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A observação imediata de si está longe 
de ser suficiente para aprender a se 
conhecer: precisamos de história, pois o 
passado continua a correr em nós em 
cem ondas; nós próprios nada somos 
senão aquilo que sentimos dessa 
correnteza a cada instante. (...) é preciso 
viajar.
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PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Tempo. Identidade Narrativa. 
Imaginação. Consciência. História. Texto. Leitura. Experiência.

Le propos du présent trava.il est de reconstruire un concept d'expérience 
comme tension entre conscience et histoire selon Paul Ricoeur. II s'agit, 
d'abord, de saisir un lieu epistemologique dans lequel on puisse parler de 
subjectivité et monde: ce lieu est le langage; en suite, saisir encore - dans 
une "approche" ontologique - le rang temporel d'histoire et conscience, en 
passant pour le travail de Idmagination. Le troisième moment - ce d'une 
herméneutique - cherchera considerer la tension elle-même entre conscience 
et histoire.

MOTS-CLÉ: Langage. Temps. Identité Narrative. Imagination. 
Conscience. Histoire. Texte. Lecture. Expérience.

O objetivo deste trabalho é reconstruir um conceito de experiência, a 
partir do pensamento de Paul Ricoeur, como uma tensão entre 
consciência e história. Trata-se, primeiro, de recuperar um lugar 
epistemológico no qual se possa falar de subjetividade e mundo: este 
lugar é a linguagem; em seguida, determinar - numa "aproximação" 
ontológica - o alcance temporal de história e consciência, passando 
pelo trabalho da imaginação. O terceiro momento - o de uma 
hermenêutica - procurará considerar a tensão mesma entre 
consciência e história.

trava.il
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Paul Ricoeur costuma dizer que o que menos interessa à 

compreensão de sua filosofia é a história de sua vida. Que tenha nascido 

aos 27 de fevereiro de 1913, em Valença, França, que bem cedo tenha 

ficado órfão de pai e mãe (ela morreu seis meses depois de seu nascimento 

e ele, professor de inglês, foi morto na Primeira Guerra Mundial, em 

1915), isso filosoficamente nada acrescenta à sua obra. Talvez ele não 

esteja errado; mas não é interessante saber que o vigoroso menino do 

começo do século, que não gostava de levar para casa desaforo é o mesmo 

filósofo que, nos anos sessenta, enfrentou com vigor a crise da filosofia e 

do sujeito, traçando corajosamente os limites do estruturalismo e ousando 

fazer filosofia com Freud e contra Freud, com Hegel e contra Hegel, como 

um pequeno Davi em face de Golias? Mas talvez o fato mais marcante da 

vida do filósofo tenha sido mesmo a sorte de ter como primeiro professor 

de filosofia um certo Roland Dalbiez (primeira pessoa a escrever sobre 

Psicanálise na França), enérgico inimigo de todo idealismo compreendido 

como aquela forma de pensar que, de tanto se dobrar apenas sobre o 

próprio sujeito, termina por esquecer do mundo e de seus problemas. É 

que Ricoeur, não sem exagero considerado um filósofo do sujeito, nunca 

aceitou essa versão idealista da subjetividade, que para ele só pode ser 

compreendida se referida ao universo simbólico e cultural no qual ela 

adquire sua identidade própria.

Acompanhando durante toda a sua vida essa dupla visada do 

objeto da filosofia (o sujeito e o mundo, a consciência e a história, a 

liberdade e seu outro), Ricoeur se formou de tal modo que nele pudesse 

convergir três distintas tradições: a da filosofia reflexiva, a da 

fenomenologia husserliana e a da filosofia da interpretação ou 

hermenêutica. Seus primeiros trabalhos procuraram oferecer uma feição 

enriquecida da tradição reflexiva: escreveu sobre Lachelier e Lagneau, mas 

também sobre Karl Jaspers e Gabriel Mareei. Mas foi em Le volontaire et

e a
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íinvolontaire - livro concebido durante os anos de cativeiro alemão, onde 

esteve detido por ocasião da Segunda Guerra Mundial - que ele tentou 

pela primeira vez articular o método reflexivo com a fenomenologia 

transcendental. O voluntário e o involuntário constitui o primeiro volume, 

publicado em 1950, da trilogia intitulada Filosofia da vontade, cujo principal 

interesse é o de cruzar dois projetos bem precisos: o primeiro é tomar a 

medida da passividade que desmente a pretensão do Cogito de origem 

cartesiana de pôr-se a si mesmo soberanamente; o segundo é o de levar 

tão longe quanto possível a descrição pura - ao modo da intuição eidética 

de Husserl - das estruturas do querer: projeto, imputação, motivação, 

desejo, esforço, emoção, hábito, etc.

O projeto de desmascaramento das pretensões do sujeito auto- 

suficiente se completa no segundo volume da Filosofia da vontade, Finitude 

et culpabilité, cuja parte inicial, L'homme faillible, aciona uma cerrada 

meditação sobre a desproporção originária entre si e si mesmo. A tese aqui 

é a de que a fragilidade ontológica oriunda dessa desproporção, ilustrada 

passo a passo na ordem do Pensar, do Agir e do Sentir, não é em si má. "A 

finitude não é o mal". A segunda parte, La symbolique du mal, empenha-se 

em mostrar que a condição má da vontade é de ordem contingente e 

histórica com relação à constituição essencial da vontade. É aqui que, pela 

primeira vez, Ricoeur alcança a terceira tradição a que se sente ligado, a 

tradição hermenêutica, pois a contingência do mal é estudada a partir de 

análises dos símbolos e mitos do mal que estruturam a memória do 

homem ocidental, judeu e grega. Essa segunda parte da Filosofia da vontade 

foi lançada em 1960.

Em 1955, porém, Ricoeur publicou outro livro, um volume de 

ensaios, que viria a ter em seguida várias edições: Histoire et verité. Nesses 

ensaios o filósofo procura determinar a relação entre a unidade da 

verdade com a multiplicidade dos eventos históricos, bem como pensar a 

especificidade da dimensão política na história face a outras esferas da 

vida humana, como a económica, a cultural, etc. Fato marcante deste livro 

é certo uso do pensamento no deslinde de questões do mundo da vida, 

não afetas diretamente à problemática filosófica mas que de pouco em
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pouco acede ao campo da filosofia pela força mesma da meditação posta 

em prática. Que se recorde a respeito o ensaio sobre a sexualidade 

acrescido na terceira edição. Se o erotismo não chegou a ser um tema 

alheio à reflexão filosófica, o mesmo não se pode dizer do tema da 

sexualidade. Ricoeur começa por reconhecer este fato

com o

começa por reconhecer este tato e segue 

acompanhando o fenômeno do sexo na vida dos seres humanos, desde 

sua feição mais sensível, no nível da delícia e maravilha que é o de seu uso 

(ou usufruto) até chegar a uma sua compreensão mais inteligível como 

"enigma", passando pela linha intermediária em que ele é também 

errância e mesmo "aberrância". É o nível do enigma que faz o convite ao 

pensar e é instigada por este convite que toma forma a reflexão 

propriamente filosófica.

Os anos sessenta, como sabemos, foram os anos áureos do 

estruturalismo, movimento cultural e de pensamento que consistia, 

basicamente, em considerar nos objetos de seus estudos não a relação 

deles com o sujeito cognoscente mas suas articulações internas, dentro da 

economia de sua própria organização, a partir do que conhecê-los seria 

reconhecer as relações entre as partes e o todo num sistema. Quem 

conhece o pensamento kantiano pode perceber nessa definição certas 

afinidades com a filosofia transcendental. Pois bem, foi Ricoeur mesmo 

quem definiu, inclusive com o assentimento de Lévi-Strauss, o 

estruturalismo como "kantismo", muito embora "sem sujeito 

transcendental". O clima, nesta época, era de quase total desprezo pela 

questão da subjetividade e pela história. Ricoeur, sempre fiel à tradição 

reflexiva da filosofia e em cuja juventude fora uma defensor inteligente do 

socialismo, não podia deixar barato esta invectiva estruturalista, e mesmo 

contra todos os ventos da época, pôs-se em defesa dessas duas figuras 

desacreditadas, o sujeito e a história. Mas, sua arma de batalha não foi a 

apologia apressada de quem, em desacordo com os novos tempos, torna- 

se reacionário e nostálgico. Pelo contrário, assimilou de uma forma 

espantosa as conquistas teóricas e metodológicas do estruturalismo na 

linguística como na antropologia, na crítica literária como na psicanálise, e 

refez a partir dessas conquistas os caminhos do pensamento, sempre
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Quando, pois, em 1965, o ensaio fora lançado, Lacan nada viu de si 

ali refletido e, ainda mais ferido, incitou aos discípulos que escrevessem 

sobre o livro, dizendo de uma vez por todas quem era aquele impostor, 

larápio de idéias. Escreveu-se mesmo dizendo que as principais idéias 

daquele livro tinham sido formuladas antes por Lacan. Na verdade, 

nenhum desses resenhistas compreendeu o livro, que não era e nunca quis 

ser um estudo de psicanálise - apesar de todo o aparato técnico no 

tratamento dos textos de Freud, lidos com todo o cuidado com que merece 

ser lido um filósofo - mas um livro de filosofia, que tecia uma dialética 

portentosa e bem equilibrada entre a arqueologia freudiana sob o conceito 

de "inconsciente" e a teleologia hegeliana sob o conceito de "espírito" ou 

de "consciência como tarefa". Tentando construir uma filosofia da cultura

mediado pela tradição do rigor e da racionalidade do pensamento 

ocidental, até reencontrar, totalmente transfiguradas, as figuras de uma 

nova subjetividade e um jeito novo de conceber a história. Os livros O 

conflito das interpretações e Da interpretação são testemunhos dessa aventura 

intelectual.

Quando o livro Da interpretação (Ensaio sobre Freud) estava sendo 

composto, Jacques Lacan, o mestre psicanalista de toda uma geração, ficou 

sabendo "apenas" que Ricoeur, então já reconhecido filósofo, professor da 

Sorbonne, pensava em escrever algo sobre Freud. Na ânsia de ver suas 

descobertas teóricas formuladas filosoficamente, convidou Ricoeur a 

participar de seus seminários. Meio constrangido pela forma como 

recebera o convite - quem conheceu Lacan sabe que era um homem 

imponente, ao passo que Ricoeur sempre fora de temperamento senão 

tímido pelo menos comedido - aceitou-o porque um de seus filhos que 

estudava medicina também queria ir. Porém, enquanto o filho 

permaneceu entusiasmado, Ricoeur não assimilara nada daquele "mestre 

do suspense", algo hermético, que era Lacan. Conta-se mesmo que, depois 

de tê-lo visto no seminário, Lacan telefonou para ele querendo saber de 

sua impressão. Embora comedido, Ricoeur nunca deixou de ser sincero, e 

respondeu: "Não entendi nada". Lacan, ferido em seu orgulho, desligou 

imediatamente o telefone.
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ou, como se queira, uma antropologia filosófica, a intenção máxima de 

Ricoeur, que nunca havia passado pela cabeça de Lacan, era pensar o 

mundo simbólico do homem na dupla via da regressão (ou a arqueologia 

do inconsciente) e da progressão (ou a teleologia do espírito), no sentido 

de elaborar um aparato reflexivo de acolhida de duas formas de existência 

próprias do homem, que se tornariam estéreis ou miserabilistas se 

tomadas isoladamente.

Os estudos reunidos em O conflito das interpretações (Ensaios de 

Hermenêutica), escritos ao longo de dez anos e publicados 

definitivamente em 1969, cobrem o espaço de uma discussão aberta no 

final do livro de 1960, La symbolique du mal. Lá podíamos ler: "O símbolo 

dá o que pensar". Havia já aí um conflito de interpretação entre o símbolo, 

constituído de imagem e sentidos, e o conceito, elemento próprio do 

pensamento. O conflito, ainda na esteira do símbolo (e já assinalado no 

ensaio sobre Freud), era também entre uma hermenêutica redutora, que 

tenta abrir a dimensão simbólica até encontrar nela o desejo reprimido 

como seu núcleo, e uma hermenêutica ampliadora, que recolhe o excesso 

de sentido e tenta entendê-lo como uma abertura para uma dimensão 

além do humano, o sagrado propriamente. A partir de um conjunto 

específico de símbolos, a simbólica do mal, Ricoeur tentará fazer as 

mediações entre essas duas hermenêuticas, sem fugir do fio condutor da 

racionalidade própria da tradição intelectual do Ocidente, sempre. Porém, 

no momento de construir as passagens da teoria à praxis, Ricoeur, 

conduzindo seu pensamento para uma ética concreta, transforma de um 

modo sensível a própria concepção de racionalidade tradicional. Para ele é 

preciso não renunciar a razão, mas de um modo tão urgente quanto é 

necessário redimensionar o que entendemos por ela.

Esse livro é a última obra lançada por Ricoeur na França antes de 

sua ida aos Estados Unidos. E uma obra inesgotável e, em muitos 

aspectos, também axial, já que recolhe tudo quanto seu pensamento 

elaborou antes e aponta para muitas coisas que elaboraria depois. As 

circunstâncias de seu lançamento foram mesmo de despedida. Ricoeur 

havia sido indicado para substituir Jean Hyppolite numa cadeira do
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elaborar uma ontologia do ato e da potência a partir da plurivocidade do 

ser, a tese central de A metáfora viva é a de que a metáfora não é um 

simples fenômeno de transposição de sentido de uma palavra a outra 

palavra, mas uma produção de sentidos novos no enunciado, na frase. É 

um poema em miniatura. Como tal, ela possui uma estrutura interna, 

propriamente linguística, pela qual dá forma a um ou vários sentidos; 

mas, ao mesmo tempo, ela é também um acontecimento da linguagem, 

uma maneira de a linguagem se realizar em sua inteireza e, como a 

realização da linguagem é seu poder de manifestar um mundo, ela possui 

ainda um nível ontológico, o da "referência metafórica". É o poder de 

todo poema de referir-se ao mundo de um modo criativo, não decalcando 

as circunstâncias cósmicas anteriores à sua composição mas articulando 

novos jeitos de pensarmos o universo, de um modo que possamos 

reconsiderar o mundo como um lugar habitável.

Tempo e narrativa é sem dúvida a obra prima de Paul Ricoeur, como 

Ser e tempo fora a obra prima de Heidegger. Aliás, as afinidades entre esses 

dois livros são muitas. Em várias ocasiões, mesmo antes de vir à lume os 

três volumes de Temps et récit, Ricoeur assinalava sua dívida para com 

Heidegger e dizia como a sua reflexão não está em caminho diferente das 

sendas do filósofo da floresta negra. Apenas ele o segue de um modo 

"mais laborioso", como costuma dizer. É a via indireta de uma ontologia 

da atestação... Em Ser e tempo a questão do ser era abordada a partir da 

analítica do cuidado, ou seja, da analítica do modo de ser daquele ente

College de France, e perdeu a vaga para o já então aclamado Michel 

Foucault. Esse porém é um daqueles casos de que se pode dizer, sem 

medo da frase feita, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Pois foi para 

Ricoeur um tempo seminal e mesmo áureo os anos de refúgio nos Estados 

Unidos. Lá entrou em contato com uma outra tradição do pensamento 

ocidental, a filosofia analítica e, empreendendo um novo diálogo entre 

essa tradição e a fenomenologia, inovou uma vez mais e com maior afinco 

o debate filosófico contemporâneo. Foi lá que concebeu o projeto gêmeo 

dos livros A metáfora viva e Tempo e narrativa.

Com o fim de esclarecer os limites entre filosofia e literatura e
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cuja primeira determinação era a de se pôr a questão do sentido do ser, o 

Dasein, o ser-aí. O cuidado, a cura ou a preocupação do Dasein dava-se sob 

a égide do tempo. A temporalidade era o modo como o Dasein habitava o 

mundo. Ela oferecia o fio condutor da pergunta pelo sentido do ser. Mas 

como determinar a essência mesma do tempo? Nenhuma fenomenologia 

respondeu a essa pergunta sem cair em aporias. Ricoeur, com os recursos 

da hermenêutica, não tenta resolver as aporias da temporalidade mas, no 

espírito do labor que norteia o caminho longo de suas reflexões, procura 

torná-las produtivas, contomando-as. Para tanto, encontra na 

problemática da narração o meio de oferecer um rosto ao tempo sem 

contudo esgotá-lo num conceito.

A narração, historiográfica como de ficção, é a configuração de um 

estado de coisas temporal, simbólico e axiológico. Pode-se dizer que a 

narração é capaz de reconstruir um mundo, mas isso somente porque o 

mundo mesmo já possui certas estruturas simbólicas, temporais e de 

valores. A configuração de um mundo pela narração é a construção de um, 

enredo pelo qual essas estruturas se embaralham de um modo ao mesmo 

tempo concordante e discordante. O jogo dessas variações imaginativas 

entre o mundo real (o mundo da ação) e as ações configuradas na 

narrativa são retomadas e repensadas pelo leitor, que faz a mediação entre 

os dois mundos, o do texto e o da ação. A figura do leitor e da leitura é o 

ponto de inflexão no qual se encontram Tempo e narrativa e A metáfora viva, 

pois se neste livro a relação entre o texto e o mundo se dava pela 

referência metafórica, com o elemento da leitura essa relação passa a ser 

não mais de ordem apenas literária, como ocorria ainda no caso da 

metáfora, mas de ordem prática, referente à possibilidade de agir sobre o 

mundo, transfigurando-o pelas instruções da leitura.

É aliás esse movimento do texto à ação o que é tematizado na 

segunda recolha de ensaios de hermenêutica intitulado precisamente Do 

texto à ação, publicada em 1986. Neste livro Ricoeur deixa de lado o estilo 

combativo dos ensaios de O conflito das interpretações e acolhe um jeito 

mais positivo de pôr suas questões, embora sempre fazendo o desvio pelo 

estudo e análise dos grandes autores como Schleiermacher, Dilthey,
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Sao Paulo, Vila Madalena, verão de 1998/

João Pessoa, Jardim Cidade Universitária, inverno de 2001.

Este trabalho tenta arrecadar as alfaias dessas indicações a fim de 

articular um conceito ricceuriano de experiência.

Husserl, Hegel, Heidegger, dentre outros. Aqui podemos ver de um modo 

mais explícito a hermenêutica positiva de Ricoeur, que consiste em 

conceber o texto como ponto de inflexão de dois níveis de linguagem, a 

linguagem do sentido e a da referência, no deslinde dos quais podemos 

compor uma leitura também dupla; pela explicação, quando lidamos com 

o sentido, pela compreensão, quando lidamos com a referência.

Mas gostaríamos de voltar ainda à Tempo e narrativa e enfatizar 

aquilo que nele indica a densa e portentosa síntese do pensamento 

ricoeuriano: o livro Si-mesmo como outro, de 1990. Falávamos de uma 

"ontologia da atestação". Ricoeur, tentando articular a narrativa de ficção 

a narrativa historiográfica, chega ao conceito de "identidade 

narrativa" que se tornará central no livro de 1990. A identidade narrativa é 

o resultado da formação do sujeito em seu embate com o mundo histórico. 

