejasse licenciar-se em 

Química, formou-se em Medicina, por medo de ser rejeitado pelas políticas 

                                                
2 Drusilla Scott era amiga de Michael Polanyi. Conheceu-o na Universidade de Oxford, Inglaterra, 
onde teve a oportunidade de descobrir muito sobre seus pensamentos e suas obras. Atualmente, 
Scott é a autora com o maior número de estudos realizados acerca de Michael Polanyi no mundo. 
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institucionais existentes nas universidades européias, as quais cerceavam os 

caminhos de muitos intelectuais por meio da burocracia e dos entraves políticos.  

 Apenas em 1917 pôde aproximar-se um pouco mais da Química, ao 

realizar seus estudos de doutorado na área de Físico-Química; todavia, somente 

pôde atuar efetivamente neste ramo em 1920, ao migrar para Alemanha e ser 

contratado para trabalhar no Departamento de Físico-Química da Universidade de 

Berlim. 

 A cada ano, mais Polanyi aproximava-se das Ciências Exatas, tornando-se 

um perito na área de Química. De fato, �foram anos de pesquisa e descoberta, 

anos nos quais se associou a nomes como Schrödinger, Planck e Einstein� 

(Saiani, 2004, p. 49). 

 No entanto, seus anos dourados pelo universo da Química não duraram 

muito tempo: pelo fato de ser judeu, assim que surgiram os primeiros indícios do 

regime nazista, Polanyi teve de sair da Alemanha e ir para Inglaterra, onde 

passou a atuar na Universidade de Manchester. Indignado com o autoritarismo 

que o cercava, Polanyi passou a enxergar a ciência de uma forma diferente. 

Acreditava ele que a ciência, o conhecimento e os pensamentos podiam ser 

dissipados em função das crenças, dos dogmas ou da própria política local. 

 Polanyi passou a odiar a Química e as Ciências Exatas a partir do 

momento em que observou esta mesma objetividade absoluta no discurso de 

Adolf Hitler.  

 

�Polanyi propõe construir uma nova 

epistemologia para entender que o ideal 
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de objetividade absoluta contribuía para 

fornecer um terreno fértil ao florescimento 

de totalitarismos.� (Saiani, 2003, p. 92). 
 

 A partir de 1935, Polanyi deu início a uma carreira relativamente oposta à 

que exercia anteriormente. Fundamentada em idéias não objetivas, Polanyi 

passou a atuar nas áreas de Filosofia e Economia. Ainda que esta última área 

estivesse um pouco voltada para o campo das Exatas, Polanyi enxergava-a como 

um espelho da sociedade, que refletia os sentimentos e a pessoalidade dos seres 

humanos. Assinalava Polanyi, contudo, que esta: 

 

�pessoalidade não podia ser confundida 

com a caricatura da idéia de 

subjetividade, associada com a mera 
passividade ou arbitrariedade no 
confronto com a realidade concreta� 
(Machado, 2004, pp. 5-6). 

  

Os estudos de Polanyi não se referiam à subjetividade, mas, sim, ao 

aspecto pessoal do ser humano. Suas idéias, inovadoras, eram cada vez mais 

aclamadas por alguns segmentos acadêmicos, mas também muito depreciadas 

por outros segmentos. Entretanto, não foi a depreciação de alguns acadêmicos 

que impediu Polanyi de realizar importantes palestras proferidas nas Gifford 

Lectures, as quais foram compiladas, publicadas em forma de coletânea, e 

intituladas como Personal Knowledge, a obra magna de Polanyi. 

Em sua obra, Polanyi partia da política para explicar os vários fenômenos 

intelectuais e epistemológicos vividos pela sociedade ocidental. Enfatizava, por 

exemplo, o fato de a Revolução Científica servir como incentivo ideológico para a 
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consolidação de um governo centralizado e autoritário, baseado unicamente na 

�objetividade radical�. 

Em seus estudos, Scott (1996) observou que Polanyi vivenciou um 

paradoxo em sua vida acadêmica: na juventude, parecia obcecado pela 

objetividade, que lhe servia de amparo para o estudo da Química e da Medicina; 

entretanto, em sua maturidade, parecia rejeitar essas mesmas leituras objetivas 

em suas reflexões. 

 

1.3. Os estudos de Michael Polanyi 

 

 Observar criticamente a sociedade e a política foi um dos pontos de partida 

que fizeram com que Polanyi refletisse mais a fundo sobre o pensamento humano 

e, mais adiante, sobre alguns conceitos epistemológicos. Em verdade, muitas de 

suas descobertas mais significativas ocorreram quando �desistiu da ciência e 

virou-se para a Filosofia, a fim de encontrar respostas� (Scott, 1996, p. 6) 

 Segundo Polanyi, os reflexos da política eram nítidos nos pensamentos e 

na forma de observar algum conhecimento. Era fato que estes fenômenos 

repercutiam com intensidade no meio acadêmico e, portanto, as interferências 

políticas, do ponto de vista ideológico, é que constituíam fator de risco para uma 

visão tendenciosa na ciência.  

 Para chegar às suas proposições, Polanyi partiu de alguns pressupostos:  

 

a. Não aceitar qualquer tipo de autoridade; 
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�Como devemos interpretar uma regra? 

Alguma outra regra?� (Polanyi, 1969, p. 

58) 
 

Para ele, algo não pode ser totalmente verdadeiro, ou totalmente falso. Isto 

seria aceitar o aspecto radical das dicotomias, quase sempre desenvolvidas por 

alguma corrente ideológica da época vigente, o que tornava as respectivas visões 

relativamente tendenciosas. Em geral, as autoridades utilizam desta radicalidade 

para atingir a sociedade, mobilizá-la ideologicamente e, por fim, persuadi-la de 

que um determinado �mito� é real e necessário para uma sociedade. 

Polanyi observou que estes mitos � visão próxima do �mito da 

objetividade�, de Lakoff e Johnson � apareciam com explicitação absoluta, e por 

isso tornavam-se tão sedutores. Dificilmente, uma linha lógica, coerente e 

explicitada poderia ser forjada ou infundada. No entanto, assinala o autor que foi 

esta mesma linha de pensamento absolutamente objetiva que levou à ascensão 

do nazismo e do fascismo na Europa. A objetividade recaía, portanto, no sofisma, 

que iludia e manipulava a idéia das pessoas. 

 

�As línguas oferecem, é claro, a óbvia 

vantagem da comunicação verbal. No 

entanto, essa articulação não 

necessariamente nos torna melhores 
informados� (Polanyi, 1972, p. 23) 

 

 A considerações supracitadas de Polanyi enfatizam as possíveis 

incoerências que podem estar presentes na linguagem, uma estrutura de 
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comunicação aparentemente fincada na sintaxe de pensamentos e na coerência 

semântica. O autor deixava claro que muito dos pensamentos transmitidos pelo 

discurso objetivo ofereciam somente pedaços de informação, que poderiam 

eventualmente ser manipulados ou mesmo tendenciosos. (Polanyi, 1972, p. 24)  

 Sendo assim, é possível afirmar que a autoridade, por meio de um discurso 

explícito, objetivo e aparentemente coerente, conseguia manipular pensamentos e 

inibir a formulação de percepções próprias.  

 

�O vasto acúmulo de indicações explícitas 

de fatos em nossa cultura moderna 
promove uma extensa e homogênea 

proliferação de pensamentos controlados 

por fatos� (Polanyi, 1972, p. 32) 
 

Acerca da explicitação das autoridades, Polanyi assinala, no fragmento 

acima, que o grande mal da autoridade, ao utilizar esta explicitação, era o de 

cercear o �conhecimento pessoal�, que não se baseava nos princípios da 

objetividade (os �fatos�), nem da subjetividade � o conhecimento pessoal 

(personal knowledge) estava presente no ser humano a partir de suas próprias 

experiências e, principalmente, a partir de suas inferências tácitas. 

 

b. A psicologia pode trazer contribuições à interpretação crítica e ao 

conhecimento; 

 

As primeiras idéias de Polanyi, sobretudo no tocante à formação de sua 

visão epistemológica, partiram da psicologia da Gestalt.  
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�Não conseguimos compreender a 

inteireza de uma situação sem enxergar 

suas partes, mas podemos enxergar as 
partes sem compreender a totalidade� 
(Polanyi, 1972, p. 29). 

 

 Ao inferir o pensamento supracitado, Polanyi deixa claro que se nutriu de 

idéias da psicologia da Gestalt, que afirma: não se pode ter conhecimento do todo 

sem conhecer as partes. Para compreender este fenômeno, Polanyi (1972, p. 29) 

ilustra-o com um simples exemplo: ao olharmos diretamente para um determinado 

objeto, e colocarmos à frente dos olhos o nosso dedo, automaticamente nossa 

visão constitui o espaço do dedo com a cena atrás dele. Esta reconstituição nada 

mais é do que uma integração tácita de imagens, que nos permite observar o 

objeto em sua totalidade, mesmo com um obstáculo à sua frente. 

 

�Reconhecemos objetos em movimento, 

com todas as modificações na imagem 

que tal movimento acarreta. Na 
percepção, executamos uma ação, 

criamos uma integração tácita de 

sensações num objeto percebido� (Saiani, 

2003, p. 93). 
 

 Tanto no primeiro exemplo, utilizado por Polanyi, quanto no segundo 

exemplo, de Cláudio Saiani, é possível observar que somente podemos 

compreender os fatos por meio do que está tácito, e não mediante o que se 

encontra explícito. 
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 O conhecimento tácito consolida-se através de experimentos ou, conforme 

Polanyi, através de nossas experiências de vida, de nosso conhecimento pessoal. 

Entretanto, para meditarmos tanto sobre o conhecimento pessoal, quanto sobre o 

conhecimento tácito � parte integrante do conhecimento pessoal �, é necessário 

um estudo mais a fundo a respeito dos conceitos que configuram as inferências 

tácitas em nossos pensamentos e em nosso processo de aprendizagem. 

 

1.4. Conhecimento pessoal e conhecimento subjetivo 

 

 Ao publicar suas duas obras principais, The Tacit Dimension e Personal 

Knowledge, Polanyi atribuiu, respectivamente, especial atenção ao conhecimento 

tácito e ao conhecimento pessoal. Ambos os conhecimentos estabelecem-se por 

meio de uma relação �simbiótica� � além de coexistirem, estes conhecimentos 

podem ser interdependentes: o conhecimento pessoal pode depender do 

conhecimento tácito, da mesma forma que o tácito pode depender do pessoal. 

 Entretanto, em ambos os estudos, Polanyi evidencia não apenas estes dois 

tipos de conhecimento. A fim de brevemente contextualizá-los no universo 

epistemológico, o autor também resgata um breve conceito sobre conhecimento 

subjetivo. 

 Acerca das idéias de Polanyi, Saiani deixa claro que conhecimento pessoal 

é diferente de conhecimento subjetivo, uma vez que �esse último diz respeito 

somente à pessoal envolvida, não possuindo intenção de universalidade� (2003, 

p. 102). 
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 Ao compilar suas idéias em um estudo intitulado Science, Faith and 

Society, Polanyi comenta a relação entre conhecimento pessoal e conhecimento 

subjetivo da seguinte forma: 

 

�Os dois tipos de conhecimento 

imperceptivelmente estão dentro um do 

outro, mas isso não invalida a distinção 

entre eles� (Polanyi, 1969, p. 58). 
 

Dessa forma, Polanyi classifica ambos os conhecimentos como sendo 

distintos, ainda que, entre eles, possa existir uma relação epistemológica. 

Podemos estabelecer as relações de proximidade e distinção entre eles deste 

modo:  

 

a. Proximidade entre o conhecimento pessoal e o conhecimento subjetivo; 

 

�Qualquer convicção que tenhamos em 

relação a um contato com a realidade 

pode ser chamada de conhecimento. 
Dessa forma, o conhecimento é sempre 

pessoal.� (Saiani, 2003, p. 102) 
 

 Nesta consideração, Saiani traz à tona um importante conceito de Polanyi: 

todo conhecimento é pessoal, tendo em vista que a aprendizagem (o 

conhecimento) partiu de uma convicção real entre nós e o fato compreendido. 

Esta compreensão deu-se unicamente entre as pessoas e os fatos apreendidos. 

Logo, em função desta relação, entre indivíduos e fatos, constrói-se o 

conhecimento pessoal. Este, por sua vez, tem um caráter universal. Ainda que o 
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conhecimento pessoal exista unicamente entre dois elementos (pessoas e fatos), 

é uma relação que engloba um grupo de pessoas, um grupo de aprendizagens 

comuns. 

  

b. Distinção entre o conhecimento pessoal e o conhecimento subjetivo; 

 

Apesar de todo conhecimento pessoal ser subjetivo, o inverso deste 

pensamento não necessariamente é verdadeiro. 

 

�Quando digo que aprecio frutos do mar, 
não pretendo com isso estabelecer um 

enunciado sobre as qualidades 
intrínsecas desses seres, passíveis de 

serem verificadas por quem quer que 
seja, uma vez que a verificação daquilo 

que os torna tão agradáveis ao meu 

equipamento sensório exigiria que o 

eventual verificador possuísse o mesmo 

equipamento que eu� (Saiani, 2003, pp. 

102-103). 
 

 É possível observar que o conhecimento pessoal tange à universalidade 

(ainda que seja pessoal, isto é, uma relação existente apenas entre pessoas e 

fatos, isso não invalida sua natureza universal), enquanto que o conhecimento 

subjetivo refere-se ao julgamento singular do próprio ser acerca dos fatos. Desta 

forma, conforme Polanyi (1969, p. 59), o ponto inciso de distinção entre 

pessoalidade e subjetividade no conhecimento é o próprio �julgamento�. O 

julgamento que define o conhecimento subjetivo, no entanto, pode ser 

exatamente igual ao conceito preestabelecido pelo conhecimento pessoal. 
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 Assim sendo, Polanyi (1964, p. 15) assinala que, mesmo nas dicotomias, 

existem relações de distinção, mas também de proximidade. Portanto, o autor 

tenta compreender a construção do conhecimento como algo que transcende as 

dicotomias e ingressa na epistemologia como um estudo tomado pela paixão da 

descoberta, e não pela sistematização de aprendizagens. 

 

1.5. Conhecimento tácito: origem e conformação 

 

 Em uma de suas duas obras principais, The Tacit Dimension, Polanyi 

explora o tácito em muitas de suas dimensões � as atitudes tácitas das pessoas 

dentro de uma sociedade, as �manobras� tácitas existentes na política, etc.  

