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A exegese da Poética e a teoria da narrativa de ficção 

 

Introdução 

O núcleo deste capítulo é a exposição da exegese da Poética realizada por Ricoeur,  de cujos 

resultados  se “apropria”  ao preço de uma “manobra estratégica”, como ele próprio nomeia, 

com vistas à formulação de uma teoria sobre a narrativa de ficção. Tal formulação exige o 

exame da reconstituição e sua fundamentação, pois estas são as condições necessárias ao 

alargamento do muthos trágico de modo que ele possa alçar-se à condição que Ricoeur pleiteia: 

uma inteligência narrativa que suporte e abranja as metamorfoses do enredo ou da intriga  ou  

os diferentes gêneros literários  ou variações imaginativas  cuja primeira formulação  é  

apresentada na Poética. Uma das condições necessárias a essa teoria narrativa com maior 

envergadura e abrangência é suportar a reinscrição da mimesis, muthos e katharsis, os conceitos 

mais importantes da composição poética, e cuja exegese se faz uma condição antecipatória 

necessária.  Examinar-se-á em seguida as transformações que cada um deles sofre com sua 

reinscrição no interior dessa nova  teoria, tanto no que diz respeito ao seu sentido como aoe ao 

seu modo de operação,  Serão também abordadas as possíveis repercussões que essa reinscrição 

provocará em todos os momentos do ciclo hermenêutico, em especial no da refiguração 

narrativa, que se desdobra tanto como uma teoria da recepção como enseja uma hermenêutica 

do si, que tem na figura da identidade narrativa sua mais importante aquisição.dEssa estratégia 

e outros recursos importantes de que Ricoeur lança mão, como os oriundos da intuição cujo 

papel imprescindível para solução poética das aporias este filósofo enfatiza – como é o caso da 

noção de identidade narrativa –, evidenciam a consistência de  seu trabalho hermenêutico, cuja 

ancoragem teórica foi apresentada no capítulo anterior. 

 

A exegese da mimesis, muthos  e katharsis 

 Dois pressupostos orientam a reflexão de Ricoeur em Tempo e narrativa. O primeiro é que “o 

mundo exibido por qualquer narrativa é sempre um mundo temporal”, e sua contraparte, que “o 

tempo torna-se humano na medida em que está articulado de forma narrativa”. O segundo 

pressuposto advém da explicitação da conseqüência dessa interrelação, qual seja, que “a narrativa 

é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal”. A autora Jeanne-

Marie Gagenebin, inspirada neste filósofo, realiza uma análise da experiência de Santo 
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Agostinho de “dizer o tempo”, apresentada no Livro XI das Confissões – cuja análise constitui o 

primeiro capítulo da obra ricoeuriana Tempo e narrativa I –, em busca de aprofundar a 

vinculação expressa nas premissas que delineiam os horizontes desse núcleo considerável da 

reflexão do filósofo francês. Gagnebin entende que a experiência de Santo Agostinho não é só 

uma reflexão sobre o tempo, dado que é também uma reflexão sobre o homem, sobre as 

atividades espirituais, precisamente “sobre as condições transcendentais de nossa apreensão, pela 

atividade intelectual e lingüística, no espírito e na alma, de três modalidades do tempo”. A autora 

justifica essa formulação com o seguinte argumento: “o tempo se dá, de maneira privilegiada, à 

minha experiência em atividades de linguagem – no canto, na recitação, na escrita e na fala –, e 

só consigo falar, escrever, cantar e contar porque posso lembrar, exercer minha atenção e prever. 

Por esta razão a narrativa revela-se uma das atividades de linguagem que articulam a experiência 

humana do tempo, constituindo-se uma das condições para que ele aceda ao mundo e à 

consciência. Essa atividade eminentemente verbal – a narrativa – se mostra apta para “dizer o 

tempo” ou “enunciá-lo”, pois “se desdobra nas várias dobras do tempo”, apreendendo-o e 

configurando-o.  
 

 “É a questão da relação transcendental mútua entre tempo e linguagem, porque não há 

linguagem que se diga sem se desdobrar nas várias dobras do tempo, nem tempo que possa se 

configurar e adquirir sentido, por mais fugaz que seja, sem ser recolhido e articulado pela 

linguagem. Co-pertencer recíproco que ressalta a sua comum ligação à ausência: a linguagem 

só remete ao real, às ‘coisas’, como se diz, porque presentifica sua ausência e, portanto, como 

o viu bem Maurice Blanchot, anuncia sempre sua morte; e o tempo não se deixa agarrar, mas 

só nos pertence no seu incessante escapulir, nesse movimento de promessa e de evasão que 

nos desapossa de qualquer posse, da dos objetos e daqueles que amamos, mas também da 

posse de nós mesmos” (GAGNEBIN, 1997, p. 10). 

 

Ricoeur se volta, pois, tanto para as aporias do tempo que emergem da experiência relatada no 

Livro XI das Confissões como para o modelo de narrativa postulado pela Poética de Aristóteles.  

A primeira obra, como declara, consiste num matutar inconclusivo sobre o tempo. Por sua vez, 

Santo Agostinho, em seu relato, se empenha em apresentar o caráter aporético da temporalidade, 

desconsiderando a narrativa, como suporte ou mediação, dessas aporias, ou seja, não  coloca em 

questão a linguagem como elemento estruturante das idéias. Já a segunda obra, a Poética, 
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consiste em uma teoria sobre a intriga dramática, a tragédia e a epopéia, sem fazer menção aos 

traços temporais que as constituem. É Ricoeur quem postula uma correspondência entre ambas, 

isto é, entre a estrutura do tempo em Santo Agostinho e a estrutura da intriga em Aristóteles, ou, 

ainda, entre a distentio animi agostiniana e a peripetia aristotélica. Nelas mesmas não há 

elementos que indiquem qualquer tipo de vínculo ou relação entre si, até mesmo porque partem 

de horizontes filosóficos distintos.  A idéia de que uma é a imagem invertida da outra é 

formulada por Ricoeur, e esta imagem o leva a procurar “em toda relação entre a atividade 

narrativa e a experiência temporal uma afinidade que ultrapasse o caso particular do parentesco 

estrutural entre essas duas obras”, pois desconfia que nessa relação “se encontra em jogo algo a 

mais do que uma simples comparação que se poderia ter por artificial ou arbitrária”. (RICOEUR, 

1997, p. 30). Argumenta Ricoeur: 

 

“De um lado, encontrei no conceito de tessitura da intriga (muthos) a réplica invertida 

da distensio animi de Agostinho. Agostinho sofre da coerção existencial da 

discordância. Aristóteles discerne no ato poético por excelência – a composição do 

poema trágico – o triunfo da concordância sobre a discordância. É evidente que sou 

eu, leitor de Agostinho e de Aristóteles, quem estabeleço essa relação entre uma 

experiência viva, em que a discordância dilacera a concordância, e uma atividade 

eminentemente verbal, em que a concordância repara a discordância” (RICOEUR, 

1995a, p. 55). 

 

Tempo e narrativa é um dos resultados do trabalho exegético que Ricoeur realiza da Poética, e, 

mais que isso, uma “apropriação”1 um recurso hermenêutico na luta contra a distância cultural. A 

“apropriação”, na relação hermenêutica ou interpretativa, ocupa o mesmo lugar que a resposta tem na 

situação dialogal; a “apropriação” é um ato que faz um sentido acontecer para alguém aqui e agora, 

constituindo uma condição para a interpretação. 

 

                                                 
1 No ensaio “Appropriation, in. P. Ricoeur,Hermeneutics and Human Sciences. Essay on Language, Action and 
Interpretation, Ricoeur postula que, do ponto de vista hermenêutico, a apropriação é a contrapartida e o 
complemento necessário do distanciamento. Acrescenta que este termo é intrinsecamente relacionado com o papel da 
subjetividade na compreensão, essencialmente com o mundo que o texto mostra. Postula também  que o sentido atual 
deste conceito hermenêutico significa que, “a partir dos mundos propostos pelo texto,  que são o objeto da 
interpretação, o leitor configura sua identidade” (Ricoeur, 1981, p.182-194). 
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 Ricoeur realiza a tarefa hermenêutica por excelência, que é a de atualizar o sentido de uma obra 

– a Poética – que pertence a um horizonte cultural e histórico distante, superando, por meio de 

sua “apropriação”, essa distância. Todavia, ele faz dessa “apropriação,”uma manobra estratégica,  

ao  reinscrever os conceitos maiores da Poética  “no quadro de uma problemática que não era a 

de Aristóteles, a saber a da narratividade”. Em Tempo e narrativa, ele investiga a possibilidade 

de formular uma teoria da narratividade que já não pertence ao horizonte de pensamento do 

filósofo grego. Mais ainda: ele investiga as condições para formulação de uma problemática bem 

mais abrangente, cujo objetivo último é, como ele mesmo insinua, reafirmar seu lema de que “a 

história da filosofia é o trabalho do filósofo” (RICOEUR, 1997, p. 467). Tempo e narrativa I 

consolida o trabalho exegético da Poética e direciona seus resultados para a perspectiva bem 

mais ampla que a do muthos trágico 

 

Tempo e narrativa é, portanto, ao mesmo tempo: uma reconstrução da Poética, fruto do rigor da 

exegese que Ricoeur pratica sobre seus principais conceitos; uma apropriação dessa obra, na 

medida em que atualiza o seu sentido; e a etapa primeira da formulação de uma teoria da 

narratividade com uma abrangência para além dos limites do muthos trágico. Essa teoria da 

narratividade não é concebida nem no pensamento nemnessa obra de Aristóteles, sendo seus 

principais alvos os conceitos mimesis, muthos e katharsis. 

 

O instigante e erudito artigo de Luiz Costa Lima, “A constelação da imitatio” (......), que se inicia 

precisamente  com referências à recepção da Poética e do conceito de mimesis pelo 

Renascimento, justapõe essa dupla recepção – da Poética e da mimesis –, mas de pronto 

reconhece que o argumento da “impermeabilidade de Aristóteles à ambiência mítico-religiosa da 

tragédia”, motivo dos equívocos de que foi alvo a Poética no Renascimento, não se aplica ao 

conceito de mimesis. Dito de outra forma: a Poética despertou equívocos pelo fato de não 

explicitar ressonâncias da ambiência ou do entorno mítico-religioso no qual estava inserido o 

objeto de sua reflexão, a tragédia. O conceito de mimesis, no entanto, que não se limita à Poética, 

possui essa ressonância, por isso não se explica sua recepção pelos tratadistas italianos como 

imitatio, que lhe confere o significado passivo de “processo de imitação”, “imitantes” (LIMA, 

1995, p. 63), portanto retirando desse conceito o sentido de processo ativo, que, de resto, também 
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o conceito de poiesis possui. A citação que Costa Lima faz do filólogo H. Koller2 esclarece que a 

tradução feita pelo Renascimento efetivamente não condiz com o sentido originariamente ativo 

desse conceito, profundamente enraizado em um contexto mítico-religioso, como comprovam 

suas mais antigas atestações: o Hino de Delos e um fragmento de Píndaro. Luiz Costa Lima 

transcreve o comentário de Koller  que oferece essa fundamentação: 

 

“Mimesis, que originalmente apenas designava esta dança das bacantes, tornou-se o conceito 

fundamental da filosofia pitagórica da expressão, pois, na configuração musical-dançada, de 

imediato se manifestavam os estados anímicos (ese) e os processos anímicos (páthé) (...)” 

(LIMA, 1995, p. 63), 

 

Como atesta a exegese praticada por Ricoeur, Aristóteles circunscreve a concepção de mimesis ao 

âmbito da tragédia, da comédia e da epopéia (RICOEUR, 1995a, p.59), e, apenas a ele.  Diz, na 

definição do muthos trágico:  

 

 “É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, 

em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamento distribuídas pelas diversas 

partes [do drama], [imitação que se efetua] não pela narrativa, mas mediante atores, e que, 

                                                 
2 Esta correspondência instaurada por Píndaro – segundo a tese defendida por H. Koller – entre expressão física e 
revelação anímica teria motivado o uso terapêutico dos procedimentos de mimesis, que se ligaram, em um primeiro 
momento, à catarse vinculada à experiência de cura, à liberação do medo provocada pela influência mágica da 
música e ao ritmo do metabolismo. Estas vinculações revelam plenamente a efetividade de seu sentido ativo e, 
também, sua eficácia. Esse atributo, segundo Costa Lima, a remete, inicialmente, a uma medicina da alma, a partir da 
qual assume uma feição propriamente ética, cuja eficácia se dá no plano de práxis. Ainda sobre o surgimento desse 
conceito de mimesis, parece relevante a Costa Lima a associação dela, mimesis, em seu “início” à dança e à música, e 
não à pintura e à escultura. “Início”, que, afirma, “não é mera indicação de anterioridade temporal, pois expõe apenas 
um tempo lógico, cuja primeira face não se dissolve ou metamorfoseia na posterior.”. Todavia, o que mais importa é 
que “a exclusividade primeira da mimesis ao campo da dança e da música parece significar que, em seu gesto 
inaugural, ela não possui nenhuma significação, ou seja, não se encontra semanticamente modelada, porque é 
concebida tão-somente como “fenômeno de expressão”, que “antes põe que expõe”; é apresentação, e não 
representação (grifo nosso)”. Em suas palavras: “originária e literalmente, a mimesis dança e não por ela se encena 
algum conteúdo, mesmo que sua finalidade fosse ser ele dançado. Originariamente é um evento, e não a 
ornamentação plástica de uma idéia que então se narrasse.” O fato de a mimesis não possuir significado “no instante 
inaugural de seu tempo lógico” não implica que seu produto também seja privado de qualquer significação. “Quer 
dizer apenas que sua razão (logos) não era indispensável à palavra (logos)”. Restrita à dança e à música, a 
significação de mimesis dispensava a palavra, à semelhança do fenômeno que, na lingüística contemporânea, 
comenta este autor, recebe o nome de frase agramatical, como exprime o verso “ele dança o seu dançado”. Chamar 
de agramatical esse instante lógico e originário, parece indicar apenas o limite da gramática. Mais pertinente é 
afirmar que se associa a mimesis, “em seu instante lógico e originário, a seu caráter expressivo por si próprio, a 
propriedade do que se mostra no instante inaugural do tempo lógico”. Trata-se de uma dimensão abstrata favorável 
ao aparecimento daquilo que ela traz consigo potencialmente, que é pressionar em favor de uma apropriação 
semântica. 
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suscitando o ‘terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções”. (Poética, Cap. 

VI, 1449 b, 27).  

 

Ainda sobre a tragédia, que considera um modelo limitado de narratividade, Ricoeur explicita: 

 

 “o muthos trágico, girando em torno das inversões de sorte e, exclusivamente, da felicidade 

para a infelicidade, é uma exploração dos caminhos pelos quais a ação lança os homens de 

valor, contra qualquer expectativa, na infelicidade. Ele serve de contraponto à ética, que 

ensina como a ação, pelo exercício das virtudes, conduz à felicidade, embora “ao mesmo 

tempo, toma emprestado do pré-saber da ação só seus traços éticos” (RICOEUR, 1995a, p. 

77-8). 

 

Desse modo, um dos resultados da apropriação da Poética por Ricoeur é o reconhecimento do 

caráter operativo – produtivo, criativo, ativo – da mimesis, que se volta para o campo da ação e 

tem como objeto homens que agem – ou homens em ação – e, algumas vezes, a imitação ou a 

representação da ação ela mesma (...) se continuamos a traduzir mimesis por imitação, deve-se 

entender totalmente o contrário do decalque de um real preexistente e falar de imitação criadora. 

E, se traduzimos mimesis por representação, não se deve entender por esta palavra alguma 

duplicação de presença, como se poderia entender na mimesis platônica, mas o corte que abre 

espaço para a ficção” (RICOEUR,   1995a, .p. 76). 

  

A segunda decisão de Ricoeur em sua exegese diz respeito ao emprego do conceito de muthos, 

que, como a mimesis, se endereça para a esfera prática, para a ação. Essa perspectiva comum para 

a qual ambas atividades se voltam leva-as a interagir entre si com vistas à consecução desse 

objetivo, o que acontece quando o muthos aplica à mimesis sua regra de composição.   O ponto de 

partida dessa interpretação é a afirmação de Aristóteles na Poética de que “o mito é a imitação de 

ações; e por mito entendo a composição de atos” (Poética,1450a). “A invenção da fábula-

intriga”, argumenta Ricoeur, “permanece fundamentalmente uma reconstrução imaginativa do 

campo da ação humana – imaginação ou reconstrução à qual Aristóteles aplica o termo mimesis, 

isto é, imitação criadora” (RICOEUR, 1999, p. 487). Tendo em vista essas considerações, 

Ricoeur acrescenta então à noção de poiesis oferecida pela Poética (“a arte que imita pela 

linguagem apenas, prosa e verso”) que essa imitação é feita “pela interseção entre atividade 
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mimética e atividade configurante, operando conjuntamente no campo da práxis humana pela 

interpretação de agentes suscetíveis de avaliação ética”. (É preciso chamar atenção aqui para o 

fato de Ricoeur, nessa retomada da Poética, substituir o termo mimesis e mito para o de 

atividade mimética e atividade configurante, desse modo, destacando a primazia da ação, e 

encaminhando-se para a teoria da narratividade, que considera uma ampliação do conceito de 

muthos trágico.) 

