
 4 

        Filosofia hermenêutica e a contribuição de Paul Ricoeur 

 

. 

Introdução 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais elementos da contribuição  que Ricoeur 

oferece para a teoria da interpretação e,  também, a trajetória de sua formulação, criando-se, 

assim, a oportunidade para esclarecer as principais idéias, conceitos e posições que constituem 

sua filosofia hermenêutica e orientam sua obra. Por exemplo, ao se apresentar o trabalho 

exegético da Poética, o que ocorrerá no próximo capítulo, o que se traz à luz é sua concepção 

sobre interpretação. O mesmo acontece com a hermenêutica do si que será apresentada no último 

capítulo: trata-se da condensação dos temas com os quais se preocupou e para os quais se voltou, 

como hermenêutica do sujeito, temporalidade, narratividade e a dimensão ética da ação.Com 

estes objetivos, serão apresentadas, inicialmente e de forma sucinta, uma após outra, as 

tendências filosóficas e concepções nas quais a hermenêutica ricoeuriana deita suas raízes.  O 

caminho que se passará a percorrer tem como fio condutor inicial a declaração de Ricoeur no 

primeiro capítulo de Do Texto à Ação, na qual reconhece sua vinculação com a tradição 

hermenêutica constituída por Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer e à filosofia 

reflexiva de Nabert, Fichte, Kant e Descartes. Eis um trecho dessa declaração: 

 

“Gostaria de caracterizar a tradição filosófica de que me reclamo com três traços: 

vem na linha de uma teoria reflexiva; habita o movimento da fenomenologia 

husserliana; e pretende ser uma variante hermenêutica desta fenomenologia”. 

(RICOEUR, 2000, p.59 ). 

 

Esta declaração contém a informação de que a tradição filosófica à qual Ricoeur se filia em sua 

origem mais remota é aquela que pratica a compreensão que se efetiva numa abertura da 

consciência em relação ao outro, ao interpelá-lo sobre seu sentido: portanto, a origem mais 

remota da hermenêutica ricoeuriana é a fenomenologia husserliana. Como se vê na declaração 

acima referida, Ricoeur também atesta que sua hermenêutica, para atualizar esse pressuposto 

último da fenomenologia, ou seja, para apreender o sentido daquilo que se apresenta à 

consciência, tem de recepcionar o cerne das teorias de Dilthey e Gadamer, que busca a 
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compreensão do outro que se expressa, através de símbolos, ou, em outras palavras, através da 

linguagem. A orientação que Ricoeur assume se dirige, assim, para uma perspectiva, que se 

orienta pelo pressuposto de que compreender é engajar-se em uma proposição de sentido que o 

outro expressa por meio de um modo desses desvios. 

 

A hermenêutica, como se sabe, nem sempre foi assim compreendida. Por muito tempo foi 

reconhecida como estudo sobre a interpretação ou a arte de interpretar textos. Mas é útil se ter 

presente que essa noção sobre interpretação já evidencia a preocupação com o sentido e com a 

ausência de sentido, com a falta de clareza ou a inexistência dela nos textos, pois foram e são 

essas as condições que patenteiam a necessidade de interpretação. Essa noção se modificará 

principalmente quando se passa a levar em conta que a imprecisão de sentido ou mesmo sua 

ausência – por não ter se imposto ou por ter envelhecido ou se tornado enigmático – só tem lugar 

quando há esforço mútuo para compreensão. Por conseguinte, o texto demanda interpretação não 

só porque apresenta problemas, mas, também, porque existe a pretensão de compreendê-lo. 

 

 C. Bouchindhomme, no artigo “Tempo e narrativa em debate”, postula que interpretar é 

“reencontrar um sentido manifesto que restitua o sentido primeiro em sua verdade”. Esse sempre 

foi o objetivo da interpretação, e seu objeto sempre foi também a cultura textual, pois esses dois 

componentes se fazem presentes na trajetória das diferentes teorias sobre interpretação. Embora 

os problemas que evidenciam revelem-se aparentemente simples, não o são, uma vez que eles 

colocam em jogo dimensões complexas da linguagem e do pensamento, como sentido e verdade. 

Até mesmo entre os gregos, que analisavam a relação entre sentido e linguagem numa 

perspectiva bem distinta daquelas que mais tarde se impôs, o sentido e a verdade constituíam o 

núcleo de sua reflexão. A este respeito, esse autor esclarece: 

 

“Certamente os gregos reencontrariam exatamente os mesmos problemas que nós 

encontramos ainda hoje (e que não deixaremos nunca de encontrar), quando se deparassem 

com a necessidade de fixar o sentido de um texto, até mesmo porque não estavam suscetíveis 

para associar, em uma teoria global da compreensão, ao mesmo tempo, uma teoria sobre a 

interpretação, outra sobre sentido e outra sobre a verdade. A obra de Aristóteles intitulada 

Interpretação é, deste ponto de vista, significativa: partindo da questão da interpretação, ela 

chega a isto que se chamará atualmente lógica das proposições. A razão fundamental da 
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formulação dessa lógica é que, para os filósofos gregos, o homem não é nem depositário nem 

garantia de sentido. Basta examinar a obra de Aristóteles em seu conjunto para se chegar a 

esta constatação. Sem dúvida, ele estava interessado na questão da interpretação. É 

necessário, entretanto, ver que seu interesse por esta questão não se originava dos problemas 

levantados pela exegese da obra de Homero, mas da maneira como os sofistas  usam a 

linguagem para fins demagógicos. Seu tratado sobre a interpretação não tem por objetivo 

elucidar os mecanismos da compreensão, mas apresentar o postulado segundo o qual a 

linguagem é convencional (...) e reduzir a evidência da qual partem os sofistas, a saber, que 

há pluralidade de significações.” (BOUCHINDHOMME ,1990, 166).  

 

As teorias formuladas por Aristóteles se voltam para uma análise da linguagem – do seu sentido e 

da relação deste com a verdade e a falsidade –, e não para o ato de interpretar tal como concebido 

hoje. Deixa-se claro que a referência ao pensamento grego por meio de Aristóteles tem o único 

intuito de formular um contraponto para as teorias desenvolvidas sobre interpretação, e não uma 

análise da teoria que Aristóteles formula. A interpretação, tal como a pratica a hermenêutica 

ricoeuriana e cuja concepção foi acima referida, não constituiria problema para os gregos, que se 

orientavam por uma teoria segundo para a qual o significado da linguagem era fruto de uma 

convenção. Pierre Aubenque, na obra O Problema do ser com Aristóteles, segundo C. 

Bouchindhomme, comenta que o filósofo grego hesita em reiterar esse entendimento, por lhe 

parecer um milagre que as intenções humanas, como mostra a experiência, se repliquem no 

diálogo sem que isso se dê sobre um terreno firme que confira permanência a esse reencontro. 

Para Aristóteles, essa permanência consiste na essência ou quididade – qualidade essencial – do 

que é dito ou designado.  Esclarece C. Bouchindhomme: “Dizer que a palavra homem significa 

determinada coisa é dizer que, em todo homem, isto que o faz ser homem e que faz com que nós 

o chamemos assim é sempre uma única e mesma essência”. Para cooperar com o sentido dessa 

asserção, cita P. Aubenque: “A permanência da essência é, desse modo, pressuposta no 

fundamento da unidade de sentido: é porque as coisas têm uma essência que as palavras têm um 

sentido” Aubenque apud C.BOUCHINDHOMME (1990, p. 167). A essência suporta “a unidade 

de significação das palavras”, o que faz com que cada palavra diga sempre a mesma coisa. 

Bouchindhomme esclarece ainda que, conseqüentemente, com Aristóteles, “é a ordem imanente 

do ser que regulamenta as desordens aparentes da linguagem” (C. BOUCHINDHOMME, 1990, 

p.167. 
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No contexto grego, como aparece em O Problema do ser com Aristóteles, segundo C. 

Bouchindhomme, as perspectivas contempladas pela reflexão sobre a linguagem eram 

compatíveis com a aceitação da hipótese de que a significação da linguagem repousa em algo 

exterior a ela, não se tratando, portanto, de um recurso linguístico, mas, sim, da essência daquilo 

que se nomeia. Acrescenta ainda que, com Aristóteles, “esta exterioridade é reduzida por meio do 

axioma que postula a unidade da significação e da essência, ao mesmo tempo que as categorias 

do discurso e as categorias do ser ( C.BOUCHINDHOMME, 1990, p. 167). “’Qualquer que seja 

sua natureza profunda’” –  C. Bouchindhomme cita O Problema do ser em Aristóteles – “sua 

essência, o ser, desde o início é suposto pela filosofia como o horizonte objetivo de toda 

comunicação” (C.BOUCHINDHOMME, 1990, p.167p.) 

 

Uma vez que a tentativa de aproximação do pensamento aristotélico se dá de modo superficial, 

porque uma tomada de posição necessita um exame acurado principalmente de seu Tratado sobre 

a Interpretação, apresenta-se aqui a conclusão a que chegou C. Bouchindhomme, qual seja, que 

no pensamento grego “não há lugar para uma hermenêutica filosófica tal como hoje é 

compreendida” (C.BOUCHINDHOMME, 1990, p.167).. 

 

Schleiermacher: o precursor da hermenêutica filosófica 

 No que concerne ao segundo momento em que a questão da interpretação ganha proeminência, 

que é a problemática que diz respeito à exegese bíblica, embora a questão para a qual se volte 

seja a necessidade da interpretação e o objeto, o texto, nem essa questão nem esse objeto “são 

compreendidos no sentido aristotélico”, na medida em que Deus constitui sua última justificação. 

Tal afirmação se baseia no fato que, nesse novo contexto, a teoria hermenêutica se volta para o 

sentido e para a verdade dos textos, prioritariamente dos livros sagrados, a cuja interpretação é 

dado o nome de exegese bíblica. Portanto, o objeto da hermenêutica continua sendo os textos ou 

a cultura textual, embora as soluções vislumbradas neste período histórico a encaminhem para 

perspectiva distinta daquela postulada por Aristóteles.  

 

Ainda de acordo com C. Bouchindhomme, Friedrich Schleiermacher, o legítimo representante da 

hermenêutica dessa época, elege como principal objetivo de suas reflexões retirá-la do campo da 
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prática interpretativa e elevá-la à condição filosófica, ou seja, transformá-la em filosofia. Ele 

persegue tal objetivo partindo das seguintes constatações: primeiro, que não há uma gramática 

universal que permita a todos os falantes de uma língua se entenderem;  e, segundo, que as regras 

que regem os diferentes campos da exegese – a bíblica, a jurídica e a filologia – são específicas 

para cada uma delas.  

 

Schleiermacher inicia o movimento que Paul Ricoeur chama de “desregionalização”, que tem 

como finalidade formular uma hermenêutica geral, que se eleve acima das particularidades tanto 

desses objetos particulares como de suas “regras e receitas, entre as quais, como observa 

Ricoeur, se dispersa a arte de compreender” (RICOEUR, 1997, p.18). Schleiermacher esboça 

uma teoria geral da compreensão integrando aspectos da linguagem falada e escrita.  Mediante 

essa tentativa ele contribui para que venha à tona, pela primeira vez, a idéia de que é o sujeito 

falante ou escritor quem confere sentido aos seus propósitos, definindo, desse modo, a verdade 

como adequação a essa intenção original. Este hermeneuta, diferentemente da concepção da 

Antiguidade, postula que as questões e os problemas relacionados com essa adequação se 

remetem exclusivamente à linguagem. Bouchindhomme, em “Temps et récit de Paul Ricoeur em 

debate”, comenta que, para Schleimacher, “todo discurso tem uma mediação dupla, ao mesmo 

tempo com a totalidade da linguagem e com o conjunto do pensamento do locutor”. E 

acrescenta: 

 

“Mas isso não faz senão definir o círculo hermenêutico, e, se não há instância que seja o 

princípio do sentido e da verdade, o sujeito é apenas reenviado ao fundo da incerteza de sua 

compreensão. Schleiermacher dá mais um passo. Sem dúvida, a totalidade objetiva da 

linguagem não é senão um dado virtual, e não existe factualmente senão a total diversidade 

de suas diferentes apropriações; sem dúvida, estas apropriações não podem convencer-se a si 

mesmas da verdade disto que elas permitem pensar-se e representar-se (...). É precisamente 

um das funções do diálogo assegurar-se intersubjetivamente disto que se pensa e disto que se 

representa (...); se havia com Aristóteles notadamente as premissas de uma comunicação 

intersubjetiva, esta era garantida pelo ser; com Schleiermacher, ela não possui outra garantia 

senão ela mesma (...). Assiste-se, portanto, com Schleiermacher ao nascimento da 

necessidade da hermenêutica como única tentativa suscetível de garantir a possibilidade de 

alguma certeza; é isto que pressupõe naturalmente não somente uma filosofia da linguagem 
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que leve em conta como única instância subjetiva, às vezes trans e intersubjetiva, mas 

também uma nova teoria da linguagem que permaneça a meio caminho da pura verdade 

formal e da verdade ontológica: a verdade consensual” (C.BOUCHINDHOMME, 1990, 

p.167). 

 

Partindo do pressuposto de que a comunicação acerca dos objetos exteriores constitui a 

oportunidade de um exame contínuo sobre a construção ou não de representações idênticas por 

aqueles que entre si se comunicam, Friedrich Schleiermacher reconhece a linguagem como 

instância constitutiva do próprio pensamento, o que garante a autonomia ao sujeito tanto diante 

de seus próprios olhos, ou seja, diante de si mesmo, e em face da totalidade humana e cultural, 

diante da qual se afirma. Apostando nesta possibilidade, este hermeneuta contribui, tal como fez 

Kant, para o surgimento do sujeito autônomo. Ampliando esta referência filosófica, Ricoeur 

comenta: 

 

 “(...) a este respeito, se pode dizer que o kantismo constitui o horizonte filosófico 

mais próximo da hermenêutica. Como se sabe, o espírito geral da Crítica pretende 

inverter a relação entre uma teoria do conhecimento e uma teoria do ser. É 

compreensível que o clima kantiano tenha sido adequado à formação do projeto de 

referir as regras de interpretação, não à diversidade dos textos e das coisas ditas 

nesses textos, mas à operação central que unifica a diversidade da interpretação. 

(RICOEUR, 1997, p.20) 

 

É preciso, também, levar em conta o duplo legado que a hermenêutica de Schleiermacher herda 

das vertentes romântica e crítica. A herança romântica, como explicita Ricoeur, se faz presente no 

apelo que essa hermenêutica faz a uma relação viva com o processo de criação, a partir da idéia 

de que “o espírito é o inconsciente criador trabalhando em individualidades geniais”; e a herança 

crítica aparece principalmente no desejo de Schleiermacher de elaborar regras universalmente 

válidas para a compreensão”. Como o criticismo, essa hermenêutica dá vida ao “propósito de 

lutar contra a não-compreensão”, levando em conta o  adágio que afirma “há hermenêutica onde 

houver não-compreensão”; e, como o romantismo, persegue o intuito de compreender um autor 

tão bem e, mesmo, melhor do que ele mesmo se compreendeu.  
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Por recepcionar essa concepção do romantismo, a hermenêutica de Schleiermacher consegue 

“revolucionar profundamente a concepção de sujeito” presente no kantismo, que o postula apenas 

como “portador das condições de possibilidade do juízo universal”. São concordantes com essa 

ampliação as duas possibilidades de interpretação que Schleiermacher formula, uma gramatical, 

que se apóia nos caracteres do discurso, comuns a cada uma das culturas, e uma técnica, que se 

volta para a singularidade do escritor, embora os caracteres de ambas se encontrem presentes e 

misturados nos textos.  Schleiermacher transforma a concepção kantiana de sujeito porque propõe 

que os dois tipos de interpretação requerem diferentes aptidões do intérprete, para perceber o que 

é comum – os caracteres linguísticos –, o que é realizado pela interpretação objetiva, e o que é 

próprio. A respeito da interpretação que leva em conta a singularidade do escritor, Ricoeur 

observa: 

 

“É nessa segunda interpretação que se realiza o projeto mesmo de uma hermenêutica. Trata-

se de atingir a subjetividade daquele que fala, ficando a língua esquecida. A linguagem torna-

se, aqui, o órgão a serviço da individualidade. Essa interpretação é chamada de positiva, 

porque atinge o ato de pensamento que produz o discurso. Não somente uma exclui a outra, 

mas cada uma exige talentos distintos, como o revelam os excessos respectivos de ambas. (...) 