Um dos focos explorados pelo autor refere-se à epistemologia, momento 

em que ele evidencia o tácito no conhecimento. Foram vários os caminhos 

percorridos por Polanyi, até chegar à conclusão de que realmente o tácito faz 

parte do conhecimento, e este, por sua vez, é uma das peças fundamentais para 

constituir nosso processo de aprendizagem. 

 Também afirma Polanyi que o conhecimento tácito não está dissociado das 

discussões acerca do conhecimento pessoal, ou mesmo do conhecimento 

subjetivo. Muito pelo contrário, Polanyi parte do conhecimento pessoal para 

compreender o aspecto implícito de nossos saberes. 

 

�A comparação que Polanyi faz entre 

�pessoal� e �subjetivo� sublinha o fato de 
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que a ciência, ao fim e ao cabo, é feita por 

um ser humano que se compromete com 
uma visão de realidade, na qual suspeita 

existirem riquezas ocultas� (Saiani, 2003, 

p. 103) 
 

 Polanyi pretende, acima de tudo, compreender a relação entre o ser 

humano e a ciência, e parte do pressuposto que analisar o conhecimento é 

equivalente a compreender o veículo que leva o homem ao conhecimento, à 

ciência e até mesmo ao ato da descoberta. Apropriando-se da colocação de 

Saiani, é possível identificar que as �riquezas ocultas� são nossos saberes 

implícitos, isto é, nosso conhecimento tácito. Esta relação faz-se, inclusive, 

etimologicamente: tácito, do latim tacitus, significa oculto, silencioso. 

 Na obra The Tacit Dimension, Polanyi evidencia que dois foram os 

momentos que o levaram a se interessar pelo conhecimento tácito:  

 Primeiramente, ele menciona a importância do conhecimento tácito na 

compreensão das não-dicotomias. Deixar de enxergar o mundo de uma maneira 

dicotômica foi um primeiro momento de identificar o tácito agindo sobre a forma 

de perceber o mundo. Conforme Polanyi, vimos, por exemplo, que não existe uma 

dicotomia entre conhecimento pessoal ou conhecimento subjetivo, nem que existe 

uma dicotomia entre objetividade e subjetividade; entretanto, é fato que, mesmo 

sendo estes elementos distintos, existem relações implícitas entre esses 

elementos.  

 

�A predominância da concepção de 

ciência baseada na disjunção da 

subjetividade e da objetividade busca 
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eliminar da ciência seu caráter passional, 

pessoal, bem como suas apreciações� 

(Polanyi, 1964, p. 15). 
 

 Deduzimos, portanto, que o tácito não somente rompe com as visões 

dicotômicas, como também, na tentativa de aproximá-las, em função de suas 

similaridades tácitas, promove um encontro entre a ciência e o humano, 

sobretudo no tocante à distinção entre o objetivismo e o subjetivismo. Para 

compreender a função e a importância do tácito na leitura de mundo e na 

aquisição de nossos conhecimentos, Polanyi comunica-se também com a 

Psicologia da Gestalt.  

 Pelrs, precursor da Gestalt-Terapia,  

 

�contestava de forma ferrenha a idéia de 

que se poderia abranger o estudo do ser 
humano através de uma abordagem 

científico-mecanicista inteiramente 
racional� (Fadiman e Frager, 1979, p. 
131).  

 

Neste sentido, na tentativa de mostrar a importância do subjetivo e, por 

conseqüência, do tácito na leitura de mundo, Perls utilizou o Fenômeno de Figura-

Fundo. 
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No Fenômeno de Figura-Fundo acima, podemos enxergar tanto os 

diferentes cálices, em preto, quanto os diferentes rostos, em branco. Esta foi uma 

das formas de Perls evidenciar o quão subjetiva é a percepção de mundo. 

Apropriando-se de Perls, Polanyi mostra que as duas figuras estão tácitas e, 

embora possam ser vistas isoladamente, uma precisa da outra para se construir � 

para que tenhamos os cálices, é necessário ter os espaços em branco, que 

formam os rostos, e vice-e-versa. 

Novamente, este olhar tácito, que direta ou indiretamente nos leva a 

adquirir saberes � sendo assim, à visão de Polanyi, configura-se como 

conhecimento �, revela-nos que a dicotomia é uma visão �míope� da realidade. 

Criticar a dicotomia � no sentido de superá-la � dentro de um período em que as 

rupturas entre subjetividade e objetividade eram impensáveis foi um desafio para 

Polanyi, que conseguiu pouco apoio científico na academia e quase nenhuma 

sustentabilidade entre os renomados cientistas da época.  

  É interessante observarmos que as idéias de Polanyi acerca do 

conhecimento tácito foram elaboradas no início do século XX, instante em que a 
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busca pela explicitação lógica, fundamentada primordialmente num fértil momento 

racionalista de nossa sociedade, era constante e relativamente visível nos 

aspectos sociais, políticos e mesmo epistemológicos. 

Para Polanyi (1969, p. 65), o indivíduo acadêmico ainda estava obcecado 

pelas dicotomias, pois acreditava que, por meio dessa visão, poderia melhor 

analisar o mundo tanto em suas faces humanas quanto em suas faces científicas.  

De fato, C. P. Snow (1995) identifica o homem do início do século XX � em 

especial, os cientistas � como pessoas que não conseguiam deixar de dissociar 

os fenômenos de nosso quotidiano como elementos plenamente objetivos ou 

plenamente subjetivos. Polanyi enxergava a preservação desse olhar como uma 

necessidade pela explicitação em sua totalidade, uma vez que a não-aceitação da 

dicotomia levaria a elementos tácitos no processo de explicação da realidade. 

Podemos afirmar que ainda hoje o olhar dicotômico existe, porém com 

menor intensidade. Sendo assim, as contribuições de Polanyi, muito significativas 

em sua época, têm, ainda hoje, uma certa relevância na formação do 

conhecimento e do próprio ser. 

 

1.6. Descoberta e novas percepções 

 

 Ao refletir sobre a visão da Gestalt e, sobretudo, sobre o Fenômeno de 

Figura-Fundo, Polanyi enxergou que o tácito estava presente nas mais simples 

interpretações de nosso quotidiano. Nutrindo-se das idéias de Perls no que se 

refere ao seu estudo acerca da Gestalt-Terapia, Polanyi pôde mostrar que, em 
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função de elementos implícitos, novas leituras de mundo eram aceitáveis, 

coerentes. Como exemplo, tomou as duas leituras feitas do quadro utilizado neste 

capítulo. 

  

�estes símbolos mostram em si um 

processo de inferência tácita [...] são 

maravilhosas oportunidades para 
organizar nosso conhecimento, e inclusive 
nossos pontos de vista� (Polanyi, 1972, p. 
24). 

 

 Polanyi aponta que as novas leituras implícitas são inferências tácitas que 

permitem novas leituras de mundo, novos pontos de vista. Na tentativa de 

questionar o sistema tradicional acadêmico, principalmente na área de Exatas � 

tendo em vista o contato que Polanyi teve no Departamento de Química, antes de 

migrar para a área de Filosofia �, ele evidencia que a pluralidade de leituras não 

necessariamente leva a um erro interpretativo; muito pelo contrário: traz novas 

formas de ver uma mesma situação. 

 Acerca dos pontos de vista em contraponto com a leitura objetiva de 

mundo, Polanyi ressalta que as: 

 

�teorias do método científico, que tentam 

explicar o sistema de verdade científica 

por meio de qualquer processo formal e 
puramente objetivo, estão fadadas ao 
fracasso. Nossa visão de realidade (ponto 

de vista) é que deve nos sugerir a tipo de 

questão que deveria ser interessante para 
exploração� (Polanyi, 1964, p. 135). 
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 Polanyi deixa claro que a obrigação de um estudioso em obter uma 

�verdade científica�, absoluta, é o que dificulta o próprio processo de pesquisa, 

uma vez que ele fica cego diante das outras possibilidades de interpretação. 

 Desta forma, Polanyi reflete sobre a ciência de uma forma menos rígida e 

mais �pessoal, passional� (Polanyi, 1964, p. 15) � o cientista deve, antes de mais 

nada, estar apaixonado pelo assunto, e só depois pensar sobre o que pretende 

descobrir no universo da pesquisa. Ainda, assinala Polanyi que a descoberta é 

fruto direto desta abertura de leituras, dos vários pontos de vista presentes no 

olhar científico, muitas vezes tacitamente contemplados pelo pesquisador. 

Acerca da descoberta, Polanyi utiliza-se de dois princípios básicos: 

 

a. uma descoberta não necessariamente precisa ser uma descoberta inédita 

 

Polanyi afirma que todas as descobertas um dia foram inéditas e que 

quaisquer descobertas têm seu valor, mesmo depois de já terem sido descobertas 

por alguém. Toma como exemplo a descoberta de Galileu Galilei � hoje, muitos 

sabem que o sol gira em torno da Terra, mas, no século XVI, poucos sabiam 

disso. Supondo que alguém, que desconhecesse Galileu, descobrisse, hoje, de 

alguma forma, o mesmo fato, esta descoberta não teria mais valor, pois não seria 

mais inédita. 

Implicitamente, no campo científico, principalmente no tocante à 

descoberta, há uma tendência de menosprezar-se tudo o que não é novo.  
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�Dois cientistas deparam-se com uma 
sucessão de fatos parecidos que 

geralmente os levarão à solução de um 

mesmo problema e à descoberta de uma 

mesma solução para isso� (Polanyi, 1969, 
p. 35). 

 

 Ao citar o caso de dois cientistas que pesquisam um mesmo fato e chegam 

a mesma descoberta, Polanyi polemiza a seguinte questão: �de quem é o mérito 

da descoberta?� Do ponto de vista acadêmico, é daquele que descobriu e 

publicou mais rápido. No entanto, Polanyi traz à tona também a seguinte reflexão: 

�a rápida publicação de um pedaço de trabalho precoce e bem-sucedido 

freqüentemente impede a conclusão de outros trabalhos� (Polanyi, 1969, p. 35), 

ou seja, o simples fato de uma descoberta já ter sido feita inibe um outro cientista 

de concluir ou completar3 o trabalho do outro, pois tradicionalmente este seria 

desmerecido pela comunidade científica. 

 Polanyi observa que, em função deste fenômeno social, a aprendizagem 

pode ser dificultada, no sentido de a comunidade científica sempre exigir o novo. 

Sendo assim, ele afirma que é melhor valorizar o momento de paixão pela 

ciência, o instante em que se monta uma possível hipótese, do que a conclusão 

em si. Acerca deste fato, medita Saiani: 

 

�Se todo conhecimento fosse explícito, 

isto é, capaz de ser claramente 

enunciado, então não poderíamos 

conhecer um problema ou buscar sua 
solução. Portanto, o conhecimento de um 

                                                
3 A palavra �completion� pode significar tanto conclusão, como também complementação.  
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problema é uma forma de conhecimento 

tácito� (Saiani, 2004, p. 61) 
 

 Polanyi passa a questionar não a descoberta em si, mas o processo tácito 

que levou ao questionamento e, por conseqüência, à descoberta. Novamente, 

Polanyi toca na paixão que leva o cientista ao estudo, e não ao desfecho deste 

estudo, que seria o simples resultado de uma paixão científica. Pelo fato de o 

tácito motivar o cientista a introduzir-se numa pesquisa, Polanyi afirma que �o 

conhecimento tácito é, de fato, o princípio dominante de todo o conhecimento� 

(Polanyi, 1972, p. 13). 

 O termo �princípio� é utilizado por Polanyi de duas formas: primeiramente, 

ele evidencia que o conhecimento tácito está no momento de origem de um 

questionamento que leva ao estudo e, conseqüentemente, à descoberta, que 

gerará mais conhecimento; e também é usado no sentido de mostrar que o tácito 

é a essência de todo conhecimento. 

 

b. Somente descobrimos aquilo que está pronto para ser descoberto 

 

�Nós somente podemos descobrir aquilo 

que já está lá, pronto para ser descoberto. 

Você não pode descobrir ou inventar algo, 

a não ser que você esteja convencido de 
que isso está lá, pronto para ser 

encontrado� (Polanyi, 1972, p. 35). 
 

 Refletindo sobre este pensamento de Polanyi, é possível enxergar que uma 

das preocupações de Polanyi é com a motivação do pesquisador em �descobrir�, 
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em �encontrar�. Portanto, toca novamente Polanyi na origem da descoberta e, por 

conseqüência, no �princípio� de um determinado conhecimento, denominado por 

ele como conhecimento tácito. 

 A insistência de Polanyi em crer que o princípio da descoberta seja o 

próprio conhecimento tácito está justamente fincada no compromisso com o que 

está para ser descoberto.  

 

�O cientista estabelece um compromisso 

com sua visão. Trata-se de um 
compromisso proveniente de um ato de 
conhecimento tácito, isto é, de uma visão 

projetada, adquirida mediante o ato de 
habitar os indícios� (Saiani, 2004, p. 62). 

 

 Ao afirmar que um cientista acredita na existência de algo que transcende 

o que ele já conhece, é possível afirmar que ele está observando �indícios�, que 

remetem às inferências implícitas pertencentes ao conhecimento tácito. 

 Vemos, portanto, que as crenças e o compromisso do cientista com o 

conhecimento e com a descoberta depende de sua amplitude de visão, isto é, de 

suas múltiplas leituras de realidade. Polanyi afirma que estes pontos de vista 

podem fortalecer-se em toda a vida humana. 

  

1.7. Últimas considerações 

 

 Ainda que sua tríade �conhecimento tácito  pontos de vista  

descoberta� tenha sido indiscutivelmente aclamada por alguns estudiosos, como 
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Drusilla Scott e Harry Prosch, ou mesmo por estudiosos da Economia, como 

Ikujiro Nonaka e Edward Lorenz, que aplicaram distintamente suas idéia no 

campo dos negócios, outros ainda acreditam que o conhecimento tácito seja uma 

discussão incipiente em algumas áreas e que poderia ser estendido a outros 

setores ou mesmo aprofundado. 

 Acerca desta discussão, pontua Saiani que a  

 

�dimensão tácita do conhecimento não 

vem sendo devidamente considerada pela 
escola tradicional, caudatária de uma 

visão objetivista do conhecimento� 

(Saiani, 2004, p. 16). 
 