Chamamos a isso de atestação porque, no decorrer do tempo em que o 

sujeito se forma, ele não se perde de si. "Por atestação", diz Ricoeur, 

"entendo a espécie de garantia (assurancé), de confiança que cada um tem 

de existir sobre o modo da ipseidade". Ipseidade é a qualidade do que é 

próprio do si, e o que lhe é próprio lhe chega pela narração não só de sua 

história pessoal como também da história do povo e da tradição nos quais 

encontra-se enraizado. Ao que parece, a unidade do pensamento de 

Ricoeur pode ser encontrado nesse conceito de identidade narrativa, o 

comércio, assegurado pela narração, entre consciência e história, em vista 

de uma experiência que resgata o passado e tenta pagar sua dívida para 

com ele.
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DA NECESSIDADE DA FILOSOFIA

(À Guisa de Introdução)

(T. Adorno)

r

A filosofia, que pareceu uma vez 
ultrapassada, mantém-se em vida 

porque o seu instante de 
realização foi perdido.

O objetivo deste estudo é reconstruir, mesmo canhestramente e na 

medida do possível, o conceito ricceuriano de experiência. Segundo nos 

parece, ele é delineado através do esforço de pensar a tensão entre 

consciência e história. Esta tensão, veremos, é posta no elemento da 

temporalidade e este elemento, também veremos, é colhido ou acolhido 

pelo trabalho da imaginação produtora. Ao propor isso, mostraremos como 

Ricoeur oferece ao problema da temporalidade um tratamento 

propriamente "hermenêutico", um tratamento que o retarda e o amadurece 

pelo desvio da análise e do estudo da narrativa de ficção e de historiografia. 

Ora, a idéia pressuposta nesta démardie é sem lugar para dúvida a de que, 

em filosofia, na medida em que o tempo nos precede e a ele acedemos pelo 

exercício da imaginação produtora, na medida em que o tempo é o nosso 

fundamental sujeito (sujef) e a ele só chegamos mediante reiterados desvios, 

em filosofia a noção de começo é, para dizer o mínimo, problemática. "O
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começo", diz Ricoeur, "não é o que se acha antes de tudo; é necessário 

aceder ao ponto de partida: é necessário conquistá-lo" (SM, 480). Essa idéia 

de que não existe começo em filosofia é, em Ricoeur, além de fruto de seu 

colóquio com o pensamento de Karl Jaspers1, um dos pontos da sua filiação 

à filosofia reflexiva saída de Fichte, com o intuito de repensar a posição de 

Descartes2. Se, de fato, Descartes tomava a consciência como ponto 

arquimediano de todo o pensar, Fichte afirmava ao contrário que o filósofo 

"é propriamente o reinventar da consciência, sem que entretanto fosse 

pressuposto e admitido seriamente um primeiro mestre-de-obra originário 

e um conceito segundo o qual este tivesse instituído sua obra"3. O começo, 

pois, em filosofia, é sempre um recomeço, e este recomeço, em Ricoeur, é 

uma atitude recoberta por aquilo que poderíamos denominar seu ethos 

filosófico, sua disposição e tino.

Este ethos consiste em se defender "simultaneamente contra uma

1 Comentando esta frase de Jaspers "O ponto de partida da filosofia está em nossa
situação", Ricoeur e Dufrenne escrevem: "os filósofos clássicos resolvem com 
desenvoltura o problema do ponto de partida; quer falem das coisas, da 
consciência, da relação, do ser em si, seu ponto de partida é sempre uma vista 
de Sirius. Ora, há um escândalo que não pode mais ser abafado, a pôr a questão 
do ser, isto é a questão do começo e do fim, quando aquele que questiona não 
está nem no começo nem no fim, mas se acha tomado em uma situação entre 
começo e fim, carregado de passado, movente ele mesmo, limitado por um 
caráter, paixões, um nascimento, uma vida curta, uma limitada informação" (cf. 
RICCEUR, P. e DUFRENNE, M. Karl Jaspers et la philosophie de 1'existence. Paris: 
Seuil, 1997, p. 27).

2 "O 'Eu' fichteano é, sem dúvida alguma, o mais significativo testemunho da
filosofia reflexiva moderna: não há filosofia reflexiva contemporânea, como 
reconheceu Jean Nabert, que não reinterprete Descartes através de Kant e 
Fichte" (Cl, 233, t.199). Essa postura de que a filosofia começa in media res 
também seria a dos românticos alemães, notadamente F. Schlegel. Cf. NUNES, 
B. Hermenêutica e poesia. Minas Gerais: Humanitas, 1999, p. 31.

3 Cf. FICHTE, J. C. Comunicado claro como o sol. São Paulo: Abril, 1980, p. 219.
Comentando esse trecho, Márcio Suzuki, tomando circunstancialmente ciência 
por filosofia ou "doutrina-da-ciência", escreve: "Não há inventor da ciência, 
mas somente reinventores, porque ela já está de fato inventada na reflexão 
originária" (cf. SUZUKI, M. O gênio romântico. São Paulo: Iluminuras/Fapesp, 
1998, p. 94).

4 Cf. MONGIN, O. Paul Ricceur. Paris: Seuil, 1998, p. 42. Mongin se refere a três
recusas de Ricceur como condição de seu trabalho filosófico: a de apreender o 
curso do pensamento filosófico apenas como história da filosofia; a de dar
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ele alarga o conceito de tradição filosófica, rememorando seus momentos 

mais cruciais e os reinterpretando à luz dos problemas de sua, nossa época, 

ou à luz de nossa época como problema. Ao rememorá-la e reinterpretá-la 

cruzando o que há de impensado5 nela, não só procura novos materiais de 

pensamento como também descobre que o pensamento não nasce de um 

ponto exterior à "vida material". Não certamente porque seja reflexo dela, 

determinado por ela, mas porque se orienta no horizonte dos motivos que 

ela suscita. Filosofar, neste sentido, é tomar essas determinações como 

motivações para, pensando-as, ir além delas, atravessá-las, percorrê-las e 

retraçá-las em novos e prementes horizontes, segundo a perspectiva de que 

uma coisa pode ser superada no momento mesmo em que é fisgada em sua 

inexpugnável especificidade.

O Lógos filosófico, assim, é por demais rico e diverso para que 

possamos defini-lo numa única caracterização, como ocorre por exemplo 

entre os heideggerianos, quando identificam toda a história da metafísica à 

onto-teo-logia. "Receio", avisa Ricceur com audácia, "que só um golpe de 

força, impossível de justificar, deita a filosofia ocidental neste leito de 

Procusto" (MV, 360). Vinculando o trabalho filosófico a fontes não- 

filosóficas que o cercam como fronteiras (mas sem perder de vista a 

especificidade da filosofia), nosso filósofo parte da plenitude da linguagem, 

isto é, parte do momento em que a linguagem não é apenas um sistema de 

signos mas a expressão de seu outro, o mundo, e recupera (ou inaugura) 

um modo de pensar mediatizado por todo o universo simbolicamente 

organizado.

Assim não estranha que a unidade originária entre o subjetivo e o 

objetivo, por nós procurada no elemento da temporalidade, não se nos 

apresente aí como um produto da especulação desvinculada da experiência

crédito excessivo à desconstrução heideggeriana e a de sacrificar a reflexão 
filosófica à hegemonia das ciências humanas.

5 "O impensado não é o que não foi pensado, nem o que tendo sido pensado não 
soube ser dito, nem muito menos o que teria sido pensado e não pôde ser 
proferido. Não é o menos; é o excesso do que se quer dizer e pensar sobre o que 
se diz e se pensa. E o que, no pensamento, faz pensar e dá o que pensar" (cf. 
CHAUÍ, M. Da realidade sem mistérios ao mistério do mundo. São Paulo: 
Brasiliense, 1981, p. 206).
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a ser

humana mas nasça da exploração dessa experiência mesma, que ocorre no 

tempo e dá espessura ao tempo; esta unidade, por surgir do confronto entre 

filosofia e linguagem, não poderia ser um fundamento que paralisa mas um 

"foco" que ilumina a ação. Em outras palavras, a busca desse foco a que 

Ricoeur designaria "identidade narrativa", não nasce da pura especulação 

conceituai, de nada que se possa chamar de uma "vontade de saber" - 

embora dela não esteja ausente certa "vontade de rigor" (Cl, 187)6 - mas se 

torna necessário pela produção do valor, rebento do desejo de estar e 

permanecer no tempo e na existência.

É esse desejo, de fato, que norteia a pesquisa e estabelece "o foco tão 

procurado" pela imaginação produtora, reconhecida como ainda veremos 

como o princípio do tempo objetivo e do tempo subjetivo. "Como em 

Kant"7, diz Ricoeur, "a imaginação opera a passagem. E a imaginação que 

encerra o duplo poder de exprimir, já que ela 'simboliza' o princípio" (id., 

ibid.: 187). Por esse "duplo poder", a imaginação se nos apresenta, pois, 

como cadinho da expressão e momento de passagem. Pela primeira 

determinação, a imaginação, em Ricoeur, se sedimenta no texto a ser 

construído e lido; pela segunda, como "passagem", ela opera a transição, 

no ato da leitura, entre o "mundo do texto" e o "mundo do leitor", o 

mundo propriamente da ação8. Quanto a ser o princípio, logo se 

compreende a sua peculiaridade como tal: se numa filosofia somente 

especulativa o princípio seria um mero universal ou, quando muito, um 

"universal concreto", aqui ele é simbolizado pela imaginação, ou seja, a

6 Ricoeur evidentemente não é nietzschiano, todavia também não é presa da crítica
nietzschiana, pelo menos daquela que chama de "enfermidade" a certa tara de 
tudo conhecer universalmente, mesmo o que não se presta a isso (cf., a 
propósito, VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. Pensar después de 
Nietzsche y Heidegger. Barcelona: Península, 1986).

7 Cf. KANT, I. Duas introduções à Crítica do juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995 e
Crítica da faculdade do juízo. Rio de janeiro: Forense, 1993.

8 "A imaginação tem uma função projetiva que pertence ao dinamismo próprio da
ação"(TA, 249). Em 1950, Ricoeur diria: "A imaginação é também, e talvez antes 
de tudo, uma potência militante ao serviço de um sentido difuso do futuro pelo 
qual nós antecipamos o real por vir, como um real-ausente sobre o fundo do 
mundo"(W, 93).
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imaginação está em seu lugar como um símbolo9, vem a ser, como um 

particular que é ao mesmo tempo um universal pleno. O mundo da 

experiência humana seria porventura estruturado de acordo com essa 

mediação simbólica, na qual o tempo se consolida como o ser que nos 

concerne e cujo sentido interessaria à filosofia apreender e pensar.

9 No sentido do romantismo alemão, no rastro de Kant, o símbolo como
coincidência entre o sensível e o não-sensível (cf. as páginas magistrais de H.-G. 
Gadamer sobre as diferenças entre símbolo e alegoria em GADAMER, H.-G. 
Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1997, pp. 132-146).

10 Cf. MERLEAU-PONTY, M. O primado da percepção e suas consequências filosóficas.
Campinas: Papirus, 1990.

Mas, ao reconhecer isto, uma questão de súbito se impõe: tomar o 

tempo pela imaginação e considerá-lo o "ser" da filosofia ou elo 

fundamental de história e consciência - como tentaremos fazer depois mais 

demoradamente a partir do conceito de "experiência hermenêutica" - não 

seria infligir um golpe mortal contra certo idealismo?

A este respeito, todos conhecem bem o escândalo que, entre os 

franceses, isso representou para mentes afeitas ao racionalismo clássico: 

como identificar o Ser, inteligível por definição, ao tempo, essa mera forma 

da sensibilidade? Como identificar, no tempo, nunca fixo, o fundamento 

(que os alemães chamam de Grund, e também quer dizer "solo") do 

sensível e do inteligível, do sujeito e do objeto? Como, além disso, não ver, 

nessa elevação de um elemento sensível a fundamento, uma inexpugnável 

concessão ao irracionalismo?10 Ora, de ninguém também é desconhecido o 

esforço de um Merleau-Ponty para dilucidar o mal-entendido, 

principalmente quando assinalava que a subjetividade deve ser
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Ora, de acordo com nossa compreensão a recusa do idealismo é, 

neste caso, a contrapartida irrecusável da exigência filosófica de, na 

reflexão, levar em conta a realidade e, com ela, a história. Tanto assim é 

que, quando as denúncias de um Nietzsche quanto às ilusões do sujeito 

autocentrado na consciência fizeram-se ouvir na França por volta dos anos

11 Ou "sujeito-situado". Cf. MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la perception.
Paris: Gallimard, 1945, p. 464.

12 Cf. MERLEAU-PONTY, M. Le visible et 1'invisible. Paris: Gallimard, 1964. Edição
brasileira: O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 1971, p. 187. (Tradução 
ligeiramente modificada.)

13 Cf. DOSSE, F. "Une voie phénoménologique inspirée par Merleau-Ponty", em:
Paul Ricoeur, les sens d’une vie. Paris: La Découverte, 1997, p. 128.

14 Cf. GAGNEBIN, J.-M. "Uma filosofia do Cogito ferido: Paul Ricoeur", em: 
ESTUDOS AVANÇADOS, n. 30, São Paulo, 1997, p. 262.

compreendida "como inerência ao mundo"11, ou quando dizia que o Ser "é 

aquilo que exige de nós criação, para que dele tenhamos experiência"12.

De fato, Paul Ricceur, inspirado por Merleau-Ponty13 e na esteira de 

Heidegger, sempre procurou enfatizar seu afastamento de todo e qualquer 

tipo de idealismo. Como bem observou a ensaísta Jeanne-Marie 

Gagnebin14, essa atitude de recusa do sujeito autocentrado na consciência - 

avatar desse idealismo aludido (e aturdido) - tem sido a postura axial do 

pensamento ricoeuriano. "Desde o início", diz ela, "Ricoeur se situa num 

certo combate às versões mais exacerbadas do idealismo, em particular à 

pretensão de auto-suficiência da consciência de si" (cf. Gagnebin, 1997: 

262). Em sua autobiografia intelectual, La réflexion faite, ele evocaria, é 

verdade, as influências (sofridas na juventude) de um inimigo implacável 

do idealismo: o professor Roland Dalbiez, "primeiro filósofo francês a 

escrever sobre Freud e a psicanálise". O adversário principal, recorda, "era 

o idealismo, suspeito de deixar o pensamento encerrar sua visada sobre o 

vazio" (Rf.: 12). Privado do real, portanto, "o pensamento era constrangido 

a se redobrar narcisicamente sobre si mesmo" (id., ibid.: 12), de forma que a 

consciência de si aí pressuposta só poderia ser reconhecida como dando-se 

sem fissuras e de um modo absoluto.
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15 Cf. RENAUT, A. & FERRY, L. Pensamento 68. Ensaio sobre o anti-humanismo 
contemporâneo. São Paulo: Ensaio, 1988. Cf., ainda, GAGNEBIN, 1997, p. 263: 
"Olhando retrospectivamente para essa época, Ricoeur distingue três correntes 
distintas, mas que se reforçam mutuamente nessa denúncia do humanismo 
metafísico, tal como Heidegger, nas pegadas de Nietzsche, o tinha definido: 
primeiro, um pensamento poetizante que se reclama, justamente, do último 
Heidegger, depois, o estruturalismo tanto linguístico como, sobretudo, 
antropológico (Lévi-Strauss); enfim, a renovação da psicanálise com a doutrina 
lacaniana".

16 Cf., a propósito, o texto "Estrutura e hermenêutica". Em: Leituras 2. A região dos
filósofos. São Paulo: Loyola, 1996, p. 261. Cf., ainda, ROCHA, A. G. 
"Hermenêutica e estruturalismo". Em: REVISTA PORTUGUESA DE 
FILOSOFIA. Paul Ricoeur. Braga: Tomo XLVI -1990, fase. 1.

17 Cf. MARX, K. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1997, p. 21. Ricoeur, em um de seus primeiros livros, escreveria: "A história e 
meu corpo são os dois planos da motivação, as duas raízes do involuntário. Do 
mesmo modo que eu não escolhi meu corpo, também tampouco escolhi minha 
situação histórica; mas um e outro são o lugar de minha responsabilidade" (VI, 
119). Cf. ainda as belíssimas páginas escritas por ele sobre Marx e o marxismo 
em: RICCEUR, P. Ideologia e utopia. Lisboa: 70,1990.

sessenta, mediante a recepção de Heidegger15, se não encontraram em 

Ricoeur um adepto das modas que fizeram nascer, em contrapartida o 

tiveram como um "observador atento" e interessado. Sua primeira 

providência, como indica notavelmente Gagnebin, não fora nem "sair 

apressadamente em defesa dessa figura contestada" (o sujeito), nem aceitar 

"um certo entusiasmo desvairado pelos novos modelos teóricos", mas 

reconhecer - e mesmo aproveitar - as aquisições descritivas oferecidas 

pelas novas metodologias, tomando contudo distância quanto às suas 

pretensões de totalização. "Sua desconfiança", diz ainda Gagnebin, "surge 

no que concerne à pretensão de totalização que alguns usos desenfreados 

do estruturalismo e de outros ismos sugerem: como se esses modelos 

pudessem não só descrever e analisar as produções culturais e linguísticas, 

mas também explicar suas formas históricas de surgimento e de invenção" 

(cf. Gagnebin, 1997: 263)16. Há que se negar as pretensões exageradas do 

sujeito centrado sobre si mesmo, inclusive aquela de constituir o tempo e 

dá um sentido à história. O autor de O 18 Brumário já dizia: "Os homens 

fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 

sob circnstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado"17. Contudo, isso não
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18 Cf. MERLEAU.-PONTY, M. Signes. Paris: Gallimard, 1960.

Essa exigência de relacionar a subjetividade da consciência, do 

Cogito, com a objetividade da existência, da história, seria a preocupação 

comum às várias manifestações dispersas de quase todo pensamento 

contemporâneo e responderia àquela necessidade filosófica uma vez 

referida por Merleau-Ponty, no ensaio Partout et nulle part, a qual seria a 

tendência de superar os impasses da filosofia do sujeito e o movimento de 

retorno à experiência capaz de aproximar um pensamento "existencial" e 

um pensamento "dialético"18. Com efeito, parece possível identificar um 

dos motores do percurso filosófico de Ricoeur nesta tentativa de pensar a 

realidade humana pelo duplo viés da objetividade e da subjetividade e, 

para situá-lo no torvelinho dessa época, não é de todo inadequado fazer um 

breve percurso sobre essa dupla demanda: a de crítica do subjetivismo e a 

de retorno vers le concret, segundo a feliz expressão de Jean Wahl.