O excesso da primeira gera o pedantismo; o da segunda, a nebulosidade” (RICOEUR, 1997, 

p.22). 

 

Depois de comentar que cada tipo de interpretação não leva em conta somente os elementos que 

lhe são pertinentes, Ricoeur esboça as dificuldades de se delimitar cada um deles. Ao concluir a 

abordagem sobre os avanços e embaraços dessas concepções, observa que, de tudo o que foi 

visto, o mais importante é “levar adiante a aporia central da hermenêutica, considerando a 

ampliação decisiva pela qual Dilthey a fez passar, subordinando a problemática filológica e 

exegética à problemática histórica.“É essa ampliação”, acrescenta, “no sentido de uma maior 

universalidade, que prepara o deslocamento da epistemologia em direção à ontologia, no sentido 

de uma maior radicalidade” (RICOEUR, 1997,  p. 23). 

 

 Apesar de posicionar-se contrariamente à existência de uma tradição hermenêutica, que, como 

postula Ricoeur, se inicia com Schleiermacher e continua com Dilthey, sem sofrer qualquer 
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interrupção, C. Bouchindhomme reconhece a importância do caminho aberto pelo precursor da 

hermenêutica, não só por retirá-la do campo da prática interpretativa, como também por 

“considerar o caráter incontornável da compreensão”, como afirma Marco Antonio Casanova , no 

artigo “Hans-Georg Gadamer – A compreensão em jogo ou o jogo da compreensão” 

(CASANOVA, s/d,  p.59-64 ). 

 

Como se sabe, o quadro epistemológico no qual a reflexão de Friedrich Schleiermacher se insere 

foi profundamente alterado com o triunfo da tecnologia responsável pelos avanços da Revolução 

Industrial, os quais tiveram lugar entre os séculos XVIII e XIX. Esses avanços resultaram da 

evolução do conhecimento científico e da racionalidade ocidental, e seu reconhecimento e 

enaltecimento levaram ao surgimento de adeptos do pensamento científico, que defendiam a 

vertente cientificista que proclamava aos quatro ventos que as ciências, além de terem superado 

os conflitos e embates resultantes da contraposição entre religião e filosofia, solucionariam todos 

os problemas da humanidade. Ilustre representante dessa corrente é o pensamento positivista de 

Augusto Comte que “realiza” essa superação ao propugnar a religião e a filosofia como estágios 

anteriores e já superados pelo pensamento cientifico. Além desta, outra importante reivindicação 

– formulada não só por Comte, mas, também, por outros adeptos do cientificismo – dizia respeito 

à supremacia dos fatos e da realidade empírica e, conseqüentemente, das leis que, ao explicar e 

descrever essa dimensão, a tornam compreensível. 

 

A filosofia, em especial a metafísica, é relegada ao segundo plano pelos adeptos dessa corrente 

do conhecimento, que, nesse momento, é preponderante. Em contrapartida, outras tendências 

existentes à época, como o intelectualismo e o espiritualismo, rebelaram-se contra a execração da 

metafísica. O argumento com o qual sustentam sua posição, cuja consistência é inegável, é que os 

valores espirituais ou humanos e o conhecimento obtido pela explicação dos fatos empíricos 

segundo procedimentos indutivos e causais são coisas distintas, mas não antagônicas, de modo a 

exigir uma síntese ou superação. Dito de outro modo: constituem diferentes campos do 

conhecimento, cujos objetos são dados pelas faculdades do conhecimento e da reflexão, tal como 

propõe Hannah Arendt a partir da leitura que faz da distinção estabelecida por Kant entre a 

faculdade de pensar, à qual deu o nome de “Vernunft (razão), e a Verstand (intelecto), a faculdade 
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da cognição”. Esta filósofa esclarece a competência de cada uma dessas faculdades quando 

observa: 

 

“A distinção, em seu nível mais elementar e nas próprias palavras de Kant, encontra-se no 

fato de que ‘os conceitos da razão nos servem para conceber (begreifen, compreender), assim 

como os conceitos do intelecto (Verstandt) para apreender percepções (...). Em outras 

palavras, o intelecto (Verstandt) deseja apreender o que é dado aos sentidos, mas a razão 

(Vernunft) quer compreender o significado. A cognição, cujo critério mais elevado é a 

verdade, deriva esse critério do mundo das aparências no qual nos orientamos através das 

percepções sensoriais, cujo testemunho é auto-evidente, ou seja, inabalável por argumentos e 

substituível apenas por outra evidência. (...) Mas esse não é o caso do significado da 

faculdade do pensamento que busca o significado; essa faculdade não pergunta o que uma 

coisa é ou se ela simplesmente existe – sua existência é sempre tomada como certa –, mas o 

que significa para ela ser” (ARENDT, 1991, p 45) 

 

Dilthey e a fundamentação das ciências do espírito 

Wilhelm Dilthey, como afirma Ricoeur, “se situa nessa encruzilhada”, cujos termos últimos são 

por ele denominados como “ciências da natureza” e “ciências do espírito”, e cujo projeto tem 

como núcleo a noção de compreensão. Como observa Marco Antonio Casanova, no trecho do 

artigo acima referido: 

 

“Em seu projeto de fundamentar a possibilidade de um conhecimento rigoroso nas ciências 

humanas, ele via na compreensão uma possibilidade de superar a ligação imediata e unilateral 

das vivências particulares com as visões de mundo universais nas respectivas épocas, assim 

como de reconstruir a base comum de todas as vivências. A compreensão é, para ele, uma 

capacidade teórica que se expressa por meio da supressão da distância que separa os homens 

que compartilham uma mesma visão de mundo” (CASANOVA, s/d,  p.59-64 ) 

 

Ricoeur chama a atenção para o pioneirismo do empreendimento de Dilthey, ao trazer à luz “o 

problema da inteligibilidade do histórico”, intrinsecamente vinculado ao fenômeno da 

compreensão.  A postulação desse modelo de inteligibilidade para as ciências do espírito ou 
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ciências humanas, como esclarece a filósofa Marilena Chauí no trabalho intitulado Convite à 

Filosofia, é decorrente da compreensão de que os fatos humanos são históricos,  

 

 “(...) pois são dotados de valor e de sentido, de significação e finalidade e devem ser 

estudados com essas características que os distinguem dos fatos naturais. As ciências do 

espírito ou da cultura não podem e não devem usar o método da observação-experimentação, 

mas devem criar o método da explicação e compreensão do sentido dos fatos humanos, 

encontrando a causalidade histórica que os governa”. (CHAUI, 1994, p. 273) 

 

 Dilthey afirma que a história é comparável a uma corrente da qual surge lentamente um mundo – 

o mundo da cultura – e cuja estrutura e conteúdo são percebidos nos documentos, nos 

monumentos, nas obras literárias; um mundo que nos envolve por todas as partes e que constitui 

o cenário de nossa vida. “A tarefa da filosofia”, afirma, “consiste em compreender, revivendo 

com uma experiência íntima, a vida do espírito em sua evolução histórica. (...) História e 

psicologia ou história e antropologia constituem a base sobre a qual descansa a filosofia” 

(DILTHEY, 1949, p.16). 

 

 Essa dimensão histórica dos fatos humanos, como esclarece a filósofa Marilena Chauí, surge 

porque “em cada época histórica, os fatos psíquicos, sociais, políticos, religiosos, econômicos, 

técnicos e artísticos possuem as mesmas causas gerais, o mesmo sentido e seguem os mesmos 

valores, devendo ser compreendidos, simultaneamente, como particularidades históricas ou 

‘visões de mundo’ específicas ou autônomas e como etapas ou fases do desenvolvimento geral da 

humanidade, isto é, de um processo causal ou universal, que  é o progresso” (CHAUI, 1944, 

p.273). 

 

Entretanto, acerca da concepção sobre história partilhada por Dilthey, à qual é dado o nome de 

historicismo, esta filósofa adverte ter ela dado origem a dois problemas, que não puderam ser 

resolvidos por seus adeptos: 1) o relativismo – concepção segundo a qual as leis científicas são 

válidas apenas para uma determinada época e cultura, não podendo ser universalizadas, e esse 

conceito surge justamente numa época em que as ciências humanas buscavam a universalização 

de seus conceitos e métodos; e 2) a subordinação a uma filosofia da História – cuja concepção 

sobre os indivíduos humanos e as instituições socioculturais só são compreensíveis se seu estudo 
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científico subordinar-se a uma teoria geral da História que considere cada formação sociocultural 

seja como “visão de mundo” particular, seja como etapa de um processo histórico universal, e 

isso numa época em que as ciências humanas pretendiam separar-se da filosofia. (CHAUI, 1994,  

p.273). 

 

Entretanto, observa Ricoeur, esse conhecimento “impunha-se a um espírito preocupado em tomar 

consciência do grande êxito da cultura alemã no século XIX”. Entre Schleiermacher e Dilthey, 

comenta Ricoeur, há os grandes historiadores alemães do século XIX, L. Ranke, J. G. Droysen 

etc., que despertam sua atenção para a importância da história, a ponto de afirmar que “o exame 

de qualquer problema filosófico deve ser precedido por uma introdução histórica que, às vezes, 

pode decidir sobre as possibilidades de solução desse problema”.   

 

Dilthey, em nome da história, recusa a metafísica como ciência e reconhece que, sob a luz das 

ciências históricas ou humanas, “os sistemas se tornam relativos”, pois elas “mostram a 

contradição interna que corrói todo o sistema e incitam para a busca de outro caminho que 

conduza a soluções” (DILTHEY,1949, p.20) Entende que, a partir do momento em que as 

ciências históricas foram postuladas, não tem sentido se discutir se elas possuem ou não estatuto 

de cientificidade, em nome de idéias e modelos já estabelecidos. Ele revela sua preocupação 

sobretudo com as condições de inteligibilidade próprias às ciências humanas, outro nome que dá 

às ciências do espírito – Geisteswissenchaften –, inserindo-as num contexto epistemológico, não 

as abordando à luz dos critérios de uma ontologia. É para este âmbito que ele encaminha a 

problemática das ciências do espírito, conferindo-lhes o mesmo estatuto que usufruem as 

chamadas ciências da natureza. Este trajeto Dilthey percorre movido pela preocupação de fazer 

justiça ao conhecimento histórico. “Foi para replicar o positivismo”, observa Ricoeur, “que 

Dilthey tentou dotar as ciências do espírito de uma metodologia e de uma epistemologia tão 

respeitáveis quanto as das ciências da natureza”.  

 

Dilthey se esforça para mostrar a heterogeneidade existente entre os métodos das ciências 

naturais e o das chamadas ciências do espírito, e apresenta o fundamento destas últimas quando 

afirma que elas “descansam sobre a percepção íntima que se origina quando dirigimos nossa 

atenção para os processos que transcorrem em nossa intimidade”. Tal definição é ampliada pelas 
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considerações feitas pela autora Maria Nazaré C. P. Amaral no artigo intitulado “Dilthey – 

conceito de vivência e os limites da compreensão nas ciências do espírito”. Ela reconhece que 

este filósofo “erige a vivência à condição de categoria epistemológica fundamental, em oposição 

ao conceito de representação” (AMARAL, 2004, p.51) Esclarece ainda que “o dualismo do ‘ser 

em si’ e ‘ser-para-nós’, que nos oferece a percepção externa, desaparece no domínio de nossa 

intimidade”. “A vivência”, adverte, “contém em si as categorias teóricas do conhecimento, como 

formas da realidade efetiva”. E a essa afirmação acrescenta: 

 

“Poderíamos dizer que, ao se projetar para além dos limites da filosofia diltheyana, a palavra 

Erlebnis (vivência) apenas deu vazão à força de conceito fundamental que tem para o 

pensamento de seu autor. Uma prova da importância desse conceito encontra-se naquilo que 

constitui a tese basilar do pensamento de Dilthey: “As ciências do espírito estão, assim, 

fundadas nesse nexo de vivência, expressão e compreensão” (...) No relacionamento desses 

três pilares sustenta-se para Dilthey a possibilidade de construção e compreensão do mundo 

histórico como conquista valiosa das ciências do espírito”  (AMARAL, 2004, p.52). 

 
“Os fatos espirituais são dados na vivência tais como são”, afirma Dilthey. (DILTHEY, 1949, p. 

263). Eles não se oferecem isoladamente: estão enlaçados à imagem do corpo humano, e, quando 

aparecem em objetos sensíveis, obrigam a supor nesses um “acaecer” anímico análogo ao que 

oferece nossa experiência íntima.A objetividade, homogeneidade e afinidade facilitam o processo 

de sua compreensão: “validez geral dos processos mentais, transferência dos sentimentos, 

engrenagem lógica das ações teleológicas, possibilitam a conexão desses processos internos no 

mundo social e histórico” (DILTHEY, 1949, 249-50)  

 

Lançar mão de noções como objetividade e homogeneidade, forjadas no contexto da sustentação 

e legitimidade da descrição dos fenômenos físicos ou naturais, tem o objetivo de discernir e 

descrever a dinâmica de outra dimensão da realidade, que é a vida espiritual; este é o 

empreendimento que Dilthey busca realizar. Com esse instrumental teórico, ele pretende dar 

sustentação às “ciências do espírito”. Este é o enorme desafio a que se propõe. E, como se pode 

reconhecer nos comentários da filósofa Maria Nazaré de C. P. Amaral a respeito do conceito de 

vivência, no artigo supra-referido, este filósofo consegue discernir e explicitar, a partir dessa 

matéria-prima maleável e, aparentemente, transitória que são as vivências, mecanismos e 
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significados da realidade humana, como valores, expressões, idéias e costumes, inapreensíveis 

pela rede conceitual que abarca e explicita os fenômenos da natureza. Observa a autora: 

 

“Dizer que ‘a vivência é sua própria prova’, que ‘ela contém todas as categorias da 

realidade objetiva’, que ‘ela tem uma estrutura hermenêutica’ e que, assim sendo, ‘se 

auto-interpreta’ significa afirmar uma e mesma coisa, isto é, que vivência é não 

apenas o seu próprio critério de verdade, mas, como tal, a medida de todas as coisas, 

pois, ao ser tecida em meio a uma atmosfera em que valores, significados, expressões, 

idéias e ideais são apreciados em comum, encontra-se como que atrelada a uma 

origem extra-individual. Essa origem lhe dá foros de objetividade, tornando-a menor, 

mas, em hipótese alguma, a menos importante célula viva do mundo histórico-social. 

Esse pano de fundo extra-individual da vivência encontra-se claramente descrito por 

Dilthey em A Construção de Mundo Histórico nas Ciências do Espírito”.  

(AMARAL, 2004, p.57) 

 

Dilthey afirma nessa obra citada por Amaral: 

 

“Cada palavra, cada frase, cada gesto ou expressão de cortesia, cada obra de arte e cada feito 

histórico é somente compreensível porque há um fundo comum que une a pessoa que se 

manifesta com a pessoa que entende; o ser singular vivencia, pensa, age, sempre em uma 

esfera comum e somente nela se entende. Tudo que se compreende traz em si, por assim 

dizer, o marco do que é conhecido a partir de tal comunhão. Nós vivemos nessa atmosfera, 

ela nos envolve continuamente. Nós somos mergulhados nela. Nesse mundo histórico e 

compreensível estamos por toda parte em casa, compreendemos o sentido e o significado de 

tudo, nós próprios somos tecidos nessas coisas comuns.” (AMARAL,  2004, p. 60 ). 