 De fato, refletir sobre o conhecimento tácito na Educação é uma 

necessidade real. No entanto, é essencial salientar que alguns autores, como 

Leinhardt (1994, p. 55), identificam o conhecimento tácito como uma simples 

variação terminológica em relação a outras teorias pedagógicas e 

epistemológicas já existentes. Segundo a autora, teorias acerca do �conhecimento 

prévio� são muito parecidas com as idéias propostas por Polanyi, no tocante ao 

conhecimento tácito. 

 Todavia, sobre esta controvérsia, Saiani assinala: 

 

�habilidades fundamentais, que quase 
sempre damos como pré-existentes, 
quando nos dedicamos a nossos 
particulares conteúdos, dependem de 
uma transmissão tácita� (Saiani, 2004, p. 

16). 
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 É possível, assim, afirmar que o conhecimento prévio, de fato, existe, mas 

ele se diferencia do conhecimento tácito, na medida em que o conhecimento 

prévio é �pré-existente�, como também afirma Saiani, e que o conhecimento tácito 

depende de um grau investigativo (ou de dedução), ou seja, o tácito origina-se no 

momento de paixão pela pesquisa, em que indícios tácitos formam um novo 

conhecimento. 

 D. Schön, em seus estudos, também intitula o conhecimento tácito como 

�reflexão na ação�, uma vez que este tipo de conhecimento é fruto de uma 

reflexão ocorrida no ato de querer descobrir, de desejar encontrar o novo. 

 

�Baseado no filósofo Polanyi, refere 
[Schön] que o conhecimento tácito é um 

conhecimento espontâneo, intuitivo, 

experimental, quotidiano [...] a que Schön 

também chama de �reflexão na ação�� 

(Barbosa, 2006, p. 17). 
 

Logo, observamos, segundo Barbosa, que, embora Schön busque uma 

outra designação para o conhecimento tácito, ele tem consciência de que esta 

reflexão praticada na ação de descobrir é o próprio conhecimento tácito, visto que 

Schön nutre-se diretamente das idéias de Polanyi para meditar sobre o 

conhecimento. É nítido que Schön realiza um estudo extremamente importante no 

que se refere ao conhecimento tácito � ainda que o autor tenha mudado a 

nomenclatura, para �reflexão-na-ação� �, pois aproxima o conhecimento tácito do 

conhecimento escolar, ou seja, faz uma releitura do conhecimento tácito no 

universo da Educação. 
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Atualmente, é possível observar que esta visão de Schön, embora tenha 

sido mostrada de uma forma extremamente sutil em seu livro � pelo fato de este 

não ser o tema central �, provocou muitos outros estudos que aproximam o 

conhecimento tácito e a Educação. 

Um dos aspectos centrais que nos leva a problematizar o conhecimento 

tácito no ambiente escolar é a nítida e constante presença da explicitação
4 

(sobretudo, a externalização mediante a escrita, denominada por Polanyi como 

�explicitação plena�) em muitos momentos do quotidiano na sala de aula, seja nos 

processos de avaliação, seja no método de ensino, seja na forma como o 

educador é formado para lidar com os alunos ou mesmo com sua disciplina. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Polanyi utiliza a palavra �explicitação� como uma referência mais sintética do termo �explicitação 

plena�, identificada por ele como um processo de externalização que toma como ponto de partida 

a escrita em sua versão puramente denotativa. 
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CAPÍTULO II 

O CONHECIMENTO TÁCITO NA EDUCAÇÃO 

 

 
 
 
2.1. Primeiras considerações 

 

 Ainda que Polanyi fosse um médico e seus estudos, ao longo de sua vida, 

fossem prioritariamente dirigidos às áreas de Química e Filosofia, muitos 

conceitos acerca de suas idéias foram relidos e analisados por outros 

pesquisadores, que estenderam seus pensamentos a campos, a princípio, jamais 

contemplados diretamente por Polanyi, como a Economia e a Administração. 

Corroborando esta afirmação, comenta Machado: 

 
�Nas empresas, a importância do 

conhecimento tácito já vem se 

explicitando há algum tempo. Nos últimos 

dez anos, muitos livros sobre economia 
ou administração trazem no título a 

palavra �conhecimento� [...] Em quase 

todos eles, os livros de Polanyi são 
citados� (Machado, 2001). 

 

 Tendo em vista esta perspectiva mais multifacetada de Michael Polanyi, 

pretendemos, neste capítulo, articular alguns de seus conceitos epistemológicos � 

em especial, no que tange ao Conhecimento Tácito � com a Educação. É 

importante salientar que, sob este prisma, alguns estudos já foram feitos por 
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pesquisadores nacionais e internacionais. Como exemplo, podemos citar Donald 

Schön, que, pensando paralelamente a Polanyi, assinala:  

 

�podemos refletir no meio da ação, sem 

interrompê-la [...] e ainda se pode interferir 
na situação em desenvolvimento; nosso 

pensar serve para dar nova forma ao que 
estamos fazendo, enquanto ainda o 
fazemos. Eu diria, em casos como este, 
que refletimos-na-ação� (Schön, 2000, p. 

32).     
 

Quando Schön ressalta que devemos �dar uma nova forma�, implicitamente 

pontua a importância de buscar indícios para um novo pensamento e formar 

novos conhecimentos com ações presentes. Esta ação de refletir, de buscar, 

neste contexto, é o que chama Polanyi de conhecimento tácito (Schön, 2000). 

Ainda que Schön tenha despertado grande parte de nossas inquietações 

no campo pedagógico em relação ao conhecimento tácito, pouco se estendeu ele 

neste sentido em sua obra Educando o Profissional Reflexivo. No entanto, é 

notável que sua sutil referência à Polanyi surtiu grande efeito na comunidade 

acadêmica recentemente. 

Utilizaremos como referência de estudo, ao longo deste capítulo, em 

especial, os autores Saiani e Schön, que focalizam especificamente a 

contribuição do conhecimento tácito no campo da educação. 

Conquanto estudiosos estendam cada vez mais as contribuições de 

Polanyi a novas áreas, o conhecimento tácito ainda é pouco aplicado em sala de 
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aula. Ampliando reflexões acerca do conhecimento tácito no campo da Educação, 

é comum observarmos que: 

 

�nas escolas regulares, tais preocupações 

[as preocupações com o conhecimento 

tácito] ainda parecem muito distantes, 

tanto no que se refere ao conhecimento 
dos alunos quanto no que diz respeito ao 
dos professores� (Machado, 2001). 

 

No primeiro capítulo, observamos que a meditação sobre o conhecimento 

tácito foi uma resultante de outras reflexões, como:  

a) a visão não dicotômica de realidade;  

b) a não aceitação da autoridade radical, bem como a reflexão crítica em 

relação a esta postura; 

c) as divergências e proximidades entre os conhecimentos pessoal e 

subjetivo. 

 Em se tratando dos pensamentos de Polanyi no que se refere a 

conhecimento tácito, alguns autores utilizam esta tríade � que pode também ser 

compreendida como uma linha de pensamento, até se chegar ao conhecimento 

tácito, propriamente dito � para refletir acerca do conhecimento tácito e suas 

aplicações em áreas mais específicas 
5. 

Logo, pensar dentro desta lógica é também a proposta deste capítulo, a fim 

de que possamos meditar sobre estas contribuições do conhecimento tácito no 

                                                
5 Esta linha de pensamento na estruturação da pesquisa foi, em parte, encontrada nos estudos de 

Drusilla Scott e, embora não fossem estes os únicos fundamentos epistemológicos de Polanyi 

presentes na obra do autor, que se configura como uma produção rica e profunda acerca de 

Polanyi, serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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universo da Educação. Enxergar o conhecimento tácito na escola é refletir sobre 

algumas características tradicionais, quase imperceptíveis, mas que podem 

minimizar a paixão do aluno pelos estudos.  

A importância de compreender e utilizar o conhecimento tácito no ambiente 

escolar é a de:  

a) transcender alguns dos limites quase sempre impostos pela 

instituição escolar � o que é certo ou o que é errado 

(representações da dicotomia) � , �sem recair no espontaneísmo e 

no �laissez-faire pedagógico� (Saiani, 2004, p. 186);  

b) fazer o aluno e o professor compreenderem que novos pontos de 

vista enriquecem os estudos, e que estas novas leituras de 

mundo devem ser aceitas tanto pelos alunos quanto pelos 

educadores;  

c) observar que, por meio do tácito, é possível aguçar a 

sensibilidade e a percepção, tornando-nos mais humanos, e 

trazendo a paixão para o ato da pesquisa e da descoberta. 

 

2.2. Sistematizando o conhecimento tácito na Educação 

 

 A estrutura de aprendizagem identificada por diversos pesquisadores em 

Polanyi é simples e, segundo eles, pode ser aplicada com sucesso no âmbito 

escolar.  
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�Para Polanyi, duas tríades norteiam o 

sistema epistemológico � uma que nos faz 
chegar aos indícios tácitos, e o outra que 
nos além para além desses indícios� 

(Salem, 2006, p. 25). 
 

 Na primeira representação simbólica do sistema epistemológico de Polanyi, 

denominada como Tríade Primária, identificamos a tríade �não-dicotômica�  

�não-aceitação de autoridade�  �reflexão subjetivo-pessoal do sujeito�. Em sua 

segunda representação simbólica, denominada Tríade Secundária, identificamos 

a tríade �ponto de vista�  �descoberta�  �percepção�. 

 Para Schön,  pensar tais fundamentos epistemológicos, presentes no 

processo de �reflexão-na-ação�, dentro de uma educação que privilegia uma 

exagerada explicitação do conhecimento, é uma forma não apenas de incentivar 

novos pontos de vista (percepção), mas também de trabalhar uma percepção em 

consonância com a criticidade, com a inovação e mesmo com a improvisação, 

uma vez que temos �à mão um repertório de figuras [...] em torno do qual ele pode 

tecer as variações, quando a oportunidade surge� (2000, p. 35). 

Problematizar a explicitação como predominante (ou praticamente única) 

forma de conhecimento ou de linguagem em sala de aula é, portanto, colocar em 

questão o próprio grau de crítica inerente à formação do discente (e mesmo 

docente) como ser pensante, ser questionador. 

No que se refere às contribuições de Polanyi à educação reflexiva, Donald 

Schön (pp. 29-30) faz questão de ressaltar a importância dos processos de 

percepção e de descoberta na vivência do aprendiz (aluno), uma vez que elas se 
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constroem de acordo com sua vivência e porque, futuramente, são esses dois 

momentos que conformarão seus potenciais de questionamento e crítica. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conceitos supra-mencionados foram explanados no primeiro capítulo, 

momento em que pudemos identificar algumas características específicas do 

conhecimento tácito, e que inclusive puderam servir de base para justificar a 

singularidade do conhecimento tácito frente a outros tipos de conhecimento. 

No tocante à Educação, em especial, estabelecemos uma relação entre as 

duas tríades, de forma que cada momento da primeira tríade se interligue com um 

respectivo par da segunda tríade. Assim sendo, o fato de um aluno enxergar o 

mundo de uma forma não-dicotômica aprimoraria seu ponto de vista, ou seja, 

NÃO-DICOTOMIA 

NÃO ACEITAÇÃO  

DE AUTORIDADE 

REFLEXÃO 

PESSOAL  

PONTO  DE VISTA 

DESCOBERTA PERCEPÇÃO  

TRÍADE PRIMÁRIA TRÍADE SECUNDÁRIA 
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suas múltiplas leituras de mundo. O fato de o aluno não aceitar os aspectos 

radicais de uma autoridade promoveria uma certa autonomia em seus 

pensamentos, promovendo deduções e, conseqüentemente, descobertas. O fato 

de o aluno ter espaço em suas reflexões subjetivo-pessoais faria com que ele 

estivesse mais suscetível às percepções tácitas em seu dia-a-dia escolar. 

Tendo como base essas idéias, utilizaremos esta mesma linha de 

raciocínio para desenvolver as reflexões posteriores, referentes aos elementos 

presentes em cada uma dessas tríades, atentando às articulações entre elas 

existentes. 

 

2.3. Dicotomia e educação: o certo e o errado no ambiente escolar 

 

 É muito comum observarmos nas instituições escolares a dicotomia �certo� 

e �errado�, esteja ela presente no momento da avaliação, esteja ela presente na 

própria formulação curricular de uma determinada disciplina. Tanto normas 

internas, dentro das salas de aula, quanto normas externas, pertinentes às 

políticas pedagógicas e legislações educacionais, seguem regras estritas, com 

poucas margens de tolerância, salvo raras exceções. 

 Na sala de aula, portanto, o aluno já parte do pressuposto de que todos os 

saberes expressos pelo professor estão corretos e que, ele, o aluno, seguindo 

estes ensinamentos, estará �certo� em suas escolhas e responderá 

�corretamente� às questões na hora de uma eventual avaliação. 

 Em relação ao ambiente escolar, comenta Barbosa (2006, pp. 17-18):  
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�um tipo de conhecimento que os 

professores supostamente devem possuir 
e transmitir aos alunos [...] é tido como 

certo, significando uma profunda e quase 
mística crença nas respostas exatas�. 

 

 No entanto, observa Machado (2001) que, para se chegar a uma visão 

não-dicotômica da realidade, ou seja, para rumar em direção a um dos pilares 

pertencentes ao conhecimento tácito � ou para contemplar uma das partes 

�primárias� do conhecimento tácito � , o aluno deve ser levado a romper com a 

visão de �certo� e �errado�.  

O ambiente escolar é um local muito fértil no que diz respeito ao 

fortalecimento dessas �místicas crenças�, que, ao invés de combaterem a ruptura 

radical entre o certo e o errado, persistem com a visão dicotômica, e algumas 

vezes o fato de não aceitar tal dicotomia faz com que o aluno seja punido. 

 Como já fora comentado, não devemos incentivar a prática do �laissez-faire 

pedagógico�. Entretanto: 

 

�os próprios erros dos alunos não devem 
ser evitados, mas sim devem ser 
entendidos como resultado das suas 
próprias concepções� (Barbosa, 2006, p. 

5). 
 

 Para Barbosa, persistir com o modelo dicotômico em sala de aula é uma 

forma de impor a autoridade do docente e negar a construção de idéias próprias 

por parte dos alunos, que muitas vezes geram conhecimento mediante seus 
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erros, e não raras são as vezes em que, o que poderia ser julgado como erro, é 

simplesmente uma outra versão da realidade. 