Aliás, é o próprio Wahl quem, em 1953, com uma elegância digna 

de nota, colocava os termos do problema. "Poder-se-ia sustentar", dizia ele, 

"que todas as noções humanas são intermediárias entre sua origem densa e 

opaca e essa rede sutil de leis nas quais elas podem pouco a pouco se 

afirmar. Um escritor como Claudel nos deu em suas obras, sobretudo na

significa de modo algum nem que devamos renunciar de vez à 

possibilidade de continuarmos a fazer história, nem que nós mesmos, 

enquanto homens, sejamos uma idéia desprovida de sentido. A suspeita em 

relação ao idealismo, é o que veremos, implica a exigência de pensar juntos 

sujeito e história, ainda que desgarrados das ilusões totalizadoras das 

filosofias da consciência e da história.
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19 Cf. WAHAL, J. Traté de métaphysique. Paris: Payot, 1953: 259.
20 "Quando o poder de unificação desaparece da vida do homem, e as antíteses 

perdem sua relação vital e reciprocidade e ganham independência, origina-se a 
necessidade da filosofia. Até aqui esta necessidade foi uma contingência; 
porém, sob a cisão dada, é a tentativa necessária de superar a oposição entre 
subjetividade e objetividade fixas e de conceber como um devir o ser-que- 
deveio do mundo intelectual e real" (apud HABERMAS, J. Discurso filosófico da 
modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 31).

21 Por essa a época, foi vivificada certa renovação dos estudos hegelianos, para a
qual se colocava a escolha entre o Hegel da Lógica e o Hegel da Fenomenologia do 
espírito. A adesão de certos pensadores ao campo da dialética era muito mais 
um retorno ao Hegel da Lógica (cf. Jean Hypollite), os que procuravam o lado 
denso da existência tendiam mais para o Hegel da Fenomenologia (cf. A. Kojève), 
de modo que a questão premente passava a ser de fato um problema de escolha 
entre a dialética como ontologia e a existência compreendida nos quadros de uma 
antropologia. (Cf. a resenha que Ricoeur faz do livro de Jean Hyppolite, Lógica e 
existência, em "Retorno a Hegel" <L2, p. 133>).

Art poétique, o sentimento dessa opacidade da qual nascem nossos 

conceitos; um Valéry, por outro lado, nos mostra a rede de leis na qual se 

sutilizam nossos conceitos. O homem, poderíamos dizer em poucas 

palavras, está situado entre certo mundo de Claudel e certo mundo de 

Valéry, e é em cada uma dessas direções que deveria ir o pensamento 

filosófico..."19 Se não desdenharmos dessa formulação algo lapidar, que 

corre no entanto o risco de tornar-se infeliz se for mal compreendida como 

uma alternativa a que se tem de escolher, é preciso ver aí o ponto crítico da 

filosofia do século XX, comparável sem dúvida àquele do século XIX, que 

fez Hegel falar da "necessidade da filosofia"20. A necessidade da filosofia 

nasce precisamente da busca de uma aproximação contínua de ambos os 

aspectos assinalados, a densidade da existência e o rigor do pensar, a Lógica 

e a Fenomenologia21.

Essa observação de Jean Wahl, pois, dava forma ao estado de coisas 

filosófico reinante em sua época, estado do qual nosso filósofo se reconhece 

como legítimo herdeiro, porque é justamente essa aproximação (entre o 

"mundo de Valéry" e o "mundo de Claudel", entre "lógica" e "existência" 

que, segundo Merleau-Ponty, ocorreria pelo viés de certa aproximação do 

real, da experiência, aproximação comum aos dois "mundos") o que seria 

pertinente para Ricoeur. Sejam de fato Husserl ou Alain, Croce ou 

Heidegger, Blondel ou Bergson, “para nós é um fato que todos eles
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trabalharam para ultrapassar o criticismo, mesmo aqueles que mais se 

aferravam a ele, tentando revelar, para além das reações, aquilo que 

Brunschvicg chamava de 'o incoordenável', e que nós chamamos de 

existência" (cf. M.-Ponty, 1960: 423). Entendendo-se por "criticismo" todo 

pensamento idealista atolado, por assim dizer, na soberania injustificável 

de um sujeito autocentrado no elemento da consciência, pode-se dizer que 

esses filósofos "existenciais" dirigiam-se ao mesmo porto (na verdade não 

menos turbulento) escolhido por outros filósofos mais afetos ao trato 

lógico, que conquistavam o terreno da "dialética". E isso se justifica porque, 

não por acaso, a dialética reencontrada pelos contemporâneos "é, como 

dizia N. Hartmann, uma dialética do real" (id., ibid.: 424). Isto significa: o 

real, a experiência mediatizada, seria o ponto de encontro entre os 

"lógicos" e os "existenciais".

Assim, pois, em meados do século XX era essa dicotomia (entre 

pensar e existir) o que revelava, como dissemos, com Hegel, "a necessidade 

da filosofia". Também é nesse sentido que, em texto de 1963, Ricoeur pode 

referir-se a essa problemática, formulando-a (não menos lapidarmente 

quanto Wahl) nos seguintes termos: "A questão da existência humana não 

significa a morte da linguagem e da lógica; ao contrário, ela requer um 

acréscimo de lucidez e de rigor. A questão: 'Que é existir?' não pode ser 

separada dessa outra questão: 'Que é pensar?' A filosofia vive da unidade 

dessas duas questões e morre da sua separação" (L2,44). Também em texto 

de 1969, n'O conflito das interpretações, Ricoeur nos fala da necessidade de 

aceder a um conceito de existência pelo desvio da linguagem (logos, 

pensamento mas também discurso). Quando assegura isto, sem dúvida está 

mais uma vez procurando situar-se face a essa exigência de filosofar sem 

ter de escolher entre um mundo de Claudel e um de Valéry. Segundo seus 

próprios termos, não deveríamos escolher entre "pensar" e "existir", mas 

tomar essa dicotomia como ponto de partida de um pensamento cuja 

principal tarefa fosse justamente a elaboração de sua superação pelo 

encontro de um equilíbrio possível. Concebida neste contexto, sua obra está 

inteiramente marcada pela busca desse equilíbrio, pois sem ligação com a
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22 Cf. a noção de "expor-se aos efeitos da história" ou "história efeitual" em 
GADAMER, H.-G. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1997. Ricceur retomará 
esta noção sob a fórmula: "compreender-se diante da obra" (TA, 129).

pelo esquecimento e oferece à tarefa hermenêutica o tesouro simbólico em 

cuja decifração o si se perde e se encontra. Nesses termos, o si é, 

precisamente, este trabalho de explicitação pela leitura e narração, tarefas

história e o real (a existência), a consciência pensante (o Cogito) apossa-se de 

si sem todavia, como veremos, saber do que realmente se apossa.

Assim contorna-se a exigência de postular uma nova subjetividade, 

mas de uma subjetividade que se constrói no elemento (isto é, no meio 

envolvente) não mais de uma consciência auto-suficiente, mas de certa 

objetividade inexpugnável: a história sedimentada em sinais e vestígios, 

signos e relatos sempre prestes a serem interpretados. "Aguardamos", diz 

Ricoeur, "uma subjetividade que seja precisamente apropriada à 

objetividade que convém à história. Trata-se portanto de uma subjetividade 

implicada, implicada pela objetividade esperada" (HV, 24). Ao mesmo 

tempo, a filosofia daí proveniente encaminha-se à realização de seu intento 

de conjugar sujeito e objeto, densidade existencial e rigor conceituai (ou 

segundo as expressões de Jean Wahl, "mundo de Claudel" e "mundo de 

Valéry"). Essa conjugação, é preciso notar, não ocorre em Ricceur pela força 

tortuosa da especulação, mas pelo reconhecimento estribado no convívio 

das grandes narrativas de história e ficção, reconhecimento da implicação 

da subjetividade e da objetividade no solo fecundo da historicidade da 

interpretação. É nesse processo interpretativo que a consciência torna-se 

um si mesmo; ela somente chega a si, a ser consciência de si, na e pela 

decifração dos signos de seu inconsciente e de sua cultura. O que nosso 

autor chamará de "ipseidade" faz-se em meio às heranças do passado 

histórico e psíquico que afinal exercem influência sobre seu fazer-se22. O 

tempo gasto até chegar a si é também o tempo experienciado sob a égide da 

memória. A memória dá acesso ao reconhecimento das coisas arrastadas
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movidas menos pela vontade de saber do que pelo desejo de tornar o 

mundo um lugar passível de se viver uma vida realizada23.

23 A narração seria porventura o meio pelo qual o sujeito vem ao encontro de si na 
travessia de um "tempo narrado", de um mundo. Tentaremos mostrar que a 
iniciativa em favor dessa travessia nasce da necessidade de pagar um dívida 
para consigo mesmo e com a própria história, com o passado. A isto 
chamaremos propriamente de uma "experiência" no sentido forte do termo, 
não um experimento, não uma vivência, mas uma viagem sem retomo, ou de 
cujo retorno trazemos marcas indeléveis. - Para se ter uma noção do que seria o 
contrário perfeito disso, confira-se o texto "Experiência e pobreza", de Walter 
Benjamin (BENJAMIN, W. Obras escolhidas, v. I. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 
114).



II

PENSAR A LINGUAGEM

(A Posição do Problema)

(R. R. Torres Filho)

As palavras que repito aqui 
neste parco verso para o leitor 
indiscreto que repete estas 
palavras não são para seu 
ouvido (ou olho, se lidas baixo) 
mas para se repetirem em si 
mesmas, eco abstrato.

1 Cf. SAUSSURE, F. de. Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1968, p. 33: 
"Pode-se portanto conceber uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida 
social; ela formaria uma parte da psicologia social, e por consequência da 
psicologia geral; nós a nomearemos Semiologia ( do grego sémeion, 'signos') (...) 
A linguística não é senão uma parte desta ciência geral." Em seus Elementos de 
Semiologia (São Paulo: Cultrix, 1971), Roland Barthes sugere a inversão desta 
última proposição de Saussure. Para ele, "a linguística não é uma parte, mesmo 
privilegiada, da ciência dos signos: a Semiologia é que é uma parte da 
linguística; mais precisamente, a parte que se encarregaria das grandes unidades 
significantes do discurso" (cf. BARTHES, 1971, p. 13).

A nossa tarefa é aproximar-nos de uma concepção de filosofia capaz 

de pensar a experiência humana como tensão de sujeito e história. No 

entanto, por volta dos anos 1960 um raio fulgurante parece minar o projeto 

de uma tal filosofia: o grande progresso das pesquisas de cunho 

semiológico devia tornar problemática a própria noção de sujeito, isso sem 

contar a quase total indiferença para com a questão da história.

Por 'semiologia', Ricoeur entende tanto o estruturalismo quanto a 

psicanálise. Como a semiologia é a ciência dos signos1, psicanálise e
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estruturalismo a ela pertenceriam na medida em que, ciências humanas, 

privilegiam o campo do signo sobre uma recusa comum: a de tomar o 

sujeito como senhor do sentido2. Cada uma delas, a seu modo, opera um 

descentramento do sujeito da reflexão: a psicanálise fazendo a redução da 

consciência (para ela simplesmente um lugar - secundário - entre outros 

lugares psíquicos)3; o estruturalismo distinguindo o código e o sistema 

sobre o processo e a fala (no nível da língua, dir-se-ia, a pergunta por quem 

fala não tem cabimento)4. Por enquanto, não vem ao caso saber o quanto 

uma filosofia da experiência deve ou não a uma filosofia reflexiva, mas a 

consequência mais simples dessa posição da linguagem no centro das 

inquietações teóricas é a de que ela ameaça ruir todo esse campo do saber, 

o campo da filosofia do sujeito ou da filosofia reflexiva5.

Mas qual o nexo entre a ruína dessa filosofia e a ameaça 

semiológica? Se nos lembrarmos que, para esta filosofia "a reflexão é este 

ato de retorno sobre si pelo qual um sujeito retoma, na clareza intelectual e 

responsabilidade moral, o princípio unificador das operações entre as quais 

ele se dispersa e se esquece como sujeito" (TA, 29), logo veremos sobressair, 

nessas operações, um inegável desejo de transparência absoluta, "de uma 

perfeita coincidência de si consigo mesmo, que faria da consciência de si 

um saber indubitável e, a esse título, mais fundamental que todos os 

saberes positivos" (id., ibid.: 29). Ora, 

descabida das pretensões tanto para

em primeiro lugar é esta a mais

a psicanálise quanto para o

2 Não quanto à recusa mas quanto ao 'senhorio' do sujeito no ato da significação,
cf. HUSSERL, E. "Expression et signification". Recherches logiques, tomo II. Paris 
: PUF, 1961.

3 Cf. FREUD, S. "Lo inconsciente". Em: Obras completas, v. II. Madrid : Biblioteca
Nueva, 1981, p. 2061. Cf. ainda, "EI yo y el ello". Em: Id., ibid., v. III, p. 2701. Cf. 
ASSOUN, P.-L. Preud, a filosofia e os filósofos. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 
1978. (Lembremos neste contexto a assertiva de J. Lacan: "O inconsciente se 
estrutura como linguagem".)

4 Cf. BONOMI, A. Fenomenologia e estruturalismo. São Paulo : Perspectiva, 1974, p.
105: "Viu-se como em Saussure a linguagem é uma espécie de saber virtual 
subjacente às realizações expressivas concretas do falante. Isto é, ela é um 
sistema de estruturação que não é dedutível do imediatamente observável (da 
'substância') e que, sobretudo, não é redutível às operações da consciência".

5 Quanto a identificação entre filosofia do sujeito, filosofia da consciência e filosofia
da reflexão, cf. NABERT, J. "La philosophie réflexive", em: Encyclopédie 
française, v. XIX. Paris : Societé NouveUe, 1957, p. 19-04-14.
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6 "Definida pela intencionalidade, a consciência se revelava antes como voltada em 
direção ao exterior, logo lançada fora de si, melhor definida pelos objetos que 
ela visa que pela consciência das visadas"(Rf, 17).

estruturalismo. Ricceur, por seu lado, não diz imediatamente ser ilegítimo 

esse desejo, não porque pretenda por meio dele atingir esse "saber 

indubitável" e "mais fundamental", mas porque não pretende lançar fora o 

movimento mesmo de reflexão, cuja finalidade ele desloca, do campo 

epistemológico e ético, separadamente, para um campo mais englobante, 

embora não totalizador, de uma experiência centrada na linguagem, não 

por acaso o mesmo "lugar" da contestação "semiológica".

Para efetuar este deslocamento, todavia, sente a necessidade de 

utilizar instrumentos conceituais mais precisos que os da filosofia reflexiva 

pura e simples: a fenomenologia de cunho husserliano seria tomada por ele 

como um desses instrumentos. Assim, enquanto a análise reflexiva tinha a 

pretensão de que a consciência toma posse de si e domina o sentido das 

coisas a partir simplesmente de um retornar-se perpétuo de si a si mesma, a 

fenomenologia já não crê na possibilidade desse movimento sem 

acrescentar o necessário retorno às coisas mesmas, o que significa, para ela, 

que não é a pura consciência o que é visado mas de cada vez e sempre a 

consciência de alguma coisa6. A fenomenologia, neste sentido, é muito mais 

que "um método de descrição essencial das articulações fundamentais de 

nossa experiência" (TA, 30), além disso ela é também um gigantesco esforço 

de "autofundamentação radical na clareza intelectual mais completa" (id., 

ibid.i 30). A redução transcendental proposta por Husserl, entendida como 

um pôr entre parêntesis a tese do mundo a fim de compreender o próprio 

mundo mas através da captação de sua essência e sentido, mediante uma 

visada imanente da consciência, que o acolhe como consciência-mundo, 

consciência do mundo, essa redução não valeria senão como o 

procedimento mais teoricamente adequado pelo qual
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7 "É o império do sentido, assim liberado de toda questão factual, que constitui o
campo privilegiado da experiência fenomenológica, o lugar por excelência da 
intuitividade" (TA, 30). Cf. HUSSERL, E. Idées directrices pour une 
phénoménologie. Paris : Gallimard, 1995, pp. 13-59.

8 "Em seu sentido rigoroso, a intencionalidade significa que o ato de visar alguma
coisa só se atinge a ele mesmo através da unidade identificável e re-identificável 
do sentido visado - o que Husserl chama 'noema' ou correlato intencional da 
visada 'noética'" (TA, 30).

9 Cf. RICHIR, M. "Relire la 'Krisis' de Husserl", em; ESPRIT, jul-ago. 1988, p. 129.

com a

efetuaria a almejada autofundação7. A grande conquista da fenomenologia 

nessa faina de autofundação radical é justamente essa idéia da 

intencionalidade da consciência, o primado da consciência de alguma coisa 

sobre a consciência de si8. Se na análise reflexiva a consciência perdia o 

mundo enquanto se perdia em si mesma, com a abordagem 

fenomenológica a consciência só se reconhece e se encontra consigo mesma 

enquanto permanece consciência de alguma coisa. A fenomenologia, se 

podemos dizer assim, já não está tão só quanto a análise reflexiva.

Contudo, não se vê como a conquista da intencionalidade e a 

redução fenomenológica ou transcendental, aliás anteriores à contestação 

semiológica, possam desfazer o embaraço posto por esta contestação a um 

projeto de uma filosofia da experiência. Além disso, se em seu trabalho 

teórico de autofundação a fenomenologia se dirige à tentativa de conseguir 

um solo transcendental como base de todo conhecimento rigoroso, em seu 

trabalho concreto, isto é, na prática de seu método, percebe-se antes um 

movimento infinito de regresso, atingindo-se camadas cada vez mais 

profundas, sem contudo alcançar uma raiz última, ou o esperado solo, que 

asseguraria não só a firmeza do saber como também a solidez de uma 

experiência mais ampla, aquela que o próprio Husserl buscaria no fim de 

sua vida no conceito de "mundo vivido" (Lebenswelt)9, o qual seria o 

horizonte e a direção do conceito de experiência não só ricoeuriano como 

também de muitos outros filósofos. Em outras palavras, a fenomenologia 

em seu próprio exercício termina por se desencontrar daquilo mesmo que a
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10 "É o paraíso perdido da Fenomenologia. É neste sentido que a fenomenologia 
subverteu sua própria idéia diretriz tentando realizá-la. É o que faz a grandeza 
trágica da obra de Husserl" (id., ibid.: 31).

pôs em ação. Ricceur chega mesmo a afirmar: com essa regressão infinita o 

sonho da autofundação radical na verdade "se desvanece"10.

Este sonho, designado alhures "idealismo husserliano", poderá no 

entanto ser desfeito na medida em que o filósofo for capaz de reconstruir a 

fenomenologia. Essa reconstrução intentada, note-se porém, o é em vista 

não de completar uma insuficiência ou lacuna do projeto filosófico de 

Husserl, mas para responder à provocação, sofrida por Ricceur, da 

contestação semiológica.

Para operar esta "reconstrução", pensa Ricceur, é preciso trazer à 

reflexão filosófica os vestígios da experiência vivida, vestígios deixados na 

história dos homens como material a ser continuamente interpretado.

Ora, a esta exigência ele chamará o "enxerto hermenêutico" sobre a 

fenomenologia (Cl, t. 9). Para ele, os impasses colocados pela semiologia a 

essa tradição filosófica só serão superados com a ajuda de uma abordagem 

hermenêutica capaz de recuperar o excesso de sentido ofertado pelo uso da 

linguagem.

Como para efetuar-se essa superação é necessário incluir na 

consideração filosófica justamente o tesouro simbólico do mundo histórico 

e sua devida extração de sentido, e isso em última análise recobra não só a 

dimensão histórica como ainda a dimensão subjetiva da experiência 

humana, então é preciso passar por um ajuste de contas com a própria 

contestação semiológica a fim de, a partir disso, recuperar um conceito de 

linguagem que permita a inclusão das noções de objetividade e 

subjetividade implícitas nos conceitos de história e consciência.