 

Por conseguinte, o conhecimento a que a vivência dá lugar nasceu e cresceu no meio da prática 

da vida. Todavia seu objeto não é uma natureza que permanece idêntica a si mesma, por 

obediência a leis constantes, mas um conjunto de obras e de convenções que o homem criou antes 

de fazer delas objeto de uma ciência.  O homem criou o mundo social, e não a natureza. Mais do 

que erigir esse novo conhecimento, Dilthey se propõe a afirmar seu primado em relação ao 

conhecimento sobre o mundo físico ou natural, até mesmo porque este é dependente do 
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mecanismo que constitui a condição de possibilidade de todo saber, que é a consciência humana.  

Também para a compreensão dessa possibilidade contribuem os comentários que seguem e que 

também foram feitos pela autora Maria Nazaré de C. P. Amaral. 

 

“O saber espiritual está fundado diretamente sobre a realidade oferecida, de modo imediato, 

na percepção íntima, enquanto que o objeto das outras ciências é construído a partir de dados 

sensíveis outorgados pela percepção externa e só tem consistência fenomênica. Por outra 

parte, as ciências naturais, consideradas como produto histórico, caem dentro do círculo das 

ciências do espírito, que determinam, além disso, as condições de possibilidade de todo saber 

pelo estudo direto da consciência humana. Porém a colaboração das ciências naturais é 

necessária também porque os feitos espirituais aparecem sempre em objetos sensíveis que 

constituem seu suporte, seu contorno, seu meio ambiente ou sua condição; a vida espiritual 

depende de alguma maneira da física” (AMARAL, 2004, pág. 44). 

 
Dilthey tenta delimitar a autonomia das ciências do espírito em relação às ciências naturais, 

conferindo-lhes um fundamento e delimitando sua unidade sistemática e a íntima articulação 

entre as diferentes especialidades desse grupo de ciências. A seus olhos, se no Renascimento, 

ocorreu uma progressiva emancipação dessas ciências – os problemas do espírito, vinculados 

tradicionalmente à metafísica, livram-se de sua tutela –, na época do positivismo, esses 

problemas caem no círculo da consideração natural, que os expõem a perder a independência que 

estavam conquistando. Nesse momento, de acordo com esse filósofo, a redução das ciências do 

espírito ou ciências humanas às da natureza, além de não as favorecer, paralisou seu 

desenvolvimento, dado que se vinculam a outro tipo de inteligibilidade. É a autonomia dessas 

ciências que a obra de Dilthey busca reconquistar.  

 

Sobre sua pretensão de que a psicologia proporcionasse “o sonhado fundamento das ciências do 

espírito”, apoiava-se no fato de a história, a teoria da literatura e a da arte, a jurisprudência, a 

filologia, as ciências do Estado e da organização externa da sociedade, a política e a teologia 

apelarem para conceitos psicológicos, cujo esclarecimento e entendimento eram obtidos 

recorrendo-se à vida anímica da qual surgem. Entretanto, impuseram-se, no processo de 

investigação características desse saber que iam de encontro àquilo que ambicionava para as 
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ciências do espírito. Por outro lado, a teoria que elaborou não deixou de oferecer importantes 

subsídios para a renovação da psicologia empírica.  

 

Nesta perspectiva ele formula o conceito “espírito do tempo” (Geist der Zeit). Visando ao 

propósito de ampliação dessa disciplina, Dilthey postula que “o espírito do tempo atua sobre 

todos os indivíduos de uma época, e, se deixando sentir em todas as manifestações da cultura, 

constitui seu caráter intrínseco”. Trata-se, argumenta, de um fato histórico último e irredutível, 

detrás do qual não pode penetrar nenhum investigador, embora seja possível apreender sua 

estrutura. Esta é, a seus olhos, a razão pela qual toda época oferece uma fisionomia determinada 

constituída por certos traços gerais, aos quais os indivíduos, por fortes que sejam suas 

personalidades, além de não se subtraírem a eles, alcançam neles sua expressão mais alta.  O 

“espírito do tempo” se exterioriza nas obras das grandes personalidades, nas diversas esferas da 

vida, ou seja, na religião, na poesia e na música e, também, na filosofia, no direito na economia 

etc. (DILTHEY, 1949, p.21). Guiado por essa concepção, Dilthey mostrou, em seus trabalhos 

históricos, o estreito vínculo existente entre a poesia da época clássica e a metafísica do idealismo 

alemão, pois, observa, “este espírito impregna igualmente todas as manifestações culturais e 

impõe a necessidade de se recorrer à história para conhecer plenamente qualquer época” 

(DILTHEY, 1949, p.22). 

 

Todas as criações culturais são penetradas pelo espírito da época e participam da historicidade 

inerente ao ser espiritual.  Aprofundando essa compreensão, Dilthey pondera: 

 

 “Para conhecer um indivíduo, interpretar uma época ou uma criação cultural é necessário 

recorrer à história. (...) Para indagar sobre a essência da filosofia, como também para 

determinar o que é, em geral, a cultura, é mister recorrer à história e examinar suas 

vicissitudes ao largo do tempo”  (DILTHEY, 1949, p.22). 

 

Na história da filosofia se mostra algumas vezes como concepções do “espírito do tempo” e 

outras vezes como concepção do mundo tornam possível diferentes maneiras de ver (DILTHEY, 

1949, p.22). Mas, observa Dilthey, a história não basta porque não pode ser compreendida por si 

só como instância definitiva e última da realidade. A história – reconhece – e, em especial, a 

história da filosofia, tem de ser compreendida a partir de nossa vida espiritual. Em nossa 
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consciência, residem as condições adequadas para a compreensão da filosofia e da história ( 

DILTHEY, 1949, p.22). A filosofia, como a arte ou a religião ou o direito, é uma função de nossa 

vida espiritual. Só vivendo essa função nos habilitamos a entendê-la. Isso porque, na consciência 

humana, a filosofia se manifesta como uma atitude cognoscente que se orienta para a totalidade 

do real (DILTHEY, 1949, p.23). “Nossa consciência”, observa, “é por sua vez, consciência 

histórica, porque a historicidade é a essência do homem”. E acrescenta: 

 

“A ele toca viver em uma época determinada, que é, por seu turno, filha de outras 

épocas e oferece uma paisagem cultural, no mínimo, criada por ela, e, no máximo, 

herdado de épocas anteriores. A figura espiritual cambiante da época imprime seu 

selo sobre o homem e lhe impõe todo um repertório de idéias, crenças, gostos, 

preferências etc. Ao assimilar essa herança espiritual, não sem modificá-la, o homem 

conquista a altura cultural do seu tempo, e, desde aí, se percebe a si mesmo como ser 

histórico” (DILTHEY, 1949, p.24). 

 

Para Dilthey racionalistas e empiristas concordam que a razão é igual em todos os homens e é 

superior à vontade e às paixões, embora cada uma tenha uma convicção diferente sobre a 

identidade do eu. Este é um dos motivos pelo qual opõe à razão pura, imutável, uniforme, isolada 

das demais atividades psíquicas, a razão histórica, concebida como plenitude de funções 

intelectuais, afetivas e volitivas. Da unilateralidade intelectualista do racionalismo, ele se eleva à 

plenitude do homem histórico. (DILTHEY, 1949, p.25) As funções intelectuais, para ele, não são 

produto do indivíduo isolado, mas, sim, um processo na evolução do gênero humano. Embora, 

como Kant, postule o entendimento na forma de categorias, estas, no contexto diltheyano, não 

são vazias, sem qualquer vínculo com a vida concreta, como se dá na obra do filósofo de 

Heidelberg. De acordo com Dilthey, a partir dessas categorias se chega às vivências que lhes 

servem como base. As categorias diltheyanas, como se viu, são representações de vivências e só, 

nesta condição, na qualidade de funções da vida, podem servir de fundamento ao conhecimento e, 

em particular, às ciências do espírito. De acordo com esse filósofo, o conhecimento deve partir da 

vida em sua totalidade irredutível. 
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Ricoeur, aprofundando sua reflexão sobre estas asserções, descortina o pano de fundo ou os 

horizontes remotos que favorecem seu delineamento, embora no texto diltheyano não haja alusão 

direta a esse respeito.  Esclarece Ricoeur:  

 

“É sobre o fundo desses dois grandes fatos culturais – o historicismo (a saber, a transferência 

de interesses das obras primas da humanidade sobre o encadeamento histórico que as 

transportou) e o positivismo – que Dilthey coloca sua questão fundamental: como o 

conhecimento histórico é possível? De um modo mais genérico: como as ciências do espírito 

são possíveis? Essa questão nos conduz ao limiar da grande oposição, que atravessa toda a 

obra de Dilthey, entre a explicação da natureza e a compreensão da história. Essa questão é 

repleta de conseqüências para a hermenêutica, que se vê, assim, cortada da explicação 

naturalista e relegada do lado da intuição psicológica” (RICOEUR, 1977, p. 24) 

 

Diferentemente do conhecimento natural, em cujo âmbito, como observa Ricoeur, “o homem só 

atinge fenômenos distintos dele, cuja coisidade fundamental lhe escapa”, na ordem humana, pelo 

contrário, o homem conhece o homem. Por mais estranho que seja outro homem, não é um 

estranho no sentido de sê-lo a coisa física incognoscível”. Por isso, para Dilthey, esclarece 

Ricoeur, as ciências do espírito exigem, como ciência fundamental, a psicologia, ciência do 

indivíduo agindo na sociedade e na história”. (RICOEUR, 1997, p.24-5) 

 

Dilthey observa, estudando a estrutura interna das ciências do espírito, concebidas como um todo 

autônomo, que elas contêm uma relação de dependência fundamental que consiste na estrutura 

vivência-expressão-compreensão, o que o leva a postular que a hermenêutica deve analisar essa 

relação e, desse modo, se converter no fundamento de todo esse grupo de ciências. A 

hermenêutica estuda o complexo processo que vai desde o compreender a vivência pelo caminho 

da expressão, classifica as expressões científicas que se manifestam em conceitos, juízos e 

raciocínios, as objetivações de vivências na religião, arte, filosofia e todas as manifestações 

permanentes do espírito objetivo, e, finalmente, o círculo da ação e a posição prática de fins. 

Descobre para cada grupo de expressão a correspondente espécie de compreensão, analisa suas 

formas elementares e superiores e determina suas categorias fundamentais. .  

 

Maria Nazaré C.P. do Amaral sobre o potencial hermenêutico das vivências observa: 
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“A vivência encontra-se por constituição atrelada a esse ‘meio das coisas comuns’, não nos é 

difícil compreender que a possibilidade de a vivência expressar-se objetivamente lhe seja 

imanente. Isto é o que podemos depreender da seguinte afirmação de Dilthey incluída em 

seus ‘Fragmentos sobre Poética’ (l909/8): ‘A vivência contém uma expressão’. Esta a 

representa em sua plenitude Para não deixar dúvidas sobre essa possibilidade imanente de a 

vivência expressar-se objetivamente, o próprio autor atrela-a à própria teleologia subjetiva 

de nosso nexo psíquico estrutural  (grifo nosso). De fato, para ele, a teleologia imanente do 

nexo estrutural de nossos sentimentos encontra a sua perfeição na criação de formações 

objetivas”. (Amaral, DATA, p.56) 

 

Baseando-se nesse potencial das vivências, que suporta sua objetivação e cria as possibilidades 

para que sejam interpretadas e compreendidas, Dilthey formula o conceito “conexão da vida” – 

Zusammenhang des Lebens –, equivalente à história de uma vida. Trata-se de uma pré-

compreensão da dimensão histórica, ausente, como se viu, da filosofia kantiana, e Dilthey nela 

aposta pela possibilidade que apresenta de discernir e identificar “a vida de outrem em seu 

jorrar”. Outro importante aspecto é que essa objetivação produz formas, exterioriza-se em 

configurações estáveis, o que torna possível o conhecimento de outrem. Afirma Ricoeur: 

“sentimento, avaliação, regras de vontade tendem a depositar-se numa aquisição estruturada, 

oferecida à decifração de outrem. Os sistemas organizados que a cultura produz sob forma de 

literatura constituem uma camada de segundo nível, construída sobre esse fenômeno primário da 

estrutura teleológica das produções da vida” (RICOEUR, 1997, p. 25). 

 

Dilthey busca em Husserl, como mostra Ricoeur, a fundamentação das “expressões da vida” e do 

encadeamento que torna possível sua objetivação em “configurações estáveis” ou em “aquisições 

estruturadas”. Com base na fenomenologia husserliana, precisamente na noção de 

intencionalidade, ele propugna que “o psiquismo não pode ser atingido, mas se pode captar 

aquilo que ele visa, ou seja, o correlato objetivo e idêntico no qual ele se ultrapassa” (RICOEUR, 

1997, p 26). Dito de outra forma: pela interpretação das “configurações estáveis” é possível 

decifrar a vida de outrem. Tal possibilidade, na medida que postula o desvio ou mediação, parece 

ir de encontro ao pressuposto incontornável do método fenomenológico, que é o retorno à 

intuição pura. Igual contradição, embra Ricoeur, parece ocorrer também entre a aceitação por 
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Dilthey da idéia vigente da Lebensphilosophie, segundo a qual “a vida é essencialmente um 

dinamismo criador”, e sua proposição de que “esse dinamismo não se conhece a si mesmo nem se 

pode interpretar senão pelo desvio dos sinais e obras”. Indicar essas contradições, que se 

apresentam como decorrências desse conceito-chave da hermenêutica de Dilthey, não implica 

mostrar sua superação. Pretende-se, sim, ampliar sua abordagem com a apresentação dos 

conceitos de Husserl implicados tanto na hemenêutica diltheyana como naquela postulada por 

Ricoeur. 

  

 A fenomenologia de Husserl: descoberta e críticas  

Edmund Husserl intenta, com sua fenomenologia, não só responder às críticas empreendidas pelo 

positivismo e pelo cientificismo, mas, principalmente, fundar uma descrição ou um discurso 

descritivo com estatuto filosófico. Em outras palavras: intenta descrever os conteúdos efetivos da 

relação entre pensamento e mundo, na tentativa de minar as oposições que se supunha habitarem 

o pensamento filosófico e que se explicitavam na relação alma e corpo, essência e aparência, 

realismo e idealismo, conhecimento vulgar e conhecimento científico. Efetivamente, esta 

importante corrente da filosofia do século XX, que tem em Husserl seu principal porta-voz, além 

de descortinar essas antinomias, promoveu sua superação a partir da idéia de intencionalidade. 

 

Em Interpretação e Ideologia, quando oferece uma síntese acerca da história da hermenêutica e 

apresenta sua contribuição para essa corrente filosófica, Ricoeur mostra quão importante foi o 

legado que ela incorporou da fenomenologia, a ponto de se tornar desta uma variante. Ricoeur faz 

essa declaração em vários momentos de sua obra, entre outros, quando, no trabalho acima 

referido, afirma que “(...) qualquer que seja a dependência relativamente a Heidegger e, 

sobretudo a Gadamer, aquilo que está em jogo é a possibilidade de continuar a filosofar com eles 

e depois deles, sem esquecer Husserl” (RICOEUR, 1997, p. 28).  

  

Afinal, definindo que toda consciência é consciência de alguma coisa, a noção de 

intencionalidade constitui ponto de partida para a descrição das idéias originárias, o que quer 

dizer que, antes da formulação dos juízos lógicos e da argumentação e estruturação discursiva, “a 

consciência e o mundo doam-se um ao outro”.  Para tanto, dirige sua atenção para o fenômeno e 

para sua constituição na consciência, e considera que a incapacidade de reconhecê-los e descrevê-



 23 

los tais como são faz com que as teorias a seu respeito não demonstrem suas essências.  Com o 

objetivo de superar essa dificuldade, tão comum a ponto de parecer uma limitação humana, como 

definiu Francis Bacon em sua crítica dos ídolos, o método que Husserl formula já em seus 

primeiros trabalhos tem o propósito de voltar-se para as próprias coisas. O que bem demonstram 

os objetivos que sua utilização visa: a) separar a filosofia da psicologia na medida em que aquela 

não é uma ciência de fatos, mas uma ciência das essências; b) manter o privilégio do sujeito do 

conhecimento ou consciência reflexiva em face dos objetos; c) ampliar o conceito de fenômeno.  