 Ao resgatar a idéia de �refletir-na-ação�, Schön propõe o conhecimento 

como uma entidade complexa, mutável, que pode ser modificada, mediante 

reflexões, mesmo estando ela em ação. Sendo assim, se pensarmos no 

conhecimento como sendo uma estrutura que se limita ao �certo� ou ao �errado�, 

estamos rompendo com as barreiras de complexidade propostas por Schön, que 

visualiza a imagem de �invenções corretivas [...] de menor importância, mas 

necessárias para levar adiante uma idéia� (Schön, 2000, p. 33). 

 Segundo o autor, portanto, o �errado� nada mais é do que uma 

consideração de �menor importância� feita pelo aluno, mas que não pode ser 

integralmente descartada, pois, à frente, esta mesma consideração pode levar a 

uma descoberta. 

 Neste mesmo sentido está presente o pensamento de Polanyi, que afirma 

que o senso-comum é uma das fundações para que se construa uma descoberta, 

e que nada pode ser completamente ignorado, uma vez que �não podemos 

descobrir ou inventar algo, a não ser que tenhamos certeza de que isto está lá, 

pronto para ser encontrado� (Polanyi, 1972, p. 35). 

 Saber distinguir os elementos de maior importância e os elementos de 

menor importância é o fundamento para que construamos uma visão crítica de 

mundo. Esta idéia é corroborada por Moreira: 

 

�na medida em que o aprendiz 

desenvolver aquilo que chamamos de 
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consciência semântica, a aprendizagem 

poderá ser significativa e crítica, pois, por 

exemplo, não cairá na armadilha da 
causalidade simples, não acreditará que 

as respostas tem que ser 
necessariamente certas ou erradas, ou 
que as decisões são sempre do tipo sim 
ou não. Ao contrário, o indivíduo que 

aprendeu significativamente dessa 
maneira, pensará em escolhas ao invés 

de decisões dicotômicas, em 

complexidade de causas ao invés de 

supersimplificações, em graus de certeza 

ao invés de certo ou errado� (2000, p. 40. 
Grifo nosso). 

 

 Abrir-se para múltiplas leituras de mundo não necessariamente levará o 

aluno ao erro e, mesmo que esta visão não esteja �correta� em sua plenitude, é 

mediante ela que o aluno conseguirá compreender o que é certo e o que é errado.  

 

2.4. O ponto de vista 

 

 Seguindo o modelo de tríades primárias e secundárias já proposto, o 

elemento que se relaciona diretamente com a visão não-dicotômica em sala de 

aula é a aquisição de pontos-de-vista. E, de fato, há lógica nesta relação: 

podemos perceber que, ao perder o medo de errar, o aluno, pelo fato de se sentir 

menos ameaçado pela autoridade docente, pluraliza suas possibilidades de 

leitura. 

 Estendendo tais pensamentos, Prado e Freire (1996) observam que romper 

com a limitada visão de certo e errado, além de ampliar os pontos de vista, 
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enriquece a crítica do aluno, que passa a observar a multiplicidade da 

problemáticas em seu dia-a-dia escolar. 

 

�A diversidade tem a ver com a 
multiplicidade de problemas que o 
ambiente deve oferecer a fim de promover 
a recontextualização do conhecimento 

construído. �Aprender-com� é importante 

porque concretiza algo que pode parecer 
�etéreo� ou difícil demais. [...] Considerar 

um mesmo conhecimento a partir de 
vários pontos de vista, isto é, reorganizá-
lo em função dos diferentes contextos, é o 

que garante a aprendizagem em um nível 

mais profundo em que o aprendiz pode 
retirar dessas situações invariantes 

relacionadas ao objeto do conhecimento e 
aspectos transitórios e situacionais do 
mesmo� (Prado e Freire, 1996, p. 13). 

 

 Alguns pontos podem ser esmiuçados no olhar de Prado e Freire. 

Primeiramente, a reflexão sobre os pontos de vista: os autores demonstram um 

claro enriquecimento de conhecimento nos alunos que pluralizam suas leituras, 

seja em função de adquirirem uma visão mais aprofundada acerca do assunto, 

seja pelo fato de esta atitude promover uma análise mais crítica dos estudos. A 

multiplicidade de concepções vistas em um texto ou mesmo em uma discussão 

aparecem durante o próprio aprendizado por inferência tácita, ou por 

combinações tácitas de pensamentos, atos que, como Schön assinalou, são 
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apreendidos em função da própria vivência
6, que transforma uma série de 

elementos tácitos em reflexões críticas. 

 Cruzando a idéia de vivência (constante �reflexão-na-ação�) com as idéias 

de Polanyi, Prado e Freire demonstram não apenas que há um conexão entre os 

conhecimentos, como também evidenciam a importância do ato de reler uma 

determinada situação para não parar de crescer intelectualmente. 

 

�A diversidade de leituras de um 
conhecimento é extremamente importante 

para a sua compreensão. A interpretação 

única, além de utópica, pode ser um 

caminho para a estagnação do próprio 

conhecimento. O confronto de pontos de 
vista desencadeia um processo de 
recriação e produz, com o tempo, uma re-
interpretação do tema a partir de uma 

perspectiva original� (Prado e Barella, 
1994, p. 48) 

 

 Por extensão, Prado e Barella assinalam a importância desses múltiplos 

caminhos interpretativos como fonte de continuidade do saber, uma vez que são 

os novos pontos de vista que nos levam a querer descobrir, principalmente pelo 

fato de esses pontos de vista poderem muitas vezes estar relacionados a uma 

�perspectiva original�. 

 De fato, Polanyi acreditava que a paixão do cientista era o compromisso 

com a descoberta, com as novas leituras de mundo, ainda que para ele a 

descoberta não estivesse vinculada com a idéia de originalidade. No entanto, para 

                                                
6 Idéia de �aprender-fazendo�, exposta por Donald Schön, ao analisar o conhecimento tácito em 

sintonia com a prática escolar. 
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Polanyi (1998), mais importante do que o ato de descobrir, é o ato de o cientista 

enxergar-se como ser pensante, não orientado por outras autoridades científicas. 

 Neste sentido, Saiani (2004) estende os pensamentos de Polanyi, 

afirmando que, em função da auto-confiança e do poder de criação, fruto dos 

novos pontos de vistas, o aluno enxerga-se como um ser autônomo, capaz de 

pensar por si, sem a constante intervenção docente. Ciente de que o professor 

precisa estar presente, mas não em �todos� os momentos de �leituras�, Saiani 

afirma que a:  

 

�autonomia propicia a oportunidade para o 

surgimento do inesperado, bem como a 
auto-motivação dos indivíduos para 

criarem novos conhecimentos� (2004, p. 

159). 
 

 Destarte, é possível assinalar que o ponto de vista, diversas vezes 

tacitamente orientado para resolver os problemas cotidianos, pode ser uma opção 

para que o aluno saiba atuar frente às ações inesperadas, uma vez que o �refletir-

na-ação� geralmente requer improvisações e pensamentos que surgem durante o 

próprio �fazer�. Considerando a improvisação de uma forma construtiva, comenta 

Schön: �a improvisação consiste em variar, combinar recombinar um conjunto de 

figuras, dentro de um esquema que dá coerência ao todo� (Schön, 2000, p. 35). 

 No que se refere ao fundamento epistemológico do ponto de vista �  

considerada por Donald Schön como �percepções� na conformação do 

conhecimento tácito �, Schön lembra que as proposições de Polanyi, tendo como 

pano de fundo uma academia conversadora, presa ao tradicionalismo de idéias 



 

54 

do início do século XX, foram de extrema ousadia e de grande valia para romper 

com o discurso de autoridade das diversas comunidades científicas já 

cristalizadas na época. 

 

2.5. A autoridade 

 

 Seguindo não apenas a tríade proposta inicialmente como método de 

pensamento sobre o Conhecimento Tácito, mas principalmente refletindo sobre 

Saiani, ao salientar que, em se pensando sobre a dimensão tácita no 

conhecimento, deve-se �rejeitar toda autoridade� (2004, p. 50), vemos que pensar 

sobre as múltiplas leituras de mundo pode ser um obstáculo na sala de aula, 

tendo como pano de fundo a visão autoritária de um professor, que inibe a criação 

de novas perspectivas. 

 Para Polanyi, a definição de autoridade era vista como o ato de impor uma 

ação, sem ouvir demais opiniões. A academia européia (em especial, as 

comunidades científicas alemãs) no início do século XX, para Polanyi, tinha um 

discurso que ultrapassava (negativamente) o objetivismo, uma vez que os 

estudos já se iniciavam com resultados praticamente prontos (Polanyi, 1998).  

As autoridades (em geral, autoridades políticas) que orientavam ou 

financiavam os estudos sequer cediam lugar para a crítica ou para os 

questionamentos, visto que desejavam resultados preestabelecidos, que facilitaria 

a perpetuação dos olhares tradicionais da academia e, por conseqüência, 

fortaleceria ainda mais as autoridades que apoiavam tais projetos. 
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Desta forma, a autoridade batia frontalmente com a essência do 

conhecimento tácito, que propunha uma visão de reflexão mesmo durante a ação, 

como também afirma Schön (2000), uma prática que, na época, incomodava a 

academia e, principalmente, as autoridades políticas. Atualmente, ainda que 

essas autoridades sejam relativamente menores, as contribuições de Polanyi, no 

tocante à explicitação, ainda são significativas. 

Acerca do conhecimento tácito e seu processo de explicitação, salienta 

Barbosa: 

 

�O facto de um conhecimento tácito não 

poder ser completamente explicitado, não 

quer dizer que o mesmo não possa ser 

comunicado [...] existem meios 
adequados ao seu dispor para que essas 
ideias sejam expressas� (Barbosa, 2006, 

p. 12). 
 

 Os meios adequados para que possamos expressar nosso conhecimento 

tácito são, sem dúvida, ter a chance de passá-los durante nossa ação, como 

também propõe Schön:  

 

�Polanyi propôs que já sabemos 

tacitamente aquilo que buscamos 
aprender [...] se aplicássemos a idéia de 

Polanyi aos estudantes, diríamos que a 

aprendizagem toma a forma de explicitar 
o que já se sabe como fazer.� (Schön, 

2000, p. 75). 
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 Sendo assim, tanto Schön quanto Barbosa evidenciam que os alunos 

tendem a se comunicar, a se expressar, pois já têm uma idéia pré-formada de 

como podem articular estes indícios tácitos de uma forma menos �escondida�. A 

comunicação (ação) realizada durante a reflexão nas aulas, ou durante os 

�projetos�, fazem florescer a presença do conhecimento tácito, que pode ser 

aceita ou não pelo professor. 

 O fato de o professor aceitar um diálogo com o aluno não necessariamente 

faz com que o docente aceite prontamente a idéia discente. Ao contrário: faz com 

que tanto o professor quanto o aluno possam refletir conjuntamente sobre suas 

próprias palavras, de forma que possam chegar a um consenso, uma vez que 

esta prática, enraizada no respeito e na compreensão do outro, para Polanyi, já é 

um indício de que não houve autoridade. 

 Refletindo sobre as palavras de Schön e de Polanyi, Saiani identifica uma 

interessante relação entre a idéia de autoridade e conhecimento tácito no âmbito 

de sua funcionalidade na sala de aula: 

 

�É claro que tal forma de ensinar e 

aprender [a forma do conhecimento tácito] 

pressupõe a construção da relação 

professor/aluno, para longe do modelo 
industrialista no qual o professor tem o 
modelo de especialista que planeja e que 
passa o conteúdo, sendo o aluno o 

cumpridor de ordens. Impõe-se uma 
relação mais próxima entre o professor e 

o aluno, bem como nos moldes das 
tradições desviantes de que fala Schön: o 

professor atua mais como �coach�, e 

menos como �lecturer� (Saiani, 2004, p. 
168). 
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 Portanto, se o professor não trabalha em parceria com o aluno, seja por 

meio do diálogo, seja por meio de abertura à opinião alheia, como propõe Schön 

ao representar esta relação de �cumplicidade�, o professor passa a ser 

identificado pelo aluno como um rival, alguém que não escuta seus pontos de 

vista (mesmo que não os aceite), levando-o conseqüentemente à desmotivação. 

 Neste mesmo sentido, se temos um professor que prioriza o diálogo, que 

está aberto a novos olhares e que critica construtivamente os pontos não tão 

coerentes, mas que ao mesmo tempo elogia o acerto e motiva o ato de querer 

explorar, decerto teremos alunos mais abertos às deduções, às descobertas 

simples do quotidiano e até mesmo às descobertas com um maior grau de 

originalidade. 

 

2.6. A descoberta 

 
�Para ele [Polanyi], os grandes cientistas 

sempre buscaram descobrir novos 
aspectos da realidade, e não 

simplesmente correlações lógicas mais 

elegantes entre os dados fenômenos� 

(Saiani, 2004, p. 59). 
 

 Ao refletirmos sobre esta posição, observamos que Polanyi não somente 

critica a busca radical pela lógica, mas também atribui grande importância ao 

indivíduo que se preocupa com o ato da criação e da descoberta. Segundo ele 

(1977, p. 45), o cientista podia simbolizar todas as pessoas preocupadas com as 

descobertas. O simples fato de querer descobrir era um indicio de que o ser 
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humano estava estendendo suas visões de mundo, relendo-as de outras formas, 

adquirindo novos pontos de vista sobre questões que, antes, somente eram 

contempladas sob uma perspectiva. 

 Ainda, assinala Polanyi que grande parte de nossas descobertas são frutos 

de uma reflexão feita durante essas novas leituras de realidade, indo ao encontro 

do conceito trabalhado por Schön � de que aprendemos, descobrimos e 

refletimos �enquanto� estamos em ação. Sobre este tema, expressa-se Polanyi: 

 

�integramos mentalmente o que está 

sendo colocado em prática � assim como 
um jogador de xadrez ensaia uma jogada 
de mestre para descobrir o que ele [o 
outro] tinha em mente. Ativamos o 
propósito de nossa mente enquanto 
vivenciamos este fenômeno em nossas 

ações� (Polanyi, 1977, p. 45. Grifo 
nosso.). 

 

 Polanyi acreditava que o ato de refletir sobre as diversas inferências tácitas 

acerca de um fato já era uma ação, que simplesmente acompanhava uma outra 

ação visível, mais concreta aos olhos do outro. Ao articular este posicionamento 

de Polanyi no ambiente escolar, Schön (2000, p. 76) novamente menciona que os 

alunos carecem dessa sede pela descoberta, mas também salienta que esta 

necessidade muitas vezes é resultado de um pequeno questionamento, de um 

breve momento de reflexão. 