Como isso é possível?
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11 Cf. LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural I. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 
1975. Seguindo o desenvolvimento da linguística pela fonologia, que "passa do 
estudo dos fenômenos linguísticos conscientes ao estudo de sua infra-estrutura 
inconsciente”, Lévi-Strauss, como assinala Ricoeur, encontra nos sistemas de 
parentescos "o primeiro análogo dos sistemas fonológicos" (Cf, 33), o que 
ocasiona a transposição do modelo linguístico ao antropológico.

Sabe-se de antemão que, com a idéia de que os signos significam 

por si, sem referir-se a nada exterior nem recorrer a nenhum sujeito falante, 

a ausência de lugar, na língua, para uma subjetividade e uma experiência 

de mundo de qualquer tipo é logo percebida. Com efeito, a partir da 

distinção entre langue e parole (distinção fundadora da linguística moderna), 

se por um lado temos o ensejo de um desenvolvimento do método das 

ciências sociais como método estrutural, conforme exemplarmente 

praticado por Lévi-Strauss11, por outro lado, ao assumir-se a língua como 

objeto específico de estudo reclama-se a noção de inconsciente (pois a 

língua é uma entidade anónima) e, desse modo, igualmente como ocorre na 

psicanálise, desbanca-se o sujeito da posição central por ele ocupada na 

filosofia tradicional da subjetividade. O privilégio da língua como 

"inconsciente categorial" (como chama alhures Ricoeur para designar o 

trabalho de Lévi-Strauss como "um kantismo sem sujeito transcendental" 

<id., ibid.: 37, t. 32>), obstrui, ainda, um outro campo, essencial desta feita 

para a fenomenologia: o da significação.

A transposição do modelo linguístico à antropologia estrutural 

consolidará esse primado da língua sobre o discurso, a parole. De acordo 

com sua filiação à linguística, o antropólogo estrutural dirá: os mitos de 

uma sociedade "formam o discurso desta sociedade, e um discurso para o 

qual não há emissor pessoal: um discurso, portanto, que se recolhe como 

um linguista que vai estudar uma língua mal conhecida, e cuja gramática
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12 Cf. LÉVI-STRAUSS, em: LIMA, L. C. (Org). O estruturalismo de Lévi-Strauss. 
Petrópolis : Vozes, 1968, p. 206. (Neste livro se consigna o famoso debate entre o 
antropólogo francês e nosso filósofo.)

13 Cf. RICCEUR, em LIMA, 1968, p. 202: "Se o sentido não é um segmento da 
compreensão de nós mesmos, não sei o que é".

Ora, para Ricoeur, não há razão para se falar em sentido se este não 

fizer parte de uma compreensão de si mesmo13. Para Lévi-Strauss, ao 

contrário, o sentido é apenas "um sabor específico percebido por uma 

consciência quando ela degusta uma combinação de elementos dos quais 

nenhum tomado em particular ofereceria um sabor comparável" (cf. Lévi- 

Strauss, em: Lima, 1968: 207). Não passa aqui despercebida certa ironia por 

parte de Lévi-Strauss; mas também não passa despercebido o fato de que a 

redução do sentido ao simples arcabouço de uma estrutura, à "combinação 

de elementos" sem um telos e sem uma arké, interdita a via de pensamento 

na qual se poderia conceber o mundo em seu movimento histórico tanto 

quanto como algo significante o sujeito como implicado no sentido.

Além disso, o próprio trabalho da fenomenologia da linguagem 

tomar-se-ia improvável, pois além do par langue e parole, há ainda os pares 

sincronia e diacronia, processo e sistema. Uma linguística sincrônica, 

preocupada com o estado de sistema, deve distinguir-se de uma linguística 

diacrônica (preocupada com as mudanças e seus processos) e ter prioridade 

sobre ela. O linguista Hjelmslev, radicalizando nesse ponto Saussure, dirá 

que não há processo que não traga por trás de si um sistema e, desse modo, 

compreender um processo é já lhe desvelar o que nele se esconde: 

justamente o sistema. Assim, a mudança ou o processo, considerados em si, 

são ininteligíveis: "o que compreendemos prioritariamente é o sistema, vale

ele tenta fazer, sem cuidar de saber quem disse o que foi dito"12. Segundo 

essa transposição do método da linguística para a antropologia estrutural, o 

campo de significação deixa de ser, como supunha a fenomenologia de 

cariz husserliano, a categoria mais abrangente pela qual se atinge a 

inteligibilidade de um objeto de estudo, e o sentido a ser buscado passa a 

ser o arranjo sintático, léxico, fonológico ou morfológico de um conjunto de 

dados articulados entre si.
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14 Esse o filão a partir do qual se erigiu a fonologia de um Trubetzkoy e um 
Jakobson, que tanto influenciaria Lévi-Strauss. (Cf. RUWET, N. "Lingiiísitica e 
ciências do homem", em: LIMA, 1968: 78 e JAKOBSON, R. Linguística e 
comunicação. São Paulo: Cultrix, 1975).

15 Cf. SARTRE, J.-P. "Une idée fondamental de Husserl: Tintentiormalité", em: 
Situations I. Paris : NRF, 1947, p. 30: "A consciência e o mundo são dados em um 
só lance: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo a 
ela".

Ora, sem essa dimensão referencial da linguagem - e com isso 

voltamos à questão do método da fenomenologia - a redução 

fenomenológica, "o ato filosófico que torna possível o nascimento de um 

ser para a significação" (id., ibid.: 242, t. 207), perde todo sentido, pois a 

consciência a que chega a redução, que deveria ser intencional, isto é, 

dirigida a um mundo, perde o estofo dessa direção: a intencionalidade da 

consciência, o fato de a consciência ser sempre consciência de alguma coisa, 

nos indica que o nascimento do sentido implica a referência a um mundo; 

significar é sempre cingir algo que se encontra fora do signo, é abordar um 

mundo, fazer-lhe referência. Segundo Husserl, há de fato uma estreita

dizer, o arranjo dos elementos num conjunto simultâneo" (id., ibid.: 82, t. 

71). A ciência da linguagem, se quiser aceder àquela exigência de rigor sem 

a qual o cálculo e a dedução não são possíveis, deverá ocupar-se 

prioritariamente do sistema.

Saussure, de fato, assegurava que a linguagem não é substância, 

mas forma. Isso implicava uma outra série de distinção, agora como 

condição de compreensibilidade do próprio signo: "Na língua", dizia ele, 

"há apenas diferença"14. Um signo não possui uma significação intrínseca, 

por assim dizer substancial, mas é o que outro signo não é, ou seja, seu 

valor é relativo, e o descobrimos através de suas negações e oposições, 

mediante suas mútuas relações. "Operando assim, no interior de um 

sistema fechado de signos", diz Ricoeur, "o linguista pode considerar que o 

sistema que analisa não possui exterior, mas somente relações internas" 

(id., ibid.: 83, t. 71) "É assim que Hjelmslev definia a estrutura: uma entidade 

autónoma de dependências internas" (id., ibid.: 83, t. 72). Um mundo às avessas, 

se podemos dizer assim, um mundo sem mundo, sem referência, sem 

intencionalidade15.
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16 Cf. HUSSERL, E. "Signification et expression", em: Recherches logiques, v. IL Paris
: 1961, p. 58.

17 Esse principalmente o ponto a partir do qual se fez o "processo" da referência em
literatura. Cf. a propósito, LIMA, L. C. "Poética da denotação", em: 
Metaformoses do silêncio. Rio de janeiro : Eldorado, 1974, pp. 3ss.

18 A expressão é de Bento Prado Jr. (cf. PRADO JR., B. Alguns ensaisos. São Paulo :
Max Limonad, 1985), comentada por Paulo Arantes em: ARANTES, P. Um 
departamento francês de ultramar. São Paulo : Paz e Terra, 1993.

relação entre as duas faces que se deve distinguir em cada expressão 

significativa, a saber: "que uma expressão não consegue se relacionar com 

uma realidade objetiva senão quando faz com que ela signifique, e que se 

está, por conseguinte, certo em dizer que a expressão designa (nomeia) o 

objeto por meio de sua significação, ou, ainda, que o ato de significar 

constitui o modo determinado de visada do objeto em questão"16.

Mas o postulado do "enclausuramento dos signos", que consiste 

como vimos no fechamento da linguagem sobre suas próprias funções e 

dependências, cada signo significando não uma coisa, mas justamente o 

contrário do que outro signo significaria, como dissemos contesta de um 

modo contundente aquela concepção fenomenológica da linguagem. O 

enclausuramento dos signos, porquanto resume e recolhe os outros 

pressupostos da linguística estrutural (o da primazia da sincronia como 

sistema e da língua como inconsciente, contra a mobilidade da diacronia e a 

contingência da fala), comanda um tipo de abordagem da linguagem na 

qual esta última é apenas uma ordem, cuja inteligibilidade se encontra num 

arranjo sintático elaborado pela explicação de suas estruturas17. Isto é, 

comanda um tipo de abordagem o qual podemos designar puramente 

"semiológico", e então quando a fenomenologia pensava poder contribuir 

para a crise da filosofia sob o momento estruturalista é também contestada 

por este movimento.

Entretanto, não é verdade que tudo só pode ser explicável apenas 

do ponto de vista semiológico, como se o sentido fosse, como alguém já 

disse, apenas um "arabesco no ar"18. A fecundidade científica desse método 

é inquestionável, mas essa conquista teórica tem um valor somente nos 

Emites da lingiiistica dos signos, perdendo-o sempre que quiser extrapolar 

seu uso para além desses limites.
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19 Cf. BENVENISTE, E. Problèmes de linguistique general, v. I. Paris : Gallimard, 1966.
20 No ensaio "Antropologia estrutural e Fenomenologia", Enzo Paci mostrará que

há vasos comunicantes entre uma e outra correntes. O ensaio encontra-se em 
LIMA, 1968, p. 94.

seus objetos, o

e multiplica os níveis de sua

ao mesmo

Quando de fato a linguística alarga seu campo de estudo em direção 

ao fenômeno da frase, uma nova definição da linguagem - veremos - deve 

ser elaborada, e essa nova definição terá necessariamente de apontar para o 

poder referencial do ato linguístico. Além disso, se não houver mais 

nenhum lugar para a semântica enquanto extensão do signo à frase e, na 

frase, à possibilidade de dizer algo a alguém sobre alguma coisa - i. e, se a 

linguística não estender seus limites para além do estudo dos signos 

acedendo a uma linguística da frase o projeto de uma filosofia como 

retomada do mundo histórico e dos sujeitos nele implicados não tem mais, 

ao que parece, nenhuma consistência e, no entanto, é justamente essa 

consistência o que deveria ser buscado.

Isto não significa, todavia, que a busca de efetuar esse projeto deva 

ser realizada sem o apoio do estruturalismo. Ao contrário, se este se faz 

mediante a elaboração de distinções, quando no estudo da linguagem 

reivindicamos a distinção de níveis diferentes e suas consecutivas 

hierarquizações certamente estaremos operando em conformidade com ele. 

Com efeito, é o próprio Lévi-Strauss, quem encoraja esse procedimento: 

"Não nos contentamos em confrontar linguística e antropologia nos 

situando num plano bem geral", diz ele, "foi-nos necessário considerar 

diversos níveis (...). Comecemos, pois, por distingui-los" (cf. Lévi-Strauss, 

1975: 85). O desenvolvimento da linguística, principalmente nas mãos de 

Emile Benveniste19, criou as condições a partir das quais se pode 

acrescentar, ao nível puramente semiológico (o do signo), o nível 

semântico, ou a "instância do discurso", a frase.

Quando, portanto, para aceder à inteligência de 

estruturalismo opera suas distinções 

apreensão, pode-se dizer que ele ao mesmo tempo contesta a 

fenomenologia20 e oferece outras condições nas quais a subjetividade e a 

história podem ser repensadas: "a conquista do ponto de visa estrutural é,
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Assim, o retomo ao estruturalismo parte da convicção de que, se 

rompermos com os debates de método, não poderemos construir uma 

filosofia da linguagem com ambição justificada de redimensionar o sujeito 

falante e a noção de referência ao mundo histórico, mas a retomada das 

questões de método deve servir justamente para ir adiante na pesquisa, e

seguramente, uma conquista da cientificidade. Ao constituir o objeto 

linguístico como objeto autónomo, a linguística se constitui a si mesma 

como ciência. Mas a que preço? Cada um dos pressupostos (axiomes) que 

enumeramos é ao mesmo tempo um ganho e uma perda" (Cl, 85, t. 72). Se 

com a distinção entre langue e parole a linguística conquista para si um 

objeto autónomo de pesquisa (a língua), por outro lado o ato de falar, onde 

afinal a linguagem se realiza, é não só excluído "como execução exterior, 

como performance individual", mas também como livre combinação, 

"como produção de enunciados inéditos". A perda, neste nível, é 

considerável, pois no ato de fala se encontra "o essencial da linguagem e, 

falando propriamente, sua destinação" (id. ibid.: 84, t. 73). Com as distinções 

entre sincronia e diacronia, sistema e processo, o ganho está do lado da 

conquista da coesão implicada pela idéia de sincronia e sistema; a perda é a 

exclusão da história do campo de estudos preconizado pela pesquisa 

semiológica, a história não somente como mudança de um estado de 

sistema a outro, "mas a produção da cultura e do homem na produção de 

sua língua" (id., ibid.: 84, t. 73). Ora, isto representa o seguinte fato: a 

dimensão do profundo dinamismo que envolve a criação e a multiplicação 

de sentidos na obra de fala perde-se no nível semiológico e isso termina por 

causar uma outra perda, quando as duas distinções anteriores são 

consolidadas com a operação do enclausuramento dos signos: a função da 

linguagem, primordial para Ricoeur, de dizer algo sobre alguma coisa, 

função reconhecida imediatamente no nível da comunicação, onde locutor 

e ouvinte apreendem a linguagem em sua dupla visada: "uma visada ideal 

(dizer algo) e uma referência real (dizer sobre alguma coisa)" (id., ibid.: 84, t. 

73). A linguagem não é apenas seu arranjo sintático, morfológico ou outro, 

é também a sinfonia de mundos nela potencializados e realizados no 

"dizer".
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21 Ao modo de Merleau-Ponty (cf. MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologíe de la 
perception. Paris: Gallimard, 1944; Signes. Paris : Gallimard, 1960 e La prose du 
monde. Paris: Gallimard, 1967), que concebe a linguagem como "o meio 
significante total", "a malha dos signos lançados como uma rede sobre nosso 
campo de percepção, de ação, de vida" (CL: 243, t. 208), sem passar pelas 
exigências das tarefas da interpretação.

Para alcançarmos a linguagem nessa acepção ampla, vencer as 

sobreditas antinomias e reconquistar, a um só tempo, cada um dos termos 

ali dispostos, será então necessário construir uma filosofia da linguagem 

total, pois "pensar a linguagem seria pensar a unidade daquilo mesmo que 

Saussure dissociou, a unidade da língua e da fala" (id., ibid.: 86, t. 74). 

Assim, é preciso reconhecer, nem só fenomenologia da fala, contra a

e as

não para nos intimidarmos, como diz Ricceur com certa raiva, com um 

"verdadeiro terrorismo, que não-linguistas manifestam sobre a base de um 

modelo ingenuamente extrapolado de suas condições de funcionamento" 

(Cl, 86, t. 74). Se atravessarmos o caminho dessa construção sem nos 

demorarmos no diálogo com a linguística moderna e as disciplinas 

semiológicas (como o estruturalismo e seguramente a psicanálise), 

podemos decerto reconhecer uma ontologia do sujeito falante21, mas essa 

ontologia, embora legítima é, assevera Ricceur, "prematura" (id., ibid.i 246, 

t. 210). Pois jamais teremos condições de enfrentar com vigor as obstruções 

antes operadas com a contestação semiológica se não passarmos por uma 

série de desvios, como a enumeração exaustiva das formas simbólicas, a 

criteriologia para a fixação da constituição semântica do símbolo, da 

metáfora, da alegoria, da similitude; se não respondermos a questões sobre 

a função da analogia na transferência de sentido e sobre as outras maneiras 

de ligar o sentido ao sentido sem recorrer à analogia, além de muitas outras 

"tarefas", como a tarefa fundamental de distinguir entre o semântico e o 

semiológico.
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22 Como foi a proposta de Merleau-Ponty, sem embargo de ter sido ele quem mais
incentivou, antes de Ricoeur, o debate aberto entre filosofia e ciências humanas 
na França (cf. DOSSE, F. História do estruturalismo, v. I. O campo do signo. São 
Paulo: Ensaio, 1993, pp. 59 e 62).

23 Como sugeriu Saussure e seus seguidores. Primazia entretanto que chegou a ser
matizada pelo próprio Saussure, como se pode depreender de seu interesse 
pelos anagramas, e por estudiosos como Oswald Ducrot, de acordo com as 
observações de F. Dosse (cf. DOSSE, 1993, p. 73).

24 PALMER, R. E. Hermenêutica. Lisboa: Edições 70,1997.

e o

ciência da língua22, nem só primazia da língua em detrimento da fala23, mas 

a ousadia de pensar a possibilidade de "produzir o ato da fala no meio 

mesmo da língua, à maneira de uma produção de sentido" (id., ibid.: 86, t. 

74). Para tanto, há que se levar a termo a distinção de níveis, entre o 

semiológico e o semântico, pois essa distinção é de fato de suma 

importância para agarramos o ponto de inflexão a partir do qual veremos a 

fenomenologia se transformar, sob a orientação da linguística, em 

hermenêutica fenomenológica24.

Ricoeur sugere, assim, que "retomemos 

fenomenologia: sua teoria da significação, sua teoria do sujeito, sua teoria 

da redução" (id., ibid.: 247, t. 211). A teoria da significação abre o campo do 

sentido num outro nível que o semiológico e, com isso, reivindica a 

pertinência de uma outra modalidade de "redução fenomenológica", 

através da qual, como veremos depois, o mundo histórico se exibe não 

como causa explicativa de certo uso da linguagem, mas como um tesouro a 

ser explorado, reivindicado e reinventado constantemente. Também nesta 

instância veremos emergir um lugar adequado de onde se pode falar de 

uma outra subjetividade que a centrada na consciência, de um outro sujeito 

que o sujeito transcendental. Traçaremos a seguir uma exposição de 

somente uma dessas três teses e deixaremos para depois o exame da teoria 

da redução e da subjetividade, chaves finais para a completa compreensão 

da concepção ricoeuriana de experiência.