 

Por possuir esses objetivos, a fenomenologia de Husserl revela o contexto filosófico no qual 

surge – o legado deixado por Kant –, cuja ênfase é dada às condições gerais da objetividade, 

quais sejam, as condições gerais do conhecimento universal e necessário dos fenômenos. Nesse 

contexto, a noção de sujeito do conhecimento é sua mais legítima expressão, mas ela não diz 

respeito ao “sujeito psicológico individual”, mas, sim, à estrutura universal, idêntica em todos os 

seres humanos e em todos os tempos e lugares, a qual é definida como razão ou faculdade a 

priori de conhecimento. Ou, ainda, como “Sujeito Transcendental”, tal como postula a filósofa 

Marilena Chauí em seu trabalho Convite à Filosofia. Isto significa – preceitua esta filósofa – que 

“a realidade conhecível e conhecida é aquela posta pela objetividade estabelecida pela razão ou 

pelo Sujeito Transcendental”. Transcendental porque se encontra na consciência, 

independentemente da sensibilidade. Desse modo, a fenomenologia husserliana, em seu 

nascedouro, dá ênfase à concepção de que o conhecimento não vem das coisas para a 

consciência, mas vem das idéias da consciência para as coisas. Afinal, segundo a idéia da 

intencionalidade, toda consciência é consciência de alguma coisa que a ela se apresenta. Por 

propugnar que as realidades essenciais representadas na consciência constituem o único sentido 

das coisas mundanas, a fenomenologia husserliana abre a questão da descrição das experiências 

originárias, que consistem, como já referido, na doação recíproca da consciência e do mundo, 

fenômeno este anterior a todo e qualquer juízo lógico como também a toda e qualquer 

argumentação e estruturação discursiva. 

 

Outras noções se associam a essa descoberta e dizem respeito aos atos praticados pela 

consciência: que é o de perceber ou visar; identificar o que é percebido ou visado; e nomear a 

percepção propriamente dita, que faz a mediação entre o ato de perceber e o que é percebido. Esta 



 24 

descoberta é, portanto, o grande achado da fenomenologia de Husserl, dado que se constitui em 

um poder universal de doação de sentido, ou, em outras palavras, de um ato intencional, sendo o 

mundo ou as coisas por ela visados – os fenômenos – os correlatos desse ato, isto é, essências ou 

unidades de significação. Marilena Chauí, com o didatismo que lhe é peculiar, apresenta o 

conceito husserliano de consciência, que a seguir é transcrito. 

  

“A consciência de que fala o filósofo não é, evidentemente, aquela de que fala o psicólogo. 

Para este, a consciência é o nome dado a um conjunto de fatos externos e internos 

observáveis e explicáveis causalmente. A consciência a que se refere o filósofo é o sujeito do 

conhecimento, como estrutura e atividade universal e necessária do saber. É a Consciência 

Transcendental ou o Sujeito Transcendental. (...) A consciência não é uma coisa entre as 

coisas, não é um fato observável, nem é, como imaginava a metafísica, uma substância 

pensante ou uma alma, entidade espiritual. A consciência é uma pura atividade, o ato de 

constituir essências ou significações, dando sentido ao mundo das coisas. Estas – ou o mundo 

como significação – são o correlato da consciência, aquilo que é visado por ela e dela recebe 

sentido. Não sendo uma coisa nem uma substância, mas puro ato, a consciência é uma forma: 

é sempre consciência de. O ser ou essência da consciência é o de ser sempre consciência de, a 

que Husserl dá o nome de intencionalidade. (CHAUI, 1994, P. 236). 

 

Cumpre observar que a principal objeção feita à fenomenologia de Husserl diz respeito ao teor 

idealista que se faz presente nessa noção. Outra objeção se volta para a pretensão de alcançar 

“uma autofundação radical na mais completa claridade intelectual”. Essas duas objeções são 

assumidas por Ricoeur e, de certa forma, se complementam. 

 

A primeira nega que se cumpra a pretensão da fenomenologia husserliana de fundar uma 

objetividade, pois a realidade que desvenda é aquela estruturada pelas idéias produzidas pelo 

Sujeito Transcendental. Como afirma a filósofa Marilena Chaui, “conservando-se fiel à tradição 

moderna kantiana”, para quem o conhecimento não vem das coisas para a consciência, mas vem 

das idéias da consciência para as coisas, “Husserl privilegia a consciência reflexiva ou o sujeito 

do conhecimento, isto é, afirma que as essências descritas pela Filosofia são produzidas ou 

constituídas pela consciência, enquanto poder para dar significação à realidade”. Não se cumpre, 

portanto, seu objetivo de alcançar a realidade voltando-se diretamente para a essência das coisas.  
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A segunda restrição tem como objeto a fundamentação desse método “na mais completa clareza 

intelectual”. A redução ou epochê aplicada à atitude natural põe entre parênteses “tudo o que se 

relaciona com as coisas, se excluindo, portanto, tudo o que é adereço”, e este método, segundo 

Ricoeur, libera espaço na consciência ao deixar de lado toda “questão fática” – ou, em outras 

palavras, todo questionamento factual – e esse espaço liberado é ocupado pela intuição. Ricoeur 

assim interpreta esta afirmação feita por Husserl em A Idéia da Fenomenologia: 

 

“Assim, pois, está agora caracterizado este campo; é um campo de conhecimentos absolutos, 

para o qual ficam indecisos o eu, o mundo, Deus e as multiplicidades matemáticas e todas as 

objetividades científicas; conhecimentos que, portanto, não são dependentes de todas estas 

coisas, valem o que valem, quer a respeito deles se seja cético ou não. Tudo isto, portanto, se 

mantém. Porém, o fundamento de tudo é a captação do sentido do dado absoluto, da 

absoluta claridade do estar dado, que exclui toda a dúvida que tenha sentido; numa palavra: 

a captação do sentido da evidência absolutamente intuitiva, que a si mesma apreende. De 

certo modo, na sua descoberta, reside a significação histórica da meditação cartesiana sobre a 

dúvida.” (HUSSERL, s/d. p. 25). 

 

Ricoeur apresenta ainda outras restrições. Uma delas consiste na refutação da exigência do 

retorno à intuição, mas a partir de outra perspectiva, que consiste no conceito de pertença, que 

“designa a condição insuperável de todo empreendimento de justificação e fundamentação ser 

precedido por uma relação que o inclui”. Dito de outro modo, a hermenêutica ricoeuriana 

concebe que a problemática da objetividade é antecedida por uma relação de inclusão, a qual 

recebe o nome de pertença.                                                                                                                                            

  

A hipótese da hermenêutica filosófica que Ricoeur postula é que “a interpretação constitui um 

processo aberto que nenhuma visão conclui”. Para além dessas contraposições, reivindica que a 

“despossessão da consciência enquanto imediata” é um dos resultados do deslocamento 

metodológico da epochê. Parece-lhe inquestionável que a redução, ao pôr entre parênteses o saber 

da consciência sobre o mundo natural, e, também, a imediaticidade da consciência enquanto 

origem e lugar de sentido, coloca também entre parênteses “a pretensão da consciência de saber-

se a si mesma”.  Ao cabo da experiência da redução, no âmbito da qual a questão do ser e do 
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mundo se transforma em uma questão sobre o sentido do ser e do mundo, o que permanece na 

consciência, de acordo com Ricoeur, são somente fenômenos ou essências, em suma, sentidos, 

que têm prioridade em relação à consciência, e não o inverso.  

 

No trecho do ensaio “Da Interpretação” que segue, Ricoeur reitera esses pontos de vista: 

 

“(...) A grande descoberta da fenomenologia, sob a condição mesma da redução 

fenomenológica, permanece a intencionalidade, isto é, em seu sentido menos técnico, como o 

primado da consciência de qualquer coisa sobre a consciência de si. Mas esta definição da 

intencionalidade é ainda trivial. Em seu sentido rigoroso, a intencionalidade significa que o 

ato de visar qualquer coisa não se completa ele mesmo a não ser através da unidade 

identificável e reidentificável do sentido visado – isto que Husserl chama ‘noema’ ou 

correlato intencional da visada ‘noética’. Além do mais, sobre este noema se depositam em 

camadas superpostas o resultado das atividades sintéticas que Husserl denomina 

‘constituição’ (constituição da coisa, constituição do espaço, constituição do tempo etc.). Ora, 

o trabalho concreto da fenomenologia – em particular dos estudos consagrados à constituição 

da ‘coisa’ – revela, pela via regressiva, camadas sempre mais fundamentais em que as 

sínteses ativas reenviam sem cessar a sínteses passivas cada vez mais radicais. A 

fenomenologia é assim conduzida em um movimento infinito para a questão anterior, na qual 

seu projeto de autofundação radical se desvanece. Mesmo os últimos trabalhos consagrados 

ao ‘mundo-da-vida’ designam sob este termo um horizonte jamais atingido. A Lebenswelt  

não é jamais dada e sempre pressuposta. É o paraíso perdido da fenomenologia. É neste 

sentido que a fenomenologia de Husserl subverteu sua própria idéia diretriz, em sua tentativa 

de realizá-la. É isto que faz a grandeza trágica da obra de Husserl.” (RICOEUR, 1977, P.26-

7). 

 

 A redução fenomenológica, ao colocar entre parênteses o saber da consciência imediata sobre si 

e sobre o mundo, desloca-a da condição hegemônica que desfruta em uma etapa da filosofia 

reflexiva, passando a aparecer na condição da intencionalidade do fenômeno que através dela se 

manifesta. Para Ricoeur, por promover essa inversão, 

 

 “(...) a fenomenologia começa por uma humilhação do saber imediato: a primeira verdade é 

a última a ser conhecida. Não se parte do Cogito, mas chega-se lá, sendo a fenomenologia 
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uma marcha para o ponto de partida; ora, se o começo verdadeiro diverge do começo natural 

ou real, a atitude fenomenológica denuncia o não-conhecimento de si de toda consciência 

imediata” (RICOEUR, 1977, p.102-3). 

 

A hermenêutica ricoeuriana propõe que a subjetividade seja a última categoria da compreensão, 

porque “deve perder-se como origem para que possa recuperar-se em um papel mais modesto”. O 

que resulta da inversão a que submete a noção de intencionalidade, de modo que a consciência 

deixa de ter prioridade em sua relação consigo mesma, passando a predominar a relação que 

estabelece com aquilo que visa, como intencionalidade para o outro.  Para se acercar um pouco 

mais da compreensão do legado que Ricoeur herda  da fenomenologia e da subversão a que o 

submete, é preciso não se perder de vista o que foi anteriormente citado acerca do correlato 

intencional, precisamente que sobre ele se “depositam, em estratos superpostos”, o resultado das 

várias atividades de constituição. Esse proceder descritivo e, ao mesmo tempo, arqueológico 

decorre, como se viu, do intento da fenomenologia de se voltar para as próprias coisas, retirando 

o véu que as impede de serem vistas tais como são. Esse movimento é indispensável para que tal 

método atinja o objetivo de descrever “o modo típico das coisas, as suas essências eidéticas. Eis a 

característica principal desta ciência chamada fenomenologia; não estamos na presença de uma 

ciência de fatos, mas de uma ciência de essências”. (VILLAVERDE, 2003, p.66), 

 

Portanto, na última etapa da descrição ou redução, são alcançadas uma inteligibilidade e uma 

reflexividade sobre o si. Esta condição, por um lado, faz com que a fenomenologia estabeleça 

vínculos com a filosofia reflexiva, precisamente com os pressupostos da trajetória que se inicia 

com Descartes e vai até Kant, e, por outro, cria as condições para que receba um enxerto 

hermenêutico e, assim, se constitua como numa variante hermenêutica da fenomenologia. 

Tornando efetivas essas possibilidades, Ricoeur, ao mesmo tempo que herda a fenomenologia, a 

subverte.  Joaquim Sousa Teixeira confirma essa intuição ao afirmar: 

 

“Com efeito, ambas (fenomenologia e hermenêutica) se debruçam sobre a questão 

fundamental da relação entre a inteligibilidade do sentido e a reflexividade do si; no entanto, 

a hermenêutica, ao ‘realizar’ a fenomenologia, subverte-a, pois o tema da Lebenswelt, 

residual nos intentos primaciais de Husserl, torna-se agora algo de incontornável e prévio”. 

(TEIXEIRA,, 2004, p. 27). 
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“O mundo da vida”: o a priori  da fenomenologia 

Atravessada por esse movimento regressivo – “por um movimento infinito de interrogação para 

trás” –, a fenomenologia faz surgir, segundo Ricoeur, a Lebenswelt ou “mundo da vida” como um 

mundo anterior ao lógico e ao verbal, o que implica “sínteses passivas”, as quais, por sua vez, 

apresentam-se como “um limite para a atividade da consciência constituinte”. Ainda segundo 

esse filósofo, já nos primeiros trabalhos de Husserl o Cogito aparece como vida. Entretanto, será 

no trabalho Krisis que a “intencionalidade exercida transbordará a intencionalidade temática”. 

Trata-se de um “sentido vivido” e, portanto, em ato, anterior à reflexão. Por vir ao encontro dessa 

perspectiva, transcrevem-se aqui as considerações de Sousa Teixeira a esse respeito: 

 

“Como facilmente se depreende esta é uma das células melódicas de toda reflexão 

ricoeuriana, que entronca, pela via husserliana, na filosofia reflexiva francesa: ‘antes’ da 

reflexão já está em ato um sentido vivido, que o movimento reflexivo nunca recupera 

integralmente. Eis uma das teses constantes de Ricoeur: ‘A impossibilidade da reflexão total, 

portanto, a impossibilidade do saber absoluto hegeliano, portanto, a finitude da reflexão [...] 

estão inscritas neste primado do irrefletido sobre o refletido, do atuado sobre o proferido, do 

efetivo sobre o temático. Esta insciência própria do irrefletido marca um novo passo em 

direção ao inconsciente freudiano; significa que o co-implicado, o co-visado, não pode aceder 

integralmente à transparência da consciência, devido à própria textura do ato da consciência, 

a saber, a invencível insciência de si da intencionalidade em exercício.” (TEIXEIRA, 2004, 

p. 104). 

 

Ricoeur entende que a Lebenswelt é anterior ao mundo lógico e verbal, mas essa anterioridade 

“permanece sempre como sendo o anterior implicado no questionamento regressivo (Rückfrage) 

e nunca como um dado, como se fora um paraíso perdido reconquistado. (...). Por sua vez, Assis 

Villaverde, no trabalho Paul Ricoeur – a força da razão contrapartida, expõe que nessa 

expressão de Husserl a vida é compreendida precisamente como “o resíduo fenomenológico que 

se obtém depois de se aplicar a redução fenomenológica ao sujeito”. O procedimento da redução, 

ou epochê, ao colocar entre parênteses as aparências, “ao suspender o juízo sobre tudo aquilo que 

não é evidente”, chega aos dados que se fazem presentes na consciência, e alcança, desse modo, 

não os fatos, mas as essências, e, em seguida, “avança pelo caminho do eu transcendental 
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kantiano. Desta forma, em vez de libertar, a descoberta da Lebenswelt reforça o viés idealista 

presente na filosofia de Husserl. Até mesmo porque a vida referida por essa expressão é 

desprovida de qualquer mundo e de qualquer vida, pois não é percebida numa perspectiva 

biológica ou social, mas tão-somente como um resíduo da consciência.  

 

Ricoeur reconhece a necessidade de ultrapassar-se a relação sujeito-objeto, núcleo do 

conhecimento científico, e se cavar sob esse tipo de saber de modo a se atingir “um vínculo do 

ser histórico com o conjunto do ser, que seja mais originário que a relação sujeito-objeto da teoria 

do conhecimento”. De acordo com este filósofo, Husserl, no trabalho Krisis, formula o ‘mundo 

da vida’ como uma camada da experiência anterior à relação sujeito-objeto, contribuindo para a 

efetividade da ultrapassagem do modelo epistemológico em direção a uma ontologia, pois não só 

contesta a pretensão de que a epistemologia das ciências naturais forneça às ciências humanas o 

modelo metodológico válido, como abre caminho para uma ontologia da compreensão, (...)”. 