 

Os trechos a seguir, favorecem a compreensão desse sentido de mimesis e dessa interrelação que 

Ricoeur estabelece entre mimesis e muthos: 

 

Sobre o sentido de mimesis: 

“(...) o que é preciso entender é a atividade mimética, o processo ativo de imitar ou de 

representar. É preciso, pois, entender a imitação ou a representação no seu sentido dinâmico 

de produzir a representação, a transposição em obras representativas.  

 

Sobre a interrelação da mimesis com o muthos: 

“Se é conservado para a mimesis o caráter de atividade que lhe confere a poiesis, e se, além 

disso, mantemos firme o fio da definição da mimesis pelo muthos, então não se deve hesitar 

em compreender a ação – complemento do objeto na expressão mimesis praxeos (...) – como 

o correlato da atividade mimética regida pelo agenciamento dos fatos (em sistema). A estreita 

correlação entre mimesis e muthos sugere dar ao genitivo praxeos o sentido dominante, 

embora talvez não exclusivo, de correlato noemático de uma noese prática. A ação é o 

‘construído’ da construção em que consiste a atividade mimética.”(RICOEUR, 1995A, p. 

60). 

 

A evidência do vínculo da mimesis com o muthos, o caráter operatório de ambos, é, pois, 

importante resultado da exegese ricoeuriana. O muthos, quer tenha o caráter fictício de fábula 

quer tenha o caráter estruturado de “disposição de fatos em sistema”, possui pois o mesmo caráter 

operatório  do ternário aristotélico, mimesis, katharsis e poesis  Em sua definição como 

“disposição de fatos em sistema” – “è tôn pragmamantôn sustasis” –, Ricoeur se opõe a que o 

termo sustasis –  “em sistema” – seja concebido como estrutura, mas, sim, como processo 



 62 

dinâmico, tal como a mimesis, que é entendida como a atividade de imitar ou representar.  

Ricoeur explicita:  

 

“É bem por isso que, desde as primeiras linhas, o muthos é colocado como complemento de 

um verbo que quer dizer compor. A poética é, assim, identificada, sem outra forma de 

processo, à arte de compor intrigas (...). A mesma marca deve ser conservada na tradução de 

mimesis: quer se diga imitação quer se diga representação (...), o que é preciso entender é a 

atividade mimética, o processo ativo de imitar ou de representar. É preciso, pois, entender a 

imitação ou representação no seu sentido dinâmico de produzir a representação, a 

transposição em obras representativas”. (RICOEUR, 1995a, p. 57-8) ´ 

 

O potencial dinâmico da noção de mimesis como atividade de imitar ou representar se atualiza 

com sua aptidão para efetuar um corte em relação à realidade, precisamente em relação ao terreno 

da ação ou da práxis humana, e, com este corte “abr(e)ir espaço para ficção”: para a criação do 

“campo imaginário, cuja natureza o faz associar-se à poética”. Concomitantemente, sua 

vinculação com a praxis – é para ela que está voltada e é em relação a ela que efetua o corte – a 

faz pertencer também ao campo do real, ao mundo da ação ou da realidade prática, a cargo da 

ética” (grifo nosso). Reconhecendo, pois, a dupla vinculação desse conceito com o imaginário e 

com o terreno da práxis, Ricoeur sugere que a mimesis não tem somente “a função de ruptura, 

mas de ligação, a qual torna possível a transposição “metafórica” do campo prático pelo muthos”  

(RICOEUR, 1995a, p.77).    

 

A exegese ricoeuriana amplia, dessa forma, o conceito de mimesis, sem que ele perca o elo com a 

significação que lhe é conferida pela Poética. Ricoeur dá ênfase ao desdobramento dessa 

atividade, fazendo sobressair as decorrências desse corte que ela efetua em relação à realidade 

prática, que é a instauração do regime ficcional ou do domínio do “como se”, com a desconexão 

com o real. Essa região fictícia – a contrapartida legítima da atividade mimética – funciona como 

verdadeiro “laboratório do imaginário”, o habitat das experiências de pensamento, isto é, das 

formas profundas de avaliar – cuja matéria-prima são as variações imaginativas. Elas se 

constituem em reservas da imaginação imprescindíveis para que a ficção “exerça sua função de 

descoberta em relação ao sentir e ao agir do leitor”. 
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Com o intuito de expandir essa idéia da co-pertença da atividade mimética a essas duas regiões 

ou domínios, ao campo da ética e ao da poética, se traz para este contexto os comentários que 

Ricoeur tece acerca dos argumentos apresentados pelo filósofo Walter Benjamin sobre a arte de 

narrar no ensaio “O Narrador”. Nesse trabalho o filósofo alemão afirma que, em sua forma mais 

primitiva, já discernível na epopéia, essa arte consistia na troca de experiências no sentido da 

sabedoria prática, as quais comportam apreciações e avaliações. Isso porque, esclarece Ricoeur, 

“(...) na troca de experiências que a narrativa opera, as ações não deixam de ser aprovadas ou 

desaprovadas e os agentes louvados ou reprovados” (RICOEUR 1991. p.193-4). Comenta, 

também, que, em seu estágio inicial, a atividade de narrar já apresenta uma dimensão ética, para 

cuja manifestação concorrem condições específicas: 

 

“O prazer que se sente ao seguir o destino de um personagem implica, certamente, a 

suspensão do julgamento moral real, ao mesmo tempo que colocamos em suspenso a ação 

efetiva. Mas, no recinto irreal da ficção, nós não deixamos de explorar novas maneiras de 

avaliar ações e personagens. As experiências de pensamento que nos conduzem nos grandes 

laboratórios do imaginário são também explorações do reino do bem e do mal. Revalorizar ou 

desvalorizar é ainda avaliar. O julgamento moral não é abolido, ele é, antes, submetido às 

variações imaginativas próprias da ficção” (RICOEUR, 1991, p.194). 

 

Os desdobramentos da imitação da ação no campo da ética aparecem na Poética através da 

concepção de que os personagens representados são agentes cujas ações são qualificadas. Porque 

sempre se soube (Ricoeur cita Aristóteles): 1) que “os caracteres são os que permitem qualificar 

os personagens em ação”; 2) “que esses personagens são nobres ou baixos; e 3) que“suas 

qualificações vêm do real”.  Aristóteles explicita esta possibilidade nos trechos abaixo transcritos: 

 

“como os imitadores imitam homens que praticam alguma ação, e estes, necessariamente, são 

indivíduos de elevada ou de baixa índole (porque a variedade dos caracteres só se encontra nessas 

diferenças [e, quanto ao caráter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude]), 

necessariamente também sucederá que os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós, 

como o fazem os pintores” (Poética, 1448a)  

“o elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a tragédia não é imitação de homens, 

mas de ações e de vida, de felicidade [e infelicidade; mas felicidade] ou infelicidade reside na 
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ação, e a própria finalidade da vida é uma ação, não uma qualidade. Ora, os homens possuem 

tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas são bem ou mal-aventurados pelas ações 

que praticam. Daqui se segue que, na tragédia, não agem as personagens para imitar 

caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações; por isso as ações e o mito 

constituem a finalidade da tragédia, e a finalidade é de tudo o que mais importa. Sem ação 

não poderia haver tragédia, mas poderia havê-la sem caracteres.  (Poética, 1450a) 

 

A proposta que Ricoeur formula no ensaio “Uma retomada da Poética de Aristóteles” de deixar 

em suspenso as qualificações “melhores” ou “piores”, baseia-se na compreensão de que a ação, e 

não o caráter dos homens representados, é o correlato da atividade mimética regida pelo 

agenciamento dos fatos (em sistema) (RICOEUR, 1999, p.468). Mas Ricoeur justifica essa 

qualificação do caráter porque muito cedo Aristóteles sentiu a necessidade de introduzir “um 

critério de nobreza ou baixeza, que se aplica aos personagens tendo este ou aquele caráter”. 

Todavia a proposta de Ricoeur de se suspender essa qualificação é reiterar o sentido de mimesis 

da ação como atividade, enfatizando a pertença desse conceito ao mundo da práxis. Ele declara:  

 

“Nós podemos colocar entre parênteses a qualificação ‘melhores’ ou ‘piores’ na medida em 

que a seqüência da análise subordina os caracteres e suas virtudes à estrutura, ou melhor  a 

estruturação da ação pelo muthos. Tal é a primeira e dupla decisão temática: desconectar a 

mimesis da metafísica: mimesis praxeos: ‘E á fábula que é a imitação da ação’”. 

(RICOEUR, 1999, p. 468). 

 

 

Por outro lado, os qualificativos “melhores”/“piores” e “nobreza”/“baixeza”, tais como 

Aristóteles os propõem, são critérios que distinguem entre si, por um lado, a tragédia e a epopéia, 

que representam “homens ‘em sua melhor condição’”, e, por outro, a comédia, que imita 

“homens ‘em sua pior condição’” . Aristóteles está procedendo a uma distinção de gêneros com 

base nessas categorias de caracteres. 

 

Abordados os resultados obtidos da exegese desses dois conceitos – mimesis e muthos –, passa-se 

a examinar aqueles oriundos da interpretação de outro conceito da Poética igualmente importante, 

que é katharsis. Como os demais termos desse ternário – mimesis e muthos –, ele pertence ao 
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domínio da ficcionalidade e sua compreensão se torna possível através da “metaforização” das 

paixões. Afirma Ricoeur no ensaio “Retórica, poética, hermenêutica”: “Por katharsis é preciso 

entender um equivalente da purgação, no sentido médico, e da purificação, no sentido religioso”. 

Trata-se de uma clarificação operada pela participação do espectador no enredo, que, 

impulsionando identificações, dá lugar à purgação de alguns sentimentos, principalmente os de 

piedade e terror (RICOEUR, 1999, p. 488). 

 

Para melhor esclarecer esse mecanismo, Ricoeur opõe à katharsis a persuasão exercida pela 

retórica, quando esclarece que,  

 

“em oposição a toda sedução e toda lisonja [retórica], ela [a katharsis] consiste na 

reconstrução imaginativa de duas paixões elementares pelas quais nós participamos de toda 

grande ação, que são o medo e a piedade; elas se encontram de alguma forma metaforizadas 

por esta reconstrução imaginativa em que consiste, graças ao muthos, a imitação criadora da 

ação humana”. (RICOEUR, 1999, p. 488) 

 

Ainda que não seja referida como um componente da tragédia na primeira segmentação que dela 

a Poética oferece e que foi acima transcrita, a katharsis aparece em um momento posterior dessa 

obra: 

 

“É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, 

em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídos pelas 

diversas partes [do drama], [imitação que se efetua] não por narrativa, mas mediante atores 

que, ‘suscitando piedade e temor, tem por efeito a purificação dessas emoções’”. (Poética, 

1449b, p. 27)  

 

Ricoeur estabelece uma contraposição entre os resultados da intersecção das atividades 

realizadas pelo par mimesis-muthos e aqueles advindos da interrelação das atividades do par 

muthos-katharsis. Esclarece que, se por um lado, os dois primeiros termos, juntos, realizam um 

trabalho de composição que consiste na obra ela mesma, constituindo-a como um todo, ao lhe 

conferir unidade e completude, a interrelação das atividades realizadas pelo par muthos-katharsis 

dá lugar a uma relação entre o interior da obra e o seu exterior, conferindo-lhe visibilidade e, 



 66 

assim, tornando possível que a ação representada repercuta para além dos limites da obra.Tal 

como explicita sua exegese, a katharsis consiste “em um feixe de efeitos de sentido, entre os 

quais se faz necessário colocar o prazer: prazer extraído do ato de imitar, evocado desde o início 

da Poética; prazer próprio da tragédia, do qual é dito (...) que é função própria da tragédia”. ( 

Ricoeur, 1999,  p. 470-1). Entretanto, a Poética, segundo Ricoeur, não contempla esse prazer em 

sua fruição direta, mas de forma indireta, pela “‘compreensão que a representação dessas paixões 

suscita, requerendo, portanto, sua purgação’”. De acordo com Ricoeur, “o que distingue a 

purgação poética de uma purgação literal, no sentido médico ou místico, é o fato de ela ser fruto 

da compreensão da obra” (grifo nosso) (RICOEUR, 1999, p.471), pois os sentimentos 

poeticamente depurados se voltam para o interior da obra “em direção a isto que Aristóteles 

nomeia de incidentes horripilantes e lamentáveis tecidos pela trama mesma da fábula, o que lhe 

permite contribuir para a inteligência do drama”. Acrescenta Ricoeur: 

 

 “O laço unindo entre si a katharsis e o muthos é tão forte que é reversível: a depuração (..) 

poética  retorna de alguma maneira  para o interior da obra, em direção disto que Aristóteles 

chama os incidentes terríveis e atemorizantes tecidos na trama mesma da fábula; isto que 

permite a depuração contribuir para a inteligência do drama. É a posição-chefe da katharsis, a 

flexão da atividade mimética pelo drama e pelo mundo práxico do espectador, que torna 

possível em um instante sua conversão à escala de uma estética da recepção” (RICOEUR, 

1999, p. 471)” 

 

Concluída a apresentação da exegese ricoeuriana dos três principais conceitos da Poética – 

mimesis, muthos e katharsis –, se passa ao exame dos aspectos do muthos trágico que o tornam 

consistente, mas que, segundo Ricoeur, oferecem resistência para uma maior abrangência desse 

modelo. 

 

Um desses aspectos, relativo à historicidade, são as poucas referências literárias existentes à época 

da Poética – a tragédia, a comédia, a epopéia, a poesia lírica ou elegíaca (RICOEUR, 1999, p. 

469). Outro aspecto de resistência é o critério de mimesis da ação, que se apresenta como categoria 

de maior abrangência do campo narrativo, na medida em que engloba os dois modos de 

representação, quais sejam, o modo diegético (forma narrativa) e o modo dramático (imitação dos 

agentes pelos atores), enquanto a narrativa, no caso a epopéia, corresponde a uma subdivisão. No 
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entanto se evidencia, à luz da exegese de Ricoeur, que o muthos, como “que” da mimesis possui 

uma estrutura comum à narrativa e ao drama – pois Homero compõe suas narrações à maneira 

como procedem os poetas trágicos e cômicos. Reconhece-se, pois, sua amplitude, o que faz dele  

uma categoria  tão abrangente quanto a mimesis da ação,  tornando-se esbatida a diferença que 

legitima a separação estabelecida pelo modelo aristotélico entre modo diegético e o modo 

dramático.Afinal de contas, na definição que Aristóteles oferece da tragédia, o muthos, por 

responder ao quê da mimesis possui hegemonia em relação ao como, ou seja, ao modo como se dá 

a composição.  

 

“Com efeito, o muthos, de onde deriva a noção tecer a intriga, é uma categoria da mesma 

amplidão que a mimesis da ação. Dessa escolha resulta que a distinção entre modo diegético e 

modo dramático passa para o segundo plano; responde à questão do “como” da mimesis e não 

a de seu “o quê”; por isso, é possível tomar indiferentemente de Homero ou de Sófocles 

exemplo de intrigas bem feitas” (RICOEUR, 1994b,  p. 276). 

 

  Embora à primeira vista possa parecer paradoxal, o privilégio concedido ao muthos trágico entre 

todas as formas de drama apresenta outro constrangimento ou limitação. Sua estrutura se 

subdivide em seis partes, que servem de fio condutor em sua análise: intriga (muthos), caracteres 

ou personagens (ethe), fala (lexis), pensamento (dianoia) espetáculo (opsis) e canto (melopéia). 

Isola-se do interior desta lista o que da mimesis – fábula, caracteres, pensamento –, o por quê – 

elocução e canto –, o como – espetáculo. Em relação ao que, seus componentes se hierarquizam 

assim: em primeiro lugar, vem o muthos – o conjunto das ações realizadas –, pois “sem ação não 

pode haver tragédia, embora possa haver tragédia sem caracteres”. Em segundo lugar vêm os 

caracteres e, em terceiro lugar, os pensamentos, isto é, o significado do falado: o dito do dizer. 

Essas categorias estruturais da tragédia, em que hierarquicamente o muthos ocupa o primeiro 

plano, mostram um certo enrijecimento conceitual. Entretanto, essa hegemonia, ao mesmo tempo 

que consagra o muthos como suporte do modelo do qual emergiu, esse mesmo aspecto favorece 

novas retomadas desse mesmo modelo. Ou seja, esta  proeminência do muthos lhe confere um 

potencial que o torna,  e capaz  também de dar suporte a novas modalidades narrativas (o que 

Ricoeur torna evidente   quando analisa as metamorfoses da intriga). Ele esclarece: “Ora é este 

enrijecimento progressivo do campo conceitual pela hierarquização interna dos traços distintivos 
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da tragédia em beneficia do muthos que paradoxalmente torna possível as retomadas (...)” 

(Ricoeur, 1999, 470). 