Trata-se, por ora, de fazer valer certa concepção fenomenológica da 

linguagem sem todavia abandonar as conquistas da linguística. Nesta caso, 

há que se recuperar, desde já, no nível da fala, a unidade inestimável dos 

signos no nível da língua. Que unidade seria essa? "A nova unidade que

as três teses da
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25 Cf. BENVENISTE, E. "La forme et le sens du langage", em: Probèmes de 
linguistique general II. Paris : Gallimard, 1976.
Cf. as observações de Lévi-Strauss sobre a
arbitrariedade do signo linguístico. Para ele, o signo é arbitrário apenas a priori, 
a posteriori ele é sempre motivado (Levi-Strauss, 1975, p. 131). Cf., ainda, 
MOTTA, L. T. da. "O abismo da palavra", em: Catedral em obras. Ensaios de 
literatura. São Paulo: Iluminuras, 1995, p. 91 e BENVENISTE, 1966.

27 Cf. RICGEUR, P. "Criativity in language: Word, Polysemy, Metaphor, em: 
REAGAN, C. E. The philosophy of Paul Ricceur: an anthology of his work. Boston : 
Bergen, 1978, p. 121.

iremos considerar agora, de forma alguma é semiológica - se entendemos 

com isso o que concerne às relações de dependência interna entre signos ou 

componentes de signos. Essa grande unidade é propriamente semântica, se 

tomamos esse termo em seu sentido forte, que é não somente o de significar 

em geral, mas o de dizer algo, de remeter do signo à coisa" (id., ibid.: 87, t. 

75). Essa nova unidade, já anunciávamos, é a frase, que acontece, segundo a 

expressão de E. Benveniste, na "instância do discurso".

Segundo Benveniste, a frase é o lugar no qual a palavra (le mot) 

serve de mediadora entre o nível semiológico e o semântico25. O nível 

semiológico nos deixava com os bens teóricos da firmeza do sistema, da 

coerção social da língua e da delimitação do corpus com o fechamento do 

signo; nele a palavra é um sinal complexo, composto de significante e 

significado, mas esse significado, arbitrário26, só releva seu sentido pela 

contiguidade com outros signos; é Saussure, vimos, quem nos ensina que 

os signos nada significam quando tomados um a um; eles apenas indicam 

uma variação de sentido, um em relação aos outros, muito mais que 

exprimem eles mesmos um sentido. O nível semântico, ao contrário, com a 

exploração da frase no discurso, nos oferece a historicidade do sentido: 

"falar é um acontecimento atual, um ato transitório" (Cl, 87, t. 75); oferece- 

nos uma sequência de escolhas: "o discurso consiste numa sequência de 

escolhas pelas quais certas significações são eleitas e outras excluídas" (id., 

ibid.-. 87, t 75); oferece-nos, ainda, a possibilidade de variar as combinações, 

contrastando a finitude da língua com a infinidade dos modos de criar 

novas significações27: "emitir frases inéditas, compreender tais frases, eis o 

essencial do ato de falar e de compreender a fala" (id., ibid.: 87, t. 75). Essa a
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base a partir da qual o ato de fala nos remeterá à realidade do mundo 

histórico (como consumação da linguagem) e aos sujeitos (como atores ou 

actantes da comunicação). "Falar", assegurará Ricoeur, arrematando, "é o 

ato pelo qual a linguagem se ultrapassa como signo em direção à sua 

referência e ao seu vis-à-vis. A linguagem quer desaparecer, quer morrer 

como objeto" (id., ibid.i 85, t 74). Ela quer ser, antes de tudo, mediação,

Com isso deve ficar claro o seguinte: o estruturalismo não anulou a 

significação, apenas nos instruiu a reconhecer, com a distinção de 

Benveniste entre o semiológico e o semântico, o lugar próprio do sentido 

em sua historicidade29. Essa a verdadeira acepção daquele voto de fazer 

parceria com o adversário, de pensar com o estruturalismo e além dele. 

Não é preciso nem sequer escolher entre uma filosofia do signo e outra da 

representação, compreendendo-se aqui por 'representação' o recurso da

passagem.

Ora, como se percebe, há certa homologia entre uma concepção de 

linguagem como transitividade e uma concepção de linguagem como 

mediação. Se, para Saussure, a relação direta entre signo e coisa é ingénua, 

isso só é verdade no nível da língua. No nível da fala, do discurso, a 

linguagem é considerada segundo sua formulação na frase e, na frase, 

transitividade (isto é, a capacidade de remeter-se para além de si mesma ao 

referir-se ao mundo) e mediação (isto é, a capacidade de configurar-se em 

comunicação entre sujeitos falantes) recobrem-se mutuamente e fazem 

parte de um mesmo fenômeno, a "transcendência da linguagem"28. Além 

disso, e para falar do lugar do sujeito, não esqueçamos que, no ato do 

discurso, alguém sempre fala a alguém: "a subjetividade do ato de fala é, 

de imediato, a intersubjetividade de uma alocução" (id., ibid.: 88, t. 76). A 

situação do discurso é, de uma forma primordial, uma situação 

comunicativa.

28 "Meillet já dizia: na linguagem, precisamos considerar duas coisas: sua 
imanência e sua transcendência. Diríamos hoje: sua estrutura imanente e o 
plano de manifestação em que seus efeitos de sentido são ofertados à mordida 
do real" (Cl, p. 73).

29 Cf., a propósito da historicidade do sentido, TODOROV, T. Simbolismo e 
interpretação. Lisboa : Edições 70,1980.
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a um

30 "A língua se processa por diferenças sem termos, ou mais exatamente seus 
termos só surgem pelas diferenças que apresentam entre si" (cf. MERLEAU- 
PONTY, 1960).

31 Como afinal pensava Merleau-Ponty (Cf. MERLEAU-PONTY, M. "O corpo como
expressão e a fala", em: Fenomenologia da percepção. São Paulo : Martins Fontes, 
1996, p. 237).

32 Essa contraposição quase subliminar que vimos fazendo entre Ricoeur e M.- 
Ponty não deve ser compreendida como uma alternativa que exigiria um 
escolha. A relação de Ricoeur com M.-Ponty, como aquele mesmo assinala, é 
igual a que mantinha este último com Husserl: "Não uma repetição, mas uma 
retomada do próprio movimento de sua reflexão" (Cl, 243, t. 223).

se o

linguagem em sua capacidade de figurar um mundo: "A primeira articula o 

signo no nível dos sistemas virtuais oferecidos à performance do discurso. 

A segunda é contemporânea da efetuação do discurso" (id., ibid.: 248, t. 

211). O ponto nevrálgico consiste em não negligenciar esse fato: o nível 

semiológico trabalha com a diferença entre os signos30; o semântico se abre à 

referência a um mundo. Ambos, porém, continuam no domínio da 

linguística, pois a palavra (le mot) do discurso, que faz a mediação de um 

nível ao outro, não é um gesto31, mas um entidade linguística: "a passagem 

pela língua restitui à análise da palavra seu caráter propriamente 

linguístico, o qual não pode ser preservado se o buscamos no 

prolongamento direto do 'gesto' " (Cl, 249, t 212)32. Sendo o médium entre 

signo e frase, forma e sentido, semiologia e semântica, a palavra pode ser 

considerada sob dois ângulos diferentes, o das condições de articulação no 

conjunto da língua (ângulo semiológico) e o das atualizações na instância do 

discurso (ângulo semântico). Ao definir assim a palavra, Ricoeur não só faz 

justiça ao estruturalismo como também reivindica um alargamento do que 

se pode entender por "linguística". Na ordem semiológica, como 

recordamos, o signo possui um significante e um significado (este último 

surgido da diferença na contiguidade com outros signos). A questão, para o 

filósofo, é: "Significante e significado manter-se-iam juntos se a visada da 

significação não os atravessasse como uma flecha em direção a um 

referente possível, que existe ou não existe?" (id., ibid.: 250, t. 212). A 

introdução da ordem semântica, portanto, apela para uma operação na 

qual a semiologia alcança seu destino, pois se é verdade que a linguagem 

não existiria sem os signos articuláveis, também é verdade, por outro lado,
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que sem sua atualização no discurso ela não se realizaria - no 

sentido de realizar-se: consumar-se e alcançar êxito.

Assim, se a significância, compreendida como o ato de produzir um 

ou mais sentidos na frase considerada como "evento do discurso" (TA, 

113), se ela é o pólo da destinação da linguagem, então é a ela que devemos 

aceder em última análise, é essa potência da linguagem o que nos deve 

ocupar efetivamente e, ao fazê-lo, logo percebemos que, com ela, ao mesmo 

tempo franqueamos a soleira da hermenêutica e trazemos à baila dois 

elementos que o estudo estrutural preso à semiologia simplesmente 

interditava: o sujeito e o mundo histórico. Com efeito, vale observar que, se 

a pergunta "quem fala?" não tem sentido quando nos aportamos à esfera 

da língua, com o evento da frase "apresenta-se a questão do sujeito falante" 

(id., ibid.: 250, t. 213). Certamente não encontramos aí, ainda, uma 

identidade pessoal, podemos nunca chegar a responder "sou eu, és tu, é ele 

quem fala", mas há pelo menos um lugar a ser ocupado por esses sujeitos.

Esse lugar, Ricoeur irá explorá-lo junto a Benveniste quando este 

oferece o sólido apoio das investigações "sobre os pronomes pessoais e as 

formas verbais aparentadas, sobre o nome próprio, sobre o verbo e os 

tempos verbais, sobre a afirmação e a negação, e, em geral, sobre as formas 

de alocução inerentes à instância do discurso" (id., ibid.: 250, t. 213). No 

mesmo movimento de pensamento que forjou a duplicação de níveis da 

linguagem, mostrará que, se numa primeira etapa "eu e tu opõem-se 

conjuntamente a ele, como a pessoa à não-pessoa, e opõem-se entre si, como 

aquele que fala àquele a quem se dirige" (id., ibid.: 250, t. 213), se o pronome 

pessoal "é um signo vazio do qual qualquer um pode se apoderar" (id., 

ibid.: 251, t. 214), num segundo momento, naquele mesmo a que Benveniste 

chamaria de instância do discurso, "a significação eu só é formada no instante 

em que aquele que fala apropria-se de seu sentido para designar a si 

mesmo" (id., ibid.: 251, t. 214). Não por acaso Ricoeur se pergunta: "Vale 

dizer que o eu é uma criação da linguagem?" (id., ibid.: 251, t. 214). O 

linguista escreve: "Só a linguagem funda na realidade, em sua realidade, 

que é a do ser, o conceito de ego" (cf. Benveniste, 1990: 259). Mas a 

capacidade do locutor de se colocar como sujeito e de se opor a um outro
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Que isto significa então? Ao pensar a linguagem como discurso 

(Logos), procuramos o nexo essencial entre o que no discurso (discours) é 

internamente estruturado - seus elementos linguísticos ou semiológicos, de

como interlocutor é a pressuposição extralinguística ou extra-semiológica 

do pronome pessoal (Cl, 252, t 214). É na mesma camada de organização e 

efetuação da língua no episódio da fala que a linguagem reclama sujeitos e 

exibe um mundo. É também nesta instância que a linguagem desponta 

como um campo completo de experiência, no qual ou por meio do qual 

pode-se colocar a questão da verdade, do tempo, da história. Isto, todavia, 

exige uma explicação particularizada. Que significa a linguagem como 

"campo" de experiência?

33 Cf. BEUCHOT, M. "Ricoeur: el giro hermenêutico de la filosofia del lenguaje", 
em: Tópicos de filosofia del lenguaje. Máexico : Universidad Nacional, 1991, p. 213.

Com efeito, se por um lado depois do golpe do estruturalismo sobre 

a filosofia há a necessidade de reconstruir as noções de "sujeito" e 

"história" e esta reconstrução possui como fio condutor o pensamento da 

própria linguagem, por outro lado é preciso observar que, até agora, a 

linguagem ela mesma não foi ainda pensada. Não dizíamos, de fato, com 

Ricoeur, que ela só poderia ser efetivamente pensada - isto é, só estaria apta 

a ser levada em consideração por uma filosofia - se o fosse a partir "da 

unidade daquilo mesmo que Saussure dissociou, a unidade da língua 

(langue) e da fala, da palavra (parole)" (Cl, 86, t. 74)? Com efeito, filosofar é 

sempre pensar junto o que numa primeira abordagem aparece como 

separado; filosofar é pensar a unidade e a unidade aqui visada, pela qual a 

linguagem se oferece como um compósito de imanência e transcendência, 

anunciávamos, é o próprio discurso, que alhures Ricoeur considerará como 

"texto"33.
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Em outras palavras, o problema da linguagem, para a filosofia, 

permanece no limbo se a consideramos em seus elementos isolados35. Mas, 

para Ricoeur, que nisto segue Benveniste36, a linguagem "baseia-se em dois 

tipos de operação, a integração em todos mais vastos e a dissociação em 

partes constitutivas. O sentido promana da primeira; a forma, da segunda" 

(cf. Ricoeur, 1991: 19) e se a análise formal (ou semiótica37) diz respeito 

apenas aos signos, a síntese semântica, como síntese, oferece uma outra 

unidade, de maior porte, a frase, com a qual acedemos à "instância do 

discurso". E essa unidade "frasal" a pressuposição básica de Ricoeur em seu 

estudo da literatura no elemento da metáfora, pois para ele mais que a

significação -, e o que nele ainda "acontece" para revelar a função do 

significar, que é dizer um mundo, exprimi-lo e pensá-lo. Ora, se no campo 

dos elementos de significação temos as regras e sua coação, no campo das 

funções do significar como evento e advento do sentido temos as 

possibilidades de escolha e a invenção. Mas o fenômeno da linguagem seria 

inteiramente dilacerado se esses campos se mantivessem separados. Só 

quando o consideramos em sua incessante conversão "de um no outro 

através do discurso" (id., ibid.: t 77) é que divisamos a possibilidade de 

apreendê-lo de um modo inteligível. Isto é, um modo ao qual podemos 

atribuir um valor de verdade34.

34 "No Crátilo", lembra Ricoeur, "Platão já mostrara que o problema da 'verdade'
das palavras isoladas ou nomes deve permanecer indecidido porque a 
denominação não esgota o poder ou a função da fala. O logos da linguagem 
requer, pelo menos, um nome e um verbo e é o entrelaçamento destas duas 
palavras que constitui a primeira unidade da linguagem e do pensamento" (cf. 
RICCEUR, P. Teoria da interpretação. Lisboa: Edições 70, 1991: 13; cf. PLATÃO. 
Cratyle. Paris : Flammarion, 1967).

35 O entrelaçamento entre um verbo e um nome, ou seja, a frase, é o que constitui a
unidade primeira, a partir da qual podemos falar em discurso e, no discurso, 
como também Aristóteles já notara, podemos decidir sobre a verdade ou 
falsidade dos enunciados (cf. ARISTÓTELES. "De 1'interprétation", em: 
Organon.I. Paris : Vrin, 1997).

36 Cf. BENVENISTE, E. "La forme et le sens dans le langage", em: Probèmes de 
linguistique general II. Paris : Gallimard, 1976 (versão original em: Le langage. 
Actes du XHIe. congrès des sociétes de philosophie de langue française. 
Neuchâtel: La Baconnière, 1967).

37 Certamente levado pela audição da conferência de Benveniste acima citada, 
Ricoeur deixará de usar o termo 'semiologia' e preferirá o termo 'semiótica' 
como teoria do signo, para opô-lo ao termo "semântica" como teoria da frase.
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38 Cf. FREGE, G. "Sentido e referência", em: Lógica e filosofia da linguagem. São 
Paulo: Cultrix, 1978 e WITTGENSTEIN, L. Tratactus logico-philosophicus. São 
Paulo: Edusp, 1994.

metáfora como transferência de sentido na palavra, o que dá a pensar é o 

"enunciado metafórico", que faz da metáfora um texto em miniatura, assim 

como, em última análise, faz do texto uma metáfora ampliada.

A possibilidade de considerar a frase como unidade linguística 

fornece assim a via de acesso à elaboração de uma linguística do discurso 

ao lado de uma linguística do signo. A linguística do discurso, pensa 

Ricoeur, alimenta a ambição de construir, num passo além, a hermenêutica 

do texto como extensão da semântica da frase. Diferentemente da

semiótica, na qual o signo em nenhum momento é relacionado com as 

coisas denotadas nem se promove a relação entre a língua e o mundo (cf. 

Benveniste, 1967), a semântica se ocupa justamente com esta relação, tendo 

em vista a referência acionada pela ativação dos sentidos na produção do 

discurso. "A semiótica, enquanto se atém na clausura do mundo dos 

signos, é uma abstração sobre a semântica, que coloca em relação a 

constituição interna do sentido com a visada transcendente da referência" 

(MV, 274). Atenta a esta possibilidade aberta pela semântica linguística, 

mas sem deixar de levar em conta as contribuições, dentre outras, de G. 

Frege e L. Wittgenstein38, autores de uma semântica filosófica, a 

hermenêutica Ricceuriana privilegia contudo o texto como objeto de análise 

e exige por isso um conceito de referência que nem a semântica linguística 

nem a filosófica poderiam satisfazer. Por quê? Simplesmente porque tanto 

Benveniste quanto Frege e Wittgeinstein, cada um, claro, seguindo 

interesses específicos, elabora uma acepção da linguagem mediante a qual 

o mundo se destaca como elemento interno da própria linguagem e o que 

Ricoeur busca é, não propriamente o mundo na linguagem ou o mundo do 

texto, mas o mundo do leitor, eminentemente prático.

Em Frege como em Benveniste a possibilidade de falar da dupla 

"sentido e referência", e portanto de reivindicar um mundo de que se fala, 

está guardada no uso da linguagem sob a frase. "Só, com efeito, a frase 

permite essa distinção. É somente no nível da frase, tomada como um todo,
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que se pode distinguir o que é dito e o sobre o que se fala" (MV, 97), de 

modo que ao falar, ao enunciar uma frase, está-se sempre de algum modo 

referindo-se a algo, seja ele verdadeiro ou falso. Com Wittgeinstein, o 

mesmo movimento: a linguagem é tal que não seria o que é sem o mundo, 

de forma que, como podemos ler na fórmula lapidar do aforismo 5.4711 de 

seu Tratactus, "especificar a essência da proposição significa especificar a 

essência de toda descrição e, portanto, a essência do mundo". Sem dúvida 

há nisso, por um lado, um lastro fundamental a partir do qual Ricoeur pode 

reivindicar a transcendência da linguagem e aceder a uma hermenêutica; 

por outro lado essa transcendência, nesses autores, permanece sem 

qualificação, o mundo de que a linguagem é descrição ou não é ele mesmo 

descrito ou é pressuposto como sendo o mundo natural das coisas 

simplesmente dadas. Todavia, com Ricoeur o mundo ganha uma espessura 

própria, uma fisionomia, e isso graças a seu conceito de texto, pois ao 

postular o texto como unidade de base não mais, é certo, de um semântica 

mas de uma hermenêutica, o estatuto desse mundo de que o discurso faz 

referência torna-se cada vez mais preciso, cada vez mais determinado em 

sua feição própria. "O texto", diz Ricoeur, "é uma entidade complexa de 

discurso cujos caracteres não se reduzem aos da unidade de discurso ou 

frase. Por texto, não entendo somente nem principalmente a escritura, se 

bem que a escritura põe por ela mesma problemas originais que interessam 

diretamente à sorte da referência; entendo, prioritariamente, a produção do 

discurso como obra. Com a obra, como a palavra o indica, novas categorias 

entram no campo do discurso, essencialmente categorias práticas, 

categorias da produção e do trabalho" (MV, 277). Com a obra, encontramos 

um acesso privilegiado à estruturação e compreensão da experiência 

humana. Ricoeur sabe que seria ingenuidade pretender conhecer essa 

experiência sem o esforço prévio de estruturá-la, de torná-la inteligível 

(fazer ciência não é outra coisa senão a tentativa de realizar esse esforço), e 

sabe também que o texto é um modo adequado de efetuar essa exigência 

por assim dizer "crítica".