(RICOEUR, 1977, p.11). 

  

Ricoeur concebe a descoberta do Lebenswelt como um esforço da hermenêutica para passar “das 

objetivações e explicações da ciência histórica e sociológica para a experiência artística, histórica 

e lingüística, que precede e sustenta essas objetivações”. Ilustra esta possibilidade quando 

compara essa noção a uma “reserva de sentido, um excedente de sentido da experiência viva” que 

torna possível a  atitude objetiva e explicativa”. Admite que a fenomenologia subverteu a sua 

própria idéia diretriz, ao tentar realizar a intuição do si como fundamento último, porque nesse 

percurso encontra algo que a antecede, que é um sentido vivido, e, não, um sentido tematizado. 

Eis os argumentos que apresenta a favor dessa possibilidade: 

 

“O tema da Lebenswelt, o qual a fenomenologia enfrenta a seu pesar, é assumido pela 

hermenêutica pós-heideggeriana não mais como um resíduo senão como uma condição 

prévia. Dado que primeiro estamos em um mundo e pertencemos a ele como uma pertencia 

participativa irrecusável, podemos, em um segundo lugar, enfrentarmos os objetos que 

pretendemos constituir e dominar intelectualmente. O compreender para Heidegger tem um 

significado ontológico. É a resposta de um ser arrojado no mundo que se orienta nele 

projetando suas possibilidades mais próprias. A interpretação, no sentido técnico da 

interpretação do texto, só é o desenvolvimento, a explicitação deste compreender ontológico, 
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sempre solidário de um prévio ser arrojado. Deste modo, a relação sujeito-objeto, que segue 

defendendo Husserl, se subordina à constatação de um vínculo ontológico, mas primitivo que 

qualquer relação de conhecimento”.(RICOEUR, 1997, p. 32). 

 

Heidegger e  Ricoeur: a fenomenologia hermenêutica 

Tentar-se-á apontar para o que há de diverso e de comum nos empreendimentos levados a cabo 

por Heidegger e por Ricoeur para constituição de uma fenomenologia hermenêutica.  Serão 

iluminados, em um primeiro momento, os aspectos da hermenêutica ricoeuriana concordantes 

com a noção heideggeriana de compreensão, da qual recepciona algumas conceitos por 

reconhecer nela a presença de traços da dinâmica existencial que tornam possível a realização do 

“poder-ser” que o ser-no-mundo é. Como se sabe, a compreensão, para Heidegger, se insere, tal 

como o “mundo da vida”, em uma camada ontológica anterior à compreensão como faculdade 

teórica, não consistindo, pois, em uma qualidade que o homem detém ou possui, mas, sim, no 

“próprio modo de projeção do campo de realização dessa dinâmica”. Ricoeur, de modo sintético, 

apresenta esta concepção: 

 

“(a compreensão) não é ainda um fato de linguagem, de escrita ou de texto (...) A primeira 

função do compreender é a de nos orientar numa situação. O compreender não se dirige, pois, 

à apreensão de um fato, mas a uma possibilidade de ser.”(RICOEUR, 1977, p. 33). 

 

Nesta noção, ancora-se a possibilidade que este filósofo vislumbra no ato da leitura ou de 

interpretar um texto, de trazer à luz, na condição de correlato referencial da intencionalidade, a 

“proposição de mundo” que do texto emerge.  Por não se tratar de uma estrutura fechada, mas, 

sim, aberta, a esta proposição o ser-aí humano – no caso, o leitor – vai ao encontro para projetar 

nela “seus possíveis mais próprios”. Como afirma Ricoeur em Interpretações e Ideologias, a 

proposição que surge da interpretação tem como referência, não o mundo no plano dos objetos 

manipuláveis, “mas no plano que Husserl designa pela expressão de Lebenswelt e Heidegger 

“ser-no-mundo”.  

 

Os traços dissonantes da fenomenologia hermenêutica por ambos formulada dizem respeito ao 

modus operandi por meio do qual se funda a ontologia. A hermenêutica heideggeriana ou, mais 

precisamente, a analítica do Dasein, acede a uma ontologia da compreensão sem qualquer 
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mediação. Exercem papel predominante não só a noção de compreensão como também a de 

Dasein, que mutuamente se interligam e torna a hermenêutica de Heidegger bem diversa da 

concepção que Schleiermacher e Wilhelm Dilthey possuíam dessa disciplina. Na perspectiva do 

pensamento de Heidegger ela deixa de ser um procedimento metodológico com vistas à 

reconstrução das intenções significativas do autor de uma obra, como o foi para Schleiermacher, 

e, também, deixa de ser, numa articulação com a vivência e a expressão, o método hermenêutico 

das ciências humanas, como pretendia Dilthey. Antes de serem trazidos para este contexto outros 

aspectos dessas duas noções – compreensão e Dasein –, faz-se necessário apresentar pressupostos 

que as antecedem, e que são oferecidos por seu autor em Ser e tempo no trecho que se segue e em 

que afirma: 

 

“O ‘ser’ é um conceito evidente por si mesmo. Em todo conhecimento, proposição ou 

comportamento com o ente e em todo relacionamento consigo mesmo, faz-se uso do ‘ser’ e, 

nesse uso, compreende-se a palavra ‘sem mais’. Todo mundo compreende: ‘o céu é azul’. ‘eu 

sou feliz’ etc. Mas essa compreensão comum demonstra apenas uma incompreensão. Revela 

que um enigma já está sempre inserido a priori em todo ater-se e ser para o ente como ente. 

Este fato de vivermos sempre numa compreensão do ser e de o sentido do ser estar envolto 

em obscuridade demonstra a necessidade de princípio de se repetir a questão sobre o sentido 

do ‘ser’. (HEIDEGGER, 2001, 29-30). 

  

No Ser e Tempo emerge a questão do “ser-aí”- Dasein –, do ser que somos todos nós: um ente 

que compreende o ser. A questão da compreensão, nessa obra, é constitutiva desse ser e acede a 

uma ontologia fundamental, não se vinculando mais, como no romantismo, à compreensão de 

outrem nem tampouco se tratando de uma faculdade teórica indispensável para o conhecimento 

científico. Com Heidegger, a compreensão passa a ser uma estrutura do ser-no-mundo – e, assim 

concebendo, este filósofo atualiza um potencial já presente nesse conceito quando elaborado por 

Dilthey. Heidegger a define como o modo pelo qual o ser-aí é, e, dessa forma, torna essa noção 

hegemônica em relação à interpretação e também essencial para sua ontologia. O ser-aí não busca 

compreender o ser como um querer em termos de conhecimento, mas faz da compreensão um 

conceito operatório, dado que o ser-aí se revela no modo como compreende. Compreender é, 

portanto, o modo pelo qual o ser-aí é. 
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Heidegger, diferentemente de Husserl, não persegue “o conhecimento intuitivo das essências”. A 

questão que persegue é a questão do ser, que inexoravelmente se liga à da compreensão, que, por  

sua vez, é precedida por um “sentimento de situação”. Este se traduz no “reconhecimento da 

relação de enraizamento que assegura a ancoragem de todo o sistema lingüístico, por conseguinte 

dos livros e dos textos, em algo que não é, a título primordial, um fenômeno de articulação do 

discurso”. A compreensão, que é posterior a esse enraizamento – a esse caráter prévio ou 

sentimento de situação –, não diz respeito, como já visto, a um modo de conhecer que se 

configura no vis-a-vis da relação que a teoria do conhecimento estabelece entre um sujeito que 

conhece e um objeto a ser conhecido; ela não se enquadra no modelo epistemológico, pois 

extravasa seus limites. Essa concepção de Heidegger é bem-ilustrada por Ricoeur na visão que 

este oferece sobre a leitura de uma obra, que não se enquadra no modelo do conhecimento 

intelectual que se estabelece entre um sujeito leitor que busca conhecer aquilo que a obra tem, ou 

seja, que a concebe como um objeto a ser conhecido, o qual se objetivaria em resultados e 

aquisições cognitivas. Ricoeur afirma que, para Heidegger, a compreensão “não é um fato de 

linguagem, de escrita ou de texto”. Ela é anterior a essa sub-região à qual ela mesma dá lugar, por 

ser seu fundamento. E é anterior porque se enraíza no “mundo da vida”, pois “não se dirige à 

apreensão de um fato, mas a uma possibilidade de ser”.. 

 

O correlato da compreensão é a interpretação. Este terceiro momento ou posição, em Ser e 

Tempo, é o desenvolvimento da compreensão. Afirma Heidegger no parágrafo 32 dessa obra: 

“Ao desenvolvimento da compreensão chamamos interpretação. Nela o compreender apropria-se, 

compreendendo, do compreendido”. A interpretação é, por conseguinte, uma hermenêutica ou 

exegese das coisas, motivo por que este filósofo lhe dá o nome de explicitação. Tal denominação 

se fundamenta no preceito da Analítica do Dasein segundo o qual a explicitação não transforma a 

compreensão “em outra coisa, mas que a faz tornar-se ela mesma” (RICOEUR, 1997, p.35-6). 

Heidegger entende que, pelo fato de o ser-aí possuir uma estrutura compreensiva, ele se auto-

interpreta. Este fato, ao anteceder qualquer discurso reflexivo, torna desnecessário o 

despojamento pretendido pela redução fenomenológica promovida pela colocação entre 

parênteses de tudo que não é essencial ou próprio da atitude natural. Agis Villaverde,  em Paul 

Ricoeur: a força da razão compartida, sugere que,desse modo, o caráter existencial e mundano 

da vida, que Husserl convida a pôr entre parênteses na analítica do Dasein, não só é liberado 
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desses parênteses, como também proposto como ponto de partida para captar-se o sentido do ser, 

“uma questão esquecida pelos filósofos”. (VILLAVERDE, 2003, p. 74). 

 

Heidegger busca construir uma hermenêutica que garanta a manifestação do fenômeno tal como 

ele é; em outras palavras, busca articular uma analítica que garanta essa possibilidade. Sua 

fenomenologia hermenêutica dá lugar a uma crítica aos fundamentos metodológicos da 

fenomenologia, ou seja, aos princípios e teses fundamentais de Husserl. Ricoeur, embora 

concorde com  esses pressupostos da fenomenologia hermenêutica do Ser e Tempo, recusa o 

caminho ao qual deu o nome de “via curta heideggeriana” – “usada desde logo no plano de uma 

ontologia do ser finito, para nela encontrar a compreensão não como um modo de conhecimento, 

mas como um modo de ser” (RICOEUR, 1997, p.35). Ricoeur, em Metáfora Viva, acerca desse 

caminho seguido por Heidegger, afirma: 

 

“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 da hermenêutica torna-se assim uma 

província do analítico desse ser, o Dasein, que existe compreendendo” (RICOEUR, 2000, p. 

323). 

 

É incontestável, como se viu, o caráter inovador da fenomenologia hermenêutica heideggeriana, 

principalmente por revelar a estrutura fundamental do ser-aí, que se evidencia partir do 

questionamento que realiza não sobre o modo como ele compreende, mas sobre “o modo como o 

ser-aí é encontra seu ser”. Com esse postulado Heidegger inverte o primado da consciência, pois 

“não se parte do Cogito, mas da questão do ser; e vai-se do ser que a questão engendra ao ser que 

questiona; esta ordem (...) implica que a consciência não é a medida de todas as coisas”. É 

também esclarecedora quando revela que “o Dasein não é um sujeito para quem há um objeto, 

mas um ser no ser”, e “significa o lugar onde a questão do ser surge, o lugar da manifestação” 

(RICOEUR, 1997, p. 30). E, mais ainda, revela o caráter prévio do ser. O Dasein é, nessa 

fenomenologia hermenêutica, a base mesma da ontologia da compreensão, pois parte da 

compreensão do ser, e não mais do ente, rompendo, deste modo, com o privilégio que Husserl 

concedera ao sujeito do conhecimento. Mesmo promovendo uma ruptura considerável com a 

fenomenologia husserliana, a ontologia fundamental de Heidegger lhe é devedora, precisamente 
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no que concerne, como já referido, ao desvendamento, pela descrição fenomenológica, das 

camadas ontológicas nas quais se enraíza essa anterioridade do ser. E a hermenêutica de Ricoeur 

é devedora dessa descoberta, tal como atestam suas considerações no trecho que segue transcrito 

extraído de sua obra Conflito das Interpretações: 

 

“É antes de tudo nele (no Husserl da Krisis) que devemos procurar a fundação 

fenomenológica dessa ontologia (da compreensão). Sua contribuição à hermenêutica é dupla. 

Por um lado, é na última fase da fenomenologia que a crítica ao “objetivismo” é levada às 

últimas conseqüências; essa crítica do objetivismo diz respeito ao problema hermenêutico, 

não somente indiretamente, porque contesta a pretensão da epistemologia das ciências 

naturais de fornecer às ciências humanas o único modelo metodológico válido, mas também 

diretamente, porque questiona o empreendimento diltheyano de fornecer às ciências do 

espírito um método tão objetivo quanto o das ciências da natureza. Por outro lado, a última 

fenomenologia de Husserl articula sua crítica do objetivismo sobre uma problemática que 

abre o caminho a uma ontologia da compreensão: essa problemática nova tem por tema a 

Lebenswelt, o “mundo da vida”, vale dizer, uma camada da experiência anterior à relação 

sujeito-objeto que forneceu a todas as variedades do neokantismo seu tema diretor” 

(RICOEUR, 1997, p. 11). 

 

Como se viu, a ontologia heideggeriana não é atingida gradualmente nem atende às exigências e 

desvios aos quais faz jus o esforço hermenêutico. Ricoeur observa que Heidegger não levou em 

consideração os problemas particulares da compreensão de tal ou tal ente, o que o impede de 

apreender as derivações, de compreender, por exemplo, como “a compreensão histórica deriva-se 

dessa compreensão original”. (RICOEUR, 1997, p.14). Outra restrição apresentada por Ricoeur 

diz respeito à passagem do compreender como modo de conhecimento ao compreender como 

modo de ser, pelo qual o Dasein se compreende como ser. Para ele, é na linguagem que se deve 

procurar a indicação de que o compreender é um modo de ser. Pelo reconhecimento do papel da 

linguagem, Ricoeur substituirá, como se verá, a via curta heideggeriana pelo desvio das  análises 

da linguagem. 

 

Portanto, mesmo considerando a “força extraordinária” da revolução do pensamento praticada 

por Heidegger em Ser e Tempo, ao examinar o ser-aí nos termos de uma analítica existencial, 



 35 

Ricoeur se propõe, como já visto, a não seguir esta via que ele chama de ontologia fundamental. 

A seu ver, o retorno aos fundamentos, ou seja, “a maneira radical de Heidegger de interrogar nem 

resolve e, pior ainda, contribui para que se percam de vista os problemas que a investigação pela 

análise colocou em marcha, os quais não podem ser solucionados por uma hermenêutica 

fundamental cujo propósito não é resolvê-los, mas, sim, ‘dissolvê-los’” (RICOEUR, 1997, p.35 ). 

A volta aos fundamentos preconizada por Heidegger também impede, na ótica de Ricoeur, de se 

criar um organon para a exegese, ou seja, para a inteligência do texto; de se fundar as ciências 

históricas em face das ciências naturais; e de se arbitrar o conflito das interpretações rivais. 

Argumenta Ricoeur: 

 

“Ora, uma filosofia que rompe o diálogo com as ciências só se dirige a si mesma. Além do 

mais, 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 ultrapassagem para as 

questões 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? Para 

mim, a questão que permanece não resolvida, em Heidegger, é a seguinte: como tomar 

consciência de uma questão crítica em geral, no contexto de uma hermenêutica fundamental? 

No entanto, é sobre esse trajeto de retorno que poderia atestar-se e revelar-se a afirmação 

segundo a qual o círculo hermenêutico, no sentido dos exegetas, está fundado sobre a 

estrutura de antecipação da compreensão no plano ontológico fundamental. Mas a 

hermenêutica ontológica parece incapaz, por razões estruturais, de desvendar essa 

problemática de retorno” (RICOEUR, 1997, p. 36-7). 