  

A “apropriação” do muthos trágico  

Expostos os principais resultados da exegese dos conceitos de mimesis, muthos e katharsis, cuja 

abordagem ora se conclui, passa-se examinar o projeto de Ricoeur de “reinscrevê-los [os 

conceitos] no quadro de uma problemática maior, que é a da narratividade”, e que já não pertence 

ao pensamento de Aristóteles. Ricoeur se apropria, efetivamente, da Poética, com vistas à 

ampliação do muthos trágico.  

 

A exegese que Ricoeur realizou libertou, como se viu, o muthos de seus limites, ao trazer à luz 

seu sentido mais abrangente, e ao mostrar que ele é a estrutura comum a toda composição  

poética. Ricoeur se apropriou, portanto, desse conceito aristotélico e atualizou seu sentido ao 

reinscrevê-lo na teoria da narratividade esboçada  em Tempo e narrativa I., Esta teoria 

fundamenta um campo narrativo com  uma abrangência e envergadura compatíveis com a 

condição do leitor de acompanhar e compreender a narrativa em suas diferentes modalidades, tal 

como vêm se mostrando no curso da história.  

 

 É fundamental para a consistência desse novo campo que se mantenha a interrelação entre 

atividade mimética e atividade configuradora (já presente na Poética). Esta interrelação só se 

mantém íntegra nas metamorfoses da intriga, tal como aparecem em Tempo e narrativa II, se o 

rigor conceitual da tragédia, que “tem a superioridade de colocar muito alto a exigência de 

ordem”, for “suscetível de extensão e de transformações, a ponto de se poder aplicar a todo 

campo narrativo”. A visão da Poética como modelo exemplar de concordância tal como 

formulado na Poética já havia se configurado como uma questão para Ricoeur já no início de sua 

investigação. Todavia, esse modelo de concordância, no momento em que Ricoeur examina as 

condições de construção de um novo paradigma de narratividade, se coloca como uma 

preocupação, o que faz Ricoeur confessar que uma questão que não deixará de lado pe saber se 

esse paradigma de ordem é passível de transformação. (RICOEUR, 1995b, p. 65). 
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 Ele reconhece que o princípio de ordem, ou concordância “se anuncia desde a definição canônica 

da tragédia, e esta deve ser a representação de uma ação nobre levada a seu termo”. Entretanto 

esse termo se efetiva na tragédia com a realização da ação que dá lugar à felicidade ou à 

infelicidade e à qualidade ética de uma ou outra solução: “A ação é, pois, levada a seu termo 

quando produz uma ou outra situação”, observa Ricoeur.   

 

  Nesta enunciação Ricoeur reconhece a presença da discordância – ou da “discordância inclusa”, 

como enuncia. Mais ainda: que a discordância está presente em todas as etapas da tragédia, e que, 

portanto, a tragédia é uma concordância-discordante. Sua definição canônica como 

“representação de uma ação levada a seu termo” implica, inexoravelmente, a produção de uma 

outra ação, que pode levar à inversão da felicidade ou infelicidade, de acordo com a qualidade 

ética dos caracteres. “A ação só é levada a seu termo quando produz uma outra”. A ação se 

conclui na outra. Assim se marca a discordância: o lugar vazio entre uma e outra, entre os 

‘episódios’,  é que levam a ação a seu termo” (RICOEUR, 1995a, p.71).  

 

Também os incidentes lamentáveis e aterrorizantes são outros elementos de discordância. 

Ligados às mudanças de sorte, ameaçam a integridade da intriga, e o que ela faz é torná-los 

necessários e verossímeis.  Purificando ou depurando e acolhendo esses incidentes, a intriga 

converte “o comovente no inteligível”. A intriga se metamorfoseia sem perder sua identidade. 

 

 “O admirável é que a discordância não se encontra exterior a concordância como o 

incoordenável; a virtude da inteligência narrativa é incorporar a discordância na 

concordância, fazer a surpresa contribuir para o efeito do sentido que se manifesta depois de 

realiza como verossímil, e, às vezes como necessário” (RICOEUR, 1999, p. 474). 

 

É preciso agora examinar se as sucessivas expansões da intriga ferem ou não esse princípio 

formal da configuração da concordância discordante. É preciso também verificar se o muthos  

ampliado ou distendido continua funcionando como um dinamismo integrador que “retira uma 

história una e completa de um diverso de incidentes, ou seja, transforma esse diverso em uma 

história una e completa” (RICOEUR, 1995b, p.16).  Esclarece ainda Ricoeur: 
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“Essa definição formal abre o campo para transformações organizadas que merecem ser 

chamadas intrigas, desde que nelas possam ser discernidas totalidades temporais a operar 

uma síntese do heterogêneo, entre circunstâncias, objetivos, meios, interações, resultados 

desejados ou não”. (RICOEUR, 1995b, 16). 

 

Esse dinamismo integrador abrange várias dialéticas, entre as quais, como se viu, a concordância-

discordante que explicita a oposição entre o diverso dos acontecimentos e a unidade temporal da 

história relatada; entre os componentes díspares da ação – intenções, causas e acasos – e o 

encadeamento da história; enfim, entre a pura sucessão e a unidade da forma temporal – 

mediações que, em última análise, podem subverter a cronologia a ponto de aboli-la” 

(RICOEUR, 1995b, p.169).  

 

Como se mostra na história, desde a teoria aristotélica ocorreram inúmeras e significativas 

metamorfoses da intriga como resultado “dos gêneros investimentos feitos pelo princípio formal 

da configuração temporal no interior dos próprios gêneros, tipos e obras singulares inéditas 

(RICOEUR, 1995b, p.17). 

 

Para essas transformações concorreram inúmeros recursos da linguagem, entre os quais, só para 

citar alguns, os sistemas dos tempos verbais e sua capacidade de se liberar da experiência 

fenomenológica do tempo; a dissociação do sistema dos tempos da distinção intuitiva entre 

passado, presente e futuro; a distinção entre forma gramatical do tempo do verbo e sua 

significação temporal no regime de ficção. Entretanto, o que mais interessa na perspectiva deste 

trabalho é verificar a consistência que esses e outros elementos conferem à intriga, e se essa 

consistência se traduz igualmente na aptidão da intriga de se elevar a um grau de formalidade 

compatível com a compreensão da narrativa. A manutenção desse nível de formalidade se 

manifesta na capacidade da intriga de 

 

 “preservar de toda resolução e de toda dissolução, o paradoxo [que chamei] da concordância-

discordante, que eu vejo implícito no muthos aristotélico. Da concordância advém 

evidentemente a definição mesma de muthos como “agenciamento dos fatos” e, também, os 

corolários desta definição, a saber, a unidade, a marca de um começo, de  um meio e de  um 

fim, a amplitude e a completude. Estes corolários são importantes, pois as ameaças de erosão 
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e, às vezes, de extenuação do modelo que se considerará  pesarão precisamente sobre esses 

traços da concordância” (RICOEUR, 1999, p. 473). 

 

Essas condições que tornam compreensível esse campo da narratividade são distintas da 

racionalidade das categorias narratológicas à qual Ricoeur dá o nome de racionalidade de 

segundo grau ou de segunda ordem tributárias das lógicas combinatórias da Escola de Greimas e 

de outras tendências vinculados ao estruturalismo3. Os constrangimentos semióticos aplicados às 

ações e a seus agentes se encontram em “situação parasitária”  em relação à inteligência textual 

de primeira ordem, que são as “configurações narrativas”, uma “inteligibilidade de primeira 

ordem, já presente na ‘superfície’ do texto, sem a qual o semiótico nunca poderia reconstruir a 

racionalidade ‘profunda’. 

:O filosófo, Joaquim de Sousa Teixeira, professor da Universidade Católica Portuguesa,  

apresenta os caracteres da inteligibilidade de primeira ordem que chama de “inteligência 

primeira” ou “inteligência das configurações”, que são:1) a composição de um entrecho ou 

intriga, que tira uma história sensata de acontecimentos ou incidentes diversos, ou, o que é o 

mesmo,  “transforma-os  em uma história (mediação entre acontecimento e história narrada”; 2) a 

composição  configura ou “ajunta” em um todo fatores heterogêneos – a síntese do heterogêneo; 

3) a composição do enredo faz uma mediação, em nível da temporalidade narrativa, entre duas 

componentes temporais, quais sejam, a pura sucessão, discreta e interminável (os incidente de 

uma história) e o aspecto integrador, cumulativo e de fechamento (próprio do ato da configuração 

narrativa). 4) o ato de configuração é fruto  da da “imaginação produtora”, que é sua gênese 

transcendental; e  5) este esquematismo que se “constitui-se numa história que se estrutura numa 

                                                 
3 “Tento reconhecer a esfera de validade da análise estrutural.  Os limites me parecem ser esses mesmos da noção de 
signo, enquanto unidades diferenciais, operando no interior de um sistema do qual todas as relações seriam 
imanentes, como é exemplarmente no caso do sistema fonético de uma língua natural. Saussure disse: em um sistema 
de signos não há senão diferenças”. (RICOEUR, 1995, p. 38). “A semiótica narrativa (...) não constitui um novo 
modelo propriamente dito, mas a radicalização e, ao mesmo tempo, o enriquecimento do modelo actancial (...). A 
radicalização no sentido de que o autor tenta reconduzir as restrições estruturais da narratividade à sua fonte última: 
as restrições estruturais vinculadas ao funcionamento mais elementar de qualquer sistema semiótico; a narratividade 
seria então justificada enquanto atividade subtraída ao acaso. O enriquecimento, no sentido de que o movimento de 
redução ao elementar é compensado por um movimento de desdobramento para o complexo. A ambição é, portanto, 
na via regressiva do percurso, remontar a um nível semiótico mais fundamental do que o próprio nível discursivo e aí 
encontrar a narratividade já situada e organizada anteriormente à sua manifestação. Inversamente, na via progressiva, 
o interesse da gramática narrativa de Greimas é compor nível por nível as condições da narratividade, a partir de um 
modelo lógico tão pouco complexo quanto possível e que, inicialmente, não comporta qualquer caráter cronológico”. 
(RICOEUR, 1995a, p. 83). 
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tradição ou em tradições (transmissão viva de uma inovação, sempre passível de ser reativada, 

num retorno contínuo aos elementos mais criativos do fato poético; os paradigmas narrativos 

também saíram de uma história sedimentada – só que esqueceram sua gênese)” (TEIXEIRA, 

2004, p. 33). 

 

A atividade configuradora, portanto, é capaz, segundo Ricoeur de adquirir uma envergadura e 

consistência que a fazem elevar-se ao nível de inteligência narrativa bem além dos 

constrangimentos que o muthos trágico impõe ao conceito de intriga. Isto se manifesta, como se 

verá de modo mais detalhado no próximo item, no exame das diferentes etapas em que se 

desenvolve a tessitura da intriga ou enredo – ou configurações narrativas –, que se estrutura no 

paradoxo da concordância discordante. Ricoeur o postula quando reconhece que, desde as 

primeiras enunciações do muthos, passo a passo, ele se vai constituindo pela concorrência entre 

uma exigência de concordância e a admissão da discordância. A concordância, como se viu, 

advém da observância da atividade de auto-estruturação que preside o agenciamento dos fatos. A 

discordância, por sua vez, são as reviravoltas da fortuna que fazem da intriga “uma transformação 

regulada desde a situação inicial até seu término ou conclusão, pela conversão da felicidade em 

infelicidade, pelas mudanças de sorte, pela peripécia, pelo reconhecimento inatingível e pelos 

incidentes lamentáveis e aterrorizantes e seus efeitos violentos”. Portanto, é o paradoxo da 

concordância-discordante, característico de toda composição narrativa, que, como “síntese do 

heterogêneo” (dado que a composição configura, em um todo, fatores heterogêneos) suporta a 

intriga e sua extensão como atividade configurante da narrativa, para além do exemplo 

privilegiado de Aristóteles, que são a tragédia grega e, em menor grau, a epopéia. (grifo nosso). 

Com o conceito “síntese do heterogêneo” Ricouer explica as diversas mediações que a intriga 

opera: “1º) entre o diverso dos acontecimento e a unidade temporal da história relatada; 2º) entre 

os componentes díspares da ação - intenções, causas e acasos e encadeamento histórico; e 3º) 

entre a pura sucessão e a unidade da forma  temporal – mediações que em última análise podem 

subverter a cronologia a ponto de aboli-la”. Afirma Ricoeur: 

 

“Eu concebo como irredutível à desordem do “depois e depois” e à ordem das lógicas 

narratológicas a inteligência narrativa imanente ao enredo, com este dinamismo integrador 

que sublinha o sufixo grego sis, presente nos termos poiesis, mimesis, sustasis, katharsis. Eu  

me arrisco a formar o conceito de “síntese do heterogêneo” para poder ir tão longe quanto 
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possível o formalismo própria da inteligência narrativa. Isto que retenho como impossível de 

se resolver na racionalidade estrutural da narratologia,  é finalmente o paradoxo da 

concordância discordante que eu não separo da síntese do heterogêneo”. (RICOEUR, 1999, 

p. 474). 

 

Este paradoxo também emerge na dialética do personagem com a dialética da concordância e 

discordância desenvolvida pelo enredo da ação. Esta dialética consiste em que, segundo a linha 

de concordância, o personagem tira sua singularidade da unidade de sua vida tida como a própria 

totalidade temporal singular que o distingue de qualquer outro. E o efeito de ruptura dos 

acontecimentos imprevisíveis que pontua essa totalidade temporal conforma a linha de 

discordância. Mas, como a síntese concordante-discordante dessas duas possibilidades faz com 

que a contingência do acontecimento contribua para a necessidade de algum modo retroativa da 

história de uma vida – transmutando-se o acaso em destino –, ela se iguala à identidade do 

personagem. Essa identidade, que é também enredo, só é possível de ser compreendida no signo 

dessa dialética. Ricoeur acrescenta:  

 

“A pessoa, compreendida como personagem de narrativa, não é uma entidade distinta de suas 

‘experiências’. Bem ao contrário: ela divide o regime da própria identidade dinâmica com a 

história relatada. A narrativa constrói a identidade do personagem, que podemos chamar sua 

identidade narrativa, construindo a da história relatada. É a identidade da história que faz a 

identidade do personagem”. (RICOEUR, 1999, p.176). 

 

O acontecimento narrativo é também ilustrativo do critério da necessidade inerente à inteligência 

narrativa. Seu estatuto se define na relação que estabelece com a própria operação de 

configuração, que o leva a participar da estrutura instável de concordância discordante do enredo, 

passando a se constituir, tal como essa estrutura, em uma concordância discordante (precisamente 

sobre esta estrutura posteriormente se voltará a falar). Portanto, ao mesmo tempo que é fonte de 

discordância, o acontecimento narrativo faz avançar a história. Em decorrência, seu estatuto se 

transforma, porque seu efeito inicial de contingência se transforma em necessidade. Ricoeur 

explicita essa transformação contemplada pela inteligência narrativa quando observa: 
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“(...) o acontecimento se limita a frustrar expectativas criadas pelo curso anterior da história. 

Ele é simplesmente o inesperado, o surpreendente, não fazendo parte integrante da história 

que compreendeu tardiamente, na medida em que é transfigurado pela necessidade de algum 

modo retrógrada que procede da totalidade temporal levada a seu termo. Mas essa 

necessidade é narrativa e seu efeito de sentido procede do ato configurante como tal. E é essa 

necessidade narrativa que transmuda a contingência física na contingência narrativa nela 

implicada”. (RICOEUR, 1999, p.178). 

 

Ricoeur propugna que o paradoxo da concordância discordante joga também importante papel no 

que concerne à completude da obra: “desde a definição canônica da tragédia, esta deve ser a 

representação de uma ação ‘levada até seu termo’ Ora, a completude não é um traço 

negligenciável, na medida em que o termo da ação é a felicidade ou infelicidade (...) A ação é, 

pois, levada a seu termo quando produz uma ou outra” (RICOEUR, 1995a, p.71). 

 

Inquestionavelmente é a observância de pressupostos epistemológicos, já requerida pelo muthos 

aristotélico, que detém, em última análise, na proposta de Ricoeur, “as ameaças de erosão, às 

vezes de extenuação desse modelo”, as quais recaem sobre os traços da concordância. Estes se 

traduzem na exigência de que a intriga contenha os atributos de completude, extensão e 

verossimilhança. 

 

Em Tempo e narrativa I, Ricoeur retoma esses atributos aristotélicos, iniciando pelo conceito de 

todo:  

 

“Um todo é o que tem um começo, um meio e um fim” (...) “Ora, é somente em virtude da 

composição poética que algo vale como começo, como meio ou como fim: o que define o 

começo não é a ausência de antecedente, mas a ausência de necessidade na sucessão. Quanto 

ao fim, é bem o que vem depois de outra coisa, mas ‘em virtude seja da necessidade seja da 

probabilidade’ (...). Só o meio parece definido pela própria sucessão: ‘Vem depois de outra 

coisa e depois dele vem outra coisa’ (Poética, 50 b 26, 30 e 31). 

 

Ocorre o mesmo com o conceito de extensão como “a capacidade do espectador de abranger a 

obra de uma só vez”, que Aristóteles assim formula:  
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“É a extensão que permite a inversão da infelicidade em felicidade, ou da felicidade em 

infelicidade, que, por uma série de eventos encadeados segundo o verossímil ou necessário, 

fornece uma delimitação (horos) satisfatória da extensão.(RICOEUR, 1995a, p.67). 