A linguagem é assim, como dizíamos, mediação, aquilo através de 

que, por meio de que nos expressamos e exprimimos as coisas. Se as coisas
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são o que não serve para designar algo, pois elas apenas existem, os signos 

(o outro das coisas), uma vez utilizados na frase, se definem precisamente 

por ser usado para denominar seu outro, o mundo, as coisas. "Por isso 

denominamos coisas aquelas que, como uma vara, uma pedra, um animal e 

outras do gênero não são utilizadas também para denominar algo", 

enquanto "as palavras só são usadas para significar alguma coisa com 

elas."39

Essa intuição genial da essência da linguagem como transitividade 

não é partilhada pela linguística de cunho estrutural; ao contrário, o 

estruturalismo toma a linguagem como um objeto, tão cognoscível quanto 

mensurável: "é um objeto para a ciência empírica", entendendo-se por 

empirismo não só o "primado da observação mas ainda a subordinação 

das operações indutivas à dedução e ao cálculo" (Cl, 70). No entanto, a 

simples emenda crítica de que nenhum objeto é um dado absoluto, mas 

algo construído mediante finos procedimentos metodológicos, nos faz pôr 

de quarentena essa afirmação da linguagem como objeto; ela é tão certa 

quanto limitada, pois a realidade da linguagem, sua força e sua vida, não se 

manifesta no agenciamento dos signos, mas em sua utilização; é quando 

alguém fala a alguém de alguma coisa que a linguagem acontece. "Falar é o 

ato pelo qual a linguagem se ultrapassa como signo em direção à sua 

referência e ao seu vis-à-vis. A linguagem quer desaparecer, quer morrer 

como objeto" (iã., ibid.i 74), dizia Ricceur. Ela quer ser o médium no qual e 

pelo qual os homens se fazem como seres temporais e edificam o mundo 

como um lugar habitável40. Mais uma vez: a transitividade da linguagem a 

revela como mediação e, nisto, ressalta seu caráter eminentemente 

comunicativo.

39 Cf. AGOSTINHO. "Acerca da doutrina cristã", em: Textos de hermenêutica. Lisboa
: Rés, 1984, pp. 40 e 41.

40 Cf. RICCEUR, P. "Prefácio", em TR I, p. 11: "Enquanto a redescrição metafórica
reina principalmente no campo dos valores sensoriais, práticos, estéticos e 
axiológicos, que fazem do mundo um mundo habitável, a função mimética das 
narrativas exerce-se de preferência no campo da ação e de seus valores 
temporais”.
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41 Borges, resenhando um livro do místico sueco Emmanuel Swendeborg, diz que 
para este o inferno se caracteriza como uma região onde todos conspira contra 
todos. Não existe comunicação, somente mal-entendidos. Por isso podemos 
chamar inabitável a um mundo em que, como no inferno, ninguém se 
compreende, ninguém se comunica de fato (cf. BORGES, J. L. "Borges oral", em: 
Obras completas, v. IV. Buenos Aires : Emecê, 1994). Isso para assinalar certo 
aspecto ontológico; quanto ao aspecto epistemológico (e mesmo metodológico) 
da questão da relação entre o a linguagem artística e a comunicação, cf. COSTA 
LIMA, L. "Um conceito proscrito: mimese e pensamento de vanguarda", em: 
Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

Aqui duas pontas de nossa análise se juntam: 

comunicativo da linguagem apanha esta última como discurso e o discurso, 

considerado como texto, nos oferece em suas malhas uma experiência de 

mundo. O mundo configurado pelo texto revela-se como o envolvente e 

sempre múltiplo e multifacetado mundo da ação e do sofrimento, posto a 

compor o tempo da experiência humana e, não por acaso, essa experiência 

é considerada por Ricoeur, na esteira de E. Cassirer e C. Geertz (Cf. TRI, pp. 

91-93), como ontologicamente "linguageira" (langagièré). Ricoeur não se 

satisfaz em dizer que a linguagem, configurada num texto, revela um 

mundo, precisamente o "mundo do texto"; ele afirma ainda que esse 

mundo do texto nos instrui na invenção ou reinvenção do mundo situado 

para além do texto, o mundo propriamente da ação e do sofrimento, o 

mundo do leitor. As duas pontas de nossa análise se juntam ainda no fato 

de que a leitura é uma busca de um mundo habitável e o conceito de 

"mundo habitável" está infimamente ligado ao de comunicação41.

Vê-se, pois, com o texto posto no centro da atenção filosófica, 

realizada a exigência, assumida por Ricoeur, de incluir no estudo da 

linguagem sua dimensão transcendente, isto é, sua abertura "à instância do 

discurso" a partir do que se pode reconstruir os conceitos de sujeito e 

história. Ora, isso não ocorre somente para pagar tributo à época, que toma 

a problemática da linguagem como fio condutor prioritário, mas para 

evitar que se diga ser sua teoria do sujeito e da história um retorno às 

antigas filosofias da história, da finitude ou do sujeito autocentrado (como 

se nada houvesse acontecido desde Marx, Nietzsche, Freud e Lévi-Strauss). 

Surgidos dos elementos da linguagem como discurso, sujeito e história 

devem ser pensados a partir de sua interação temporal, pois é no tempo

o caráter
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que a linguagem é produzida, é no tempo que ela se realiza carregando 

consigo as marcas de quem a usa e de onde é usada, as marcas de uma 

situação humana (HV, 73). "Para ter um presente, como também 

aprendemos em Benveniste, é preciso que alguém fale; o presente é, então, 

assinalado pela coincidência entre um acontecimento e o discurso que o 

encerra; para passar do tempo vivido a partir do tempo crónico, é preciso, 

portanto, passar pelo tempo linguístico, referido ao discurso" (TRIII, 186). 

Assim, dessas páginas, ressalta-se a idéia de que o mundo a ser apreendido 

é um mundo essencialmente temporal, de modo que tentar pensá-lo 

implica esforçar-se por pensar o próprio tempo42.

Segundo Ricceur, com efeito, e isso é fundamental, o acréscimo de 

sentido implicado pelo texto traz à linguagem a dimensão temporal da 

existência humana. A referência a um mundo instaurada pelo texto 

demanda uma análise semântica e esta restitui ao trabalho de lidar com o

42 Cf. GAGNEBIN, J.-M., "Dizer o tempo", em: Sete aulas sobre linguagem, memória e 
história. Rio de Janeiro : Imago,1997, p. 70. O que a autora diz aí de Agostinho 
pode, em certa medida, ser perfeitamente aplicado a Ricoeur: "essa ligação entre 
tempo e linguagem (fala do tempo/tempo da fala, escrita do tempo/tempo da 
escrita, música do tempo/ tempo da música) será absolutamente decisiva para a 
própria possibilidade de uma definição do tempo - e da memória - por 
Agostinho".).

texto "o alcance temporal" cujo relevo teve de ser matizado pelo estudo 

sincrônico da linguagem. "Meu problema, atualmente", diz Ricoeur por 

volta de 1969, anunciando já o trabalho que seria publicado nos inícios de 

1980, "é o de extrair o alcance temporal dessa análise semântica. Entre o 

acréscimo de sentido e a carga temporal, deve haver uma relação essencial: 

é essa relação essencial que constitui o desafio" (Cl, t. 28). Para ele, o texto, 

como a tradição que nos chega pelo texto ou como texto e o mundo da ação 

em geral, tem o tempo como um constituinte quiçá fundamental; do mesmo 

modo, também a leitura e interpretação possui o seu próprio tempo. 

Todavia, diz ele, "não é visível a pertença mútua dessas duas 

temporalidades: como o tempo da interpretação se inscreve no tempo da 

tradição? Por que a tradição só vive no e pelo tempo da interpretação?" (id., 

ibid.: 27). A resposta a estas perguntas exige um verdadeiro 

entrecruzamento de epistemologia da interpretação e de ontologia do ser
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43 Tomada como discurso, a linguagem não só inclui o mundo em suas malhas 
como ainda o sujeito falante e ouvinte, o locutor e o interlocutor, a partir do que 
não só podemos falar de subjetividade como também, e com mais razão, de 
intersubjetividade. Veremos que é neste embate com um mundo e com os 
outros que uma experiência hermenêutica se consolida.

histórico. "Estou à procura de uma terceira temporalidade, de um tempo 

profundo, que seria inscrito na riqueza do sentido e tornaria possível o 

entrecruzamento dessas temporalidades. Seria como que uma carga 

temporal, inicialmente levada pelo advento do sentido. Esta carga temporal 

tornaria possível ao mesmo tempo a sedimentação num depósito e a 

explicitação numa interpretação. Em suma, tornaria possível a luta dessas 

duas temporalidades, uma que transmite, outra que renova" (id., ibid.: 27). 

Essa terceira temporalidade que não é mais uma porém a mais 

fundamental, Ricceur salvo engano a encontrará em sua teoria da tríplice 

mímesis, desenvolvida em Temps et récit e comentada neste estudo 

posteriormente. O mundo da ação já possui de per se essa carga temporal; o 

texto, pelo advento do sentido que inaugura, "sedimenta" essa carga, 

configura-a; a leitura, no suplemento do texto, a recebe e a questiona, ou 

como diz Ricceur, a renova.

Assim, se para a fenomenologia "a linguagem não é um objeto", 

mas ao contrário "uma mediação", ou seja, "aquilo por intermédio do que, 

e através do que, nos dirigimos em relação à realidade (qualquer que seja 

ela)" (Cl, 247, t. 210), para a hermenêutica fenomenológica, ao abordar o 

texto no qual a linguagem se sedimenta como discurso, além de explorar 

seus aspectos internos desvendando-lhes os sentidos, como nos ensina a 

abordagem estrutural, é preciso ainda escavar as referências possíveis - não 

necessariamente ostensivas - para as quais os sentidos desvelados
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CONSCIÊNCIA & TEMPORALIDADE

(Estudo Exploratório I)

(C. Drummond)

exame

Mas que coisa é o homem, que 
há sob o nome: uma geografia? 
um ser metafísico?
uma fábula sem signo que a 
desmonte?
Como pode o homem sentir-se 
a si mesmo, quando o mundo 
some?

A partir de agora deveremos aceder ao limiar da questão do tempo, 

pois de fato a pesquisa empenhada em determinar um conceito de 

experiência hermenêutica como tensão, e não oposição, entre consciência e 

história deve exigir, se não já a relação entre temporalidade e história, pelo 

menos como primeiro procedimento o exame da possibilidade de 

aproximar-se o conceito de consciência ao de temporalidade (aproximação 

para alguns autores senão impossível de antemão ao menos bem pouco 

evidente). Esse exame, não o faremos todavia de um modo direto, mas 

traçando um caminho sobre o qual outros interesses (próprios da história 

da filosofia), como paisagens fascinantes, serão cortejados. Assim, como 

não poderia deixar de ser, a pesquisa sobre este assunto ganha uma 

primeira determinação - negativa, é verdade, mas nem por isso menos 

importante - na leitura de Descartes. O Cogito cartesiano, no elemento da 

consciência, punha-se independentemente de toda e qualquer noção de 

temporalidade e de história. Sem dúvida, poder-se-ia mesmo dizer que
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1 Ferdinad Alquié, especialista em Descartes, chega mesmo a dizer que a
consciência é a faculdade por excelência do eterno. Cf. ALQUIÉ, F. Le ãésir de 
1'eternité. Paris: PUF, 1960, p. 80. (Cf., também, DOMINGUES, I. O fio e a trama. 
Reflexões sobre tempo e história. São Paulo: Iluminuras, 1997.)

2 Cf. CASSIRER, E. El problema del conocimiento. México: FCE, 1991.
3 Cf. OLIVEIRA, M. A. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: Edipucrs, 1993, p. 24.
4 Cf. DESCARTES, R. Meditações metafísicas. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 249.

tempo e consciência são, em Descartes, noções incompatíveis1, na medida 

em que a consciência, elevada na época moderna a princípio da filosofia, 

guarda-se das coisas temporais enquanto permanece como fundamento 

dessas coisas. Posta como princípio, ela atende a uma necessidade de 

ordem "transcendental", isto é, a de fundar a totalidade do saber numa 

unidade de base capaz de assegurar a validade científica do conhecimento 

humano2. O caráter transcendental da consciência, conquanto ela é essa 

unidade, faz economia de toda referência temporal, sensível, mutável, e a 

destaca imediatamente como o lugar firme de fundamentação última3. "Era 

preciso", dizia Descartes, "que eu tentasse com seriedade, uma vez na vida, 

livrar-me de todas as opiniões nas quais até aquele momento acreditara, e 

começar tudo novamente a partir dos fundamentos, se pretendesse 

estabelecer algo sólido e duradouro nas ciências"4.

Ricceur, em Soi-même comme un autre, vê nessa ambição de fundação 

última não só o motivo da exaltação do Cogito como também de sua 

humilhação maior. Segundo ele, a exaltação do "eu penso" no elemento da 

consciência como fundamento do saber revela um total desprendimento do 

sujeito do pensamento em relação à sua possível inserção na experiência do 

tempo. O sujeito duvida e, se duvida, pensa, e é enquanto coisa pensante 

que ele existe, mas, afirma Ricceur, "o sujeito que duvida está radicalmente 

desancorado", desde quando o corpo próprio foi "arrastado pelo desastre 

dos corpos", desencadeado pela dúvida (SMA, 16). Neste sentido, mesmo 

que haja alguém que diga ter posto todo seu engenho em duvidar e em 

deixar-se ser enganado forjando a hipótese do gênio maligno, não se pode 

dizer quem é esse alguém, liberado como está de "todas as marcas espaço- 

temporais solidárias do corpo próprio" (id., ibid.z 16). O eu que conduz a 

dúvida e se reflete no Cogito "é tão metafísico e hiperbólico quanto a
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5 Sobre o mundo de Descartes, cf. MATOS, O. C. F. "Descartes: o eu e o outro de 
si". Em: NOVAES, A. (Org.) A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996, p. 195.

própria dúvida o é em relação a seus conteúdos. A bem dizer ele não é 

ninguém" (id., ibid.: 16). Ora, diante dessa afirmação enérgica, como já não 

entrever aonde Ricoeur quer chegar? O Cogito não é ninguém porque, na 

medida em que a condição para encontrar a certeza e a verdade é o 

desapossamento de toda determinação sensível, o ser que se define por esta 

procura, de tão intelectual, torna-se irreconhecível.

A bem da verdade, aliás, Descartes não é insensível a este 

problema. "Ainda não sei com suficiente clareza o que sou", diz ele, "eu 

que tenho certeza de que sou" (cf. Descartes. 1999: 258). Essa 

"indeterminação extrema" - Ricoeur percebe -, se é devida por um lado ao 

caráter hiperbólico da dúvida, por outro lado introduz uma questão nova, 

a saber, a de tomar conhecimento daquilo mesmo que o sujeito é, enquanto 

existe. Nesse sentido, a pergunta que se insinua nesse horizonte que mal 

traçamos é essa: afinal, qual a identidade do sujeito? A resposta de 

Descartes, todavia, não expõe o ser desse sujeito naquilo que talvez 

pudesse revelar sua face "histórica" ou mesmo "biográfica" e "existencial", 

como no Discurso do método, mas prolonga o aspecto trans-temporal no qual 

reconhecemos a consciência. Em sua resposta - eu sou uma coisa que pensa - 

"o zeu' perde definitivamente toda determinação singular e torna-se 

pensamento, isto é, entendimento" (SMA, 18). Como em Descartes o 

entendimento é a faculdade do não-sensível, logo se percebe a que 

instância o sujeito da consciência pertence: ele é supra-sensível, de caráter 

a-histórico. Sua identidade se constrói negativamente, isto é, por 

afastamento de tudo quanto pode estar exposto ao tempo; ou seja, sua 

identidade é a mesmidade de quem se instaura instantaneamente, sem 

referência nem a outrem nem ao mundo5, mesmo quando pensar é 

duvidar, conceber, afirmar, negar, querer, não querer, imaginar, sentir. Pois 

o sujeito que, pensando, faz todas essas coisas permanece sem 

determinação existencial, quer dizer, permanece sem "corpo próprio", já 

que a subjetividade posta por si mesma mediante a reflexão sobre sua
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própria dúvida é, insiste Ricoeur, uma subjetividade desancorada da 

temporalidade, "que Descartes, conservando o vocabulário substancialista 

das filosofias com as quais ele crê ter rompido, pode ainda chamar uma 

alma" (id., ibid.: 18). Todavia, não se poderia objetar (a favor de Descartes) 

que ao "eu existo pensando" seria impossível desempenhar o procurado 

papel de verdade primeira e poder fundamentar de outra maneira a 

certeza de todo conhecimento?

A postura de Ricoeur quanto a isso se deixa revelar na seguinte 

afirmação: "a crise do Cogito é contemporânea da posição do Cogito" (id., 

ibid.-. 15). Segundo ele, é possível mostrar, no próprio Descartes, que outras 

verdades sustentam a certeza do Cogito. Isso decerto não ocorreria se, 

seguindo a ordem das razões, o Cogito fosse sempre o derradeiro 

responsável por cada verdade conquistada, mas, na esteira de Martial 

Guéroult6, Ricoeur contesta: "a certeza do Cogito dá uma versão somente 

subjetiva da verdade; o reino do gênio maligno continua, quanto a saber se 

a certeza tem um valor objetivo" (SMA, 19). Essa crítica incide diretamente 

sobre a metafísica de Descartes. Conhecemos bem a solução do problema aí 

suscitado: a terceira das Meditações, ao demonstrar a existência de Deus, 

causa uma reviravolta na ordem da descoberta, a partir da qual já não é o 

sujeito que assegura a veracidade de si e das coisas, mas o próprio Deus. É 

sem dúvida notável, para nós que queremos realçar por um instante o 

aspecto atemporal da consciência, que o isolado Cogito, quando descobre 

em seu íntimo a marca de um Outro esse outro seja ninguém mais que 

Deus. Mas por isso mesmo essa é, para Ricoeur, a primeira ultrapassagem 

do domínio exclusivo da consciência, também sua primeira crise. "Por uma 

espécie de choc en retour da nova certeza, a saber, a da existência de Deus 

sobre a do Cogito, a idéia de mim mesmo aparece profundamente 

transformada pelo único fato do reconhecimento deste Outro que causa a 

presença em mim de sua própria representação. O Cogito passa a ser de 

segunda ordem ontológica" (id., ibid.: 20). O que significa: mesmo em 

Descartes, a unidade do conhecimento não pode, como muitos pensaram,

6 GUÉROULT, M. Descartes selon l'ordre des raisons. Paris: Aubier-Montagne, 1953 
(citado por Ricoeur em SMA, p. 19).
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ser uma conquista absoluta do sujeito livre de pressuposições, mas 

depende de um fator que, se não lhe é externo, pelo menos lhe é anterior e 

lhe sustenta: Deus. Se não existisse Deus - veraz - também não se poderia 

falar na veracidade do conhecimento humano; a existência de Deus 

assegura ao conhecimento humano a possibilidade de ele não se perder 

numa asserção somente subjetiva; e, na medida em que o homem se define, 

em Descartes, dentre outras coisas7 como res cogitans, não se poderia nem 

mesmo falar do ser humano, já que o próprio Descartes afirma que de 

algum modo possui nele a idéia de infinito antes mesmo da de finito, de 

Deus antes mesmo que de si. Assim, afirma Ricoeur, "porque ele me 

conserva, Deus confere à certeza de mim mesmo a permanência que ela 

não tira dela mesma" (id., ibiã.: 20). Essa "estrita contemporaneidade" da 

idéia de Deus e da idéia de mim tomada sob o ângulo da capacidade de 

produzir idéias "me faz dizer que 'como a idéia de mim mesmo' a idéia de 

Deus 'é nascida e produzida comigo desde o momento em que fui criado' 

{id., íbid.: 20)". Lendo isso com a atenção de quem procura entender a causa 

de não haver, em Descartes, uma conformidade ontológica entre o ser da 

consciência e o ser do tempo, a vontade que se tem é a de dizer: o Cogito 

não está no tempo nem tem história porque seu único contemporâneo é 

Deus.