 

Ricoeur propõe uma via distinta, a “via longa”, que se constrói mediante desvios – como insinua 

o próprio nome – pela análise dos símbolos e da linguagem, nos quais buscará a mediação. Ela se 

constrói alcançando, pouco a pouco, por degraus, a ontologia da compreensão, “aprofundando-se 

as exigências metodológicas da exegese, da história e da psicanálise”. E não por “uma inversão 

súbita da problemática”, como procede a ontologia fundamental de Heidegger. Apesar dessa 

contestação à ontologia de Heidegger, Ricoeur revela a presença dessa filosofia em seu 

pensamento quando propugna “substituir-se a pergunta em que condições o sujeito do 

conhecimento pode compreender um texto ou a história pela questão o que é um ser cujo ser 
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consiste em compreender. O problema hermenêutico se torna assim uma província da analítica 

deste ser, o Dasein, que existe compreendendo” (RICOEUR, 1997, p.10).  

 

As mediações e a hermenêutica do si 

A opção de Ricoeur de não realizar uma súbita inversão em direção a uma ontologia, tal como 

procede Heidegger, tem origem longínqua, precisamente na descrição fenomenológica da 

vontade, a partir da distinção do papel do voluntário e do involuntário no homem. Na obra que 

trata desta questão – O Voluntário e o Involuntário –, Ricoeur identifica que as culturas 

apreendem o mal por meio dos símbolos que o expressam, os quais são uma mediação 

indispensável à reflexão sobre esta questão. Os desvios por eles e pela linguagem desempenham 

papel importante em sua hermenêutica não só para a análise da experiência com o mundo como 

também para a compreensão do si, uma vez que permitem considerar os planos semântico, 

reflexivo e existencial e, também, articulá-los entre si, sem que com isso se perca a especificidade 

de cada um deles. 

 

Danilo di Manno Almeida, no ensaio “Subjetividade e Interpretação: a questão do 

sujeito”,explicita a importância dessas mediações, reiterando a tese de Ricoeur de que os 

símbolos “dão a pensar” e são anteriores ao sujeito. No entanto, o pensamento que suscitam ou 

requerem não se dá na condição de “aumentar a consciência de si ou facilitar a extensão da 

circunscrição reflexiva”, e isso porque: 

 

“Se considerarmos o símbolo como um simples revelador da consciência de si, 

amputamos sua função ontológica (...), pela qual os símbolos aparecem como um 

detector e decifrador da realidade humana (...). O símbolo nos fala como index de 

nossa situação no coração do ser. Conseqüentemente, ele nos obriga a romper o 

recipiente encantado (l’enceinte enchantée) da consciência de si. Ele faz cessar o 

privilégio da reflexão. Se o ‘símbolo dá a pensar’, ele nos leva a pensar que o cogito 

está no interior do ser, e não o inverso (...) Com efeito, a mediação dos símbolos é 

fundamental porque ela nos diz a situação do homem no ser do mundo. Se os 

símbolos falam das estruturas da existência, o filósofo deve procurar a compreensão 
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de si através da interpretação dos grandes tesouros dos símbolos transmitidos pelas 

culturas”. (ALMEIDA, 1998, p. 88). 

 

Portanto a postulação de Ricoeur de que as mediações são condição sine qua non para uma 

hermenêutica do si é a contraparte de sua recusa à possibilidade de uma reflexão do si baseada 

apenas numa possível auto-evidência. Uma reflexão sobre o si implica a interpretação dos 

símbolos, signos e textos, que, como se viu, suportam e, portanto, expressam dimensões sc 

consideráveis do ser-no-mundo. 

 

Outro traço importante que caracteriza a hermenêutica ricoeuriana é o fato de ela abranger 

diversas teorias interpretativas, que podem ser concebidas como regionais e, muitas vezes, 

opostas entre si, mas que têm em comum o objetivo de corroborar para a compreensão do si por 

si mesmo. A postulação dessas diferentes hermenêuticas não deve ser vista como um retrocesso a 

um momento anterior da história dessa disciplina, quando, subdividida em diferentes saberes, 

constituía-se em áreas autônomas, sem um organon que as organizassem segundo o critério do 

que tinham em comum, o que levou Schleiermacher a postular uma hermenêutica geral. Outro 

aspecto que deve ser levado em conta nessa perspectiva formulada por Ricoeur é que, ao 

conceber diferentes visões sobre o homem das quais emergem sentidos diversos, este filósofo 

vincula o problema da subjetividade à hermenêutica. Mais que isso: reconhece que a 

subjetividade não se reduz à posição do si no ser, que outra coisa não é senão uma expressão do 

“desejo de ser e do esforço de existir”, uma vez que “o si é um ato pelo qual toda hermenêutica já 

aparece enraizada na existência”. Ricoeur afirma: “Dizer si não é dizer eu. O eu se põe ou é 

deposto. O si, por sua vez, encontra-se implicado, a título reflexivo, nas operações cuja análise 

precede a volta para ele próprio”. (RICOEUR,1996, p.30) . 

 

Como também reconhece Danilo di Manno Almeida no trabalho “Subjetividade e Interpretação: 

a questão do sujeito” (ALMEIDA, 1998), cada hermenêutica possui sua fronteira e, muitas vezes, 

as diferentes compreensões do sujeito que emergem de cada território ou teoria interpretativa 

“põem em evidência um conflito de interpretações”. Essas diferentes compreensões sobre o 

homem poderiam dar lugar a visões fragmentadas e contraditórias do sujeito. No entanto, 

Ricouer não propõe que cada uma delas seja preservada apenas no âmbito do qual emergiu, mas, 
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sim, que se identifiquem os sentidos que surgem da contraposição entre elas e se os transformem 

em uma busca do si mesmo. Almeida reitera a necessidade reconhecida por Ricoeur de o si 

atravessar todas as críticas sem se esquivar dos seus desafios decisivos, isto é, sem se esquivar de 

ver de frente o sentido que emerge de cada uma delas, o que requer uma agressividade positiva, 

como capacidade de auto-afirmação. Por exemplo, a pretensão do Cogito de se autoconstituir 

como fundamento último se confronta com a psicanálise, que contesta o primado da consciência 

e se volta para a interpretação do universo simbólico. A esse respeito, Ricoeur afirma em O 

Conflito das Interpretações:  

 

“Ela (a psicanálise) começa por uma investigação em extensão das formas simbólicas e por 

uma análise da compreensão das estruturas simbólicas; ela continua por uma confrontação 

dos estilos hermenêuticos e por uma crítica dos sistemas de interpretação, relacionando assim 

a diversidade dos métodos hermenêuticos à estrutura das teorias correspondentes. Ela se 

prepara aí para exercer sua tarefa mais alta, que seria uma verdadeira arbitragem entre as 

pretensões totalitárias de cada uma das interpretações.”(RICOEUR, 1997, p. 18-9). 

 

A psicanálise ao decifrar e interpretar os signos de diferentes naturezas torna-se reflexão 

enquanto “apropriação do nosso esforço para existir e de nosso desejo de ser, através das obras 

que dão testemunho desse esforço e desse desejo”. (ALMEIDA, 1998, p. 81) Não só Freud, 

segundo Ricoeur, mas também outros “mestres da suspeita”, como Marx e Nietzsche, mostram a 

dependência do si à existência, a qual se descobre imersa no “mundo da vida”, ou, em outras 

palavras, se reconhece posta no ser. (ALMEIDA, 1998, p.82), no ensaio citado, chama atenção 

para o seguinte aspecto:  Ricoeur, ao enfrentar as críticas à subjetividade emersas das diferentes 

hermenêuticas, não abre mão do traço reflexivo de sua filosofia, que não pode ser suprimido, 

dado que constitui o ponto de partida de sua filosofia. E acrescenta: 

 

“Justamente pode-se falar em mediações porque existe um ponto de partida (o si) e 

uma intencionalidade (a construção do sentido, que é de natureza ‘sintética’). As 

mediações servem para evitar que o si constitua o sentido na imediaticidade dele 

mesmo”. É por essa razão que Ricoeur não renegou jamais a tradição reflexiva”. 

(ALMEIDA, 1998, p. 83).  
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É essa possibilidade que passará a ser agora examinada. 

 

A inflexão hermenêutica na filosofia reflexiva 

Essa é a transformação que Ricoeur opera na filosofia reflexiva, precisamente naquela que se 

inicia com Descartes e se desenvolve de Kant a Fichte. Ricoeur contesta seu postulado sobre a 

posição do si como uma verdade em si mesma. Isto é, como uma verdade que não poderia ser 

verificada nem deduzida, pois se trata ao mesmo tempo da posição de um ser e de um ato, da 

posição de uma existência e de uma operação do pensamento: eu penso, eu sou. Ricoeur contesta 

que esta autoposição – a primeira verdade, como Fichte a concebe e à qual dá o nome de “juízo 

ético” – seja reflexão. Ele postula que o si é o ponto de partida, mas, por si só, não dá conta do 

retorno sobre ele mesmo, que exige reflexão, a qual se torna possível pelas mediações por meio 

das quais nos apropriamos “do nosso ato de existir, através de uma crítica aplicada às obras e aos 

atos, que são os signos do ser e do existir”. Ricoeur assim define sua concepção acerca da 

filosofia reflexiva: 

 

 “Pela filosofia reflexiva, eu entendo, grosso modo, o pensar saído do Cogito cartesiano, 

através de Kant e da filosofia pós-kantiana francesa, pouco conhecida no estrangeiro e do 

qual Narbet tem sido para mim o pensador mais marcante. Os problemas mais radicais de 

uma filosofia reflexiva concernem à possibilidade da compreensão de si como o sujeito das 

operações do conhecimento, da volição e de estimação. A reflexão é este ato de retorno sobre 

si pelo qual um sujeito volta a captar, na clareza intelectual e na responsabilidade moral, o 

princípio unificador das operações entre as quais se dispersa e se esquece como sujeito”. 

(RICOEUR, 1977, p. 25). 

 

Seguindo as sugestões de Narbert, Ricoeur distingue duas orientações da filosofia reflexiva à qual 

se vincula: a) contrapõe-se à idéia de que o absoluto se reflete no movimento de uma consciência 

particular; b) propõe que o ego deva – independentemente do ato inicial da afirmação original – 

ser assumido “no espelho dos seus objetos, das suas obras e, finalmente, dos seus atos”. Em O 

Conflito das Interpretações, ele explicita sua concepção de que a reflexão de si é o ato de retorno 

sobre o si através do qual o sujeito reconhece todas as operações que o constituem. Assim 

procedendo, ele se contrapõe ao pensamento que se inicia com Descartes de que o Cogito é 

apreensível diretamente através da dúvida, tratando-se, assim, de uma verdade que se evidencia a 
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si mesma. Ricoeur não contesta que o Cogito seja uma verdade, mas, para ele, se trata de uma 

verdade “tão vã quanto invencível”, porque: a) não pode ser nem verificada nem deduzida; b) é, 

ao mesmo tempo, a posição de um ser e de um ato; de uma existência e de uma operação de 

pensamento; existo, penso; existir, para mim, é pensar; existo enquanto penso”; c) “é como um 

lugar vazio desde sempre preenchido por um falso Cogito”. 

 

Admite, também em O Conflito das Interpretações, que, sem o desvio pelas expressões da vida – 

e, em última análise, da própria vida –, que são mediações, o Cogito é não só um lugar vazio, 

mas, também, um ‘falso Cogito”. A reflexão é “intuição cega” se não for mediada por aquilo que 

Dilthey chamava de “as expressões nas quais a vida se objetiva”. Com essas contestações e 

sugestões, Ricoeur traz para o âmbito da tradição reflexiva sua contribuição hermenêutica que 

fundamenta e constrói as mediações. Contrapondo-se à filosofia do imediato para a qual a 

intuição e a reflexão constituem um só, tal como postula o Cogito cartesiano, Ricoeur propugna a 

reflexão sobre os documentos, os monumentos e os textos, que são expressões da própria vida. O 

Cogito, argumenta Ricoeur, embora seja uma verdade que se põe a si mesma, “não pode ser 

seguido por nenhum outro, uma vez que o ego do ego Cogito não entra na posse de suas obras e, 

finalmente de seus atos”.  

 

Os atos e as obras são, segundo este filósofo, expressões do Cogito, pois atestam o conatus – 

desejo (segundo Espinosa) – para ser e para existir –, e só através da reflexão é possível deles se 

apropriar. Portanto, reflexão e mediação, juntas, constituem um mesmo ato. A imediaticidade 

com que a consciência se auto-apreende a si mesma abole a reflexão, condição que Ricoeur 

concebe como indispensável para a interpretação ou decifração. Negando-se este retorno pelos 

atos e pelas obras – “signos do ato de ser e de existir” –, são abolidos os meios pelos quais o ego 

os vê como expressões suas, o que o faz voltar-se para si próprio. Sem a distância favorecida por 

esse desvio, a consciência se auto-afirma, mas como consciência falsa, porque carece do eu que a 

pensa nessas expressões. “Marx, Nietzsche e Freud”, como alerta Ricoeur, nos ensinaram a 

desmascarar esta “falsa consciência”. E acrescenta: 

 

“Por conseguinte, devemos doravante acrescentar uma crítica da consciência falsa a toda 

redescoberta do sujeito do Cogito nos documentos de sua vida. Uma filosofia da reflexão 
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deve ser exatamente o contrário de uma filosofia da consciência. (...) não somente o ‘eu’ não 

pode apropriar-se senão nas expressões da vida que o objetivam, mas a exegese do texto da 

consciência choca-se com as primeiras ‘más interpretações’ da consciência falsa. Ora, como 

sabemos desde Schleiermacher, há hermenêutica lá onde houver, antes, má interpretação” . 

(RICOEUR, 1977, p. 19). 

 

Apesar das críticas que faz ao Cogito de Descartes e de mostrar a impossibilidade de ele 

constituir a fundamentação última de uma filosofia, o pensamento de Ricoeur não propugna a 

morte do sujeito, mas o arranca da espontaneidade com que aposta na sua auto-apreensão de 

forma imediata. Ao propor o desvio ou mediação – a reflexão sobre o signo, o símbolo e o texto –

, este filósofo promove uma relativização do Cogito, encaminhando-o para o plano da linguagem, 

que é intrinsecamente mediação. Pois ela constitui a condição que permite ao sujeito transitar de 

um ponto de partida para um ponto de chegada, ou, dito de outra forma, de um ponto de partida 

em direção a um resultado ou horizonte, deixando de ver-se a si mesmo como fundamento 

absoluto. Essa transitividade é inerente à linguagem, que, na condição de signo, se deixando fixar 

pela escrita ou qualquer outro procedimento de inscrição, reproduz o encadeamento ou os 

conjuntos estruturados nas “expressões nas quais a vida de se objetiva”. Fato este que reitera a 

idéia de Ricoeur de que “é antes de tudo – e sempre – na linguagem que vem exprimir-se toda 

compreensão ôntica ou ontológica”. Desta maneira, realiza uma reforma considerável na tradição 

reflexiva, o que ocorre não somente pela ampliação de seu postulado maior, o Cogito, que se 

endereça para o plano da linguagem, mas também porque a perspectiva hermenêutica, a que dá 

lugar a mediação pela linguagem, impõe a dimensão crítica, aludida neste trecho:  

 

“(...) ela [a reflexão] deve ser duplamente indireta: primeiramente porque a existência só se 

manifesta nos documentos da vida, mas também porque a consciência é, inicialmente, 

consciência falsa, e sempre é necessário elevar-se, através de uma crítica corretiva, da má 

compreensão à compreensão” (RICOEUR, 1997, p.19).  