 

Diferentemente do conceito de todo, o de extensão possui um componente temporal, que não diz 

respeito aos “acontecimentos do mundo” ou cosmológicos, mas, sim, ao tempo da obra, cujo 

caráter de necessidade se expressa na contigüidade dos acontecimentos da intriga, de modo a 

constituir um todo com duração. O tempo aparece, pois, como uma dimensão dos 

acontecimentos narrados, uma vez que “os tempos vazios são excluídos da conta”, o que  se 

observa na situação que Ricoeur descreve: 

 

“Não perguntamos o que o herói fez entre dois acontecimentos que, na vida, estariam 

separados: em Édipo, Rei, observa Else, o mensageiro retorna no momento preciso em que a 

intriga requer sua presença: “Nem mais cedo, nem mais tarde”. (...) É também por razões 

internas à composição que a epopéia admite uma extensão maior: mais tolerante quanto a 

acontecimentos episódicos, pede também mais amplidão, mas sem falhar quanto à exigência 

delimite”. (TNI, 67)  

 

A natureza da lógica inerente a esses pressupostos epistêmicos que suportam tanto o muthos 

trágico como a atividade configuradora é distinta da lógica cognitiva ou especulativa, mas semelhante 

à da ação, ou, em outras palavras, semelhante à da lógica que rege o “campo da práxis”, o que é coerente 

com a dupla conexão da intriga, com o domínio da ficção e o domínio da práxis. Sua 

inteligibilidade é da ordem dos universais, não porque se remetam a verdades atemporais, mas, 

sim, às “oposições do possível à do efetivo e do geral ao particular”, que devem ser buscadas nas 

disposições mesmas dos fatos, cujo encadeamento “deve ser necessário ou verossímil”.  Assim, 

adentra o terceiro dos atributos, a verossimilhança. 

“Que se trata de uma inteligibilidade, os traços epistêmicos que Aristóteles reconhece nos 

muthos o confirmam; o encadeamento da ação mimetizada (o “um pelo outro” que Aristóteles 

opõe a “um após o outro” ) deve parecer necessário ou pelo menos provável. ‘O geral, isto é, 

que tal homem   dirá ou  fará  tais ou tais coisas, verossimilmente ou necessariamente’” 

(RICOEUR, 1999, p. 473). 
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O ofício do poeta, declara Aristóteles na Poética, não é narrar o que aconteceu, e, sim, 

“representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a 

necessidade” (Poética, 1451, a).  Esses requisitos, como se vê, são da ordem dos universais da 

inteligibilidade narrativa, pois seu critério último é o geral, ou seja, que “tal ou tal tipo de homem 

diria ou faria tais e tais coisas, verossimilmente ou necessariamente” (Poética, 1451b). No trecho 

abaixo transcrito esse ensinamento ou instrução pelo universal é mais uma vez requisitado por 

Aristóteles quando afirma: 

  

“Tanto na representação dos caracteres como no entrecho das ações, importa procurar 

sempre a verossimilhança e a necessidade; por isso, as palavras e os atos de uma 

personagem de certo caráter devem justificar-se por sua verossimilhança e 

necessidade, tal como nos mitos os sucessos de ação para ação”. (Poética,1454aa) 

 

Na Poética, a verossimilhança é um atributo que dá consistência e confere estatuto ao muthos, 

assim como a noção de eikós dá consistência e confere estatuto à realidade humana, desprovida 

que é de uma regularidade imutável. A noção de eikós exerce papel importante na medida em que 

justifica a ausência de uma regularidade inexorável nos domínios ético e político, e, ao mesmo 

tempo, os legitima e, portanto, sua condição instável ou mutável, 4,  inscrevendo-os na ordem das 

“coisas que acontecem a maioria das vezes”. Já no domínio estético, ela se faz necessária: a 

semelhança que guarda com as coisas que acontecem a maioria das vezes se torna condição 

imprescindível para legitimidade do mundo ficcional. Embora não se sustente na ordem da 

certeza e do necessário, com esta guarda um grau de semelhança, e isso se dá de tal forma que 

Aristóteles sentencia que “a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois 

refere aquela principalmente ao universal, e esta ao particular. Por ‘referir-se ao universal’ 

                                                 
4 Ana Maria Yamin apresenta a definição do discurso eikós (retirado da Retórica):  aquele que  enuncia  um fato 
eikós, que se liga intrinsecamente a fatos prováveis neste mundo – entendendo-se, por isto, simplesmente fatos que 
acontecem com uma freqüência suficientemente elevada, como para fazer acreditar que são fatos normais ou 
naturais. Conseqüentemente, acrescenta, o discurso eikós, verossímil, também faz parte do universo natural e 
cultural. O discurso verossímil é crível porque enuncia aquilo que acontece a maioria das vezes, tanto no mundo 
natural como no mundo cultural – político e ético -, e, tanto maior for a regularidade do fato que ele enuncia, maior 
será a sua verossimilhança. (Oliveira Yamin, 2004, p.745) ) 
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entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame 

de necessidade e verossimilhança convém a tal natureza (...)”  (Poética, 1451b).  

 

Sem a verossimilhança dificilmente se vivenciaria, no domínio estético, o processo de 

identificação quando se é afetado por aquilo que é representado ou imitado. Sem a crença de que 

pode acontecer justamente aquilo que se vê e se ouve, não se sentiria nenhum prazer ao seguir o 

destino do personagem, “tampouco se sofreria, se alegraria ou se entristeceria com suas aventuras 

e desventuras”, como expôs Ricoeur. Se não se vivenciasse esse mecanismo de profunda empatia 

com o que pode possivelmente pode acontecer não se seria afetado e mobilizado prazerosamente 

pela experiência estética. Como se mencionou, se o muthos não possuir verossimilhança, por 

certo ele não despertará sentimentos de piedade e terror, como afirma  Aristóteles.  

Persiste na nova configuração do campo narrativo a exigência postulada por Aristóteles para o 

muthos trágico de que as ações/situações representadas e/ou narradas sejam críveis. Persiste, 

desse modo, a referência ao universal, que estabelece a exigência que, ao “atribuir-se a um 

indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações”, estas devem guardar verossimilhança 

com sua natureza. Sem que o conteúdo narrado ou representado se apresente verossímil, ou seja, 

sem que detenha aquela condição que revele seu parentesco com o modo de ser do domínio 

humano, onde “as coisas acontecem geralmente ou a maior parte das vezes”, inexistem as 

condições para a athársis e, com ela, para a “metaforização” dos sentimentos engendrados pela 

ação dos personagens.  Também, por certo, não têm lugar as valorações e avaliações, que, como 

visto, possuem um componente genuinamente ético. Daí a pertinência da exigência de Aristóteles 

de que, “para ser convincente, o bom poeta deve conhecer o necessário e o verossímil, os 

universais próprios de cada gênero de coisas: as que não dependem do homem e as que 

dependem do homem”. O trecho da Retórica, ao qual Oliveira Yamin (2001) auxilia a 

compreensão dessa possibilidade:  

«Só acreditamos [no sentido de que só nos deixamos convencer] no que é ou no que é 

provável (...) Assim como o discurso verdadeiro é digno de ser acreditado por dizer o 

que é, o discurso verossímil também, já que enuncia aquilo que acontece a maior 

parte das vezes, - isto é, o universal possível na cidade”. 

 



 78 

Como já referido, o prazer que o espectador/leitor sente provém do reconhecimento, numa 

composição fictícia, daquilo que “pode designar a realidade presente e passada, a opinião e o 

dever-ser”. Ricoeur se dirige a um trecho da Poética em que Aristóteles observa que a natureza 

desse prazer é semelhante àquele que se sente em todo reconhecimento e cuja razão de ser é o 

aprender, que “é um prazer não só para os filósofos, mas igualmente para os outros homens (...): 

com efeito, se gostamos de ver imagens é porque as olhando aprendemos a conhecer e conclui-se 

o que é cada coisa como quando se diz: este é ele’” (RICOEUR, 1995a,  p 68) .  

 

Este tipo de prazer, para ser experimentado pelo espectador/leitor, como afirma Ricoeur, deve 

primeiro ser construído na obra. Em virtude de “sua própria natureza, a inteligibilidade 

característica da consonância-dissonante, aquela mesma que Aristóteles                                

coloca como verossímil, é produto comum da obra e do público. O persuasivo nasce de sua 

interseção” (RICOEUR, 1995a, p.22). 

 

A intriga, ao se organizar em torno do paradoxo da concordância discordante, “faz a surpresa 

contribuir para o efeito de sentido que faz com que a fábula apareça ora como verossímil ora 

como necessária”.  Ricoeur acrescenta: 

 

 “a intriga os[discordantes] purifica, ou melhor, os depura. (...) É incluindo o discordante no 

concordante que a intriga inclui o comovente no inteligível. Aristóteles chega assim a dizer 

que o pathos é um ingrediente da imitação ou da representação da práxis. Esses termos que a 

ética opõe, a poesia une” (RICOEUR, 1995a, p.74). 

 

Conclui-se, assim, a abordagem da ampliação do muthos aristotélico, que corresponde à 

atualização da condição transcendental do modelo narrativo que emerge da exegese da Poética e 

é formulado em Tempo e narrativa I. Esta condição transcendental é a “síntese do heterogêneo”, 

cujo núcleo é o paradoxo da concordância discordante, que, com um dinamismo próprio, 

estrutura essa ampliação. Passa-se a abordar, então, a constituição desse modelo, ocasião em que 

se atualizam suas duas outras condições epistemológicas ou transcendentais, que são a 

ficcionalidade a que esse modelo dá lugar e a dimensão temporária que entra em jogo na 

passagem da configuração para a refiguração narrativa; ou, em outras palavras, que tem lugar por 
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ocasião do entrelaçamento entre duas etapas da atividade mimética, quais sejam, a  mimesis I e a 

mimesis III. 

 

O  metagênero narrativo 

Com o enriquecimento do modelo aristotélico a partir da exegese do muthos trágico e de sua 

apropriação em Tempo e narrativa, Ricoeur lança mão do potencial que a atividade configurante 

possui para alçá-la à condição de metagênero narrativo. Passa-se agora a examinar os aspectos 

centrais de sua constituição. Um deles é a efetivação da atividade configurante ou mimesis II – e, 

concomitantemente do regime de ficção –, que são um montante ou mimesis I e um jusante ou 

mimesis III. 

 

“Qualquer que possa ser a força de inovação da composição poética no campo de 

nossa experiência temporal, a composição da intriga está enraizada numa pré-

compreensão do mundo e da ação: de suas estruturas inteligíveis, de suas fontes 

simbólicas e de seu caráter temporal”. (RICOEUR, 1995a, p. 88). 

 

Dito de outro modo, essa atividade configurante que constrói a inteligibilidade textual – mimesis 

II – se dirige para esse modo da atividade mimética que a precede – a mimesis I –, que consiste na 

pré-compreensão do mundo da ação, ou seja, de “suas estruturas inteligíveis, dos seus recursos 

simbólicos e do seu caráter temporal”. Pelo fato de preceder, do ponto de vista lógico, à atividade 

configurante propriamente dita, realizada pela mimesis II ou mimesis-invenção, essa pré-

compreensão se torna quase indissociável desse segundo momento, pela dificuldade de 

distinguir-se, no instante mesmo em que se efetua, o ato de intervenção do campo no qual ele se 

exerce, tornando igualmente imprecisa qualquer anterioridade lógica ou cronológica. Este ato ao 

mesmo tempo atualiza a condição transcendental da temporalização. 

 

É nessa pré-compreensão que se ancora, pois, a atividade poética. O salto imaginário que a 

mimesis II efetua e a literalidade que inaugura são antecedidos por essa pré-compreensão e 

sucedidos pela leitura A emergência do imaginário ou do regime de ficção – ou, ainda, do 

domínio do “como se” – exige a compreensão narrativa, isto é, a competência de empregar de 

modo significativo a trama conceitual, ou, dito de outro modo, o conceito de ação, em conjunção 
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com qualquer um dos outros termos da trama inteira, o que depende da pré-compreensão do 

mundo e da ação, ou seja, do regime em que consiste a mimesis I. Por exemplo: as ações 

implicam fins, motivos, agentes, circunstâncias e resultados, os quais sobrevêm nas respostas às 

questões sobre “o que”, o “por que”, o “quem”, o “como”, o “com”, ou o “contra quem” da ação. 

Empregar de modo significativo um ou outro desses termos, numa situação de questão e resposta 

é ser capaz de ligá-los a qualquer outro membro do mesmo conjunto. Nesse sentido, todos os 

membros do conjunto estão numa relação de intersignificação.  “Dominar a trama conceitual no 

seu conjunto e cada termo na qualidade de membro do conjunto é ter a competência que se pode 

chamar de compreensão prática”, explica Ricoeur acrescentando a seguir: 

 

“Primeiro, se é verdade que intriga é uma imitação da ação, é exigida uma competência 

preliminar: a capacidade de identificar a ação em geral por seus traços estruturais: uma 

semântica da ação explicita essa primeira competência. Ademais, se imitar é elaborar uma 

significação articulada da ação, é exigida uma competência suplementar: a aptidão de 

identificar o que chamo de as mediações simbólicas da ação (....). Enfim, essas articulações 

simbólicas da ação são portadoras de caracteres mais precisamente temporais, donde 

procedem mais diretamente a própria capacidade da ação a ser narrada e talvez a necessidade 

de narrá-la”.  (RICOEUR 1995a, p. 88). 

 

Outro traço da pré-compreensão da ação, ou, como observa Ricoeur, da atividade mimética que o 

nível I pressupõe, são os caracteres temporais, a respeito dos quais Teixeira observa:  

 

“A pré-compreensão da ordem da ação (mimesis I) revela já aqueles caracteres temporais em 

que o tempo narrativo ficcional enxerta as configurações. Por outras palavras, não é só o 

texto da ficção que é narrativo; a mesma experiência exibe já uma ‘qualidade narrativa’, ou, 

pelo menos ‘pré-narrativa’, como vem comprovado quer pela análise fenomenológica da 

intratemporalidade (Innerzeitlichkeit), quer por algumas experiências maiores reveladas pela 

linguagem quotidiana, como é o caso da ‘história de uma vida”. (TEXEIRA, 2004, vol. II, p. 

30) 

 

A estrutura do ser-no-tempo é a que melhor caracteriza a temporalidade da ação (TEIXEIRA, 

2004, p. 30). Ricoeur, inspirando-se em Heidegger, assim postula por concebê-la como a “forma 

mais originária e mais autêntica da experiência do tempo” (TEIXEIRA, 2004, p. 98). Sem dúvida 
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é por esta razão que Ricoeur concebe que a própria experiência “exibe já uma ‘qualidade 

narrativa’, ou, pelo menos, ‘pré-narrativa’”.  Esta qualidade ou condição, a seu ver, é definida de 

forma “brilhante” pela intuição de Hannah Arendt, ao afirmar que “o tempo torna-se tempo 

humano na medida em que é articulado de maneira narrativa; em contrapartida, a narrativa é 

significativa na medida em que desenha os traços da experiência temporal” (TEIXEIRA, 1995a, 

p.17). 

 

Portanto, a pré-compreensão do mundo e da ação – mimesis I –, este momento ou modo da 

atividade mimética do qual emerge a compreensão da temporalidade, é indispensável ao ato da 

configuração da intriga. A mimesis II ou mimesis-invenção realiza uma função intermediária ao 

“colocar-se entre um estágio anterior e um estágio ulterior, e assim procede porque faz a 

mediação entre o montante (Mimesis I) e o jusante (Mimesis III) da configuração. Reitera 

Ricoeur: “Mimesis II só tem  uma posição intermediária porque tem uma função de mediação”. 

Essa função decorre de seu caráter dinâmico de operação o qual advém da própria intriga que, 

 

 “em seu próprio campo textual, exerce uma função de integração e, nesse sentido, de 

mediação, que lhe permite operar fora desse próprio campo, uma mediação de maior 

amplitude entre a pré-compreensão e, se ouso dizer, a pós-compreensão da ordem da ação e 

de seus traços temporais”. (RICOEUR, 1995a, p.102). 