 Neste mesmo sentido, Saiani pontua que a essência da descoberta 

realizada pelo aluno em sala de aula está não necessariamente no momento em 

que ele explicita a dedução ou a criação em si, mas sim no momento em que ele 
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emerge a �origem das hipóteses� (Saiani, 2004, p. 59), ou seja, muitas vezes o 

processo de reflexão presente no aluno, ao associar pequenos traços de 

correlações tácitas, é muito mais significativo do que o desfecho desta reflexão, 

que se limita unicamente à adesão de determinado conceito pelo aluno. 

 No entanto, partindo deste princípio polanyiano explicitado por Saiani, ao 

integrar este conceito no ambiente escolar, a definição de descoberta pode ser 

problematizada: 

 

�A investigação é um processo intencional 

que tem por objetivo a descoberta. O 
envolvimento do aluno neste tipo de 
atividade decorre, em boa medida, do 
prazer que sente ao estabelecer relações� 

(Oliveira e Porfírio, 1999, p. 47). 
 

Observando o processo de aquisição de conhecimento sob o prisma de 

Oliveira e Porfírio, poderíamos inferir que Polanyi olha mais para o processo 

investigativo e exploratório, centrado na junção de indícios tácitos, do que na 

descoberta em si, identificada pelas autoras simplesmente como um produto 

desta ação. As autoras definem os processos cognitivos da seguinte forma: 

�explorar e investigar dizem respeito sobretudo ao processo, enquanto descobrir 

aponta, predominantemente, para o produto� (Oliveira e Porfírio, 1999, p. 47). 

Podemos apontar, porém, que pensar na descoberta como investigação 

pode ser, sim, um caminho de construção do conhecimento, mas isso não invalida 

o fato de que este processo esteja centrado na reflexão e na paixão do ser 

humano pela ciência. Acerca desta consideração, Saiani propõe-nos a idéia de 
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que o aluno deve ter um �apaixonado compromisso [...] com suas conjecturas� 

(2004, p. 64), estendendo, dessa forma, este compromisso com o conhecimento e 

com suas visões de realidade, que podem gerar novas perspectivas. O aluno 

deve ser visto, portanto, como um: 

 

�ser humano que se compromete com 

uma visão da realidade, na qual suspeita 

existirem riquezas ocultas [...] as 
possíveis fontes de energia para o 

impulso de sua imaginação criativa: a 

beleza de uma descoberta prefigurada, 
a emoção da conquista solitária� (Saiani, 

2004, p. 64. Grifo nosso.). 
 

 Ressalta Saiani que a preocupação de Polanyi estava centrada, logo, não 

na descoberta como fim, mas na descoberta como meio, denominada por Saiani 

como �descoberta prefigurada�, um processo anterior ao ápice da ação: a 

coerente visão de uma nova realidade. 

 Sendo assim, ao contextualizar este momento na educação, podemos 

claramente evidenciar que o educador deve incentivar esta �paixão� no aluno, seja 

por meio de projetos, seja por meio de provocações, já que esta é uma forma de 

estender esta mesma formar de pensar, de construir novos conhecimentos e 

valores, para além da escola. Reforça, neste sentido, Saiani: 

 

�Seria extremamente benéfico [...] que o 

professor começasse a transformação por 

sua própria aula, pensando em construir a 

primeira volta de uma espiral que possa 
depois se expandir para outros 
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professores, para a escola e para a 
sociedade� (Saiani, 2004, 188). 

 

 Se tão importante é a extensão dessa idéia pela procura/descoberta em 

nossa sociedade, possivelmente esta procura não se refere única e 

exclusivamente a conceitos novos, originais, mas, sim, ao simples fato de 

descobrir, de se comprometer com um ponto de vista, mesmo que seja a respeito 

de coisas já descobertas por outros.  

 

2.7. O par �reflexão e percepção� 

 

 O par �reflexão� e �percepção� é um dos importantes alicerces 

epistemológicos do conhecimento tácito. Para Polanyi, toda reflexão leva a uma 

percepção de mundo particular, pois o ato de �perceber� é individual em cada 

pessoa, ocorre portanto de forma estritamente pessoal.  

A percepção, como resultado de uma reflexão, pode ser compreendida 

como nosso conhecimento (Tescarolo e Gasque, 2007, p. 34). Portanto, é em 

função desta linha de pensamento que se torna possível afirmar que �o 

conhecimento é sempre pessoal� (Saiani, 2004, p. 62). Ora, pelo fato de nosso 

conhecimento ser resultado direto da reflexão, podemos observar o conhecimento 

como uma ação/resultante da reflexão. Acerca desta afirmação, comenta 

Tescarolo e Gasque: 

 

�Os diferentes níveis de aprendizagem 

estão relacionados com diferentes níveis 
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de reflexão, e, quanto maior a capacidade 

de refletir, mais significativo e mais 
aprofundado será o pensar empregado na 

elaboração do conhecimento� (Tescarolo 

e Gasque, 2007, p. 34). 
 

 Vemos, assim, que a reflexão, em seus diversos níveis, é vital para o 

desenvolvimento de novas idéias e até mesmo para o aprimoramento de um 

determinado conceito. A reflexão como processo contínuo oferece grandes 

contribuições para nossas percepções, pois esta continuidade representa o 

pensar sobre o pensar, a crítica sobre a crítica. 

 Acerca do par reflexão e percepção, Tescarolo pontua: �é precisamente a 

percepção, que, valendo-se de seu fundamento [a reflexão], permitirá transformar 

o pensamento em instrumento de transformação da intervenção humana� 

(Tescarolo, 2003, p. 43), ou seja, nossas ações quotidianas, que nos permitem 

mobilizar tanto nossos pensamentos quanto o pensamento de outras pessoas, 

são frutos diretos de nossa constante reflexão crítica. 

 Continuamente, meditamos sobre nossas próprias reflexões, e é em razão 

deste constante fenômeno que fazemos com que um simples pensamento 

transforme-se em complexas redes de conhecimentos. Prova disso é que �o 

termo �simples� tem a mesma origem que �complexo�� (Tescarolo, 2003, p. 26), e 

esta relação torna-se muito verossímil quando observamos para o nosso próprio 

processo de elaboração de conhecimentos: pequenos pensamentos conduzem-

nos a inferências tácitas, que levam a outros pequenos pensamentos. Dentro 

dessa cadeia de pequenos pensamentos tacitamente encadeados, configura-se, 

pois, um conhecimento complexo. 
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 Em consonância com Tescarolo, Ponte afirma que a reflexão contínua não 

somente cria redes de percepção mais profundas e aguçadas, como também 

ajuda o educador a imergir em:  

 

�um processo de reformulação de modos 

de pensar e de agir, incluindo a 
valorização de novos objectivos, o 
desenvolvimento de novos tipos de 
tarefas e formas de trabalho� (Ponte, 

1995, p. 189). 
 

 Assim, por extensão, é também possível observar que uma das formas de 

incentivar o aluno a refletir continuamente em sala de aula é mostrar que o próprio 

educador está também em constante busca por novas percepções de mundo e 

por novos conhecimentos.  

Entretanto, ainda que Ponte incentive o processo de reflexão contínua em 

sala de aula, para ele este não é o maior desafio do educador, que deve conduzir 

os alunos não somente ao conhecimento, mas principalmente ao equilíbrio em 

suas práticas estudantis:  �equilibrar os momentos de ação com os momentos de 

reflexão� (1998, p. 43) é a verdadeira chave para que o estudante tenha um 

�interesse crescente acerca do trabalho investigativo�. 

 De fato, fincar-se única e exclusivamente na reflexão pode deixar o 

trabalho pedagógico relativamente monótono, atrapalhando o trabalho do 

professor. Em razão disso, diversos podem ser os trabalhos, geralmente em 

forma de projetos práticos, que estimulam o aluno a construir contínuas 
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inferências tácitas; assim, pode também o aluno construir parte da teoria e parte 

do conceito visto em sala. 

 O conhecimento tácito pode ser amplamente visualizado quando o 

�trabalho é [...] partilhado, coletivo, e congregue professores e alunos em torno de 

temáticas comuns de reflexão e de pesquisa� (Cartolano, 1998, pp. 29-30), pois 

desta forma as linguagens são as mesmas e a probabilidade de surgirem 

inferências tácitas, compatíveis com a aprendizagem pessoal de cada aluno, 

tendem a aumentar. Neste mesmo sentido, corrobora Saiani, ao afirmar que tanto 

�o planejamento e os objetivos brotam do trabalho conjunto, ainda que sob a 

égide de um projeto mais amplo� (2004, p. 186). 

 A própria interação existente dentro de um projeto, entre professor e alunos 

e entre alunos e alunos, gera muitas outras possibilidades de temas a serem 

explorados. Decerto, se alunos ou professores se isolassem e tentassem, 

sozinhos, encontrar um tema, esta seria uma busca mais árdua e com menores 

chances de sucesso, pois não haveria troca de informações. 

 A contribuição pode ser identificada em virtude das percepções do grupo. 

O aluno ou professor que se isolou, na tentativa de gerar sozinho suas próprias 

contribuições (percepções), provavelmente teve mais dificuldade em gerá-las do 

que se estivesse em um grupo. Para Lima Jr., isto se deve ao fato de que: 

 

�a percepção humana deve ser criativa 

num contexto sempre em mutação, o que 

nos leva a compreender, 
conseqüentemente, que o conhecimento 
humano se caracteriza fundamentalmente 
pela criatividade� (1992, p. 77). 
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 Um sujeito, estando isolado, por mais que tenha conhecimento sobre o 

assunto, dificilmente realizará este movimento de �mutação� de uma forma tão 

ampla, se comparado à �mutação� existente em um grupo de pessoas discutindo 

o mesmo tema. Sendo a percepção o símbolo do conhecimento 

incorporado/gerado pelo ser humano, e tomando como referência a criatividade 

como fundamental caracterização do conhecimento, como propõe Lima Jr., um 

grupo de pessoas teria também como resultado um potencial de deduções e 

descobertas mais significativas do que uma pessoa isolada. 

 Entretanto, Saiani (2004, p. 187) traz à tona posicionamentos relevantes, 

no que se refere ao trabalho em grupo. Pensando que o conhecimento é pessoal, 

ou seja, único em cada aluno, precisaria o professor estar preparado para 

trabalhar com esta gama de leituras, interpretações e pontos de vista. Questiona-

se, o professor  

 

�procura desenvolver uma variedade de 

habilidades e estratégias, capazes de lidar 

com as diferentes demandas de seus 
alunos, vistos como pessoas com 
expectativas, habilidades e aptidões 

diversas?� (Saiani, 2004, p. 188) 
 

 Em resposta a esta questão, utilizamos a própria idéia de que o 

conhecimento tácito fundamenta-se em conceitos diretamente enraizados na 

interação humana, que podem estar presentes nas salas de aula (ou em qualquer 
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outro lugar) e que dependem do questionamento, da problematização e, é claro, 

de um consenso entre as várias percepções de um grupo. 

  

2.8. Últimas considerações 

 

Sendo inferências tácitas, próprias de cada pessoa, mutáveis, de acordo o 

ritmo do projeto e das discussões, seria muito difícil que uma pessoa (no caso, o 

professor) tivesse argumentos irrefutáveis para simultaneamente responder e 

orientar todos os alunos. Por isso, tendo como base algumas das concepções de 

Polanyi, é necessário que as pessoas não se utilizem de autoridade para 

expressar uma idéia e, da mesma forma, não aceitem quaisquer tipos de ordens, 

sem que se chegue a um consenso.  

Neste mesmo sentido, tanto os alunos quanto os professores, devem 

enxergar as idéias como �um caminho�, e não como caminhos totalmente �certos� 

ou totalmente �errados�. A busca por um ponto médio, mediante reflexões 

conjuntas, deve sempre existir, na tentativa de buscar correlações mútuas entre o 

conhecimento pessoal e o conhecimento universal (Polanyi, 1998). 
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CAPÍTULO III 

O CONHECIMENTO TÁCITO NA  

FORMAÇÃO DO EDUCADOR (DE LITERATURA) 

 

 

3.1. Primeiras considerações 

 

 Nos capítulos um e dois, versamos essencialmente sobre o conhecimento 

tácito como conceito, bem como sua integração com o meio escolar, 

respectivamente. Criador das idéias que geraram o Conhecimento Tácito, Michael 

Polanyi arquitetou seus pensamentos referentes a este conhecimento partindo do 

pressuposto de que o conhecimento é sempre pessoal. Tendo em vista esse 

caráter único de pessoalidade e complexidade inerente à nossa constituição como 

seres humanos, sabemos mais do que, de fato, podemos expressar. Trabalhando 

com esta proposta, é possível observar que Polanyi implicitamente estrutura7 o 

conhecimento tácito dentro de um sistema de tríades � denominados, nesta 

dissertação, como fundamentos do conhecimento tácito. 

 O primeiro fundamento encontrado neste esquema de tríade é a 

preferência de Michael Polanyi pelo trabalho não-dualístico. Para ele, ignorando 

as dicotomias, podemos ampliar nosso potencial de aprendizagem, o que nos 

conduz a novos pontos de vista. Dessa forma, ele propõe a idéia de que não 

existe uma ruptura radical entre o totalmente certo e o totalmente errado. O 

                                                
7 Em suas obras, Michael Polanyi não menciona explícita ou diretamente os fundamentos do 

conhecimento tácito, mas, implicitamente, é possível perceber que Polanyi atribui especial atenção 

a estes fundamentos � expressados e analisados no capítulo um. 
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segundo fundamento baseia-se na própria reflexão de Polanyi acerca do 

pensamento de autoridade no ambiente de aprendizagem. Para ele, a autoridade 

extrema por parte de um orientador/instrutor é ineficaz e acaba distanciando o 

cientista de seu compromisso de paixão com o conhecimento. Quando esta 

relação de autoridade não existe, fortalece-se um terreno para a criatividade e 

para descoberta, fruto da singularidade intelectual de cada pessoa. O último 

fundamento identificado neste esquema é a valorização da reflexão como 

processo contínuo na aquisição de conhecimento, interpretada por Polanyi como 

um momento de percepção de mundo, única e singular em cada indivíduo. 

 A lógica desta tríade tem, em sua essência, a relação de inferência tácita 

entre os elementos nela presentes, constituindo-se, portanto, como uma estrutura 

que valoriza, em especial, o tácito na construção do conhecimento. 