 

Ricoeur dá um passo significativo ao nesta passagem, pois, procedendo assim, confere realidade 

à aspiração de Dilthey de que o problema da compreensão se torne um problema filosófico, com 

as raízes fincadas na própria vida, embora mantenha as ressalvas tanto às condições que Dilthey 

pressupõe necessárias para que ocorra tal fundamentação – a “raiz comum da dupla relação do 
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homem com a natureza e do homem com a história” – como ao caminho que ele propõe, que é 

reforçar o conhecimento histórico em face do conhecimento científico. 

 

A perspectiva de Ricoeur é mais arrojada, porque fundamental. A concepção que postula sobre a 

reflexão se fixa em um solo bem generoso porque capaz de lhe prover solidez e consistência. A tarefa 

que a si mesmo incumbe é “cavar sob o conhecimento científico, tomado em toda a sua 

generalidade, para atingir um vínculo do ser histórico com o conjunto do ser mais originário que 

a relação sujeito-objeto da teoria do conhecimento”. Em outras palavras: a discussão que propõe 

tem como propósito ultrapassar os limites da epistemologia, não se limitando tão-somente a 

reforçar a análise sobre o conhecimento histórico em detrimento do conhecimento físico, como 

sugere Dilthey. 

 

Propõe, portanto, que a ultrapassagem da dimensão epistemológica se dê pela compreensão de si, 

que implica a reflexão do esforço para ser e para existir nos objetos e obras que os expressam. 

Isso implica na condição de o Cogito deslizar – na imagem oferecida por Olivier Mongin, em seu 

trabalho Paul Ricoeur: as Fronteiras da Filosofia (MONGIN, 1994, p. 60)  – de dentro de si para 

fora dos objetos e das obras. Outra estratégia é submeter o Cogito ao conflito das interpelações, 

chamando atenção para aquele que surge dos incongruentes pontos de vista das hermenêuticas da 

arché e do télos, a primeira voltada para as origens, e a segunda, para os fins. A interpelação que, 

desta forma, é feita ao sujeito constitui uma estratégia para que este alcance uma melhor 

compreensão de si tal como emerge do conflito que se instaura entre o discurso freudiano sobre a 

psicanálise – discurso misto em virtude da natureza, ela mesma mista, de seu objeto, que se situa 

no ponto de flexão do desejo e da linguagem – e o da fenomenologia do espírito. Ricoeur formula 

em Reflexão Feita que entre essas duas hermenêuticas se estabelece uma oposição que se 

expressa entre um movimento regressivo, orientado para o infantil, o arcaico, e um movimento 

progressivo, orientado para uma finalidade de “completude significante”. Segue-se um trecho que 

ilustra esse ponto de vista: 

 

“Era a primeira vez que eu tomava por guia a Fenomenologia do Espírito de Hegel, na qual, 

em efeito, o espírito procede das posições de sentidos mais pobres em direção às mais ricas, 

e, nesse movimento ascendente, a verdade de cada posição ou figura só se tornando manifesta 

na figura seguinte. Um ‘conflito de interpretações’ toma forma assim sob os traços de uma 
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arqueologia da consciência oposta a uma teleologia do sentido, o direito de cada um sendo 

plenamente reconhecido e respeitado.”(HUSSERL, s/d, p.. 36). 

 

E o modo como Ricoeur arbitra esse conflito é assumindo a diversidade dos níveis da 

experiência, retratada na especificidade de cada interpretação, o que não torna o conflito 

incontornável. Ele o assume inteiro e internamente, o que lhe permite ampliar a visada 

hermenêutica, mesmo ao preço da renúncia à pretensão de um saber absoluto e à ilusão de um 

sujeito não-fragmentado. Danilo di Manno Almeidaa esse respeito faz o seguinte comentário: 

 

“A metodologia dialética ricoeuriana em busca de melhor compreensão do sujeito põe em 

evidência um conflito de interpretações. Conflito que resulta da incongruência de enfoque 

entre as teorias dos ‘mestres’ do estruturalismo, da teleologia hegeliana, da fenomenologia da 

religião. O que fazer com o conflito? Resignar-se diante da visão fragmentada e contraditória 

que essas teorias nos fornecem em relação ao sujeito? É preciso enfrentá-lo. Não seria 

conveniente tratá-lo de maneira ‘externa’, mas de dentro. Perdermos o sentido da 

contribuição das disciplinas envolvidas se não integramos todas elas na busca da 

compreensão de nós mesmos. Aqui entra um trabalho de arbitragem da filosofia. O que não 

deve ser entendido como trabalho arbitrário. Cabe à reflexão filosófica procurar o sentido do 

conflito, sendo ela mesma transformada nessa busca”. (ALMEIDA, 1998, p.83). 

 
Embora essas diferentes hermenêuticas “apontem na direção das raízes ontológicas da 

compreensão” (RICOEUR, 1977, p. 26), cada uma delas desenha uma ontologia particular que 

nasce das próprias exigências de uma aplicação hermenêutica em um campo próprio, embora 

todas tenham em comum o desvelamento do homem, do discurso humano e do seu mundo. A 

ontologia ricoeuriana, que se distingue da “via curta” heideggeriana, apresenta-se, portanto, com 

“os qualificativos de ‘militante’, ‘quebrada’, ‘dialética’, ‘pluralista’”, como afirma Olivier 

Mongin, no ensaio “Ontologia estilhaçada – negativo e afirmação originária”. No âmbito dessa 

problemática faz sentido que o texto seja eleito como a mediação por excelência para que a 

interpretação possa desvelar o ser e o mundo, embora não se possa perder de vista que, nele, a 

noção de “ser” coincida com a de “ser interpretado”. 

 

O texto: o paradigma hermenêutico de Ricoeur 
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A hermenêutica ricoeuriana adquire o estatuto de hermenêutica filosófica com a formulação da 

teoria do texto. Como já se disse, Ricoeur se engaja no processo no qual se empenharam 

Schleiermacher, Dilthey e Heidegger, que tem início quando a hermenêutica deixa de ser 

identificada como exegese de diferentes âmbitos ou regiões do conhecimento – da bíblia, do 

direito e da filologia – e passa a possuir, com Schleiermacher, uma visada mais ampla, voltada 

exclusivamente para o processo de interpretação. Com Dilthey ela assume preocupação 

metodológica ou epistemológica, sofrendo, com Heidegger, uma inversão, pois, de um só salto, 

se endereça para uma ontologia da compreensão. Ao recepcionar essas contribuições, como 

argumenta Ricoeur, Gadamer exprime a síntese dos dois movimentos : “das hermenêuticas 

regionais em direção à hermenêutica geral e da epistemologia das ciências do espírito à ontologia. 

Além disso, Gadamer assinala, em relação a Heidegger, o esboço do movimento de retorno da 

ontologia em direção aos problemas epistemológicos”(RICOEUR, 1997, p. 38). De acordo com 

Ricoeur, Gadamer reconhece que uma oposição atravessa o processo de constituição da 

hermenêutica, cujos pólos são o sentimento de pertença, que exprime a estrutura de antecipação 

da experiência humana desvelada por Heidegger – que a identifica nos últimos trabalhos de 

Husserl –, e o distanciamento alienante. Essa dialética da participação e do distanciamento é 

formulada por Gadamer através do conceito fusão de horizontes (horizont-versmelzung), que, de 

modo sucinto, passa a ser explicitado por Ricoeur:  

 

 “se a condição de finitude do conhecimento histórico exclui todo sobrevôo, toda 

síntese final à maneira hegeliana, essa finitude não é tal que se permaneça fechado em 

um ponto de vista. Onde houver situação, haverá horizonte susceptível de se estreitar 

ou de se ampliar. De acordo com Ricoeur, deve-se a Gadamer essa idéia muito 

fecunda segundo a qual a comunicação à distância entre duas consciências 

diferentemente situadas faz-se em favor da fusão de horizontes, vale dizer, do 

recobrimento de suas visadas sobre o longínquo e sobre o aberto. Mais uma vez, é 

pressuposto um fator de distanciamento entre o próximo, o longínquo e o aberto. Este 

conceito significa que não vivemos nem em horizontes fechados nem num horizonte 

único. Na medida mesma em que a fusão dos horizontes exclui a idéia de um saber 

total e único, esse conceito implica a tensão entre o próprio e o estranho, entre o 
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próximo e o longínquo, e, por conseguinte, fica excluído o jogo da diferença na 

colocação em comum.” (RICOEUR, 1997, p. 41).  

 

Ricoeur internaliza essa noção de Gadamer em sua hermenêutica, mas recusa a oposição que este 

reconhece incontornável na trajetória hermenêutica e que formula nos seguintes termos “ou 

praticamos a atitude metodológica, mas perdemos a densidade ontológica da realidade estudada, 

ou então praticamos a atitude de verdade e somos forçados a renunciar à objetividade das ciências 

humanas” (RICOEUR, 1997, p.4 ). Com a noção texto Ricoeur propõe a ultrapassagem dessa 

dicotomia, pela “escolha de uma problemática dominante e que me parece escapar, por natureza à 

alternativa entre distanciamento alienante e participação por pertença. Essa problemática 

dominante é a do texto”. (RICOEUR, 1997, p. 43). E o que Ricoeur chama problemática é o 

aspecto inerente ao texto, pois, embora definido como uma unidade superior à frase – a qual 

Ricoeur conceitua como sua principal instância –, ele não consiste tão-somente em uma sucessão 

linear dessa unidade. Essa aparente “incongruência” na noção de texto, em nome da exigência da 

coerência entre as frases, é o que torna essa noção problemática. Ela se trata, como reconhece 

Villaverde em Paul Ricoeur – a força compartida da razão, 

  

“(de um) processo cumulativo, holístico, com uma estrutura específica, diferente da que 

caracteriza a frase. Estamos em presença de uma elaboração subjetiva, de grau superior à 

frase, que gera um mundo que é necessário desvelar. Este desvelamento abre caminho à 

hermenêutica como disciplina encarregada de uma dupla tarefa: a dinâmica interna que rege a 

estruturação da obra e a projeção externa que dá lugar ao trabalho do texto. Compete à 

hermenêutica reconstruir essa dupla dinâmica”. (VILLAVERDE, 2003, p.98). 

 

 Antes de tudo, é preciso compreender o “mundo” do texto. Na perspectiva de Ricoeur, isso só se 

torna possível através de sua interpretação. Compreender o texto implica compreender a 

mediação pela escrita do discurso. A compreensão do texto não se dá por empatia, de forma 

abrupta ou imediata, somente com “aptidão para compreender e a predisposição para fazê-lo” 

(RICOEUR, 1997, p. 8). Ricouer explicita: 

 

“Tanto em minhas análises sobre o relato como nas análises sobre a metáfora, luto em duas 

frentes: por uma parte, recuso o irracionalismo da compreensão imediata, concebida como 
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um extensão no terreno dos textos da entropatia, mediante a qual um sujeito se introduz em 

uma consciência estranha na situação do cara a cara íntimo. Esta extensão indevida alimenta 

a ilusão romântica de um vínculo imediato de congenialidade, como se tratasse de um 

fenômeno de entropatia, mediante a qual um sujeito se introduz em uma consciência estranha 

na situação do cara-a-cara íntimo. Essa extensão indevida alimenta a ilusão romântica de um 

vínculo imediato de congenialidade entre as duas subjetividades presentes na obra, a do autor 

e a do leitor” (RICOEUR, 1977, p. 34). 

 

Por um lado, como visto, para alcançar a compreensão do mundo do texto não é suficiente a 

aptidão que cada um possui nem tão-somente a análise da linguagem do ponto de vista estrutural, 

ou seja, enquanto “sistemas de signos que compõem o referido texto”. Por esta última via apenas 

se reforçaria a crença em um “positivismo lingüístico”, e a compreensão imediata pela empatia, 

por sua vez, “assentaria a crença romântica de uma comunicação congenial direta entre autor e 

leitor”.  

 

Portanto, Ricoeur recusa o “irracionalismo da compreensão imediata”, que sugere uma “entropia 

mediante a qual um sujeito se introduz em uma consciência estranha na situação de um vis-a-vis”, 

de modo a se criar, de imediato, um vínculo entre duas identidades estranhas, quais sejam, o autor 

e o leitor. E igualmente recusa a possibilidade de aplicar-se ao texto somente “a análise estrutural 

dos sistemas de signos característicos da língua, e não do discurso”. Para ele, utilizar apenas este 

instrumental conceitual na análise do texto criaria a ilusão de que ele conforma uma 

“objetividade fechada em si mesma e independente da subjetividade do autor e do leitor”. 

(RICOEUR, 1986, p. 34). Entretanto, se recusa uma e outra isoladamente, concebe cada uma 

delas como um momento da compreensão. Esta conjunção amplia a visada da hermenêutica de 

Ricoeur na perspectiva que passa a apresentar: 

 

“A essas duas atividades unilaterais, oponho a dialética da compreensão e da explicação. 

Entendo por compreensão a capacidade de continuar um mesmo trabalho de estruturação do 

texto, e por explicação a operação de segundo grau incorporada nessa compreensão e que 

consiste na atualização dos códigos subjacentes nesse trabalho de estruturação que o leitor 

acompanha. Este combate em duas frentes contra uma redução da compreensão à entropatia e 

uma redução da compreensão a uma análise combinatória abstrata me levam a definir a 
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interpretação mediante esta mesma dialética da compreensão e da explicação no plano do 

sentido imanente ao texto. Esta maneira específica de responder à primeira tarefa da 

hermenêutica tem a grande vantagem, a meu juízo, de preservar o diálogo entre a filosofia e 

as ciências humanas, diálogo que corta os dois modos estreitos da compreensão e da 

explicação que rechaço. 

 

Faz-se necessário explicitar algumas noções que antecedem e, ao mesmo tempo, se fazem 

presentes na teoria ricoeuriana do texto. Uma delas é a concepção de Émile Benveniste sobre a 

frase como unidade básica do discurso. Segundo essa concepção, as principais características do 

discurso são sua condição conjuntural e o fato de ser auto-referencial, porque sempre se refere ao 

mundo e se dirige a um outro. O discurso, para Ricoeur, é “um acontecimento da linguagem”, 

que se realiza no tempo. O discurso falado é um acontecimento fugidio, como bem ilustra a 

experiência temporal da distentio animi formulada por Santo Agostinho, que demonstra que esse 

acontecer vai desaparecendo à medida que se fala. “Deixa de ser no ato de ser. A sua realização 

só é possível no presente, mas o presente deixa de ser no próprio momento de sua manifestação”, 

comenta Villaverde, em Paul Ricoeur – a força da razão compartida. Este autor também ilumina 

um aspecto importante do uso do termo discurso por Ricoeur, ao dar ênfase ao caráter vivo do 

discurso em contraponto à situação parasitária, que a estrutura da língua:  

 

 “A presença do termo ‘discurso’ na definição do texto não é irrelevante. Em detrimento de 

uma abordagem da linguagem que privilegia a língua – entendida como o código a partir do 

qual se organiza a fala –, Ricoeur adota o tratamento da linguagem como discurso, 

enfatizando seu caráter vivo, em que sempre ‘alguém diz algo sobre alguma coisa a alguém”. 

Há que elucidar esse processo em sua totalidade, entender como funcionam seus elementos e 

suas relações em diferentes contextos, no mundo, na vida” (VILLAVERDE, 2003, p. 19). 

 

Além de se realizar no presente, o discurso remete-se a um interlocutor. Este é outro traço do 

discurso como acontecimento. Outro é a troca de mensagens a que dá lugar, porque existe mútua 

dependência entre a intenção da pessoa que fala e aquilo que a fala significa. “Compreender 

aquilo que o falante quer dizer é também compreender o que quer dizer o seu discurso”. Por 

conseguinte, por possuir o mundo como referência e possibilitar a troca de mensagens, o discurso 
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pode ser definido através da seguinte fórmula: “alguém diz alguma coisa a algum outro sobre 

alguma coisa”.  

