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Embora se tenha realizado todas as etapas que se havia proposto e com o 

desenvolvimento inicialmente planejado, pretende-se fazer desta conclusão a 

oportunidade para apontar aspectos ou questões que poderiam ter sido abordados de 

forma diferente daquela que foram ou que deveriam ou poderiam ter sido abordadas 

e  não o foram.  

 

Inclui-se na primeira alternativa algumas conexões feitas no primeiro capítulo, que 

deveria ser feitas de modo a mostrar como Ricoeur traduz ou se “apropria” de 

conceitos ou pontos de vistas importantes de seus antecessores hermeneutas, os quais 

fizeram parte ou influenciaram sua trajetória. Entende-se que, até mesmo para que o 

texto obtivesse a qualidade didática que se pretendeu nele imprimir, em algumas 

passagens do primeiro capítulo essa falta de explicitação se faz notar O que acontece, 

também, com o paralelismo existente entre algumas noções, como,  por exemplo, entre 

a  noção “coesão de uma vida” de Dilthey  e a de “síntese do heterogêneo” por Paul 

Ricoeur”.  

 

Outro aspecto que se pretende assinalar diz respeito à ausência de uma maior 

explicitação para o uso dos elementos “se” e do “si” nos casos oblíquos, e de sua 

utilização no desvio da reflexão pela análise. Também não foi referido devidamente 

como exatamente ocorre o recurso à análise no sentido conferido pela filosofia 

analítica e sua correspondência com o estatuto indireto do si na hermenêutica de 

Ricoeur, embora se enuncie o entrecruzamento entre uma e outra quando se aborda o 

processo de elaboração da noção de identidade narrativa no último capitulo. Também 

se entende que a dimensão ética da hermenêutica do si, pelo destaque que lhe é dado 

no último capítulo, merecia uma abordagem mais minuciosa.  

 

O mesmo ocorre em relação aos elementos do pragmatismo tão detalhadamente 

apresentados por Ricoeur em O si-mesmo como um outro.  No tocante, por exemplo, 

aos atos de discurso, sobre os quais Ricoeur se estende, apresentando os subsídios 

colhidos por Austin e por Searle, e, principalmente, a distinção sobre as classes de 

enunciados, os performativos e constativos, dada a sua participação na formulação da 
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noção de identidade narrativa, essas noções e elementos deveriam ter sido 

apresentados, porque, assim se ampliaria o sentido da promessa. O exemplo da 

promessa representa um papel decisivo na determinação ética do si. Afirma Ricoeur: 

“a esse respeito notável. Dizer: ‘eu prometo’ é prometer efetivamente, isto é, 

empenhar-se em fazer mais tarde e – digamos já – fazer por outrem o que eu digo que 

farei”. (RICOEUR, 1991, p. 58). Também a distinção entre constativos e 

performativos deveria ter sido apresentada pelo esclarecimento que traz da posição 

que indica do eu, a qual se tornará mais clara com a introdução dos níveis 

hierárquicos, uma vez que eles passam a designar atos diferentes.  Afirma Ricoeur, 

ainda às páginas 28: “Se dizer é fazer é realmente em termos de ato que é preciso falar 

do dizer. Aí reside a maior interseção com a teoria dação (...)”.  

 

Mereceria um tratamento mais minucioso a questão da temporalidade – que, 

considero, o aspecto mais “espinhoso” da hermenêutica de Ricoeur. Marcar os 

diferentes tratamentos que recebe nas diversas etapas da obra desse filósofo mereceria 

uma investigação que os tomasse como prioritários. Entretanto, se pretende 

posteriormente retomar essa questão da forma que só agora, concluída a tese, ela seria 

possível, pois se teria condições de fazê-lo. Essa constatação se estende também sobre 

outros aspectos.  

 

Por exemplo, no que diz respeito à teoria da recepção, que merecia constituir um 

único capítulo, pela importância que possui e que é enfatizada por Ricoeur. 

Entretanto, considero desnecessário continuar enumerando todos os assuntos 

abordados que se acredita poderia ter ocorrido de outra forma, pois faz passar a idéia 

de que os demais, não-referidos, o foram da melhor maneira possível – o que não é 

verdade. Os casos citados são apenas ilustrativos. Entretanto, há a vontade de se 

tomar esses e outros importantes temas e aspectos do Ricoeur em  um outro momento. 