7 Para um estudo mais detalhado sobre a concepção cartesiana de homem, cf. 
MARQUES, J. Descartes e sua concepção de homem. São Paulo: Loyola, 1993.

Qual, então, para Ricoeur, o motivo filosófico do abismo entre a 

consciência e a temporalidade? A resposta a esta pergunta passa pela 

escuta da psicanálise de Freud tanto quanto pela da ontologia fundamental 

de Heidegger, dentre outros autores. O Cogito - era essa a resposta 

heideggeriana - apresenta-se separado do tempo porque a questão do 

sentido do ser fora "esquecida". O Cogito - diria Freud - eleva-se às alturas
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Portanto, se com isso ainda não vemos claramente o fator "tempo" 

trabalhando por baixo da constituição da consciência, pelo menos já 

percebemos sua pertença a um solo que lhe é anterior (e que não é, como 

em Descartes, Deus), solo a limitar sua pretensão de ser dona de todo o

do Absoluto, companheiro de Deus porque, auto-iludido, esquece-se 

(recalca o fato) de que está encravado num solo bem mais primordial que 

ele mesmo: o desejo8.

O desejo, encravado na dimensão do inconsciente, é, como 

sabemos, o fator por excelência com que a psicanálise abala a segurança da 

consciência. Esse abalo não vincula imediatamente a consciência à

temporalidade, pois o desejo é da ordem do inconsciente e este, como é 

sabido, não se estrutura de modo temporal: o inconsciente é "atemporal"; 

no entanto, serve como determinação negativa, estraga prazeres, por assim 

dizer, no sentido de que, estando no fundo atada ao desejo, a consciência 

somente por inadvertência, teimosia ou quixotesca obstinação continuaria 

se achando a absoluta senhora do sentido. Ao postular-se a presença 

efetiva do desejo na dinâmica do psiquismo humano e afirmar-se que o ego 

(ou a consciência) não é a fonte do sentido de si e das coisas mas apenas 

um lugar - secundário - numa tópica (ou série de lugares) constituída 

ainda por um "inconsciente" e um "pré-consciente" ou, de acordo com 

outra terminologia, um "inconsciente de baixo" (id) e um "inconsciente do 

alto" (superego)9, segundo a idéia de que "a consciência está separada de 

seu próprio sentido" por um "impedimento do qual ela nem é senhora 

nem está informada" (Cf, t. 200), Freud provoca uma verdadeira 

humilhação à soberania do Cogito. Arranca o véu de seus interesses até 

despir os elementos implícitos em suas mais sublimes especulações, 

desmascarando-as como pertencentes a certa camada da existência, 

notadamente a erótica e mesmo sexual, da qual ela nem 

conta.

8 Em certa medida, também Bergson poderia entrar nessa tradição: na medida em
que ele remete a motivos biológicos a formação de conceitos e generalizações. 
Cf. BERGSON, H. Textos escolhidos. São Paulo: Abril, 1984, p. 128.

9 Cf. FREUD, S. "Lo inconsciente". Em: Obras completas, v. II. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1981, p. 2061. Cf. ainda, "EI yo y el ello". Em: Id., ibid., v. III, p. 2701.
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sentido. O elemento temporal da psicanálise não aparece senão no processo 

da terapia analítica, na qual se parte de uma cena primordial, uma situação 

"arcaica", passada e em geral confusa, até vir, pelo trabalho presente da 

interpretação, a uma situação futura, senão límpida e "normal", ao menos 

não tanto embaraçosa. Quem tem uma arché (um princípio, uma origem 

que governa), diz Ricoeur, pode também ter um telos (um fim, um 

horizonte a atingir), e seria o movimento de uma origem a um horizonte 

que pressuporia a noção de temporalidade.

Mas, por ora, detenhamo-nos somente na afirmação dessa origem, 

pois o telos, paradoxalmente, não está na frente da origem, não é fugindo 

dela que nos encontraremos para além dela, mas ao contrário 

atravessando-a. Assim, a "humilhação" de que acabamos de nos referir não 

vem de um carrasco que recuse qualquer dignidade à consciência, apenas 

essa dignidade não pode ser reconhecida na presunção dominadora de 

uma consciência imediata. É preciso passar pela prova de fogo de um 

conhecimento de si sem autocomiseração, é preciso dilacerar o sujeito para 

que dele só reste aquilo que, em última análise, ele realmente é. Mesmo 

que o que ele realmente seja não esteja em conformidade com aquilo que 

gostaríamos que ele fosse, não um Absoluto mas um frágil ser lançado 

numa luta feroz contra seus "senhores", o id e o superego. Freud, diz 

Ricoeur, "cava além dos efeitos de sentido que constitui o campo da 

consciência e desnuda o jogo dos fantasmas e das ilusões onde nosso 

desejo se mascara" (id., ibid.: t. 200). A noção de "cavar" é aqui 

fundamental, é nela que se inscreve o que Ricoeur (salvo engano na esteira 

de Merleau-Ponty) denominou, para designar a psicanálise, precisamente 

uma "arqueologia". Desse modo, para além daquele desejo de unidade de 

todo o conhecimento que parecia ser a ambição última do Cogito, é possível 

encontrar motivações inconfessáveis que são ao mesmo tempo vestígios de 

nossa miséria primordial, a qual Ricoeur, dessa vez ao lado de Nietzsche,
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atos falhos
sequer os ensaio.
mas os meus atos falhos encenam-se assim: 
eles já no palco e eu ainda no camarim12.

10 "Não é por uma coisa ser boa que a desejamos: é porque a desejamos que ela se
torna boa. O desejo é a verdade do valor, aquilo que lhe proíbe pretender à 
verdade. O desejo é ilusório não por ser falso mas por se acreditar verdadeiro" 
(cf. MATOS, O. C. F. Filosofia a polifimia da razão. São Paulo: Scipione, 1997, p. 
144). Cf., também, ESPINOSA, B. Ética, III, escólios das proposições 9 e 39.

11 Para um desenvolvimento exaustivo desses conceitos, cf. o próprio Ricceur em:
De 1'interprétation. Essai sur Freud. Paris: Seuil, 1965. (Sobre a semântica de 
Freud, cf. TODOROV, T. Teorias do símbolo. Campinas: Papirus, 1996, p. 331.)

12 Cf. CASTRO PINTO, S. O cerco da memória. João Pessoa: Ed. Universitária, 1993.

uma vez chamou de "vazio" (zd., ibid.z t. 370). O vazio de que somos feito e 

cujo nome é "desejo"10.

Sob o domínio do desejo, a consciência já não se põe mais como 

instaladora de um começo absoluto, ela está desde sempre precedida por 

uma gama de forças e tensões que a constituem por baixo, sem que ela as 

domine. Essas forças e tensões, para Ricceur, constituem linguagens 

específicas e consolidam a conquista do chamado ponto de vista tópico 

(inconsciente, pré-consciente, consciente; id, ego, superego) e todas as 

decorrências "económicas", "energéticas" e "hermenêuticas" aí envolvidas, 

como já veremos, configurando uma "semântica do desejo"11 e explicando 

enfim como ocorre essa ultrapassagem da consciência imediata. Assim, 

dizer, como já se disse, que o inconsciente se estrutura como linguagem é 

responder não só a uma questão epistemológica a respeito de sua natureza 

objetiva, como também afirmar seu caráter arqueológico, no sentido de 

que, como linguagem, ele precede e antecipa a vida consciente do sujeito, 

tal como tão bem expressou o poeta:

Do ponto de vista epistemológico, sua estruturação em termos de 

linguagem responde à pergunta sobre sua cognoscibilidade. Podemos 

conhecer o inconsciente? Não, se o concebermos de um ponto de vista 

naturalista, como uma coisa dentro do sujeito; ponto de vista aliás que não 

interessa à psicanálise. Sim, se o concebermos a partir de seus 

"representantes" significativos, seus rebentos, que são eminentemente
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13 Cf. FREUD, S. "Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en el 
psicoanálisis", em: Obras completas, v. II, p. 1697.

simbólicos. Não chegamos ao inconsciente por uma qualquer introspecção, 

mas, porque seus produtos são dotados de múltiplos sentidos, a ele 

acedemos pela interpretação destes. "É porque renuncia a atingir o ser das 

pulsões, e porque permanece nos limites das investigações conscientes e 

inconscientes da pulsão", diz Ricoeur, "que a investigação freudiana não se 

perde num realismo do incognoscível. Seu inconsciente, diferentemente do 

dos românticos, é essencialmente cognoscível, porque os 'representantes 

representativos' da pulsão ainda são da origem do significado e 

homogéneo, de direito, ao império da fala (parole)" (CL: 91). Nesta 

perspectiva, o inconsciente considerado como linguagem nos ensina que só 

o apreendemos por meio dos símbolos que o representa. Não o conhecemos 

senão por meio desses representantes simbólicos chamados justamente de 

"representativos" porque capazes de indicar com ênfase a realidade 

"eficaz" do inconsciente. A psicanálise é, como o próprio Freud assegura, o 

estudo dos rebentos do inconsciente e não de uma sua natureza. O sonho é, 

senão o principal, ao menos o mais esclarecedor desses "rebentos"13.

Ainda segundo o ponto de vista epistemológico, pode-se dizer que 

o inconsciente é flagrantemente finito; não só porque no término de um 

análise esbarramos com tais e tais significados e não com tais outros - "o 

termo, na análise do sonho de Felipe, por exemplo, é a facticidade desta 

cadeia linguística, e não de outra" (CL: 91) - mas também por ele ser 

relativo, relativo ao símbolo pelo qual ele toma corpo. Mas, reclama 

Ricoeur, "compreendamos bem essa relatividade: não significa 

absolutamente que o inconsciente seja uma projeção do hermeneuta, num 

sentido vulgarmente psicologista. Deve-se, antes, dizer que a realidade do 

inconsciente é conquistada na e pela hermenêutica" (id., ibid.: 92). Em 

outras palavras, não é a consciência que inventa o inconsciente; sua 

realidade torna-se patente quando, a partir do sintoma - o signo que nos 

perturba -, fazemos o movimento de retomo à sua origem inconsciente. O 

inconsciente assim configurado surge de um conjunto de fatores que 

ultrapassa o analista e o analisado. É um "objeto psíquico" que se oferece
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"à constelação hermenêutica", formada pelos sintomas, pelo método 

analítico e pelos modelos de interpretação.

Já do ponto de vista arqueológico, porque o inconsciente "é o modo 

de ser do que, tendo sido recalcado, não foi suprimido nem aniquilado" 

(Dl, 130), a ilusão da consciência se deixa flagrar quando ela se supõe 

"senhora", já que supô-lo é deixar-se estar desavisada do que a levou a esta 

suposição. Ela se pensa livre de todo pressuposto, acredita ter apagado 

passado. Mas eis que o passado não se anula e é tanto mais eficaz em sua 

intervenção nas aspirações da consciência quanto mais nos "esquecemos" 

dele, quanto mais resistimos a esta intervenção. A eficácia do inconsciente, 

conquanto ele é o passado de uma consciência iludida, ou melhor, 

conquanto ele é a linha de força dessa ilusão, encontra-se em que aquilo de 

que a consciência parece ter se livrado para se supor senhora é justamente 

aquilo de que ela é presa: os pressupostos da existência que a inscreve no 

corpo das pulsões, que a precedem.

A ilusão da consciência é supor-se senhora do sentido quando na 

verdade é escrava das pulsões. Quanto a isso, Ricoeur chama a atenção para 

o fato de que, antes de Freud, dois momentos da subjetividade 

encontravam-se confundidos: "o momento da apoditicidade e o momento 

da adequação" (Cl, t. 203). O Cogito assegura que a consciência exista como 

coisa pensante, mas o pensamento não recobre todas as dimensões da 

existência do sujeito. Junto a si pelo pensamento, a consciência encontra-se 

exilada de si por não reconhecer-se totalmente nessa caracterização de 

"coisa pensante". Husserl, aliás, já havia reconhecido essa "dissociação 

entre o caráter seguro do Cogito e o caráter duvidoso da consciência" (id., 

ibid.: 204). Com efeito, nas Meditações cartesianas, chamando a atenção para 

o fato de que a única apreensão verdadeira do mundo só se dá quando, 

desfeita a atitude natural face a ele e posta entre parêntesis a experiência 

sensível, acedemos ao âmbito da consciência em cujas cogitationes 

encontramos a verdadeira evidência do mundo (sua "essência"), ele se 

perguntava se esta redução do mundo à consciência torna, por sua vez, 

"possível uma evidência apodítica da existência da subjetividade
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transcendental"14. Por 'evidência apodítica' ele entendia a correlação estrita 

entre uma idéia e seu objeto intencional numa proposição que por isso 

mesmo pode ser chamada 'científica' ou, o que dá no mesmo, 'rigorosa'. A 

evidência perfeita e seu correlativo, "a verdade pura e genuína", se 

apresentam "como uma idéia imanente à tendência de conhecer, de 

preencher (erfulleri) a intenção significante (meinende)" (cf. Husserl, 1997: 

18).

A ocasião, portanto, é a de saber se a certeza indubitável do Cogito 

corresponde estritamente à certeza de que existo simplesmente como res 

cogitans. "A apoditicidade pode, segundo o caso, pertencer a evidências 

inadequadas" (id., ibid.: 21). Suprema decepção: o alcance da 

universalidade e necessidade do "eu penso, eu existo" não atinge 

necessariamente, como supunha Descartes, a certeza do que seja esse eu 

pensante. Numa evidência, dizia Husserl, a adequação e a apoditicidade 

não seguem necessariamente juntas: "talvez esta observação visava no 

fundo o caso da experiência transcendental do eu. Nesta experiência, o ego 

se toca a si próprio de um modo original. Mas, neste caso, esta experiência 

oferece apenas o caroço de experiências 'propriamente adequadas'. Este 

"caroço" é a presença viva do eu a si, tal como a exprime o sentido 

gramatical da proposição: Ego cogito. Além dele não se estende senão um 

horizonte indeterminado, de uma vaga generalidade, horizonte do que, na 

realidade, não é objeto imediato de experiências, mas somente objeto de 

pensamento, que, necessariamente, o acompanha. A este horizonte 

pertence o passado do eu, quase sempre totalmente obscuro" (id., ibid.: 32). 

Ora, onde lê "obscuro", pode-se sem sombra de dúvida ler "não unívoco" 

e o que não é unívoco tem, como o símbolo, duplo e mesmo múltiplo 

sentido. Com efeito, é nesse passado "obscuro" que imiscui-se o 

inconsciente (em seus rebentos simbólicos, pois esta é, para Ricceur, a 

noção de símbolo: objeto linguístico dotado de duplo sentido) e, por meio 

do inconsciente, também imiscui-se o desejo. Dessa forma, Descartes fica, 

por assim dizer, "consciente do Eu mas inconsciente de si" (cf. Matos,
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1996:197), já que o fundo verdadeiro do que realmente somos permanece 

no limbo da obscuridade, no inconsciente.

Retomando com Freud nesse ponto a reflexão husserliana, Ricceur 

insiste em dizer que "em outros termos, a reflexão perdeu a segurança da 

consciência. O que sou é tão problemático quanto é apodítico que existo" 

(Cl, 203). O Cogito auto-suficiente, porquanto não reconhece o 'desejo' em 

que se funda (ou se afunda?), é ilusório, e a psicanálise, ao revelar que 

pensamos e existimos no 'eixo do desejo', opera o remanejamento 

necessário, que a fenomenologia não pôde realizar: "a psicanálise ensina 

que saber teoricamente alguma coisa não é nada enquanto sua economia 

dos desejos subjacentes não tiver sido remanejada" (id., ibid.i 204). 

Segundo Ricoeur, Husserl afirmaria que a própria apoditicidade do Cogito 

sustenta a inadequação a si da consciência. Parece haver aí uma cisão 

intrínseca, se ousamos dizer assim, à própria posição do Cogito como 

apodítico, que Husserl apenas divisou. A consciência não se corresponde - 

ela se embarga - na exata medida em que o Cogito se estabelece - 

"presença viva de si"- como ponto invencível para qualquer dúvida (Dl, 

344). Por outro lado, se a inadequação deriva da apoditicidade do Cogito, o 

Cogito jamais se confirmaria como apodítico se ao mesmo tempo não se 

reconhecesse a inadequação da consciência. O resultado desse embaraço é 

a própria ruína da evidência. Ricoeur cita outra vez Husserl (id., ibid.: 345): 

"A evidência viva do Penso já não é dada, mas somente presumida".

Ora, é sobre esta presunção, este iludir-se a si mesmo do Eu 

pensante que, como temos visto, incidirá a contestação psicanalítica: Freud, 

dizíamos, empreende um verdadeiro trabalho de arqueologia para chegar 

além ou por trás dos efeitos de sentido que constituem o campo da 

consciência e, assim, destrinça o jogo dos fantasmas e das ilusões onde 

nosso desejo se mascara e confunde a consciência. Porém, ao contrário de 

Husserl que, do lado da fenomenologia, propunha a redução à consciência 

para atingir o núcleo da verdade, Freud, no campo a que Ricoeur designaria 

deliberadamente anti-fenomenológico, propõe uma redução da consciência. 

Essa redução da consciência, ao defrontá-la com seu outro mais íntimo, o 

inconsciente, revela que o aparelho psíquico "assegura sua auto-regulação
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15 Cf. HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 135.