 

Essa compreensão Ricoeur já havia formulado quando anteriormente comentou que: 

   

 “mimese II constitui o pivô da análise; por sua função de interrupção, na medida em que abre 

o mundo da composição poética e institui a literalidade da obra literária. Mas minha tese é 

que o próprio sentido da operação da configuração constitutiva da tessitura da intriga 

realizada por esse modo da atividade mimética resulta de sua posição intermediária entre as 

duas operações que chamo de mimese I e mimese III e que constituem o montante e a jusante 

de mimese II. Ao fazer isso, proponho-me mostrar que a mimese II extrai sua inteligibilidade 

de sua faculdade de mediação, que é de conduzir do montante à jusante do texto, de 

transfigurar o montante em jusante por seu poder de configuração.”(RICOEUR, 1995a, p.86).  
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Portanto, o ato de configuração ou atividade configurante, que é o modo da mimesis que engendra 

a inteligência textual ou a inteligência das configurações narrativas, se realiza pela posição 

intermediária que ocupa entre mimesis I e III. Esta mesma atividade configurante faz surgir, 

como contrapartida da intriga que engendra, o domínio da ficção ou ficcionalidade, que é uma 

das condições transcendentais deste modelo narrativo distendido, cuja constituição ora se 

descreve.  Além disto, do modo ou etapa da atividade mimética chamada mimesis II emergem 

simultaneamente o muthos ou intriga e, junto com ele, o domínio do “como-se” ou mundo 

ficcional. A mimesis II imita de forma criativa porque cria essa distância entre ela e o real, ao 

suspendê-lo numa forma de epoché, originando-se nessa suspensão outra cena, que se pode 

chamar de poiesis, dichtung, literatura, ou, melhor, literalidade”(Ricoeur, 1999, p. 474).  “O 

muthos”, por sua vez, explicita Ricoeur: 

 

 “só é contado ou representado sob a condição da função fabuladora – o que diz bem sua 

tradução como fábula –, que faz da literatura um imenso laboratório de experiências de 

pensamento onde são ensaiadas as múltiplas maneiras de compor, juntos, bem/mal, 

felicidade/infelicidade, vida/morte, a tragédia não sendo senão uma combinação típica destas 

grandezas entre outras permutações possíveis. Enfim, a katharsis não é menos fictícia que a 

mimesis e o muthos, na medida em que a compreensão da fábula depura as paixões; isto que 

eu chamei acima de metaforização das paixões não é outra coisa que uma “ficcionalização” 

das paixões” (RICOEUR, 1999, p. 475). 

 

A atividade mimética como “imitação criadora” tem, pois, sua atuação reforçada pelo conceito de 

muthos, que, como define Joaquim de Sousa Teixeira, é a “arte de compor, juntar, agenciar ações, 

incidentes (compor um enredo)”. A mimesis-invenção efetua um corte no real e, embora a ação 

que imite se dirija para ele – ou, em outras palavras, para atividade prática –, ela se mantém no 

domínio ficcional. Por este motivo Ricoeur afirma que a mimesis II ocorre no âmbito da 

linguagem. Tal constatação o leva a declarar que “o artesão das palavras não produz coisas, mas 

quase-coisas, inventa o como-se, abre o ‘mundo ficcional’, ‘imita a ação’, ‘institui a literalidade 

da obra literária. A ficção resulta do fingere, do figurar do configurar”. 

 

Mantêm-se, pois, a mesma dinâmica que o modelo aristotélico prescreve entre a mimesis e o 

muthos, cujo objeto é a práxis ou a ação, pois se compõem ações, imitam-se ações. Teixeira 
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comenta que “o poeta ‘representa’ (ou imita), na medida em que faz ou compõe enredos e tramas: 

imita inventando e inventa imitando. Os termos aristotélicos poiesis, sustasis (agenciamento, 

composição), muthos e mimesis ‘formam uma cadeia práxica em que cada termo só se 

compreende em ligação com os demais” (TEIXEIRA, 2004, Vol. II,  p.28).  

 

Esta atividade é um ato judicatório pertencente à família do juízo reflexionante, por considerar 

conjuntamente os acontecimentos narrados, “refletindo sobre eles”. Ricoeur postula, deste modo, 

uma aproximação entre a imaginação produtora kantiana e a tessitura da intriga, pois, assim como 

aquela exerce a função sintética de ligar o entendimento e a intuição e possibilitar, desse modo, a 

constituição de sínteses intelectuais e intuitivas, a função narrativa, em virtude do esquematismo 

que lhe é inerente. Ricoeur esclarece: 

 

“assim como aquela [a imaginação produtora] exerce a função sintética de ligar o 

entendimento e a intuição e possibilitar, desse modo, a constituição de sínteses intelectuais e 

intuitivas, a função narrativa, em virtude do esquematismo que lhe é inerente, igualmente 

engendra uma inteligibilidade mista entre o que se chamou de a ponta, o tema ou o 

pensamento da história narrada, e a apresentação intuitiva das circunstâncias, dos caracteres, 

dos episódios e das mudanças de fortuna que produzem o desenlace. ” (TEIXEIRA, 2004, 

Vol. II,  p.29). 

 

Mais uma vez se chama a atenção para o caráter dinâmico que Ricoeur reconhece em cada uma 

das etapas da atividade da mimesis, na intersecção entre mimesis I e II, na estruturação da 

segunda atividade pelo muthos e na refiguração. Este todo dinâmico, que Tempo e narrativa I 

coloca em evidência, corrobora a permanência do espírito da Poética neste modelo narrativo 

distendido que surge da exegese e da apropriação dessa obra. Esse dinamismo possui 

correspondência com a cadeia práxica aristotélica, que, como observa Ricoeur, é ilustrada pelo 

sufixo grego “sis” presente em cada um de seus termos: poiesis, mimesis, sustasis, katharsis e 

práxis.  

 

A atividade de configuração se liberta dos constrangimentos impostos pelo muthos trágico pelas 

condições anteriormente expostas, principalmente sua função de mediação da qual se “deriva o 

caráter dinâmico da operação de configuração”. Ricoeur observa: 
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 “Este dinamismo consiste em que a intriga já exerce no seu próprio campo textual uma 

função de integração e, nesse sentido, de mediação, que lhe permite operar, fora desse campo, 

uma mediação de maior amplitude entre a pré-compreensão e, se ouso dizer, a pós-

compreensão da ordem da ação e de seus traços temporais” (RICOEUR, 1995a, p. 102-3). 

 

 Ricoeur reconhece que a função mediadora da intriga se exerce, em primeiro lugar: 

 

“[quando] faz a mediação entre os acontecimentos ou incidentes individuais e a unidade 

temporal da história considerada como um todo”, formulação esta que pode ser expressa 

também da seguinte forma: a intriga é mediadora porque “extrai uma história sensata de – 

uma pluralidade de acontecimentos ou de incidentes (...); ou transforma os acontecimentos ou 

incidentes em – uma história. As duas relações reciprocáveis expressas pelo de e pelo em 

caracterizam a intriga como mediação entre acontecimentos e história narrada”. (RICOEUR, 

1995a, p. 103).  

 

Essa mediação reflete-se no status do acontecimento, pois, enquanto em um modelo do tipo 

causal, acontecimento e ocorrência permanecem indiscerníveis, “o acontecimento narrativo é 

definido por sua relação com a operação mesma da configuração”. Ele participa da estrutura 

instável da concordância discordante característica do enredo, pois é fonte de discordância, na 

medida em que surge, e de concordância, na medida em que faz avançar a história. “O paradoxo 

do enredo” – reconhece Ricoeur – “é que o acontecimento poderia chegar de outra forma ou não 

chegar, mas, ao chegar, ele é incorporado como efeito da necessidade ou da probabilidade 

exercido pelo ato configurante”. 

 

Enquanto simples ocorrência, o acontecimento não atende às expectativas criadas no curso 

anterior, não se tornando parte integrante da história senão quando esta for compreendida mais 

tarde, uma vez “transfigurada por qualquer tipo de necessidade de alguma maneira retrógrada, 

que procede da totalidade temporal colocada a seu termo”.  Ricoeur acrescenta: 

 

 “essa inversão do efeito de contingência em efeito de necessidade se produz no coração 

mesmo do acontecimento, pois se trata de uma necessidade narrativa cujo efeito de sentido 
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procede do ato de configuração enquanto tal; é essa necessidade narrativa que converte a 

contingência física em contingência narrativa, implicada na necessidade narrativa” 

(RICOEUR, 1995a, p. 104).  

.  

Por último, exerce a mediação em relação aos caracteres temporais, que não foram considerados 

por Aristóteles e se acham “diretamente implicados no dinamismo constitutivo da figuração da 

narrativa”, dando sentido pleno ao conceito de concordância-discordância. Isso porque a tessitura 

da intriga combina, como reconhece Ricoeur, “em proporções variáveis duas dimensões 

temporais, uma cronológica – a dimensão episódica da intriga – e outra não-cronológica, a 

configuração, graças à qual a intriga transforma acontecimentos em história”; ao “‘considerar 

junto’” os incidentes da história, a função mediadora extrai dessa diversidade “a unidade de uma 

totalidade temporal”, com função similar ao juízo reflexivo kantiano, pois “reflete sobre o 

trabalho de pensamento em andamento no juízo estético do gosto e no juízo teleológico aplicado 

a totalidades orgânicas” (RICOEUR, 1994a, p. 104). 

 

Com o intuito de esclarecer a fundamentação última desse campo narrativo distendido surgido da 

exegese e da apropriação da Poética, Ricoeur se volta para seu estatuto epistemológico. Propugna 

que as condições transcendentais desse modelo, tal como foi apresentado, são a síntese do 

heterogêneo, a ficicionalidade e a temporalidade.  Essas condições são as leis gerais que orientam 

suas diferentes efetuações empíricas a que dão lugar às variações imaginativas.  

 

Entretanto, com o intuito de distinguir essas efetuações do jogo das formas que constituem os 

diversos gêneros narrativos, Ricoeur considera que esse modelo aristotélico pode ser reconhecido 

“como um invariante do qual os investimentos sucessivos seriam as variações imaginativas ou, 

ao contrário, que as figuras culturais disto que se tem chamado de inteligência narrativa formam 

uma série de um gênero tal que exclui toda invariante”. Ricoeur questiona, já no primeiro 

momento, a adequação do estatuto de invariante ou “tipo-ideal” a esse modelo, pois lhe parece 

incompatível com “seu estilo próprio de historicidade, no qual se conjugam de forma original 

tradicionalidade e inovação”. Como bem exemplifica a análise sobre os limites do muthos 

trágico, parece difícil separar, o que lhe é próprio e o que resulta de “sua efetuação histórica”.  
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Este filósofo “se arrisca a sugerir” que “o paradoxo da concordância discordante, que se tem 

aplicado à estrutura da intriga, vale também para o estilo de historicidade da narrativa em geral e 

se aplica ao romance de forma recorrente e auto-referencial, na medida em que, como 

representante do modelo forte do estilo de historicidade, se confirma como um 

concordante/discordante”. Em vez do critério universalidade/exemplaridade, toma, em seu lugar, 

como pedra de toque, a aporias do fechamento. Estas, afirma Ricoeur, “ atingem, em carne viva, 

o ponto mais sensível do modelo aristotélico, a saber, a exigência de que a história a ser contada 

seja “una e completa”  Ao se tratar, na próxima etapa deste capítulo, da refiguração narrativa, esta 

problemática será retomada. 

 

A ancoragem hermenêutica  

Sabe-se que, com a leitura – a mimesis III –, encerra-se o percurso do dinamismo próprio ao ato 

de configuração da narrativa de ficção, que se inicia com a intersecção entre o mundo pré-

compreendido da ação (mimesis I) e o mundo configurado do enredo (mimesis II ou mimesis-

invenção). O mundo da ação pré-figurado na primeira etapa da atividade mimética é configurado 

do ponto de vista lingüístico pela etapa intermediária, retornando ao mundo da ação do leitor pela 

interpretação – mimesis III. Ricoeur entende que, pelo ato de ler, o “mundo do texto”  se propõe 

ao leitor como “proposta de mundo, de um mundo tal que ele possa habitar e nele projetar um dos 

seus possíveis mais próprios”. Tem lugar nessa projeção uma “fusão de horizontes” entre as 

possibilidades abertas por este mundo que diante do texto se levanta e os possíveis do leitor, que 

retorna para o seu mundo refigurando-o.    

 

Esse papel da narrativa de ficção requer fundamentação. É com este objetivo que Ricoeur 

estabelece uma correspondência entre ela e a narrativa histórica, pelo parentesco que ambas 

possuem com a inteligibilidade narrativa. Entretanto, evidencia-se uma contraposição entre 

ambas, pois os personagens e a experiência fictícios são concebidos como irreais em 

contraposição com aqueles descritos pela história, que, por se amparar no passado, recebem o 

estatuto de realidade. Ricoeur refuta como falsa e ingênua essa dessimetria entre esses dois 

campos, pela contraposição dos critérios de realidade e de irrealidade atribuídos, 

respectivamente, à narrativa histórica e de ficção: de um lado, a irrealidade no universo ficcional 

– tanto dos personagens como da experiência descrita – e, do outro, a realidade na dimensão 
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histórica, a partir do pressuposto de que o historiador se refere a algo real, ou seja, a 

acontecimentos ocorridos e que, portanto, podem ser testemunhados.  

 

Ricoeur oferece um confronto a cada uma destas possibilidades. No que diz respeito à realidade 

da narrativa histórica, ele observa que a “passadidade”, “ela própria não-observável, mas 

memorável”, trata-se de um enigma. Para solucioná-lo, elabora a noção de representância ou de 

lugar-tenência, querendo dizer com essas expressões que “as construções da história têm a 

ambição de serem reconstruções que atendem à demanda do face a face”. Ricoeur apresenta uma 

série de motivos, de acordo com os quais a noção de representância (correlato do face a face), 

principalmente sua “estrutura fundamentalmente dialética”, não pode ser uma referência da 

realidade descrita pela narrativa histórica, pela sua irredutibilidade a essa condição. Mais ainda: 

“essa crítica do conceito ingênuo de ‘realidade’ aplicado à passadidade do passado exige uma 

crítica simétrica do conceito não menos ingênuo de ‘irrealidade’ aplicado às projeções da 

narrativa de ficção”. Para ele, a função de representância ou de lugar-tenência que a narrativa 

histórica exerce corresponde à função que a narrativa de ficção tem de revelante e transformante 

relativamente à prática cotidiana. Acrescenta Ricoeur:  

 

“revelante no sentido de que revela características dissimuladas, mas já delineadas, no 

coração de nossa experiência práxica; transformante, no sentido de que uma vida assim 

examinada é uma vida mudada, uma vida diferente”. Segundo Ricoeur, “atinge-se, assim, o 

ponto em que descobrir e inventar são indiscerníveis. O ponto, portanto, em que a noção de 

referência não mais funciona, como tampouco a de redescrição, e que, para significar algo 

como uma referência produtora no sentido de imaginação produtora, da qual fala Kant, a 

problemática da refiguração tem de se livrar, definitivamente, do vocabulário de 

referência”(RICOEUR, 1997, p. 274).  

 

Assim como a narrativa histórica lança luz sobre os acontecimentos do passado, a narrativa de 

ficção traz à evidência novas dimensões ou novos aspectos da prática cotidiana que não são 

percebidos pelo olhar habitual. A ficção contribui para esgarçar o tecido da realidade, ampliando 

os aspectos e dimensões que o tecem, o que concorre para que sejam reconhecidos no coração 

mesmo da prática cotidiana. Tal percepção fará com que se veja essa prática de outra forma ou 

sob outra perspectiva, ou, dizendo de outra forma, transformada. Com a ajuda da ficção, afirma 
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Ricoeur, pode-se ver aquilo que já existia nas próprias experiências vivenciadas, mas que se 

encontrava escondido, dissimulado ou em estado de latência. Reconhecendo-se na experiência 

essas possibilidades ela mesma se transforma, de modo a tornar-se identificáveis outros possíveis 

vértices que nela se fazem presentes. 

 

 Também requer fundamentação a leitura ou interpretação. Ricoeur concebe-a como uma 

apropriação hermenêutica: este é o nome que Ricoeur dá ao conceito de aplicação que recepciona 

de Gadamer.  A apropriação do “mundo do texto” é a condição para se interpretar e evidenciar o 

sentido do mundo ou mundos que dele surgem, os quais, perante o leitor, constituem uma 

alteridade por meio da qual ele vai construindo sua identidade. Por conseguinte, a apropriação do 

mundo ou mundos propostos por uma obra implica a atualização de seus sentidos, que são o 

genuíno objeto da interpretação. À semelhança da hermenêutica ricoeuriana, Gadamer entende 

que o vínculo que o leitor estabelece com o texto se dá entre um sujeito e o próprio texto, e não 

entre duas subjetividades – a do leitor e a do autor do texto –, e tampouco significa a projeção do 

sujeito sobre o texto.  

 

Esta semelhança entre as hermenêuticas gadameriana e ricoeuriana tem como razão de ser o 

vínculo que ambos mantêm com o pensamento de Heidegger, precisamente sua noção de 

compreensão, como uma estrutura na qual o ser-aí repousa, o que o torna constitutivamente, e 

não eventualmente, compreensivo, determinando-se tão somente através de um processo 

interpretativo. Heidegger entende que a compreensão exerce primazia em relação à interpretação 

na tríade situação-compreensão-interpretação.  Por um lado, Gadamer e Ricoeur acompanham 

Heidegger nesse desenvolvimento, mas, por outro, não o acompanham na inversão que ele realiza 

a partir do ser-aí em direção à ontologia, o que mereceu a esse percurso nome de “via curta 

heideggeriana”. Afirma Ricoeur: 

 

 “Há como que uma súbita viragem da problemática. A pergunta: em que condição um sujeito 

conhecedor pode compreender um texto ou a história é substituída pela questão: o que é um 

ser cujo ser consiste em compreender. O problema hermenêutico torna-se assim uma 

província do analítico desse ser, o dasein, que existe compreendendo”. (RICOEUR, 1977, p. 