 Neste terceiro e último capítulo, trabalharemos com o conhecimento tácito, 

tendo como pano de fundo a formação do educador, dando especial atenção ao 

professor que trabalha com o ensino de literatura. Esta discussão é, a princípio, 

inédita, e será prioritariamente respaudada por William Cereja8. No entanto, a 

contribuição de outros autores, tanto neste aspecto mais específico (da literatura) 

quanto no aspecto de visão formativa geral, será imprescindível para a construção 

deste capítulo. 

 

 

 

                                                
8 Renomado professor e autor de livros didáticos na área de literatura, com longa experiência no 

ensino de Literatura. 
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3.2. Encontrando o conhecimento tácito na formação do educador 

 

 Acerca do conhecimento tácito na Educação, pontua Saiani: 

 

�ao mesmo tempo em que [o 

conhecimento tácito] redefine o papel do 

professor, valorizando-o como uma 
autoridade que emerge do próprio 

trabalho conjunto com os alunos, que com 
ele deveriam formar uma comunidade, a 
epistemologia que propomos também 

coloca em questão planejamentos 

centralizados e objetivos rígidos.� (Saiani, 

2004, p. 186) 
 

 Refletindo sobre esta leitura inicial, vemos que, apesar de o conhecimento 

tácito ser um conhecimento pessoal, singular, pois estas inferências tácitas são 

únicas em cada ser, o trabalho com o conhecimento tácito não é livre. Saiani 

aponta que a formação do educador que trabalha com o conhecimento tácito não 

deve observar nele um esquema de liberdade radical, ou poderia �recair no 

�laissez-faire� pedagógico�, exposto por Saiani como uma perda do foco de 

pesquisa num determinado grupo de estudantes, que não souberam identificar a 

essência deste pensamento. 

 Muito pelo contrário: trabalhando com o conhecimento tácito, é possível 

adquirir novos conhecimentos, seja por meio da integração, seja por meio de uma 

reflexão-na-ação mais particular. Os rumos destas reflexões levam 

essencialmente a questões mais complexas, mais pontuais. Logo, há um 

compromisso com o saber tanto em suas dimensões de rigidez, quanto em seus 
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níveis de aprofundamento. Meditando sobre este �compromisso� no ambiente 

escolar, pontuamos que o trabalho com o conhecimento tácito é essencialmente 

pessoal, porém este caráter não deve ser compreendido como uma prática à 

margem do descaso com os objetivos curriculares. 

 No cenário escolar, o professor deve fomentar esse compromisso 

constantemente, incentivando o interesse pessoal de cada aluno e valorizando, 

em especial, as divergências, as proximidades, bem como os vários pontos de 

vista presentes em sala de aula. Portanto, ao professor é primordial saber 

trabalhar em equipe, aceitando visões diferentes, que podem inclusive aprimorar 

ou até mesmo mudar algumas de suas crenças. 

 Vimos, no capítulo anterior, que o trabalho de grupo aprimora a percepção 

de cada aluno integrante, e este fenômeno ocorre principalmente pelo fato de que 

cada membro pensa diferente um do outro. Poucas seriam as mudanças ou 

contribuições, caso o grupo fosse inflexível em seus posicionamentos.  

 Para explicitar um pouco mais sobre o conhecimento tácito em sala de 

aula, principalmente no âmbito do ensino de literatura, utilizamos um exemplo de 

Cláudio Saiani, ao analisar o filme Sociedade dos Poetas Mortos: 

 

�Numa aula de literatura, os alunos 

estudam um texto sobre crítica literária 

intitulado �Entendo a Poesia�, no qual o 

autor propõe que a análise de um poema 

deve contemplar duas dimensões: [...] a 

perfeição [...] e a importância. Sugere que 
esboce um sistema de coordenadas, 
atribuindo o valor para a perfeição em um 

dos eixos, e para a importância, no outro, 
de modo que um particular poema se 
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situe num ponto do plano cartesiano 
assim construído� (Saiani, 2004, p. 13) 

 

 Num primeiro momento, este professor parece querer analisar o poema de 

uma forma padronizada, idêntica entre cada um dos alunos, uma vez que os 

níveis de �perfeição� e �importância� podem até ser medidos. No entanto, o 

desfecho desta cena é uma ironia em relação à forma como é conduzido o 

ensino, principalmente em disciplinas como literatura, que trabalha com a 

emoção, a arte e o aspecto pessoal em cada leitor: 

 

�O professor [...] vivido por Robin 

Williams, é de opinião que a poesia deve 

refletir a espontaneidade do poeta, deve 
ser um grito de individualidade, sendo 
desprezível o rigor da forma. Para ele, a 
poesia é equivalente à paixão [...] e 

ordena aos alunos que arranquem a 
página que contém as instruções 

�cartesianas� de análise literária� (Saiani, 

2004, p. 13). 
 

 De fato, quaisquer áreas pertencentes ao campo das Humanas e, em 

especial, ao campo das Artes, como é o caso da literatura, não devem ser 

analisadas de uma forma predominantemente objetiva, tendo em vista que a 

subjetividade dá lugar tanto à voz do autor, emissor de uma linguagem própria, 

quanto à voz do apreciador, receptor de uma linguagem nova. 

 Quando estudamos literatura, é muito comum utilizarmos alguns veículos 

de análise extremamente abrangentes, como a análise de níveis sonoros, 

semânticos e morfo-sintáticos (Wellek e Warren, 1955), mas estes são níveis que 
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permitem ao leitor ter diferentes interpretações e explorar o poema de diversas 

formas. Enfim, não é uma estrutura fechada. 

 O educador, no ensino de literatura, deve permitir a mobilidade dentro da 

interpretação, partindo das concepções de interpretação mais genéricas � 

estruturadas por um sistema de análise já existente, como o descrito pelos 

autores supracitados �, em direção a concepções mais pessoais, mais subjetivas. 

Este estreitamento faz com que o aluno tenha contato com a estrutura mais 

formal, contemplada por um sistema mais rigoroso e, ao mesmo tempo, não deixe 

de se relacionar com suas próprias análises. Há, portanto:  

 

�um estreitamento de foco, que se afasta 

das preocupações universais e 

semanticamente enviesadas da 
Antiguidade para se dedicar aos 
pormenores de uma língua particular� 
(Weedwood, 2002, p. 56). 

 

 As �preocupações universais� expressadas pela autora evidenciam os 

critérios fechados de análise literária. Muitos desses critérios foram frutos diretos 

dos pensadores da Antiguidade, que se fixavam em conceitos como forma, 

rítmica, versificação, fechando-se em um sistema cuja subjetividade semântica 

praticamente inexistia. 

 Atualmente, alguns desses conceitos permanecem rigidamente 

incorporados às obras didáticas, fazendo com que essas obras fiquem fora do 

atual contexto de teoria literária. No século XIX, ainda era uma prática comum 

estudar, por exemplo, conceitos de retórica e poética, ou seja, era uma visão de 
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educação que �prendia-se excessivamente às letras, retórica e gramática� 

(Perrone-Moisés, 1988. p. 64), dando pouca margem à apreciação da literatura 

como arte em si. 

 Cultivar a paixão no ensino deve ser uma prática constante, 

independentemente da área, pois todos os campos têm coisas para serem 

exploradas, descobertas ou até mesmo criadas.  

 A idéia de compromisso estabelece-se, como propõe Polanyi, em todos os 

campos. Não é diferente no ensino de literatura: o professor precisa cultivar o 

interesse dos alunos, para que eles, por meio dos textos, possam não apenas 

adquirir saberes intelectuais, mas também se aproximar com maior intensidade de 

suas próprias percepções de mundo. 

 Pensando a formação do educador, é necessário que este crie trajetórias 

suficientemente claras, a fim de que o aluno encontre com facilidade seu caminho 

para o desejo da descoberta e da criação. Neste capítulo, em especial, 

trabalharemos com a formação do educador no âmbito dos estudos literários, o 

que não invalida a possibilidade de educadores de outras áreas utilizarem este 

mesmo viés em suas propostas, uma vez que a essência existente no trabalho 

com a palavra pode ser estendida a outras áreas. 

 No que tange ao trabalho com literatura e, em especial com a palavra, 

Hannah Arendt assinala o estreito vínculo entre palavra, poder e ação. Quando 

utilizamos um poema, como fonte de inspiração para trabalhar com qualquer 

disciplina, utilizamos a palavra como poder de ação. É fato que: 
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�o poder corresponde à habilidade 

humana não apenas para agir, mas para 

agir em concerto. O poder nunca é 

propriedade de um indivíduo; pertence a 

um grupo e permanece em existência 

apenas na medida em que o grupo 
conserva-se unido� (Arendt, 1994, p. 36) 

 

 Para a autora, �agir em concerto� é o próprio ato de refletir na ação, isto é, 

durante a leitura de um texto, de um poema, o aluno não está apenas se 

deleitando com o sentido denotativo das palavras. A denotação é um sentido de 

poder (de palavra) pertencente a todos, de domínio universal, como ela mesma 

afirma. No entanto, aprofundar-se nas palavras, que é a própria prática de refletir 

durante a ação, faz com que o aluno alcance novas significações, novas 

percepções. É fato, porém, que este trabalho com a reflexão, para se chegar a 

percepção, como propõe Polanyi, não é um trabalho simples e, de fato, necessita 

de um �grupo que se conserva unido�. 

 O poema ou o texto literário, de forma geral, traz em sua raiz significativa a 

significação dos sentidos, que podem ser compreendidos em seus níveis de 

linguagem estéticos, etc. E é justamente por isso que são essenciais para o 

aumento de nossa sensibilidade, de nossa percepção. O próprio verbo �perceber�, 

do latim, percipere, significa �apoderar-se de�, �apreender pelos sentidos�. Acerca 

da importância dos poemas e da percepção no conhecimento tácito, assinala 

Granja: 

 

�Polanyi nos diz que a percepção é uma 

forma de conhecimento tão legítima 

quanto o conhecimento conceitual [...] 
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Polanyi incorpora a subjetividade e o 
tácito na construção do conhecimento� 

(2003, p. 207). 
 

 Assim sendo, o texto literário, pelo fato de aprofundar nossos níveis de 

percepção, certamente é um meio de se construir o conhecimento � um 

conhecimento que se expande a cada instante, uma vez que os sentidos 

conotativos da linguagem podem adquirir novos significados a cada leitura, seja 

em função de nosso estado de espírito durante a leitura, seja pelo fato de o leitor 

já possuir um senso mais crítico no trabalho com a linguagem poética. Quanto a 

esta plurissignificação existente na leitura, fruto de novas percepções, pontua 

Granja:  

 

�A percepção seria assim uma instância 

do processo de conhecimento tácito. 

Respaldado pela Gestalt, Polanyi entende 
a percepção como um processo de 

integração tácita de sensações num 

objeto percebido, às quais conferem um 

significado que não tinham antes� (2003, 

pp. 207-208). 
 

Utilizando as �instâncias� de Polanyi, como afirma Granja acerca do 

conhecimento tácito, focalizaremos, neste capítulo, em seu nível mais prático � ao 

analisarmos produções literárias �, não somente a percepção, fruto de uma 

reflexão sobre a leitura do poema, mas também daremos especial importância à 

descoberta, como resultado de uma leitura própria, sem intervenções autoritárias, 

e ao ponto de vista do aluno, que pode crescer em seu nível de interpretação, 
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desde que não compreenda tais leituras como sendo totalmente certas ou 

totalmente erradas. 

 De fato, observamos que o trabalho com a identificação de novas 

percepções, principalmente o trabalho em grupo, faz com que haja um 

crescimento por parte do leitor � tanto para o aluno quanto para o professor � no 

tocante ao conhecimento. 

  

3.3. Formando um educador para a plurissignificação: o ato de descobrir e 

perceber 

 

 Quando entramos em sala de aula, entramos num ambiente de 

plurissignificações, onde o aluno tem a chance de enxergar novas realidades e 

novos significados, por meio de um mesmo ponto de referência. Esta experiência 

é comum desde o Ensino Infantil até o Ensino Superior, pois em todos os 

momentos da vida o ser humano consegue não apenas perceber, mas também 

participar e refletir sobre os acontecimentos. São nestes momentos em que 

acontecem o compromisso do aluno com a descoberta, com a sustentação de seu 

ponto de vista. 

 

�A literatura [...] estimula vários sentidos: 

seu estilo singular pode mostrar à criança 

e adolescente uma nova gramática da 

comunicação sem regras muito fixas, 

unindo, dessa forma, o verbal, o imagético 

e o sensorial� (Arantes, 2004, p. 3). 
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 Pontua Arantes que o aluno necessita integrar seus conhecimentos, e não 

separá-los, fragmentá-los, como propõe a concepção dialética no processo de 

construção do conhecimento. Muitas vezes, ao separarmos os conceitos, não 

apenas no âmbito literário, mas em outros níveis do conhecimento, restringimos 

muito nosso olhar, dificultando a interpretação de uma situação, ou mesmo de 

interpretá-la de uma forma mais original. 

 Mayor sustenta a idéia de que as dicotomias rompem com o verdadeiro 

sentido do ensino, que é gerar leituras globais das situações, e não leituras 

fragmentadas. No tocante ao ensino de Literatura e Língua Portuguesa, ela traz a 

seguinte consideração: 

 

�A dicotomia estabelecida [...] entre as 
disciplinas Língua Portuguesa e 

Literatura, dicotomia essa que teria sido 
responsável pela �histórica� divisão entre 

estudos gramaticais, estudos literários e 

redação [...] cria, de modo muitas vezes 

artificial, fronteiras rígidas entre esses 
campos de trabalho� (Mayor, 2004, p. 
143). 

 

 De fato, a sistematização do ensino sustentada geralmente por materiais 

didáticos � na literatura, por exemplo, há várias subdivisões: eras literárias, 

escolas literárias, formas de análise, sem mencionar a ruptura entre a Língua e a 

Literatura, como evidencia a autora � pode inibir a construção de conhecimento, 

visto que essas fragmentações tacitamente estão não apenas estabelecendo os 

caminhos pelos quais devemos passar, como também definindo, por 

conseqüência, o que é certo ou errado neste processo. 



 

78 

 A formação do educador deve permitir que ele saiba sugerir caminhos 

diversos, principalmente em disciplinas que dão abertura para esses caminhos. A 

literatura é um exemplo claro disso: pode muito bem o professor trabalhar com 

imagens, outros textos, etc. Tudo com a finalidade de despertar o interesse do 

aluno em conhecer mais. Como já vimos, para Polanyi é este próprio 

compromisso com a descoberta que se configura como  função essencial do 

tácito na construção do conhecimento. 