 

No entanto, ao se tornar escrito, ele perde a fragilidade inerente ao evento, ao acontecer, e ganha 

fixidez. Quando deixa de existir, extingue-se também a simultaneidade entre o acontecimento e a 

fala, que, presente no discurso oral, o torna algo vivo. É interessante notar que a dicotomia entre 

algo vivo e algo fixo ou sedimentado já está presente no pensamento de Platão, precisamente no 

diálogo intitulado Fedro, que explicita as objeções que este filósofo faz à escrita, a partir da 

correspondência que estabelece entre ela e a fala, dando prioridade à última, por ser algo vivo ou 

o original daquilo que a escrita é cópia ou imagem. Objeções semelhantes este filósofo apresenta 

na Sétima Carta. Esses pontos de vista guardam certa semelhança com aquele expresso por 

Ricoeur, em Do Texto à Ação, em que o texto é o correlato do dizer, pois “o que nós escrevemos, 

o que nós inscrevemos, é o noema do dizer. É o significado do acontecimento enquanto palavra, e 

não do acontecimento enquanto acontecimento”. (RICOEUR, 2002, p. 185). 

 

Com sua inscrição pela escrita, o discurso, se por um lado perde a efemeridade, condição inerente 

ao acontecer da linguagem, por outro, ganha autonomia, porque não só se liberta da condição de 

acontecimento, como também se distancia do autor e do leitor. O que os interlocutores partilham 

na oralidade – que, afirma Villaverde, é mais que um mundo, uma situação – não tem mais lugar 

no texto escrito. As indicações ostensivas deixam de existir. Em contrapartida, o texto dirige-se 

ao mundo, ou, em outras palavras, é lançado para quem quiser lê-lo (o que Platão concebia como 

um aspecto negativo, pois, por “não poder escolher seus destinatários”, ele pode “cair em mãos 

erradas”, “espalhar-se por toda parte” e ser “incapaz de defender-se”). Diferentemente do 

discurso oral, cujos interlocutores são definidos e o mundo, de certa forma, circunscrito, o 

discurso escrito é destinado a um público amplo e a mundos possíveis. Dirige-se a um auditório 

universal que ele mesmo cria. Esse caráter de abertura do discurso escrito constitui um dos seus 

traços fundamentais. 

 

Sua compreensão, conseqüentemente, adquire outro estatuto: deixa de ser fruto de uma relação de 

empatia, uma vez que cada um desses protagonistas – tanto o autor como o leitor – coloca-se em 

uma de suas extremidades. O autor não mais possui qualquer autoridade sobre o sentido do texto, 
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cuja inscrição é concomitante ao ato de escrever. Os sentidos desvelados no texto pelo leitor 

podem não ser exatamente aqueles que o autor nele inscreveu, por isso o texto é um “estar-

lançado” para ser interpretado por quem assim o desejar. A independência da tutela da intenção 

mental que o produziu é, portanto, condição sine qua non da interpretação, pois essa autonomia 

consiste na libertação da referência ostensiva cuja contrapartida, como já se disse, é sua abertura 

para o mundo. Este, como explica Ricoeur: 

 

 “[o mundo] é conjunto das referências abertas pelo texto. Assim, falamos do mundo da 

Grécia não para designar quais eram as situações para aqueles que as viviam, mas também 

para designar as referências não-situacionais que sobrevivem à desaparição dessas situações e 

que, no sucessivo, se oferecem como modos possíveis de ser, como dimensões simbólicas do 

ser-no-mundo” (RICOEUR, 2002, p. 174).  

 

Esta possibilidade faz com que o texto revele um caráter fundamental da própria historicidade da 

experiência humana, a saber, que ela é “uma comunicação na e pela distância” (RICOEUR, 1997, 

p. 44). Isso porque o ato de interpretar exige que o leitor supere uma significativa distância: desde 

seu mundo sócio-histórico e cultural até o “mundo” do texto, que igualmente se constitui por 

todas essas dimensões, mas com conteúdos e significados distintos. O leitor realiza a leitura a 

partir de seus conceitos prévios – os horizontes que conformam sua situação – e, durante o 

processo de ler, entra em relação – e se comunica numa tentativa de compreender – com os 

horizontes do mundo que diante do texto se levanta. Dando lugar ao que Gadamer chama de 

“fusão dos horizontes”, como já se referiu. 

 

Por possuir essas condições, Ricoeur toma o texto como problemática dominante de sua 

hermenêutica. No ensaio, “A função hermenêutica do distanciamento”, este filósofo assegura que 

a interpretação do texto realiza a conexão dos dois pólos descritos por Gadamer como 

antinômicos, a saber, a oposição entre distanciamento alienante e pertença, porque, como afirma, 

“ou praticamos a atitude metodológica, mas perdemos a densidade ontológica da realidade 

estudada, ou então praticamos a atitude de verdade, e somos forçados a renunciar a objetividade 

das ciências humana”. O texto é “corretivo da pertença”, uma vez que sua vinculação com a 

tradição histórica e cultural o faz oscilar “entre o alheamento e a proximidade”.  
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Ao mesmo tempo torna possível a ampliação da compreensão,, o que sugere um rompimento com 

os  sentidos sedimentados já conferidos até então ao vivido. Trata-se de um processo de 

compreensão, de uma interpretação de si mesmo, de um reconhecer-se a si mesmo, tomando 

posição diante das possibilidades abertas pelo texto. “Compreender-se”, portanto, como postula 

Ricoeur, “é compreender-se perante o texto e receber dele as condições de um si-mesmo diferente 

do eu mesmo que acorre à leitura”.  

 

Villaverde, em Paul Ricoeur – a força da razão compartida, lança luz sobre um aspecto 

importante do mundo do texto, na medida em que alcança sua densidade e sua singularidade sem 

os quais o “mundo do texto” não poderia ser “nem comunicável nem apreensível”. Tal intuição 

assim se explicita: 

 

“Com efeito, o texto gera um mundo aberto, um mundo peculiar, que entra em conflito com o 

mundo real, a fim de o redescobrir: refá-lo, confirmá-lo ou negá-lo. Por que motivo? Muito 

simplesmente porque o mundo real, como um conjunto de fenômenos, não pode ser 

comunicável nem apreensível enquanto tal, mas tem de ser constituído lingüisticamente para 

existir. A arte tropeça continuamente com este conflito. O pintor que pretende retratar a 

realidade, refá-la, altera-lhe as dimensões, as formas, as cores e sombras, aplica determinadas 

técnicas para suscitar a sensação de profundidade. O escritor – incluindo o escritor de 

filosofia – vale-se de jogos de palavras, de associações simbólicas, de descrições com 

adjetivos, hipérboles, metáforas. Tudo isso para conseguir descrever um mundo, para o 

enxertar noutro meio de existência definitiva e aparentemente imóvel: o texto. O texto é, pois, 

uma elaboração subjetiva que engendra um mundo que é necessário desvelar. Este 

desvelamento dá acesso à hermenêutica, como disciplina encarregada de uma dupla tarefa: 

‘Por um lado, a dinâmica interna que preside à estruturação da obra, por outro lado, o poder 

que a obra tem de se projetar para fora de si mesma, e engendrar um mundo que seria 

verdadeira a coisa do texto. Dinâmica interna e projeção externa constituem isso a que chamo 

o trabalho do texto. A tarefa da hermenêutica é reconstituir esse duplo trabalho do texto’” 

(VILLAVERDE, 2003, p., 80). 

 

A hermenêutica tem como tarefa elucidar e explicitar os mundos possíveis, ou, dito de outro 

modo, explicitar os possíveis contidos no mundo que o texto desvela, que é, portanto, a 

proposição de um modo de ser no mundo. O ato de interpretar extrapola, portanto, os critérios da 
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epistemologia que fundamentam o conhecimento, na medida em que revela sua dimensão mais 

íntima ou sua própria razão de ser – a dimensão práxica na qual se dá a interação entre os planos 

ôntico e ontológico. Outro aspecto importante é que a função da hermenêutica é dupla: primeiro, 

porque reconstrói a dinâmica interna do texto, tarefa esta que a explicação estrutural dá conta; e, 

segundo, porque, caso se pretenda dar um passo adiante, ou seja, caso se pretenda tomar para si o 

mundo do texto com vistas a complementar o seu sentido através do ato da leitura, torna-se 

necessário retirá-lo da suspensão na qual se encontra.  

 

O mundo do texto e o mundo da ação 

Assim como a noção de texto é paradigma para a ação humana, esta constitui uma referência para 

todo tipo de texto. Como se tentará mostrar, os critérios da textualidade podem ser aplicados à 

ação, uma vez que: a) do mesmo modo que o texto, a ação se exterioriza; b) como o texto, ao se 

emancipar de seu autor, ao tornar-se fato ou acontecimento, ela ganha autonomia semelhante 

àquela que ganha o sentido de um texto; c) como texto, igualmente deixa traços e marcas, o que a 

torna suscetível de ser documentada; d) ainda como texto, transcende “sua situação inicial, 

tornando-se apta a ser retomada ou inserida em outros contextos”; e) e, por último, como um 

texto, “é uma ‘obra aberta’ a um número ilimitado de leitores”, portanto, suscetível a novas 

interpretações e a ganhar novos sentidos, quando não os circunscrevem à situação inicial de seu 

aparecimento. 

 

Joaquim de Souza Teixeira (2004), no que concerne à exteriorização da ação, comenta que alguns 

de seus traços internos a aproximam da estrutura do ato de linguagem que, “ao transformar o 

fazer numa espécie de enunciação”, permite sua fixação pela escrita, e que ambos conteúdos 

significantes, tanto da ação como do texto, por se destacarem do evento passageiro – ação e 

discurso – podem ser objetivados pela “fixação levada a cabo pela escrita”. Acrescenta este autor 

em Alteridade e Ipseidade – uma leitura da obra de Paul Ricoeur: 

 

“Em primeiro lugar, uma ação tem a estrutura de um ato locutório, pois tem um conteúdo 

proposicional (por isso, pode ser identificada e reidentificada como sendo ‘a mesma’). Coisa 

que a análise dos verbos e dos predicados de ação ajuda a confirmar (...); por outros termos, é 

a estrutura noemática da ação que permite fixar-se e separar-se da situação ocorrencial da 
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interação (...), tornando-se assim um objeto a interpretar”. (TEIXEIRA, 2004, Vol. I, p. 

45) . 

Com o propósito de ampliar a compreensão a esse respeito, se traz para este contexto certo 

questionamento sobre a possibilidade de fixação da ação formulada por Ricoeur quando afirma, 

em Do Texto à Ação, que ela “pode converter-se em objeto de ciência sem perder seu caráter de 

significação a favor de uma espécie de objetivação semelhante à fixação pela escrita”. Os “traços 

internos” da ação, segundo este filósofo guardariam correspondência com a estrutura de um ato 

de linguagem e a converteriam em um tipo de enunciação. Embora relute em aceitar que a ação 

escrita “continuaria a ser ação”, Villaverde conclui que uma correspondência entre o ato de dizer 

e o fazer pode significar duas coisas: 

“ou a ação é escrita e, portanto, persiste sem necessidade de recorrer à qualquer explicação ou 

justificação suplementar, ou é um ato de linguagem, que persiste no e pelo efeito que produz, 

como tinha sido destacado por Austin e Searle” (VILLAVERDE, 2003, p. 123). 

Outro aspecto que aproxima a ação do texto é que “a autonomização da ação prefigura sua 

‘dimensão social’”, não só porque conta com a intervenção de vários agentes, “mas, sobretudo. 

porque os nossos atos nos escapam e podem ter efeitos diversos dos inicialmente intentados” – 

daí a dificuldade, segundo Joaquim de Souza Teixeira, da “adscrição” de uma ação complexa a 

um agente (condição esta semelhante à distância existente entre a intenção inicial de um locutor e 

significação verbal do texto). E acrescenta: “assim como há uma ‘coisa natural’ que permite ao 

discurso evanescente fixar-se como escrita, assim também há um ‘curso de acontecimentos’ em 

que as ações deixam a sua marca” (TEIXEIRA, 2004, Vol. I, p. 14). Como fenômeno social,a 

ação, possui autonomia em relação ao autor, o que demonstra a correspondência entre sua 

estrutura e a do discurso escrito. Pois, como este, depois de realizada, suas conseqüências vão 

além das intenções do agente. Comenta Villaverde: 

“Uma vez realizada a ação, seus efeitos escapam à previsão que deles tinha feito o agente, de 

forma semelhante à interpretação do leitor, que não se adapta à intenção inicial de seu autor. 

Assim podemos encontrar entre o agente e sua ação a mesma distância que encontramos entre 

a intenção do autor e a significação do texto. A segunda condição geral é que os atos estejam 

sob o controle do agente. E a terceira é que o agente pode vir a ser responsável por suas 

conseqüências”. (VILLAVERDE, 2003, p. 123). 
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No que concerne à pertinência e importância, a ação significativa – à qual, de acordo com 

Joaquim de Souza Teixeira, Ricoeur se refere quando estabelece uma correspondência com o 

texto – transcende a pertinência da situação em que surgiu, característica esta muito próxima 

daquela que surge com a ruptura que o texto promove com os vínculos do discurso e, 

conseqüentemente, com a referência ostensiva. “Por causa da emancipação ou libertação do 

contexto situacional, o discurso revela referências não-ostensivas, mostra um ‘mundo’; 

igualmente, uma ação ‘importante’ excede as condições sociais em que surgiu. Ela as ultrapassa 

ou delas se desligam. Suas significações como as do texto podem ser “reatualizadas em situações 

diferentes daquelas em que surgiu”. Em outras palavras, sua reinterpretação pode ter lugar em 

novos contextos ou circunstâncias sócio-político e culturais diferentes. 

 

Por último, por se dirigir a uma série indefinida de possíveis intérpretes – como faz o texto ao se 

dirigir a todos que sabem ler –, a ação é uma “obra aberta”, podendo igualmente manter-se “em 

suspenso” sua significação, na medida em que ficam à espera de interpretações que lhe confira 

nova significação. Declara Ricoeur: 

 

“(...) Semelhante a um texto, a ação humana é uma obra aberta cujo significado está em 

suspenso. Pelo fato de abrir novas referências e receber delas uma nova pertinência, os atos 

humanos estão também à espera de novas interpretações que decidam seu significado. Deste 

modo, todos os acontecimentos e fatos significativos estão abertos a esse tipo de 

interpretação prática através da práxis atual Ademais, a ação humana está aberta a qualquer 

um que saiba ler. Disto resulta que, se o significado de um acontecimento é o sentido de sujas 

próximas interpretações, a interpretação pelos contemporâneos não tem privilégio especial 

neste processo” (RICOEUR, 2002, p. 182). 

 

Conclui-se esse breve percurso que trata da homologia entre ação e escrita com a constatação da 

importância conferida à função do intérprete da ação. À semelhança do leitor, o papel do 

intérprete não se limita “a reconhecer os fatos sem intervir, mas, principalmente, quando os 

conclui, porque, nesta condição,“concretizará seu sentido numa significação atual”. Essa 

possibilidade contemplada por Ricoeur de aproximar o texto da ação promove um 

enriquecimento do círculo hermenêutico, o que aparecerá quando se abordar, no próximo 
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capítulo, sua teoria sobre a narrativa da ficção. E o corolário dessa aproximação é sua concepção 

sobre a tarefa da hermenêutica, tal como a define: 

 

“A tarefa da hermenêutica é reconstruir o conjunto das operações, por meio das quais uma 

obra se eleva sobre o fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada por um autor a 

um leitor que a recebe e assim modifica seu agir. Uma hermenêutica tem a preocupação de 

reconstruir o arco inteiro das operações pelas quais a experiência prática assume obras, 

autores e leitores (...). O objetivo é assim o processo concreto pelo qual a configuração 

textual (Mimese II) opera a mediação entre a prefiguração do campo prático (Mimese I) e a 

sua refiguração (Mimese III) pela recepção” (RICOEUR, 1985, p. 65). 

 

O ato de configuração ou mimese II, se concebida como mímese praxeôs – expressão que não 

satura, como afirma Ricoeur, a equação mimese e muthos –, é ao mesmo tempo ruptura e ligação. 

Ruptura, porque abre o espaço de ficção, e elo porque a presença do genitivo praxeôs associado 

ao termo mimese – mimese praxeôs – associa e submete a primeira aos dois regimes da ação, ao 

ético e ao poético.  

 