10). 
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Como se viu no primeiro capítulo, “com a filosofia heideggeriana não cessamos de praticar o 

movimento de volta aos fundamentos, mas tornamo-nos incapazes de proceder ao movimento de 

retorno que, da ontologia fundamental, conduziria à questão propriamente epistemológica do 

estatuto das ciências do espírito” (RICOEUR, 1977, p. 36). Portanto, o cerne desta formulação é 

que a compreensão não é alcançada gradualmente, isto é, não tem qualquer consideração com os 

problemas particulares de determinados entes – sobretudo determinados ramos da ciência –, não 

apreendendo, pois, como eles se derivam dessa compreensão original, enquanto estrutura do ser-

aí. De modo diverso procede Ricoeur: para ele a hermenêutica é um desvio obrigatório, uma via 

de acesso à ontologia, devendo-se partir dos sinais da compreensão que o plano da linguagem 

favorece,  

 

“pois é somente sobre o trajeto de retorno que se revela a pretensão de manter as questões de 

exegese e, em geral, de crítica histórica como questões derivadas. Enquanto não procedermos 

efetivamente a essa derivação, permanece problemática a própria passagem para a questão de 

fundação. Não aprendemos com Platão que a dialética ascendente é a  mais fácil, e que é 

sobre  o trajeto da dialética descendente que se manifesta a verdadeira filosofia? (RICOEUR, 

1977, P. 36)  

 

Portanto, tanto Ricoeur como Gadamer postulam a necessidade da leitura ou interpretação rumo à 

apropriação ou aplicação, constituindo este recurso “uma parte orgânica de todo projeto 

hermenêutico, e não apenas um apêndice contingente” (Ricoeur, 1994c, p. 295)). Gadamer faz 

frutificar sua noção de aplicação ao utilizá-la como um recurso para superação da distância 

temporal e cultural, atualizando o sentido daquilo que se encontra distante temporal e 

culturalmente, tornando-o semelhante e contemporâneo. A apropriação é, portanto, um ato que 

faz um sentido (...) acontecer para alguém aqui e agora (...)”. Os comentários de Gadamer em 

Verdade e Método não só ilustram o conceito de interpretação como apresentam seus critérios:  

 

Toda interpretação justa deve garantir-se contra o arbitrário de idéias engenhosas e contra a 

limitação que se deriva do hábito de pensamentos não revelados e dirigir seu olhar “para as 

coisas mesmas” (a saber, no caso da filologia, os textos providos de sentido que, por sua vez, 

falam das coisas). Deixar-se assim determinar pela coisa, é evidente que não é, para o 

intérprete, uma decisão ‘corajosa’ tomada uma vez por todas, mas verdadeiramente,  ‘a tarefa 
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primeira, constante e última’. É necessário manter firmemente o olhar sobre a coisa, a 

despeito das confusões das quais o intérprete é sempre presa de seu próprio  feito.  Quem 

quer compreender um texto tem sempre um projeto. Desde que ele vislumbre um primeiro 

sentido no texto, o intérprete antecipa um sentido para o todo. Por sua vez, este primeiro 

sentido se desenha porque já se lê o texto guiado pela expectativa de um sentido 

determinado”. (GADAMER, 1976, p. 104).  

 

Antes da aplicação ou apropriação através da leitura ou interpretação, havia-se chegado apenas ao 

“mundo do texto”, cujo estatuto ontológico é o de uma transcendência na imanência, “um 

excesso, relativamente à estrutura, à espera de leitura”. (RICOEUR, 1997, p. 275). Só por meio 

da leitura o mundo do texto penetra no mundo real do leitor ou auditor, “no interior do qual a 

ação efetiva se desenrola e desdobra sua temporalidade específica”. Pois “é para além da leitura, 

na ação efetiva, instruída pelas obras consagradas, que a configuração do texto se transforma em 

refiguração”. (RICOEUR, 1997, p. 276).  

 

Esta abertura do “mundo do texto” – “uma proposição de um mundo suscetível de ser habitado” – 

não contradiz o fechamento da obra pelo ato de configuração. “Uma obra pode estar, ao mesmo 

tempo, fechada sobre si mesma quanto à sua estrutura e aberta para o mundo à maneira de uma 

janela” (RICOEUR, 1997, p.182).  Esta abertura é precisamente “a pro-posição de um mundo 

suscetível de ser habitado”. Ricoeur chama de “experiência fictícia do tempo o aspecto temporal 

dessa experiência virtual do ser-no-mundo proposta pelo texto” (RICOEUR, 1997, p.182). É pela 

leitura, ou seja, pela refiguração do tempo, que:  

 

“ a obra literária, escapando de seu próprio fechamento, refere-se a...., dirige-se a...., em 

suma,  é a respeito de. Aquém da recepção do texto pelo leitor e da interseção entre essa 

experiência fictícia e a experiência viva do leitor, o mundo da obra  constitui o que chamo de 

uma transcendência na imanência”.  (RICOEUR, 1997, p. 182) 

 

A experiência fictícia do tempo diz respeito a uma projeção da obra que entra em contato com a 

experiência do mundo do leitor. Esta transcendência na imanência Ricoeur ilustra na análise que 

realiza de três romances. O trecho que se segue contém considerações sobre as estruturas e 

possibilidades dessa experiência.  Observa Ricoeur: 
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“A tese que exponho é que, em cada um dos três romances que discuto (Mrs. Dalloway, de 

Virgínia Woolf, A montanha mágica, de Thomas Mann, A busca do tempo perdido, de 

Proust), o texto se projeta além dele mesmo, ou, como prefiro dizer, diante dele mesmo, por 

uma simulação da experiência vivida, simulação que tem suas próprias formas complexas de 

temporalidade; trata-se de outra forma de simular uma experiência que poderia ser nossa. 

Uma tal experiência fingida é irredutível ao jogo puramente interno ao texto, como pretendia 

Gerard Genette. Ele [o mundo do texto] não tem nem um interior nem um exterior, mas, se se 

pode dizer, constitui o entre-dois. Seu estatuto epistemológico é aquele de um objeto 

intencional. De outro modo, esta experiência deve sua quase-autonomia em relação às 

estruturas internas do texto a todos os horizontes potenciais que, para empregar a 

terminologia husserliana, tendem a desenhar um mundo, um mundo fictício certamente, mas, 

no entanto, um mundo. É este ‘mundo do texto’ que, a título último, é oferecido para a 

apropriação crítica dos leitores”  (RICOEUR, 1995b, P. 34). 

 

Nos comentários formulados por Ricoeur, um quase ato de fé em relação à poesia e à ficção, 

esclarecem-se o potencial e a especificidade desse objeto ideal, que é o “mundo do texto”, 

precisamente sua atualização no entrecruzamento com o “mundo do leitor”, e, portanto, com o 

tempo de seu agir e de seu padecer, que é o real para o qual este mundo  virtual se endereça. 

Ricoeur esclarece: 

 

“O mundo do texto de que falamos não é, pois, o da linguagem quotidiana. Neste sentido, ele 

constitui uma nova espécie de distanciamento que se poderia dizer entre o real e si mesmo. 

Trata-se do distanciamento que a ficção introduz em nossa apreensão do real. (...) um relato, 

um conto ou um poema não existem sem referente. Mas esse referente estabelece uma ruptura 

com a linguagem cotidiana. Pela ficção, pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser-

no-mundo na realidade quotidiana. Ficção e poesia visam ao ser, mas não mais sob o modo 

do ser-dado, mas sob a maneira do poder-ser. Sendo assim, a realidade quotidiana se 

metamorfoseia em favor daquilo que poderíamos chamar de variações imaginativas que a 

literatura opera sobre o real”. (RICOEUR, 1997, p.57). 

 

Estes traços promovendo a interação do caráter operativo da escrita com o da leitura, 

transcendem a oposição entre um fora e um dentro e fazem surgir condições para o trabalho 
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conjunto do texto e do seu leitor.  “A esquematização e a tradicionalidade são categorias de 

interação entre a operatividade da leitura e da escrita”, observa Ricoeur (RICOEUR, 1995a, p. 

117). No ato de ler, por um lado, os padrões recebidos da tradição “vão estruturando as 

expectativas do leitor”, e, por outro, o leitor “acompanha a configuração do texto e atualiza a sua 

capacidade de ser seguido”. Complementa Ricoeur: 

 

“De um lado, os paradigmas recebidos estruturam as expectativas do leitor e o ajudam a 

reconhecer a regra formal, o gênero ou o tipo exemplificados pela história narrada. Fornecem 

linhas diretrizes para o encontro entre o texto e o leitor. Em suma, são eles que regulam a 

capacidade da história de se deixar seguir. De um lado, é o ato de ler que acompanha a 

configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser seguida. Seguir uma história é 

atualizá-la na leitura” (RICOEUR, 1995a, p. 117-8). 

 

Ricoeur esclarece que esse processo corre paralelamente ao da auto-estruturação da tradição – ou 

tradicionalismo –, que “não é nem histórica nem a-histórica, mas, sim, trans-histórica, no sentido 

que atravessa a história de um modo cumulativo mais do que simplesmente aditivo”. Este modus 

operandi se comprova porque, “mesmo comportando rupturas, mudanças súbitas de paradigmas, 

esses cortes não são simplesmente esquecidos; tampouco fazem esquecer o que os precede e 

aquilo de que se separam: também fazem parte do fenômeno a tradição e seu estilo cumulativo”. 

Portanto, o tradicionalismo detém esse poder de ordem, por ser próprio do esquematismo, que 

consiste em uma inteligibilidade pré-racional de onde procedem as regras kantianas do 

entendimento categorial. Diferentemente dessas categorias, o esquematismo não é intemporal, 

porque “procede da sedimentação de uma prática que tem uma história específica. É essa 

sedimentação que dá ao esquematismo o estilo histórico único que chamei de tradicionalidade” 

(RICOEUR, 1995a, p 26). Se o fenômeno da tradição não comportasse esse poder de ordem, 

tampouco seria possível apreciar “os fenômenos de desvio” e abordar a possibilidade de a arte 

narrativa morrer em virtude do esgotamento de seu dinamismo formador, uma vez que esses 

desvios “fazem o estilo diferir a tal ponto que sua identidade se torna irreconhecível”, o que 

aponta para a possibilidade da morte da arte narrativa. No texto que segue, este filósofo oferece 

mais elementos sobre a razão de ser do paradoxo dos desvios, que sugerem inovação, e a morte 

da narrativa; 
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“Pertence à própria história de tradicionalidade – isto é, à modalidade epistemológica do 

‘fazer tradição’ – que nela a identidade e a diferença estejam inextrincavelmente mescladas. 

A identidade de estilo não é a identidade de uma estrutura lógica acrônica: ela caracteriza o 

esquematismo da inteligência narrativa, tal como ele se constitui em uma história cumulativa 

e sedimentada. Por isso, essa identidade é trans-histórica e não intemporal. Desde então, 

torna-se pensável que os paradigmas sedimentados por essa autoconfiguração da tradição 

tenham gerado e continue a gerar variações que ameaçam a identidade de estilo a ponto de 

anunciar a sua morte”. (RICOEUR, 1994b, p. 33-4). 

 

 Em outro nível, “o ato de ler acompanha o jogo da inovação e da sedimentação dos paradigmas 

que esquematizam a tessitura da intriga”, como bem explicita Joaquim de Souza Teixeira:  

 

“O ato de ler acompanha o jogo de sedimentação (tradicionalidade) e inovação dos 

paradigmas que esquematizam a composição do enredo; a leitura termina a obra (mimesis 

III), pois a obra literária não é senão ‘um esboço para a leitura’. Não esqueçamos que há 

obras literárias que, mais que configurar, se comprazem em desfigurar, pondo à prova a 

capacidade configuradora e refiguradora do leitor (é o caso do Ulisses, de Joyce). Só existe 

obra na interação viva entre o texto e o seu receptor” (TEIXEIRA, 2004, vol II, p. 36). 

 

A refiguração narrativa 

Como observa Ricoeur, “sem o leitor que acompanhe o texto, não há ato configurante em ação no 

texto; e sem leitor que se aproprie dele, não há mundo desdobrado diante do texto” (RICOEUR, 

1997, p. 283).  O leitor, como se vê, é o mediador entre a configuração e a refiguração. E o ato de 

ler, além de ser regulado pela composição do texto, esclarece Joaquim de Sousa Teixeira: 

 

 “é igualmente tributário de um conjunto de estratégias e expedientes persuasivos, 

como são os artifícios da retórica (a leitura é induzida por regras de ‘comunicação’), 

partindo do autor toda estratégia persuasiva tem o leitor por alvo; este responde-lhe 

acompanhando a configuração e apropriando-se do ‘mundo do texto’. (TEIXEIRA,  

2004, vol. 2, p.45). 
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Esta também é a ocasião do surgimento das aporias do fechamento da obra, oriundas da solução 

dada aos dois atos, aquele que faz o leitor fechar o livro e o que conclui a narrativa. Como ambos 

se reportam ao momento de encerramento a leitura, ou seja, o termo final da etapa de refiguração, 

sua abordagem será precedida pelos  estádios que Ricoeur reconhece presentes no percurso  que 

vai do autor ao leitor.   O primeiro estádio é o da estratégia comunicativa  utilizada pelo autor, 

entre as quais a do “autor implicado”.No entanto, lembra Ricoeur: o reconhecimento da utilização 

de estratégias pelo autor não implica a negação da autonomia semântica do texto, como pretende 

a análise estrutura ao colocar “entre parênteses a estratégia da persuasão que perpassa as 

operações da alçada de uma poética pura: suspender esse parêntese é necessariamente levar em 

conta aquele que fomenta a estratégia da persuasão, ou seja, o autor”. (RICOEUR, 1997, p 277-

8).  

 

  Esta estratégia comunicativa do autor dirigida ao leitor, como a do “autor implicado”,  consiste, 

em última análise, na utilização pelo autor real de técnicas persuasivas e de artifícios  com a 

intenção de tornar a obra comunicável e, conseqüentemente, verossímil. Ela alcança o grau mais 

requintado com o “apagamento do autor”, ou seja, quando, através da verossimilhança do enredo 

– como a vida do personagem, sua inserção em determinados contextos ou a vivência de 

determinadas condições históricas, culturais e sociais –, consegue-se passar a impressão de que a 

história narrada realmente aconteceu, que se trata, pois, de um acontecimento real, e não de um 

texto. Como observa Ricoeur, o “apagamento do autor” é “uma técnica retórica entre outras; ela 

faz parte da parafernália de disfarces e de máscaras de que se serve o autor real para se 

transformar em ‘autor implicado’”. Não se trata, portanto, do autor real, mas deste que se disfarça 

e que o leitor é capaz de descobri-lo nos sinais que ele deixa no texto. Observa Joaquim de Sousa 

Teixeira: “O ‘autor implicado’ na obra e pela obra é, no fundo, uma categoria própria de uma 

teoria englobante da leitura, cujo papel o leitor pressente muito bem quando apreende 

intuitivamente a obra como uma totalidade unificada”. (TEIXEIRA, 2004, p.46). 

 

O leitor reconhece o autor implicado ao apreender que a obra como um todo é produzida por um 

“enunciador”, ou seja, “por uma pessoa, e não pela natureza”. Além desses artifícios, Ricoeur 

destaca a descrição da interioridade dos personagens. A prerrogativa que tem o autor de escolher 

uma ou outra estratégia retórica constitui a contrapartida do “direito exorbitante” que o leitor lhe 
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concede, não se devendo, pois, à intenção do autor de “informar e ensinar” de forma tão objetiva 

e verossímil a ponto de desaparecer. Esta “pretensa fidelidade à vida” trata-se de um artifício 

burilado da operação narrativa, que, argumenta Ricoeur, apenas dissimula a sutileza das 

manobras pelas quais a obra comanda, da parte do autor, a “intensidade da ilusão desejada”.  

 

Ainda de acordo com Ricoeur, o recurso no qual se apóia a relação entre autor implicado e leitor 

é o “pacto da leitura”, cujo fundamento, como argumenta, é a inexistência, na ficção, do recurso 

“à prova documentária” de que lança mão a historiografia. Por não dispor, como o historiador, de 

artifícios dessa natureza, o narrador solicita ao leitor “que lhe conceda não só o direito de saber o 

que ele conta ou mostra, mas, também, de sugerir uma apreciação, uma avaliação de seus 

personagens principais” (RICOEUR, 1997, p. 280). A simulação de um “pacto tácito entre o 

autor e o leitor” também se vale do “narrador digno de confiança”, que, lançando mão do 

repertório das formas adotadas pela voz do autor, dramatiza-se a si mesmo, distinguindo-se, 

assim, do autor implicado. Embora, como reconhece Ricoeur, este sempre exista – “a fábula 

sempre é contada por alguém” –, nem sempre tem lugar um narrador distinto, “e, quando isto 

acontece, este compartilha o privilégio do autor implicado, em virtude do pacto tácito entre o 

autor e o leitor” (RICOEUR, 1997, p.281). 