 

�Quando começa a perceber uma relação 

entre imagem real, imagem representada 
e texto escrito, a criança começa a 

estabelecer associações e comparações 

com texto-vida: inicia-se um processo de 
plurissignificação de sentidos� (Arantes, 
2004, p. 3). 

 

 Ao propor esta visão mais aberta, onde a linguagem é vista em sua 

dimensão global, Arantes entrelaça conceitos semióticos aos conceitos 

puramente lingüísticos e literários, fazendo com que a sensibilidade adquira um 

papel de extrema importância. Intercalar imagens e textos faz com que a 

representação simbólica do signo lingüístico ganhe um novo significado, mais 

centrado na sensibilidade humana e no aprofundamento de nossas percepções. 

 Neste mesmo sentido, Antonio Candido9 , observa a prática da apreciação 

literária como um exercício que nutre nossa sensibilidade e percepção, fazendo-

nos entender e superar, por meio de palavras, os grandes e os pequenos 

                                                
9 Antonio Candido é professor de Literatura na Universidade de São Paulo e, atualmente, um dos 
autores de maior prestígio no campo da Teoria Literária.  
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problemas de nosso dia-a-dia. Para ele, a literatura transcende a simples idéia da 

escrita: 

 

�o exercício da reflexão, a aquisição do 

saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso de beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres� 
(Candido, 1989, p. 117. Grifo nosso.). 

 

 Candido, por muitas vezes, equipara a complexidade da linguagem nos 

poemas com a complexidade dos problemas em nossas vidas. Segundo o autor, 

o professor deve estar formado não apenas para trabalhar com a literatura, mas 

principalmente para articular os temas vistos em sala com os desafios 

quotidianos, transformando, assim, a literatura em um �espelho da realidade� 

(Candido, 1989, p. 99). 

 Conduzir a idéia de que a literatura sacia grandes partes de nossas 

inquietações é o conselho de Antonio Candido para os professores que 

pretendem trabalhar com literatura, pois, em sua visão, estes podem formar 

alunos que um dia poderão também se dedicar a esta prática de ensino. 

 

�as produções literárias, de todos os tipos 

e todos os níveis, satisfazem 

necessidades básicas do ser humano, 

sobretudo, através dessa incorporação, 

que enriquece a nossa percepção� 

(Candido, 1989, p. 117. Grifo nosso.). 
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 Em ambas as considerações, o autor reforça a importância da percepção 

como forma essencial de se compreender o mundo. No mesmo sentido que 

Polanyi, Candido enxerga a percepção como um resultado da reflexão � para ele, 

em especial, sobre as palavras �, que pode mobilizar nossos conhecimentos e, 

principalmente, nossa criatividade. 

 Para Faraco, outro importante teórico do estudo de Língua, a criatividade 

pode, de fato, ser um ingrediente construído com o semeio constante da literatura 

na vida dos jovens e, principalmente das crianças. Para ele, atualmente �se 

passou a valorizar as Artes tanto na escola como no trabalho [...] criatividade e 

arte são vistas como interligadas� (Faraco, 2002, p. 125), ou seja, uma pessoa 

com apurado senso literário terá grandes possibilidades de experenciar 

momentos de refinada criatividade no dia-a-dia. 

 Faraco visualiza o trabalho com a literatura como uma atividade que 

reforça a criatividade. É, portanto, uma atividade que se reflete na construção do 

conhecimento como um todo. Ao trabalhar com este tipo de atividade, o professor 

deve estar consciente de que não está se preocupando unicamente com o 

simples prazer da leitura ou com a análise formal da produção literária, mas, sim, 

com o conhecimento. 

 

Não se pode esquecer que o texto literário 

é um rico material tanto para a aquisição 

de conhecimento quanto para a 
discussão e reflexão (Cereja, 2004, p. 
253. Grifo nosso.). 
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 A constante busca pela reflexão é ponto comum entre o trabalho com a 

literatura, como vemos em Cereja e em Candido. No entanto, ao referir-se à 

�discussão�, Cereja traz à tona um ponto em particular: a prática do trabalho com 

o texto em conjunto, seja em sala de aula, seja em projetos, etc. Esta prática, em 

especial, é a prática explorada por Polanyi, que conduz a reflexão (o ato de 

pensar sobre a leitura) conjuntamente com a ação (o ato de ler enquanto medita) 

dentro de um sistema que privilegia o trabalho em grupo. 

 Em sendo um grupo, e pelo fato de a literatura ter um nível de subjetividade 

muito elevado, assim como muitos outros campos das Artes, é fato que a postura 

particular de cada membro deste grupo pode apresentar pontos distintos. �A 

literatura resgata experiências [...] e exige por parte de quem lê um 

posicionamento pessoal� (Cereja, 2004, p. 25), ainda que esta posição seja 

incomum em relação aos outros membros. 

 Para Polanyi (1977), a diferença de opiniões deve ser encarada como 

motivação de aprendizagem, e não como um problema. É partindo desse 

pressuposto que a divergência de pontos de vista deve ser conduzida de forma 

sadia, levando o aluno a enxergar seu �deslocamento�, mas também apontando 

partes de seu pensamento que podem ser relidas e reaproximadas, a fim 

expandirem o conhecimento consensual daquele grupo. 

 Entretanto, é também verdade que o aluno, na tentativa de não se sentir 

excluído, apela para a argumentação, na defesa de seu ponto de vista.  

 

Com a intenção de fazer valer seu ponto 

de vista, desenvolve uma linguagem 



 

82 

interior que lhe permite levantar hipóteses 

e se preparar para argumentar e contra-
argumentar. Preocupada com a clareza e 
a na tentativa de evitar incompreensões e 

contradições, aos poucos estabelece uma 
coerência entre suas argumentações com 

uma verdadeira reflexão (Arantes, 2004, 
p. 2). 

 

 Muitas vezes, a busca pela argumentação e contra-argumentação tendem 

a reforçar sua hipótese, até porque é neste momento que pode ocorrer algumas 

modificações ou adaptações de seu pensamento original, pendendo a linha de 

raciocínio para um consenso, sem desmerecer os pontos de contribuição do 

pensamento original. 

 Neste momento, é também comum observarmos que não há um 

pensamento ou uma linha lógica totalmente certa ou totalmente errada. 

 

�É preciso não perder de vista que as 

preferências [escolhas] são subjetivas, 

que se está em pleno terreno da não 

binariedade, [...] há ampliação da noção 

de certo em diferentes pontos da zona de 
nuanças ou gradações� (Frota, 2000, p. 
148). 

  

Acerca do certo e do errado, Frota traz uma concepção interessante, 

afirmando que o conceito do que é certo pode se expandir. De fato, essa 

expansão pode naturalmente ocorrer frente a uma discussão, o que fortalece o 

posicionamento de Polanyi, que salienta a importância do grupo na compreensão 

ou mesmo na adaptação de um ponto de vista. 



 

83 

Trabalhando com o outro lado da moeda, Arantes (2004) enfoca não a 

binariedade, mas, sim, a fusão de conceitos. É evidente que Arantes caminha no 

mesmo sentido de Frota, mas move o prisma para uma outra região: 

 

�O desenvolvimento da linguagem 

depende da percepção de mundo, dos 

estímulos às emoções e da organização 

do pensamento. A fusão entre as 
linguagens verbal, visual e simbólica 

presente na literatura infanto-juvenil, 
permite estabelecer contato com 
diferentes signos, estimulando vários 

sentidos: facilita levar a criança a 

mergulhar dentro de si e trazer para fora 
todo o desejo de aprendizagem latente� 
(Arantes, 2004, p. 1. Grifo nosso.). 

 

 Arantes traz a idéia de que não devemos deixar de pensar sobre o que 

está prejudicando a construção do conhecimento (no caso, a �binariedade�), mas 

o essencial é, na verdade, meditar, num maior grau de profundidade, sobre o que 

pode gerar acertos. Em função desse pensar, Arantes passa a meditar sobre a 

�fusão� como sendo uma solução não apenas para a literatura, mas para muitas 

outras áreas, que levam conseqüentemente à �aprendizagem latente�, um 

elemento de extrema importância para o desenvolvimento da crítica. 

 Pensando, em especial, na crítica sob uma perspectiva de vita activa 

(Cunha e Machado, 2003, p. 8), Arantes propõe um aluno-leitor que caminhe em 

busca da percepção constantemente. A percepção deve ser a representação 

máxima de sua paixão pelo saber. Sob este prisma, possivelmente o aluno 

conseguirá  
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�estabelecer uma relação entre as 

experiências prévias com o que está 

aprendendo e sentindo no momento. 
Torna-se não só um novo leitor, mas 

também um novo produtor de textos� 

(Arantes, 2004, p. 4). 
 

 

3.4. Concepções práticas: uma proposta de trabalho com a literatura 

  

A fim de refletirmos sobre os conceitos explorados neste capítulo de uma 

forma mais prática, efetuamos uma pesquisa de campo, cujo foco refere-se 

essencialmente ao ensino de Literatura. Salientamos neste estudo, em especial, o 

valor do conhecimento tácito na construção desse conhecimento.  

Esta experiência foi realizada em uma instituição particular de ensino 

básico, que atua desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio. O Colégio também 

oferece diversos programas extracurriculares, como cursos de línguas 

estrangeiras modernas e diversos cursos voltados para a formação religiosa, à luz 

da filosofia marista. 

Tendo em vista o tema desenvolvido nesta dissertação, observamos que 

uma pesquisa de campo seria necessária. Percebemos que os alunos do último 

ano do Ensino Fundamental, que já tinham algum contato com produções 

literárias, e somavam um número bastante significativo de discentes � oitenta e 

cinco alunos �, formavam um bom grupo para reflexões e trabalhos conjuntos, 
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cristalizando e reforçando, sob uma perspectiva prática, os dados já expostos na 

parte teórica desta dissertação. 

Consolidamos a idéia de que as discussões desenvolvidas nesses grupos 

foram essenciais para a boa compreensão dos conteúdos explanados em sala de 

aula, tendo em vista a estrutura do trabalho, que visava considerar tanto a 

interpretação dos textos como as percepções que os alunos teriam de suas 

próprias interpretações, e por isso demandava, de fato, um expressivo número de 

discentes.  

No local, também havia um professor da área de Língua Portuguesa e 

Literatura, a fim de melhor orientar e mediar os alunos durante a pesquisa. Por 

meio das sugestões deste docente presente em sala, foi possível melhorar, do 

ponto de vista didático, a forma como foram feitas a divisão dos grupos nas salas 

de aula, bem como o direcionamento dos temas expostos. 

A partir deste momento, já foi possível observar que a troca de 

informações, antes mesmo de iniciar-se o projeto, levou a novas conformações de 

trabalho. Ressaltamos, portanto, que os fundamentos do conhecimento tácito 

podem tornar-se presentes não apenas na sala de aula, mas também em muitos 

outros momentos de nosso quotidiano. 

Dividindo os alunos presentes na sala de aula em grupos, trabalhamos com 

o poema romântico Olhos Verdes, de Gonçalves Dias, o que permitiu apreciarmos 

tanto a análise literária em si, quanto a teoria literária, olhar teórico que se 

mantém estritamente vinculado com a perspectiva prática.  



 

86 

Inicialmente, pretendemos estabelecer o método de análise. Em 

discussões com o professor presente em sala, observamos que um bom método 

para a análise de produções literárias é explicitado por Wellek e Warren (1955, p. 

45), que sugerem um desmembramento em dois eixos principais, no caso da 

análise poética:  

 

a) o nível sonoro: neste nível, preocupar-nos-emos essencialmente com 

os sons presentes no poema. Wellek e Wallen enxergam este aspecto 

da produção como um elemento congruente às mensagens do poema.  

 

b) O nível semântico: neste nível, focalizaremos a mensagem em si, mas 

de uma forma mais aprofundada. Este é o momento de analisar 

figurações e mensagens implícitas. 

 

Ainda que ambos os níveis tenham sua respectiva importância, salienta 

Jakobson que o níveis sonoro  tem uma especial conexão com a dimensão tácita 

do conhecimento. Jakobson, em seu livro Lingüística e Comunicação (2001), 

identifica a relação tácita existente entre o significado (base semântica) e o 

significante (base sonora) do poema. Logo, pressupõe uma relação entre os 

níveis sonoros e semânticos, podendo um interferir o outro de diversas formas. 

Tomando, portanto, como base o poema Olhos Verdes, passaremos à sua 

análise: 

 
Olhos verdes 
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São uns olhos verdes, verdes, 
Uns olhos de verde-mar, 

Quando o tempo vai bonança; 
Uns olhos cor de esperança, 

Uns olhos por que morri; 
Que ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 
Depois que os vi! 

 
Como duas esmeraldas, 
Iguais na forma e na cor, 

Têm luz mais branda e mais forte, 
Diz uma � vida, outra � morte; 
Uma � loucura, outra � amor. 

Mas ai de mim! 
Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! 
 

São verdes da cor do prado, 
Exprimem qualquer paixão, 
Tão facilmente se inflamam, 
Tão meigamente derramam 

Fogo e luz do coração 
Mas ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 
depois que os vi! 

 
São uns olhos verdes, verdes, 
Que podem também brilhar; 

Não são de um verde embaçado, 
Mas verdes da cor do prado, 
Mas verdes da cor do mar. 

Mas ai de mim! 
Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! 
 

Como se lê num espelho, 
Pude ler nos olhos seus! 

Os olhos mostram a alma, 
Que as ondas postas em calma 

Também refletem os céus; 
Mas ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 
Depois que os vi! 

 
Dizei vós, ó meus amigos, 

Se vos perguntam por mim, 
Que eu vivo só da lembrança 

De uns olhos cor de esperança, 
De uns olhos verdes que vi! 

Que ai de mim! 
Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! 
 

Dizei vós: Triste do bardo! 
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Deixou-se de amor finar! 
Viu uns olhos verdes, verdes, 

uns olhos da cor do mar: 
Eram verdes sem esp�rança, 

Davam amor sem amar! 
Dizei-o vós, meus amigos, 

Que ai de mim! 
Não pertenço mais à vida 

Depois que os vi! 
 
 

3.4.1. O nível sonoro 

 

 Trabalhando com o nível sonoro, o professor poderá tocar, de fato, na 

própria percepção dos alunos, bem como em seus pontos de vista, pois cada 

aluno poderá perceber o som de uma maneira própria. 

 Apropriando-se de Arantes (2004, p. 4), podemos evidenciar a importância 

do nível sonoro na medida em que cada aluno poderá perceber a mensagem 

tácita em função do momento que estiver vivenciando. Às vezes, um mesmo som 

ou uma mesma palavra poderiam ser identificados pelo mesmo aluno-leitor de 

diferentes formas, se o questionássemos sobre o significado em diferentes 

momentos de sua vida. 