 

Expandindo-se essa situação, de modo a alcançar o leitor e as configurações sociais e históricas 

nas quais se insere, evidencia-se a situação aludida por Umberto Eco no ensaio “Apontamentos 

para a semiótica da recepção”, qual seja, a de colocar na base do funcionamento mesmo da arte a 

relação com o intérprete que a obra institui autoritariamente, como livre e imprevisível (...), ao 

inscrevê-lo em um sistema de expectativas psicológicas, culturais e históricas (hoje diríamos um 

‘horizonte de expectativas’), instituindo-se o que Joyce chamava, em Finnegans Wakes, de ‘Ideal 

Reader’”. Ricoeur vislumbra essa alternativa como também sua superação dialética, pois, se por 

um lado, reconhece que “a ficção centrada no autor revela seu limite: ela só conhece  uma 

iniciativa, a de um autor ávido de comunicar sua visão das coisas” (RICOEUR, 1997, p.282), por 

outro lado, reconhece a possibilidade de que o autor crie seus leitores, postulando esse dever-ser  

para a “literatura mais corrosiva”. A função desse tipo de literatura, argumenta Ricoeur, é  “fazer 

aparecer um leitor de novo tipo, um leitor desconfiado, porque a leitura cessa de ser uma viagem 
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confiante feita em companhia de um narrador digno de confiança, e torna-se um combate com o 

autor implicado, um combate que reconduz o leitor a si mesmo”. 

 

Diferentemente da tradição iniciada pelo sofista Górgias no elogio que compôs a Helena, ao 

lançar mão do “lado sensível da língua e o poder da fala” e reconhecer que ela é “capaz de 

afugentar o temor e de banir o sofrimento, de provocar alegria e de suscitar a compaixão”, o 

artifício do autor “não digno de confiança” se volta para uma perspectiva oposta: que sublinha a 

função crítica e provocatória da literatura, frauda as expectativas do leitor, pois apela para a sua 

responsabilidade e para sua liberdade de descortinar novas possibilidades não só no “mundo do 

texto” como na vida. Argumenta Ricoeur: 

 

 “Ao contrário do narrador digno de confiança, que garante a seu leitor que não realize a 

viagem da leitura com vãs esperanças e falsos temores acerca não só dos fatos relatados como 

também das avaliações explícitas ou implícitas dos personagens, o narrador indigno de 

confiança desordena essas expectativas, deixando o leitor na incerteza sobre saber até que 

ponto ele quer, afinal, chegar” (RICOEUR, 1997, p. 282) 

 

Ricoeur analisa  outro momento do percurso que vai do autor ao leitor e consiste na inserção de 

estratégias na configuração literária, de modo a se tornar parte intrínseca do texto. Trata-se de 

uma retórica entre o texto e seu leitor, que teorizam a própria leitura. n.  Neste momento ganha 

plena pertinência o reconhecimento de Ricoeur segundo o qual “sem leitor que o acompanhe, não 

há ato configurante em ação no texto; e sem leitor que se aproprie dele, não há mundo 

desdobrado diante do texto”.(RICOEUR, 1997, p.283). Esta estratégia se situa “a meio caminho 

entre uma análise sobre a origem da estratégia de persuasão (o autor implicado na e pela obra) e 

uma análise que institui o ato de ler como a suprema instância da leitura”. (TEIXEIRA, 2004, 

p.47) Este estádio pode ser enunciado como o da leitura no texto. 

 

Na perspectiva de Ricoeur, como foi antecipado, para que a poiesis se enriqueça – o que não 

acontece caso se permaneça no âmbito da retórica – se faz necessária uma teoria que dê ênfase à 

resposta que o leitor oferece aos estratagemas do texto e, para tanto, explore “as múltiplas formas 

pelas quais uma obra, ao agir sobre um leitor, o afeta”. “Esse ser afetado”, argumenta Ricoeur, 

“tem de notável o fato de combinar, numa experiência de tipo particular, uma passividade e uma 
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atividade que permitem designar como recepção do texto a própria ação de lê-lo” (RICOEUR, 

1997, p.286).  

 

Neste estádio, a ênfase é dada à resposta do leitor, ou, na expressão de Teixeira, “na resposta de 

um sujeito que lê e de um público que ouve. Trata-se de uma estética complementar que 

enriquece a poética que combina passividade com atividade, ou seja,“a recepção do texto e o ato 

de ler.Como se verá, assume duas formas diferentes, as quais se complementam;.  

 

Ricoeur começa pela fenomenologia da leitura, na qual “a retórica encontra seu primeiro limite”. 

Roman Ingarden, em sua investigação sobre a obra de arte literária, concebe que o texto literário 

é inacabado e, portanto, precisa do acabamento realizado pela leitura. Ele contém apenas “vistas 

esquemáticas” que o leitor deve preencher. “Figurando” as personagens e os acontecimentos 

“textualizados”, o leitor preenche as “vistas esquemáticas”. Neste contexto evidencia-se a 

pertinência daquilo que Ricoeur enuncia quando afirma: “por mais articuladas que sejam as 

‘vistas esquemáticas’ propostas à execução, o texto é como uma partitura musical, suscetível de 

execuções diferentes” (Ricoeur, 1994, p.287).   O leitor deve “concretizar”, devendo-se entender 

por este termo “a atividade figurante pela qual o leitor se empenha em se figurar os personagens e 

os acontecimentos relatados pelo texto; é relativamente a essa concretização figurante que a obra 

apresenta lacunas, ‘lugares de indeterminação ‘ (...)” (RICOEURR, 1997, p.2 87). 

 

“Ricoeur aponta para um segundo aspecto, o do não-acabamento do texto. Trata-se daquilo que 

Ingarden reconhece como “o correlato intencional de uma seqüência de frases (...), do qual falta 

fazer um todo para que tal mundo seja visado” (RICOEUR, 1997, p.287). A constituição deste 

todo passa pelo acolhimento pelo leitor do “jogo de retenções e de protensões”, à semelhança 

daquele que aparece quando se aplica a fenomenologia husserliana do tempo ao ato de conhecer, 

ao final do qual surge, como correlato, o objeto intencional percebido. Entretanto, a aplicação 

desse recurso à leitura faz com que esse jogo, ao ser acolhido pelo leitor “no jogo de suas 

próprias expectativas”, dê lugar a um “objeto literário que não vem ‘preencher’ intuitivamente 

essas expectativas; ele só pode modificá-las”. (RICOEUR, 1997, p. 288). 
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Por sustentar esses pontos de vista, Iser se contrapõe à concepção de que a leitura seja  tão-

somente uma busca por significados, na medida em que ela retira do leitor a oportunidade de 

experimentar elementos, aspectos e condições tanto históricas como sociais que conformam o 

espírito do momento histórico coetâneo à sua produção. Além dessas condições, Iser reconhece 

que também as idiossincrasias do autor se fazem presentes no texto. Portanto, o trabalho do leitor 

não se restringe a descobrir os significados imanentes ao texto literário, mas, sim, produzi-los, 

entendendo-se essa produção como um acontecimento dinâmico, e não como a representação de 

algo.  

 

Iser aposta, portanto, na criatividade do leitor, instigando-o a fazer diferentes apropriações a 

partir de sínteses e conexões que confiram individualidade ao texto. Embora reconheça ser ele 

percebido como um todo pelo leitor, entende que sua densidade não exclui toda e qualquer idéia 

de fratura, dado que se forma pela junção dos vários pontos de vista que emergem do ato de ler. 

Este, por sua vez, não se limita a reproduzir algo já contido no texto nem tampouco exprime 

somente a subjetividade do leitor. A obra é fruto da interação entre esses dois componentes, e, 

apesar de reconhecer que o leitor, diante de uma obra abstrata, possa interpretá-la à luz de seu 

próprio repertório, Iser contesta a arbitrariedade desse componente subjetivo. Em sua visão, além 

de o texto literário não ser mimético – ou seja, mera cópia da vida –,  seu significado é um processo 

para o qual suas próprias estruturas contribuem ao pôr em movimento. Apesar de determinados 

contextos favorecerem a construção do leitor, ao tornar disponíveis elementos para realizá-la, 

nenhum deles é superior a outro, e o que é variável é a “disposição individual” do leitor. Iser  

reconhece a possibilidade de o leitor  beneficiar-se  da experiência literária, criando as condições 

de ver com distanciamento os sistemas de pensamento que, presentes na realidade, servem de 

modelo e sustentação das relações humanas, e, nessa medida, pôr em xeque sua eficácia, isso 

porque vida e literatura se complementam. 

 

Outro elemento importante de sua teoria é a distinção entre a "determinação" e a 

"indeterminação", que já era postulada por Ingarden, ao qual Iser se declara devedor, ao mesmo 

tempo que dele se separa. Não detalha a dimensão de seu débito, mas menciona o cerne da 

divergência, que concerne aos objetos intencionais, precisamente aos critérios para sua simulação 

em face da indeterminação do texto. Como Ingarden não explicita seus critérios, Iser os busca 
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identificando as diretrizes que orientam os horizontes de sua teorização, e reconhece serem 

aqueles que orientava a arte clássica, sendo esse o motivo por que o filósofo polonês  considera 

negligenciáveis os vazios que não levem à formulação de imagens representáveis. Este critério, 

segundo Iser, revela a dificuldade deste autor para assimilar a experiência da arte moderna, 

principalmente da literatura contemporânea, que se revela avessa ao ideal da estruturação 

harmônica e ao seu desejável efeito “polifônico”. Nesse modelo, a categoria da indeterminação 

entraria, aos olhos de Iser, em uma camisa de força que ele trata de liberar por conferir primazia à 

estrutura da obra, cuja contrapartida é deixar em segundo plano a interação entre o texto e o 

leitor.  

 

Constituído por enunciados e vazios, faz-se necessário que o leitor os/ distinga, pois só assim 

supera seu não-acabamento, sem contar a seu favor com o face a face do diálogo, em cujo 

contexto as especificidades – o vazio, o contingente, a indeterminação etc. – são mais facilmente 

controláveis, porque os parceiros podem perguntar e responder. Por outro lado, a estrutura do 

texto pode impedir o leitor a ocupar completamente os vazios e contribuir para que abandone a 

pretensão de preenchê-los e experimentar algo que não se encontra em seu horizonte.  

 

Ricoeur recolhe da concepção de Iser sobre a fenomenologia da leitura, os traços que se voltam 

para a resposta do leitor, “algo a mais do que a eficácia unilateral do texto, como o exame dos 

aspectos dialéticos que interação texto leitor confirma”. Comenta Ricoeur: “esses traços inclinam 

a falar do trabalho da leitura, como se fala do trabalho do sonho. A leitura trabalha o texto graças 

a esses traços dialéticos” (RICOEUR, 1997, p. 289). 

 

 O primeiro traço dialético da leitura tende a torná-la “uma réplica da estratégia de decepção”, a 

qual “consiste em frustrar a expectativa de uma configuração imediatamente legível”. 

(RICOEUR, 1997, p. 289).  Ricoeur acrescenta: 

 

“O pressuposto sem o qual essa estratégia ficaria sem o objeto é que o leitor aguarda 

uma configuração, que a leitura é uma busca de coerência. A leitura, diria eu em 

minha linguagem, torna-se ela própria um drama de concordância-discordante, na 

medida em que os ‘lugares de indeterminação’ (Unbestimmtheits-stelen) – expressão 
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retomada por Ingarden – já não designam apenas as lacunas que o texto apresenta 

relativamente à concretização figurante, mas resultam da estratégia de frustração 

incorporada ao próprio texto, em seu nível propriamente retórico” (RICOEUR, 1997, 

p. 289). 

 

O segundo traço dialético da leitura é a contraparte daquele que acaba de ser referido – uma 

réplica da estratégia da decepção -, pois se apresenta como um excesso de sentido. 

Diferentemente do traço anterior que denota frustração, na medida em que o não-acabamento do 

texto impede que o leitor realize a expectativa de uma configuração facilmente legível, Ricoeur 

observa que este segundo traço dialético mostra que, apesar de “sistematicamente fragmentário”, 

o texto revela-se inesgotável à leitura, que, por seu caráter inelutavelmente seletivo, evidencia 

sempre o lado do texto não-escrito (RICOEUR, 1997, p.290) 

 

Uma última dialética, segundo Joaquim de Sousa Teixeira, se esboça no horizonte da procura de 

coerência pela leitura: tornar possível que “o não-familiar torne-se familiar, e o leitor, tratando a 

obra de igual para igual, nela acredite a ponto de se perder, o que corrobora a condição de a 

concretização se tornar ilusão”. O antídoto dessa possibilidade é a “boa leitura”, que requer a 

distância “certa” da obra: “aquela em que a ilusão se torna alternadamente irresistível e 

insustentável”.  Acrescenta Ricoeur: 

 

 “É aqui que a teoria ‘estética’ autoriza uma interpretação da leitura sensivelmente diferente 

da interpretação da retórica da persuasão; o autor que mais respeita o seu leitor não é o que o 

gratifica ao mais baixo custo; é aquele que lhe deixa o campo mais livre para desenvolver o 

jogo contrastado que acabamos de citar. Ele só atinge seu leitor se, por um lado, compartilhar 

com ele um repertório do familiar, quanto ao gênero literário, ao tema, ao contexto histórico 

(...); e se, por outro lado, praticar uma estratégia de desfamiliarização em relação a todas as 

normas que a leitura crê poder reconhecer e adotar facilmente” (RICOEUR, 1997, p.290). 

 

Na perspectiva de Ricoeur, como foi antecipado, para que a poiesis se enriqueça se faz 

necessária uma teoria que dê ênfase à resposta que o leitor oferece aos estratagemas do texto, e, 

para tanto, explore “as múltiplas formas pelas quais uma obra, ao agir sobre um leitor, o afeta”. 

“Esse ser afetado”, argumenta Ricoeur, “tem de notável o fato de combinar, numa experiência 
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de tipo particular, uma passividade e uma atividade que permitem designar como recepção do 

texto a própria ação de lê-lo” (RICOEUR, 1994, p. 286). Essa estética complementar, além de 

assumir a forma que lhe confere Iser e que acaba de ser apresentada, deve incorporar uma outra 

forma, aquela postulada por Hans Robert Jauss, cuja ênfase é concedida à “resposta do público 

no nível de suas expectativas coletivas”. 

 

Esse privilégio concedido, por Jauss, à dimensão social da literatura repercute em sua concepção 

sobre o saber prévio do leitor, que ele reconhece como um dos fatores do horizonte de 

expectativa cuja reconstituição é imprescindível para o exame da recepção da obra literária. “a 

experiência prévia que le public a du genre dont elle relève” faz parte do sistema de referências 

objetivamente formulável e cujo exame se faz necessário para a descrição da história da recepção 

de uma obra e, conseqüentemente, para a história da recepção estética. 

 

Reconhece a experiência prévia do público (não se trata, pois, do leitor individual, que Ricoeur 

tem em vista) como um dos fatores que constitui o “horizonte de expectativa de uma obra”, como 

o pólo mais importante da experiência estética, tal como ele expressa na obra Pour une esthétique 

de la réception: 

 

Mesmo no momento em que ela aparece, uma obra literária não se apresenta como uma novidade absoluta 

que surge num deserto de informação; através de todo um jogo de indicações, de sinais – manifestos ou 

latentes – de referências implícitas, de características já familiares, seu público é predisposto a um certo 

modo de recepção. A obra invoca coisas já lidas, coloca o leitor em determinada disposição emocional, e 

desde o início cria uma certa expectativa em relação à ‘continuidade’ , ao ‘meio’ e ao ‘fim’ da narrativa 

(Aristóteteles), expectativa que pode, à medida que a leitura avança, ser alimentada, modulada, 

reorientada, rompida pela ironia, segundo as regras do jogo consagradas pela poética explícita ou implícita 

dos gêneros e dos estilos. A esse primeiro estágio da experiência estética, o processo psíquico de 

acolhimento de um texto não se reduz absolutamente à sucessão contingente de simples impressões 

subjetivas; é uma percepção guiada, que se desenvolve conforme um esquema indicativo bem 

determinado, um processo correspondendo a intenções e acionado pelos sinais que podemos descobrir, e 

mesmo descrever, em termos lingüísticos. Se se define, segundo W.D. Stempel, o horizonte de expectativa 

onde se inscreve um texto como uma “isotopia paradigmática” que se transforma, à medida que se 

desenvolve o discurso, em um horizonte de expectativa sintagmático imanente ao texto”, o processo  da 



 102 

recepção pode ser descrito como a expansão de um sistema semiológico que se completa entre os dois 

pólos do desenvolvimento e da correção do sistema.  

 

A principal tese da estética da recepção de Jauss, em sua obra A história da literatura: um desafio 

à teoria literária, diz respeito à relação dialógica que reconhece existir entre a obra literária e seu 

público em cada época. A partir desse trabalho, Jauss inclui na teoria da recepção o conceito de 

efeito produzido por uma obra, ou seja, o sentido que o público lhe atribui, e, nessa medida, 

estabelece uma equação entre significação efetiva e recepção, levando em conta não só o efeito 

atual como também a “história dos efeitos” – o que exige a restituição do horizonte de 

expectativas da obra literária considerada, ou seja, o sistema de referências forjado pelas 

tradições anteriores, abrangendo igualmente o gênero, a temática, o grau de oposição existente 

nos primeiros destinatários entre a linguagem poética e a linguagem prática cotidiana. Ricoeur 

reconhece outro dado fundamental na teoria formulada por Jauss, que são os “desvios estéticos” 

sucessivos que se delineiam entre o horizonte preexistente e a obra nova. Esses desvios, como 

afirma, são os critérios da recepção da obra cujo delineamento é imprescindível para a história 

literária, dado que constituem “momentos de negatividade” da recepção. A reconstituição desses 

horizontes de expectativa só é possível através do “jogo de perguntas e respostas”, dado que cada 

nova obra propõe uma resposta, e esse jogo, ao dar conta dessa dimensão da recepção, constituiu 

uma concepção tão importante como as noções já presentes nessa teoria como “idéia de efeito”, 

“história dos efeitos”, “horizontes de expectativa”. Com base em todos esses elementos se 

conclui que a recepção cumpre a função de mediação entre o passado e o presente, ou melhor, 

entre o horizonte de expectativa do passado e o horizonte de expectativa do presente. 

 
Ricoeur chama atenção para o fato de Jauss rejeitar qualquer hipótese “platonizante”, como, por 

exemplo, a instituição de protótipos ou verdades atemporais com o objetivo de justificar o 

superficial fenômeno da “canonização”.  A perenidade de algumas obras, o estatuto de cânone a 

que algumas alçaram devido a uma longevidade do reconhecimento talvez se deva à longa 

duração dos mecanismos institucionais que lhe conferiram esse estatuto e que representam jogos 

de interesse. Estas estratégias de perenidade e/ou de canonização violariam, a seus olhos, a lei da 

mediação: o jogo de perguntas e respostas. Segundo este critério, reafirma, toda obra é não 

apenas uma resposta oferecida a uma pergunta anterior, mas, também, por sua vez, uma fonte de 

perguntas novas. Afirma Jauss: “Toda obra põe, e deixa atrás de si, como que um horizonte que 
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circunscreve as soluções que serão possíveis depois dela”. Essas perguntas novas não se abrem apenas 

diante dela, mas também atrás dela (RICOEUR, 1997, p.294). E Ricoeur complementa: “esses desvios não 

se dão apenas para trás e para frente, na diacronia que a obra inaugura, mas também no presente, como o 

revela um corte sincrônico realizado sobre uma fase da evolução literária” (RICOEUR, 1997, p. 295). 

 

Ricoeur reconhece “a fecundidade dessas teses de Jauss, principalmente a que diz respeito ao 

velho problema da influência social da obra de arte”. Mas, da mesma forma que recusa às teses 

antinômicas do “estruturalismo exagerado” – a proibição de sair do texto –, recusa também a de 

um “marxismo dogmático”, que apenas “transpõe para o plano social o topos desgastado da 

imitatio naturae” (RICOEUR, 1997, p. 295). Ele entende que “é no nível do horizonte de 

expectativa de um público que a obra exerce o que Jauss chama de ‘função de criação da obra de 

arte’”. Ricoeur enxerga uma correspondência entre ambas, na medida em que o “horizonte de 

expectativa próprio da literatura, numa dada cultura”, como esclarece Joaquim de Sousa Teixeira, 

 

“é já expressão (...) da oposição fundamental entre ‘mundo imaginário’ e ‘realidade social’, 

entre ‘linguagem poética’ e ‘linguagem prática’ do mundo quotidiano; espera-se não uma 

coincidência entre literatura e vida quotidiana, mas uma articulação entre as expectativas 

específicas da arte e da literatura e as expectativas constitutivas da práxis quotidiana. Neste 

aspecto, a leitura só age indiretamente sobre os costumes, criando de certo modo desvios 

(écarts) de segundo grau, secundários relativamente ao desvio primário entre o imaginário e 

o real quotidiano. É o leitor que tem de encontrar as questões apropriadas para a solução que 

a obra lhe oferece – questões constitutivas do problema estético e moral posto pela obra 

mesma. A maior influência social da obra de arte talvez resida nesta capacidade de pôr o 

leitor nessa situação interrogante” (TEIXEIRA, 2004, vol.II, p. 53.). 

 

Ricoeur entende que o projeto mais ambicioso de Jauss é a constituição de uma hermenêutica 

literária sob o signo de uma hermenêutica filosófica à semelhança da hermenêutica gadameriana, 

que se assenta na tripla tarefa de compreender, explicar e aplicar. Como já referido, o primado é 

conferido à compreensão, que se constitui no próprio modo de projeção do campo de realização 

da dinâmica existencial do ser-aí da qual é um traço. Nessa hermenêutica, a compreensão 

“explicita a relação totalmente primitiva entre conhecimento e deleite, o que garante a qualidade 

estética da hermenêutica literária” (RICOEUR, 1997, p.297).  
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No campo da hermenêutica literária, o deleite inerente à compreensão dá a compreender: “trata-

se de uma recepção que percebe ‘as prescrições da partitura musical que é o texto’”, de uma 

recepção que abre, tal como a concebe Husserl. Nesta abertura inerente à percepção estética há 

uma relação originária entre conhecimento e fruição, a qual se manifesta no fato de que “o texto 

pede ao leitor que, primeiro, entregue-se à compreensão perceptiva, às sugestões de sentido que a 

segunda leitura virá a tematizar e que fornecerão a ela um horizonte”. (RICOEUR, 1997, p. 297). 

Essa segunda leitura, segundo Ricoeur, é distanciada porque regulada pela estrutura de horizonte 

da compreensão primária ou imediata, a qual, esclarece Joaquim de Sousa Teixeira: 

  

 “não se deixa balizar apenas pelas expectativas saídas da familiaridade do leitor com textos 

anteriores o do gosto dominante da época; a compreensão imediata suscita outrossim 

expectativas de sentido não-satisfeita –, o que obriga inscrever a leitura no terreno aporético 

da lógica da pergunta e da resposta” (TEIXEIRA, 2004, vol.II, p.54). 

  

A pergunta “que horizonte histórico condicionou a gênese e o efeito da obra” orienta a terceira 

leitura.  E o papel da hermenêutica literária será justamente exercer o controle necessário para 

que as duas leituras anteriores se tornem dependentes desta última leitura de reconstituição 

histórica. Em contrapartida, esta última leitura ou leitura de controle “contribui para extrair o 

prazer estético da simples satisfação dos preconceitos e dos interesses contemporâneos, ao ligá-lo 

à percepção da diferença entre o horizonte passado da obra e o horizonte presente da leitura” 

(Ricoeur, 1994c, p.298). Ou, nas palavras de Joaquim de Sousa Teixeira: “a fruição estética 

própria da terceira leitura incorpora a alteridade da obra passada, sem a destruir, na ipseidade do 

leitor atual ou do ato de leitura” (TEIXEIRA, 2004, vol. II, p.55). 

 

A aplicação da hermenêutica literária, por sua vez, produz o reconhecimento da alteridade do 

texto. Explicita Ricoeur: 

 

“Somos tentados a considerar como critério da hermenêutica literária a dimensão estética que 

acompanha o prazer em sua travessia das três fases hermenêuticas. A partir daí a aplicação 

não constitui uma fase realmente distinta. A própria aisthésis já é reveladora e transformante. 

A experiência estética recebe esse poder do contraste que se estabelece logo de saída com a 



 105 

experiência cotidiana: porque ‘refratária’ a qualquer coisa que não ela mesma, ela se afirma 

capaz de transfigurar o cotidiano e de transgredir as normas admitidas. Antes de qualquer 

distanciação refletida, a compreensão estética, enquanto tal, parece ser aplicação” 

(RICOEUR, 1997, p. 299). 

 

De acordo com Ricoeur, “a experiência estética é em si mesma reveladora e transformante, 

porque refratária a qualquer coisa que não seja ela mesma”. Ela se antecede a qualquer teorização 

ou a “qualquer distanciação refletida”. Como se vê, principalmente a katharsis, ela produz uma 

série de efeitos, que tem no aspecto moral uma de suas principais características, primeiro porque 

exige o poder de explicação, de exame, de instrução exercido pela obra graças ao distanciamento 

em relação aos afetos, e, segundo, porque é através de seu poder de comunicação que a obra 

ensina”. Também por ser pura receptividade, Ricoeur concebe a katharsis como um momento 

distinto da aisthesis,  pois “torna o leitor livre para novas avaliações da realidade que ganharão 

forma na releitura”. Outro efeito mais sutil é que, graças “ao esclarecimento que exerce”, ela 

“inicia o processo de transposição, não só afetiva, mas também cognitiva (...)”  (RICOEUR, 

1997. p.300). 

 

Em outro trabalho seu1, quando aborda as experiências que chama fundamentais, que são a 

poiesis, aisthesis e katharsis, Jauss, ao analisá-las traz à luz esses aspectos referidos por Ricoeur 

como imanentes à experiência estética e que conformam a dualidade entre conhecimento e 

deleite.  Jauss assim procede ao ilustrá-los através de concepções formuladas em diferentes 

contextos, as quais, em última análise, concebem a experiência estética como “percepção 

reconhecedora e reconhecimento perceptivo”. Ela repousa numa reciprocidade que é “o prazer de 

si no outro”. “Na conduta estética, o sujeito sempre goza mais do que de si mesmo: experimenta-

se na apropriação de uma experiência de sentido do mundo que explora tanto por sua própria 

atividade produtora como pela integração da experiência alheia, e que, ademais, é confirmada 

pela anuência de terceiros” (JAUSS, 2002, p. 77).  

 

No que concerne à katharsis, este filósofo associa ao prazer ou deleite  à prática moral que se dá 

pelo conhecimento. Jauss, ao fazer a junção dos pontos de vista defendidos por Górgias com 

aqueles formulados por Aristóteles, identifica essa associação. (JAUSS, 2002, p.85). No 

pensamento contemporâneo, este autor não só encontra ressonância dessa formulação como 
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identifica a transformação dessa dualidade na dicotomia que resulta da condenação dos 

desdobramentos da arte no campo emocional, “em particular, a identificação do espectador ou do 

leitor com o objeto representado ou descrito”. Trata-se da “estética da negatividade”, que tem em 

Adorno um de seus representantes. Ela é assim nomeada por postular que o prazer estético deve 

reduzir-se à reflexão estética e, portanto, ele deve ser purgado de todo e qualquer elemento 

emocional. Jauss entende que, assim concebida, é amputada da experiência estética sua função 

social primária, mantendo-se, assim, a relação do público com a obra de arte encerrada no ciclo 

vicioso que se alicerça na pressuposição de um público culto consciente da necessidade de se 

emancipar a experiência estética de toda e qualquer decorrência. Sem esse público tal condição 

não se verifica.  

 

Outra concepção dispensa tratamento semelhante a katharsis, qual seja, retirar dessa experiência 

os aspectos de deleite e conhecimento: é aquela adotada pela teoria que, ao defender a autonomia 

da arte, as questões ou aspectos da recepção são remetidas para o âmbito de um psicologismo ou 

de um subjetivismo e, até mesmo, de uma sociologia do gosto. Enfatizada esta possibilidade, a 

katharsis deixa de ser vista, como concebe Jauss, como canal eficiente e efetivo da recepção da 

obra de arte. A seu ver, a experiência estética possui outra função importante, qual seja, incitar 

tão poderosamente a identificação com um modelo ou o engajamento em um serviço de grande 

causa, apesar do risco que corre de se tornar mero “mecanismo de imitação”, como nomeia Kant. 

Essa ambigüidade da atitude estética é o preço a pagar por uma katharsis liberadora adquirida 

pela mediação do imaginário.  

                                                                                       

Esta é a perspectiva vislumbrada por Ricoeur. Ele vê na katharsis a possibilidade de fazer face 

aos desafios colocados pelas “novas metamorfoses da narrativa”, que colocam em questão a 

própria sobrevivência do modelo narrativo. Tais desafios são ilustrados, por exemplo, na “(...) 

ostensiva interrupção que destrói a idéia de uma história ‘una e completa’”, na qual repousava a 

legitimidade última da narrativa, que empiricamente, como se viu, atualiza a condição 

transcendental de síntese do heterogêneo. Esta problemática leva Ricoeur a questionar “se o 

narrativo, enquanto expressão da inteligência narrativa, não é uma figura passageira, e se sua 

morte já não se encontra em curso como anunciava o filósofo Walter Benjamin no ensaio “O 

narrador”, por não haver mais experiências a serem partilhadas”. E a narrativa se aproxima de seu 
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esgotamento, segundo Ricoeur, justamente nesta era da comunicação. “A esta eventualidade é 

necessário fazer face”, conclui este filósofo.  

 

A seu ver, este “fazer face” implica reconhecer que a sobrevivência da narrativa, a despeito das 

metamorfoses ou transformações radicais que sofre, será garantida “antes do lado da recepção do 

que da produção da narrativa”. Ricoeur reconhece que o conceito aristotélico de katharsis – no 

qual Ricoeur discerniu “o germe da mediação através da resposta o espectador” – já prenuncia 

esta possibilidade. E esta, segundo Ricoeur, vem sendo desenvolvidas na atualidade, 

precisamente nas teorias sobre a leitura que mostram que: 

 

 “o ato configurante da obra, isto é, da tessitura da intriga, não se conclui no interior da obra, 

mas na recepção pelo seu destinatário. (...) É, portanto, do lado desta expectativa que procuro 

a saída das aporias. Não somente estas expectativas me parecem obedecer às leis da estrutura 

que resistem à erosão dos paradigmas, mas suscitar uma demanda da narrativa que não parece 

poder ser esgotada. Por quê? Porque, visto do lado da recepção, a narrativa literária não se dá 

somente como imitação da ação, como o diz Aristóteles, mas como imitação da narrativa, no 

sentido em que a narrativa pertence já ao comércio de interações e, a este titulo pertence às 

estruturas mais estáveis do agir humano. Contar, lembra Hannah Arendt, é procurar o quê da 

ação. Sem dúvida, estaremos sempre à procura não somente do quê, do por que e do como da 

ação, mas ainda de seu quem. E por quê? Porque é no espaço do jogo da ficção que nós 

ensaiamos preferências, avaliações, que a ética retoma a seu cargo. A este respeito, a tessitura 

do personagem não é menos importante que a da ação.” (RICOEUR, 1999, p. 480). 

 

Conclui-se o percurso que se propôs percorrer neste capítulo e que se inicia com a apresentação 

da exegese que Ricoeur realiza dos conceitos mimesis, muthos e katharsis. Como se viu, este 

trabalho hermenêutico traz à luz os sentidos que esse ternário ostenta na Poética e definiu seus 

limites. Com base nesses resultados, Ricoeur buscou distendê-los, principalmente o conceito de 

muthos, que reconhece como conceito-pivô da constrição que se fez imprescindível para a 

organização modelar que é o modelo aristotélico. Ricoeur passa a chmara o muthos de atividade 

configurante, o que é esclarecedor de sua tentativa de elevá-lo ao papel de uma inteligência 

narrativa capaz de abarcar múltiplas metamorfoses da intriga, como bem ilustra o romance. Em 

outras palavras: este filósofo examina exaustivamente as condições de essa atividade alçar-se a 
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esse nível, mas preservando o modelo que configura das ameaças que venham a erodi-lo, 

alcançando em cheio o núcleo de seu dinamismo, que é o paradoxo da concordância discordante. 

 

Analisou-se, em seguida, o modus operandi que Ricoeur institui e que exige a distensão da 

atividade mimética nas três etapas por ele apresentadas. São trazidas, para esse contexto, questões 

relacionadas com a etapa da refiguração, entre outras aquelas por ele chamadas de aporias do 

“bom encerramento” da obra e que ele entende terem sido mascaradas pelo romance do século 

XIX ao fazer terminar conjuntamente as duas seqüências envolvidas na etapa da refiguração: a 

das páginas nas quais se inscreve o ato de contar uma história e a dos acontecimentos contados 

(...)”. Em outras palavras: que faz coincidir o encerramento do ato de contar, que faz ao leitor 

fechar o livro, e o fechamento da história contada. Comenta Ricoeur: 

 

“O apagamento de todo critério do bom fechamento, às vezes a recusa de terminar,  

demonstrada pela expressão ostensiva de uma interrupção, colocam fora de rota a idéia de 

uma história una e completa, na qual se reconhecesse, em última análise, a narrativa como 

ilustrava a noção mesma de síntese do heterogêneo. Chegando-se à situação de se perguntar 

sobre a existência de condições que assegurem sua sobrevivência” (RICOEUR, 1999, p. 

479). 

 

Ricoeur aposta na sobrevivência da narrativa, pois aposta na possibilidade de que “o ato de contar 

se transformará, mas não perecerá”. Abordadas, portanto, as várias questões associadas à 

refiguração, que se pretende respondem à questão “como a linguagem configurada pela intriga 

torna possível a releitura da experiência , de acordo com as linhas de força da narração?” 

(VILLAVERDE, 2003, p.29), passa-se à análise, no próximo capítulo, das aporias da 

temporalidade que advêm desse ciclo da narrativa de ficção. Se, por um lado, este se concluiu ao 

preço da suspensão das dimensões fenomenológicas e cosmológicas, por outro lado, essa 

suspensão leva à ocultação de uma dimensão importante da existência humana, que é sua 

dimensão temporal, solo indispensável para a imputação dos atos e, portanto, para a vida ética. 

Essas são questões a serem examinadas no próximo capítulo, que culminará com  uma tentativa 

de “apropriação” do conceito de identidade narrativa.                                                                                           

 