 O poema Olhos Verdes, extraído de A Caixa Literária de Nåde (2003), 

serviu de referência para oficinas literárias e projetos realizados no Colégio 

Marista Arquidiocesano de São Paulo, em 2005. Usufruindo dos dados deste 

estudo, publicado em A Prática de Ensino no Colégio Marista Arquidiocesano de 

São Paulo, constatamos algumas características acerca do poema, analisado por 

alunos do último ano do Ensino Fundamental: 
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Grupo 1: Este grupo de alunos notou a constante presença do som /s/, 

denominado pela lingüística como som sibilante. Os alunos constaram essa 

presença em várias partes do poema, como em: �São uns olhos verdes, 

verdes / Uns olhos de verde-mar�; 

 

Grupo 2: Este grupo de estudantes percebeu a intensa presença do /ão/ 

em algumas partes do poema, como em: �São verdes da cor do prado / 

Exprimem qualquer paixão / Tão facilmente se inflamam / Tão meigamente 

derramam / Fogo e luz do coração�, mas tiveram o cuidado de também 

perceber o não aparecimento deste fenômeno sonoro em outras partes do 

poema; 

 

Grupo 3: Este grupo atentou à forma como é lido o poema: evidenciaram 

que a voz empostada conferia outro tom ao poema. 

 

É possível observar que as três considerações feitas acerca do poema 

pelos alunos estavam corretas, e serviram de referência para que o professor 

conduzisse o restante da aula. Era nítido que todas as inferências realizadas 

pelos alunos eram tácitas, pois não estavam explícitas no poema. O fato de estas 

�regras� de interpretação estarem escondidas (tácitas) fez com que muitos 

passassem a arriscar suas próprias opiniões, pois não tinham o medo da punição, 

caso caíssem no �errado�. 
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Naquele momento, foi possível enxergar que muitos alunos, que 

permaneceram quietos durante quase todo o semestre, sem qualquer tipo de 

participação, só passaram a participar em função da dimensão tácita do 

conhecimento, que não impunham regras explícitas. 

 Por meio dessas três considerações, foi possível perceber a inferência dos 

alunos sobre cada um delas, ou seja, houve uma integração de idéias e troca de 

opiniões, pois um comentava a opinião do outro, gerando novos saberes acerca 

da própria idéia original. 

 

Discussão em sala: o Grupo 1 identificou o som /s/ como o som de 

serenidade, mas, após uma discussão conjunta, passaram a identifica o /s/ 

como um som de suspiro do homem pela amada. O Grupo 2 identificou o 

som /ão/ como um som de desespero, porém, após discussões, foi possível 

identificá-lo como um som de amor, carinho pela companheira. O Grupo 3, 

ainda que não tenha feito uma análise sobre o poema em si, foi o fio 

condutor que serviu para reconduzir a opinião dos outros dois grupos. 

 

 Vemos que esse processo de mudança na análise do poema é um 

processo intelectualmente saudável, pois, ao mesmo tempo que incentiva as 

discussões e o trabalho em grupo, também promove o aparecimento de novos 

pontos de vista. É também um indicativo de que os alunos estão refletindo 

durante a ação. Sem dúvida, esta foi uma forma de conduzir o aluno a novas 

percepções de mundo, por meio de suas novas percepções acerca da palavra. 
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3.4.2. O nível semântico 

 

 Ao observar como os alunos analisam o nível semântico, o professor terá a 

chance de trabalhar com a linguagem em sua essência. A busca pela 

plurissignificação nas metáforas e nos vários índices de figuração da linguagem 

são extremamente comuns neste nível de análise. Neste nível, da mesma forma 

que no nível sonoro, os alunos de uma outra classe também optaram por se 

dividir em grupos, sendo que cada grupo faria suas considerações e, assim, 

conduziríamos uma discussão sobre essas considerações. A sala optou por se 

dividir em apenas dois grupos: 

 

Grupo 1: Este grupo analisou a metáfora de algumas palavras. A palavra 

�verde�, por exemplo, foi interpretada como �calmaria�, a mesma calmaria 

da �bonança� e da �esperança�. Verificaram também que esses dois últimos 

termos tinham em seu significante uma idéia de suavidade, assemelhando-

se a uma melodia, uma musicalidade presente no poema; 

 

Grupo 2: O segundo grupo fixou a atenção na repetição de alguns termos, 

como �amor� e �esperança�. Para os alunos, isto caracterizava o poema 

como �fraco�. 
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Foi possível perceber que as duas considerações tinham faces diferentes. 

Enquanto a primeira procurou reflexões inerentes ao texto, a segunda centralizou 

sua tenção nas, segundo eles, �fragilidades� do texto. Novamente, foi possível 

perceber a participação de alunos que, durante muito tempo, jamais emitiram uma 

palavra em sala. 

 

Discussão em sala: O polêmico ambiente de discussão fez com que o 

Grupo 2 atacasse não apenas a estrutura do poema, como também as 

idéias do Grupo 1, que, segundo eles, estavam totalmente erradas e eram 

muito rasas. Durante a discussão, o Grupo 1 se sustentou tanto na 

argumentação quanto na contra-argumentação. Além disso, afirmaram que 

o Grupo 2 estava fazendo a �crítica pela crítica�, sem grandes esforços de 

apreciação literária crítica. 

  

Aceitando as críticas, o Grupo 2 identificou as características de repetição 

como figuras de estilo, muito comuns na escola literária da época. Percebemos, 

portanto, que ambos os grupos aprimoraram não apenas sua sensibilidade frente 

à produção literária, mas também estimularam pontos importantes em uma 

discussão, como a sustentação do ponto de vista, a crítica, etc.  

Identificamos, inclusive, que a mudança de posicionamento de Grupo 2 foi 

fruto de uma reflexão realizada durante suas próprias ações argumentativas. 

Estas discussões, por mais que tenham sido polêmicas, geraram consensos e 

certamente novas percepções de mundo por meio da palavra.  
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3.5. Últimas considerações 

 

 É possível observar que o conhecimento tácito pode trazer contribuições à 

Educação, bem como à formação do educador. Neste capítulo, vimos que o 

professor de literatura, ao trabalhar com o conhecimento tácito, pôde desenvolver 

significativos trabalhos ao lado de seus alunos. 

 Sob um prisma mais prático, pudemos observar que a dimensão tácita do 

conhecimento, quando colocada em prática na sala de aula, ajudou alunos a se 

expressarem sem o medo da punição, ou mesmo o medo de fugirem das regras 

de �certo� e �errado�. Rompendo tacitamente com esta barreira dicotômica, tais 

exposições mostram um leque de posicionamentos por parte dos alunos, que, de 

fato, enxergam um compromisso com o estudo (no caso, o estudo de literatura). 

 Ficou também claro que o compromisso com o estudo em sala de aula 

gera grandes momentos de reflexão, aliados à constante ação do aluno, muito 

empenhado no processo de apreensão do conteúdo, e tendo como meta a 

construção de novos conhecimentos, novas descobertas.  

Motivado pela paixão por descobrir, pôde o aluno aguçar ainda mais seu 

espírito participativo e sua percepção no meio educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desta dissertação, observamos que o conhecimento tácito pode 

ser trabalhado em sala de aula pelo educador, visando superar a excessiva 

explicitação presente na educação, que leva tanto o docente quanto o discente às 

limitadas visões de certo ou de errado, não contribuindo para a construção de um 

ser mais crítico, que consiga ver além da escrita ou do texto � identificados por 

Polanyi como a explicitação em sua plenitude. 

 Vimos que o conhecimento tácito é uma estrutura de fundamentos 

epistemológicos que se baseiam essencialmente nos conceitos de percepção: 

para Polanyi (1969), é aguçando a percepção que chegamos à descoberta, ápice 

do processo de aquisição de conhecimento. 

 Harry Prosch (1996), companheiro de estudos de Polanyi, afirmou que o 

tácito foi significativo para a consolidação de novos olhares sobre a 

epistemologia, mas também afirma que não seria o conhecimento tácito a 

�salvação do mundo�, uma vez que essa contribuição seria apenas acumulada ao 

já grande número de outras grandes contribuições epistemológicas. 

 Sendo assim, tanto Prosch quanto Scott observam as contribuições de 

Michael Polanyi como sendo de extremo valor, desde que seus pensamentos 

sejam situados no tempo: o contexto histórico leva-nos a ver que Polanyi 

problematizou a explicitação do conhecimento, bem como os pensamentos 

dicotômicos, ícones epistemológicos ainda bem presentes no início do século XX, 

sendo de extremo significado àquela época. Schön (2000) ainda salienta que as 



 

95 

contribuições de Polanyi, no que se refere ao conhecimento tácito, 

especificamente, foram de grande importância para a atualidade, seja no campo 

dos negócios, seja no campo educacional, ou mesmo no campo da formação 

humana. 

 Muitas empresas passaram a compreender seu próprio funcionamento no 

processo de auto-crítica e de criação graças aos pensamentos de Polanyi, que 

justamente propõe uma correspondência entre crítica e criatividade, novos pontos 

de vista e descobertas. 

 Observamos que, assim como nos campos da Administração e da 

Economia, também foi a exagerada valorização do explícito que impediu, no 

ambiente escolar, o bom desenvolvimento dos alunos que, segundo Saiani (2004, 

p. 54), estiveram submetidos a modelos cristalizados de ensino, sobretudo no que 

se refere à avaliação. 

 Dessa forma, muitos alunos que conheciam os conceitos, mas não tinham 

a capacidade de expressá-los por escrito (explicitação plena), foram punidos ou 

prejudicados em função de exames que não levavam em conta os potenciais 

tácitos no conhecimento discente. 

 Discorrendo sobre os fundamentos do conhecimento tácito, transpomos 

tais fundamentos para o campo da educação, evidenciando de que forma eles 

poderiam ser válidos para a construção do conhecimento no ambiente escolar. 

Observamos que conceitos trabalhamos por Polanyi no início do século XX, como 

�releitura�, �descoberta� e �percepção� estavam muito presentes no contexto 

escolar em pleno século XXI. 
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 Com a finalidade de evidenciar os fundamentos do conhecimento tácito, 

propomos um trabalho com literatura que, de fato, estimularia o aluno a perceber 

e a valorizar tais fundamentos em seu dia-a-dia escolar. Como resultado, 

observamos que os alunos, que antes pouco participavam em sala de aula e 

tinham, conseqüentemente, um baixo aproveitamento, estavam, assim como os 

demais, participando ativamente e contribuindo para o processo de construção de 

novos conhecimentos. Foi também possível notar que, por meio de uma aula que 

estimulava o conhecimento tácito, os alunos estavam integrando-se com grande 

facilidade.  

 Observamos que o colégio trabalhava com educadores que tinham uma 

formação cujo foco de trabalho, sobretudo no tocante aos processos avaliativos, 

era predominantemente centrado na explicitação do conhecimento, não 

permitindo que o aluno fosse induzido à descoberta sem que necessariamente 

tivesse de explicitar suas deduções ou inferências, o que, segundo Polanyi, seria 

uma prática muito difícil, já que inferências são processos cognitivos tácitos, 

impossíveis de serem explicitados em sua plenitude. 

 Ao refletir sobre as palavras de Schön durante a parte prática desta 

dissertação, observamos que o conhecimento tácito, em sua abordagem prática, 

privilegiava o �aprender-fazendo�, ou seja, valoriza o processo de aprendizagem e 

a vivência do estudante. 

 Ao formar um educador que saiba trabalhar com o conhecimento tácito, 

estamos formando consequentemente um professor que sabe compreender o 

aluno em sua totalidade. Complexa, a construção de conhecimentos e de valores 
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do estudante mostra-se compreendida pelo professor, que toma como ponto de 

partida não apenas os conhecimentos prévios, mas também � e sobretudo � os 

conhecimentos apreendidos e desenvolvidos durante os projetos. 

 A vontade de descobrir novas fórmulas ou novas interpretações de mundo 

por parte do aluno equivale aos primeiros sentimentos de dedução vivenciados 

pelo cientista, cujo desejo é chegar à criação, como lembra Polanyi. Em ambos os 

casos, a paixão pela ciência e pelo estudo nascem da curiosidade, que se 

reconfigura a cada nova aprendizagem. 

 Polanyi, desse modo, traz uma contribuição não apenas para o 

conhecimento como elemento isolado, mas para um conhecimento que se 

fortalece com a presença do outro, com as constantes críticas e análises 

realizadas interna ou externamente. 

 Incorporar tais contribuições ao campo da educação, uma área 

predominantemente preocupada com o futuro profissional (ou mesmo pessoal) do 

estudante, é uma forma de preocupar-se com a formação de uma nova sociedade 

mais crítica ou até mesmo mais comprometida com a opinião do outro. 

 Sendo este um estudo pouco explorado no Brasil, acreditamos que ele 

possa trazer significativas contribuições ao ambiente acadêmico e que possa 

suscitar novas reflexões acerca da formação docente. 
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ANEXOS 
 
 
Pergunta realizada antes da aplicação do projeto em sala de aula. Os alunos 

responderam com bases nos conceitos explícitos em livros didáticos, apostilas e 

aula expositiva, sem debates ou reflexões conjuntas. 
 
A qual período literário pertence o poema Olhos Verdes? 
 

Pergunta sobre período literário do poema

Resposta correta

Resposta errada

 
 
 
 
Pergunta realizada após a aplicação do projeto em sala de aula. Os alunos 

responderam com bases nos debates entre eles, reflexões conjuntas e após uma 

explanação sobre o conceito de inferência tácita na interpretação de poemas. 
 
A qual período literário pertence o poema Olhos Verdes? 
 

Pergunta sobre período literário do poema

Resposta correta

Resposta errada

 
 
 



 

 

 
 
Pergunta realizada após a aplicação do projeto em sala de aula. Os alunos 

responderam com bases nos debates entre eles, reflexões conjuntas e após uma 

explanação sobre o conceito de inferência tácita na interpretação de poemas. 
 
Quais elementos do poema justificam sua classificação literária? 
 

Análise

Classificaram certo
sem justificativa

Classificaram errado
sem justificativa

Classificaram certo
com bases em dados
tácitos

Classificaram errado
com bases em dados
tácitos

Classificaram certo
com bases em dados
explícitos

Classificaram errado
com bases em dados
explícitos

 
 
 