Em outro nível, não seria esta a crítica heideggeriana à filosofia da 

subjetividade? A primazia do sujeito face ao objeto não esconderia apenas a 

dependência absoluta daquele face a este último? Essa realmente parece ser 

a suspeita de Heidegger. "Descartes", diz ele, "distingue o 'ego cogito' como 

res cogitans da 'res corporea'. Essa distinção determinará ontologicamente a 

distinção posterior entre 'natureza' e 'espírito'. Por mais que, do ponto de 

vista ôntico, essa oposição esteja presa a tantas derivações de conteúdo, a 

falta de clareza de seus fundamentos ontológicos e dos próprios membros 

dessa oposição radica-se diretamente nessa distinção efetivada por 

Descartes"15, e os termos dessa oposição, de fato, só se sustentam enquanto

por aplicações e deslocamentos de energia e por investimentos móveis e 

ligados" (id., ibid.: 346), a que Freud chama justamente de pulsões, que 

abalam a consciência. Com as pulsões, lembra Ricoeur, "a tópica se 

transforma em económica" (id., ibid.: 133). Freud já havia dito ser a pulsão 

uma fração de atividade. "Ora, o ponto de vista económico exprime-se 

antes de tudo pela prevalência do conceito de finalidade (buf) sobre o de 

objeto: 'o fim (but) de uma pulsão é sempre a satisfação que só pode ser 

atingida pela supressão do estado de excitação na fonte pulsional'; 

doravante o objeto é definido em função da finalidade e não 

reciprocamente" (id., ibid.: 134). Ora, bem sabemos que a soberania do 

sujeito é soberania dele em relação ao objeto; o sujeito não é sujeito senão 

em face de um objeto, senão sobre um objeto; mas na medida em que o 

objeto é por assim dizer esvaziado, quando é a finalidade, ou seja, certa 

necessidade de satisfação o que move o sujeito em direção ao objeto, e que 

é a satisfação e não o objeto o que ela busca atingir, é de se compreender 

que, com essa descoberta, aquela soberania fique completamente 

esfacelada.
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16 Cf. seu ensaio "Heidegger e a questão do sujeito", no qual tenta mostrar "que a
espécie de implicação circular entre Sein e Dasein, entre a questão do Ser e o Si, 
de que se trata na introdução de Sein und Zeit, continua a comandar a filosofia 
do último Heidegger" (Cl, 1.190). Segundo Ricceur, não há razão suficiente para 
se fazer o corte entre um primeiro e um segundo Heidegger, já que a questão 
fundamental do jovem Heidegger permanece a mesma no Heidegger tardio, 
somente deslocada para o "campo da linguagem" (zd., ibid.: 196).

17 Cf. HEIDEGGER, M. "L'époque des 'conceptions' du monde", em: Chemins qui ne
mènent nulle part. Paris: Gallimard, 1962, p. 78.

se opõem no desconhecimento e na obscuridade de sua raiz comum. Em 

Ser e tempo Heidegger procurará esclarecer os fundamentos ontológicos 

dessa distinção entre Cogito e corpo - esclarecimento ao qual já voltaremos. 

Mas, antes disso, talvez não seja ocioso explicitar a que necessidade 

"epocal" responde essa oposição metafísica. Como Ricceur não aceita a 

distinção vigente entre um primeiro e um segundo Heidegger16, achamos 

por bem procurar essa explicitação em um texto do Heidegger tardio, as 

Sendas interditas (Holzxvege), ou os Caminhos que não levam a parte alguma.

A res extensa como correlato da res cogitans responde, segundo 

Heiddeger, à necessidade, própria do sujeito moderno, de dominar a 

natureza. O domínio da natureza se dá, desse modo, pelo processo de sua 

objetivação, por meio do qual a Ciência da natureza se define como o 

âmbito da objetividade. Assim, afirma Heidegger, "na medida em que é 

pesquisa, o conhecimento, de alguma maneira, pede conta ao ente quanto à 

extensão de sua disponibilidade pela representação"17. Em outros termos, a 

Ciência moderna, que se caracteriza essencialmente como "pesquisa" - 

inquirição, enquete, investigação, sondagem -, configura-se de forma a 

tornar o ente mensurável, quantificável, disponível, à mão, e é essa maneira 

de concebê-lo que instaura os dois pólos constituintes do que Heidegger, 

para designar a essência dos tempos modernos, designará "representação", 

aquele ato de pôr o sujeito que conhece face ao objeto a ser conhecido, ou o 

ato de pôr o Objekt como Gegenstand, sempre como objeto para um sujeito. 

"Esta objetivação do ente se efetiva numa representação visando fazer vir 

diante de si todo ente de tal modo que o homem calculante possa disto 

estar seguro (sicher), isto é, certo (gewzss). Estritamente falando, não há 

Ciência como pesquisa senão a partir do momento em que a verdade é
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18 Cf. HEGEL, G. W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofia. México: Fondo de 
Cultura Economica, 1977.

19 Cf. KOYRE, A. "Do mundo do 'mais ou menos' ao universo de precisão", in:
Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 278.

se explicita como o fenômeno central da 

modernidade. A técnica e o mundo administrado tornam-se os vetores da

tornada certeza da representação" (id., ibid.: 79). Isto é, só há Ciência como 

pesquisa quando um objeto é dado, por procedimentos pré-definidos, à 

apreciação do sujeito. E, neste sentido, a representação é o lugar de onde 

vemos desprenderem-se a acepção do ente e o conceito de verdade que 

serão próprios da modernidade.

Quais, então, essa acepção do ente e esse conceito de verdade que 

fazem com que a Ciência possa tornar-se pesquisa, sondagem, cálculo? O 

ente, e isto pela primeira vez na história da filosofia, torna-se objetividade 

da representação, e a verdade é a certeza de quem se representa a si o 

objeto. Eis por que, para Heidegger, seria superficial a leitura que identifica 

o princípio da modernidade numa simples contrapartida à Idade Média, no 

sentido de que, ao contrário desta época, aquela seria o tempo da 

libertação, do subjetivismo, do individualismo. A modernidade é isto, sim, 

mas esta leitura (que foi feita por Hegel18) capta apenas um lado do 

fenômeno moderno, a época moderna como a época da Subjetividade livre. 

Para apreender nossa época em sua totalidade, é preciso levar em conta 

outro aspecto sem precedência na história da humanidade: ao lado da 

emergência do homem como sujeito livre, é preciso dizer que em nenhuma 

outra época o mundo se deu como objeto passível de exploração, cálculo e 

classificação19. Isto é o que chamaríamos de bom grado de surto de 

objetivismo ou objetividade - para fazer parelha com a hybris do 

subjetivismo moderno - pelo qual o conhecimento humano se define como 

Ciência numa acepção jamais fixada antes, a Ciência como prática de 

apreensão quantificável do ente pelo pré-delineamento de sua objetividade; 

Ciência não como a episteme dos gregos (pensemos somente no Teeteto de 

Platão), mas como aquilo que os ingleses chamariam simplesmente de 

Science, com Bacon a frente.

A Ciência então
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20 "A administração burocrática, pelo menos toda a administração especializada -
que é caracteristicamente moderna - pressupõe habitualmente um treinamento 
especializado e completo" (cf. WEBER, M. "Burocracia", em: Escritos de 
sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982, p. 321). Sob a noção de 
"treinamento" é notável a presença da noção de racionalidade e ciência. Cf., a 
propósito, id., ibid., p. 277.

21 Essa crítica da burocracia iria ser feita por um seu antigo aluno, Herbert Marcuse
(cf. MARCUSE, H. Ideologia da sociedade industrial. O homem unidimensional. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1978, pp. 23-92).

22 Cf. DILTHEY, W. "As origens da hermenêutica", em: WAA. Textos de 
hermenêutica. Lisboa: Rés, 1984,149.

vida contemporânea20. Mas o que aqui Heidegger reclama não é a 

hegemonia da técnica e da administração burocrática (rebentos da 

racionalidade cartesiana)21, ele reclama antes a falta de clareza no 

fundamento ontológico deste estado de coisas, que para ele remonta, sim, à 

distinção entre a res cogitans e a res extensa, de Descartes, mas não por acaso 

vige pelo menos até W. Dilthey, com a distinção correlata entre "natureza" 

e "espírito". "Descartes", citamos, "distingue o 'ego cogito' como res cogitans 

da 'res corporea'. Essa distinção determinará ontologicamente a distinção 

posterior entre 'natureza' e 'espírito'" (cf. Heidegger, 1995:135). Heidegger 

reconhece que, à diferença de Descartes, que ao descobrir o cogito sum, 

"deixa totalmente indiscutido o sum" (id., ibid.: 82) - a existência -, Dilthey 

se coloca por inteiro na direção desse indiscutido, que ele chama de "vida". 

A sua importância filosófica, diz, "reside no fato de, em tudo isso, ele estar, 

sobretudo, a caminho da questão da 'vida'" (id., ibid.: 83). Todavia, Dilthey 

apesar disso mantém-se preso a pressuposto cientificista comum ao próprio 

Descartes. Quando com efeito todos seus contemporâneos buscavam a 

legitimidade das chamadas ciências do espírito tomando emprestado o 

método das ciências da natureza, Dilthey procurou, sim, para aquelas um 

fundamento que lhes desse um sustentáculo epistemológico específico22, 

mas em todo o caso um sustentáculo apenas epistemológico.

Para entendermos melhor a crítica heideggeriana deste modelo de 

filosofia centrado na epistemologia - parte significativa de sua crítica mais 

radical do próprio Cogito -, talvez não seja inoportuno fazermos um rápido 

excurso por sobre a posição de Dilthey. As ciências do espírito, para ele, são 

basicamente ciências hermenêuticas, que trabalham com a busca do



68

23 Cf. SCHLEIERMACHER, F. Hermenêutica. Arte e técnica da interpretação. 
Petrópolis: Vozes, 1999 (cf., ainda, TODOROV, T. Simbolismo e interpretação. 
Lisboa: 70,1978 e SZONDI, P. Introduction à 1'herméneutique litéraire. Paris: Cerf, 
1989.. "L'hennéneutique de Schleiermacher", em: Poésie et poétique de  
1'idealisme allemand. Paris: Minuit, 1974).

sentido. Ora, Schleiermacher23, por quem Dilthey foi profundamente 

influenciado, havia indagado pelo conceito primordial de toda a 

hermenêutica, aquele capaz de justificar todas as práticas interpretativas 

(exegese bíblica, filologia, jurisprudência) no rol de uma hermenêutica 

geral. Como todas essas práticas particulares se baseavam na busca comum 

da elucidação de tudo quanto "houvesse de estranho" na "expressão do 

pensamento pelo discurso" (cf. Schleiermacher, 1999: 31), ele indicou o 

conceito de "compreensão" como a característica de mais longo alcance de 

qualquer hermenêutica. Para ele, onde houvesse mal-entendido haveria 

demanda de compreensão, de interpretação, haveria necessidade de 

hermenêutica. Seu interesse, porém, manteve-se nos limites da teologia, 

disciplina na qual era formado, e sua hermenêutica geral permanecia 

limitada por isso. Dilthey todavia alarga esse escopo, passando da 

interpretação de textos à do próprio encadeamento histórico. Isto, lembra 

Ricoeur, ocorre "no sentido de uma maior universalidade que prepara o 

deslocamento (déplacement) da epistemologia em direção à ontologia no 

sentido de uma maior radicalidade" (TA, 89), como ocorreria em Heidegger 

e mais tarde em Gadamer, para quem a hermenêutica, mais que uma 

disciplina, seria a condição fundamental da realidade humana. Mas não é 

"do lado da ontologia" e sim de "uma reforma da própria epistemologia" 

(id., ibid.: 90) que Dilthey de fato trabalha.

Seu interesse, sabemos, é determinado por dois fatos culturais 

fundamentais do século XIX: de um lado havia o positivismo, entendido 

segundo "a exigência do espírito de tomar por modelo de toda 

inteligibilidade a espécie de explicação empírica corrente no domínio das 

ciências naturais" (TA, 91); de outro, o surgimento da história como ciência 

de primeira grandeza, graças a pesquisadores como Droysen, Ranke,
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24 Sobre a historiografia do século XIX, cf. WHITE, H. Méta-história. A imaginação
histórica do século XIX. São Paulo: Edusp, 1995; sobre o positivismo, cf. o 
primeiro capítulo de LEPENIES, W. As três culturas. São Paulo: Edusp, 1996, pp. 
27-96.

25 "Se a escola histórica pecou por não ter conseguido oferecer a fundamentação
filosófica do conhecimento das ciências do espírito, as respostas de Comte e dos 
positivistas, assim como de Stuart Mill e dos empiristas incorreram, na opinião 
de Dilthey, em um outro erro: a mutilação da realidade histórica, pois 
submeteram-na aos conceitos e métodos das ciências naturais" (cf. AMARAL, 
M. N. de C. P. Período clássico da hermenêutica alemã. São Paulo: Edusp/Fapesp, 
1994, p. 12).

entretanto singulares como aquelas envolvidas na experiência humana. 

Pois, com efeito, a história, mesmo a história universal, não se dá desde 

sempre como um conjunto totahnente ordenado. Antes, o que dela temos 

são experiências fragmentadas e é somente o seu conhecimento, uma vez 

constituído, que enfim nos oferece seu encadeamento. Por isso, a questão - 

crucial - ser exatamente sobre a possibilidade de um tal conhecimento. 

Decerto não está em jogo se ele existe ou não, pois ele é, como dissemos 

com Ricceur, "um fato cultural"; trata-se antes de saber como ele é possível, 

quais suas condições de possibilidade, tal como ocorria com Kant quando 

fazia a crítica da razão pura em vista das ciências matemáticas da natureza. 

Em Dilthey, todavia, o caso seria o de uma crítica da razão histórica.

Para atingir a especificidade do conhecimento histórico em 

particular e das ciências do espírito em geral, Dilthey partia da observação 

segundo a qual a atividade dos homens "pressupõe sempre a compreensão 

de outras pessoas" (cf. Dilthey, 1984: 149), de modo que é por essa 

capacidade de transportar-se de si em direção a outrem que chegamos ao 

conhecimento do passado da humanidade. É a partir daí que encontramos 

tanto o domínio próprio dessas ciências face às ciências da natureza quanto

Burckhardt e outros24. O pensamento diltheyano se agitará entre a 

necessidade de fazer justiça à imensa produção histórica de seu tempo 

(mediante a elaboração de uma teoria capaz de revelar a especificidade do 

conhecimento histórico) e a recusa de sucumbir à redução "empiricista" do 

positivismo25.

A primeira e mais fundamental dificuldade, para Dilthey, estava em 

saber como elaborar um conhecimento de validade universal sobre coisas
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também seu maior embaraço. Pois se com as ciências do espírito, à despeito 

das ciências naturais que lidam apenas "com o reflexo de uma realidade 

numa consciência", estamos na posse da "própria realidade, íntima e 

imediata, que a experiência interna nos revela" (id., ibid.: 149), nem por isso 

podemos apreendê-la objetivamente de um modo fácil. "A experiência 

interna através da qual apercebo os meus próprios estados, é incapaz de, 

por si só, me tornar consciente de minha individualidade particular" (id., 

ibid.: 150). Tal como o próprio Ricoeur com novos instrumentos conceituais 

sustentará mais tarde, esse poder de captar-se num auto-conhecimento só é 

possível, pensa Dilthey, pelo longo desvio da análise e interpretação dos 

signos e escritos nos quais está sedimentada essa experiência.

No conhecimento natural as coisas a serem apreendidas são 

exteriores a quem as apreende. Pode-se dizer que delas fazemos um 

experimento a fim de poder oferecer delas uma explicação, mas na verdade 

jamais teremos dela uma experiência a ponto de "compreendê-las", no sentido 

que Gadamer dá a esse termo, i.é, de uma afinidade generosa, quando um 

espírito entra em comunhão com outro espírito (cf. Gadamer, 1997). "A 

diferença de estatuto entre a coisa natural e o espírito comanda portanto a 

diferença de estatuto entre explicar e compreender. O homem não é 

radicalmente um estrangeiro para o homem, porque ele dá os signos de sua 

própria existência. Compreender os signos é compreender o homem" (TA, 

91- 2). Assim, ao se pôr a questão da possibilidade do conhecimento 

histórico, Dilthey nos leva ao limiar da grande oposição que atravessa sua 

obra, a oposição entre explicar e compreender, pois tece ou pressupõe a 

distinção de base entre natureza e espírito. "Esta oposição", assevera Ricoeur, 

"está repleta de consequências para a hermenêutica, que se acha assim 

cortada da explicação naturalista e relegada do lado da intuição 

psicológica" (TA, 91). Compreender seria dessa forma o modo de conhecer 

concernente às (e específico das) ciências do espírito. Com isso certamente 

Dilthey desloca a relação de conhecimento entre sujeito e objeto para outra 

modalidade de relação, de estrutura intersubjetiva, entre sujeito e sujeito, 

pois o objeto das ciências do espírito é o próprio homem. Mas, no entanto, 

na medida em que o interesse respaldado pela noção de compreensão
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permanece atado a uma necessidade de fundamentação epistemológica, a 

mesma que orientava as aspirações positivistas, essa modalidade de relação 

intersubjetiva fica também ela presa do primado da representação, em cujo 

domínio a relação sujeito-objeto serve de base à prioridade do Cogito.

Ora, é exatamente isso o que Heidegger, como por razões outras 

Ricceur, não pode aceitar. Investindo contra esta dicotomia radical entre 

explicar e compreender - natureza e espírito, procura então cavar por baixo 

dessas questões epistemológicas e redescobrir a compreensão não mais 

como um modo estrito de conhecer mas como um modo amplo de ser. Para 

tanto, a crítica ao primado da representação torna-se a mais urgente tarefa 

por fazer. Assim, ao dirigir-se à representação, a crítica heideggeriana 

efetua-se no sentido de superar esta primazia do Cogito, redefinindo ao 

mesmo tempo com isso a auto-imagem da filosofia, ainda válida para 

Dilthey e Husserl, como simples teoria do conhecimento26.

Se a questão é, agora, a de superar a hybris do objetivismo e do 

subjetivismo, é preciso então remontar ao lugar originário, a um a priori, no 

centro do qual ainda não se distinga um sujeito e um objeto, mesmo 

quando este objeto é outro sujeito. A obra heideggeriana está dominada por 

esta aventura do caminho em direção à essência, que é propriamente o que 

ele entende por "originário". O originário de algo é sua essência porque 

oferece a justificação do modo pelo qual este algo veio a ser tal como é27. O 

ser deste algo é o lugar no qual ele se realiza, e sua realização é o 

movimento através de que ele vem a ser, isto é, é sua origem. O originário 

é, por isso, o essencial; isso dito também no sentido de que a distinção 

"sujeito e objeto" é inessencial, acessória, acidental e, neste sentido, 

desnecessária... Na origem, ainda, nada é divisível e tudo só pode vir a ser 

distinguido se já houvera estado unido. Assim, superar a distinção entre 

sujeito e objeto, e entre consciência e temporalidade, é encetar um modo de

26 "A relação sujeito-objeto, da qual Husserl é tributário, está subordinada à 
confirmação de um liame ontológico mais primitivo que qualquer relação de 
conhecimento" (TA, 32).

27 Cf. HEIDEGGER, M. A origem da obra de arte. Lisboa: 70, 1992, p. 11: "Origem
significa aqui aquilo a partir do qual e através do qual uma coisa é o que é, e 
como é. Ao que uma coisa é como é, chamamos a sua essência."
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28 Cf. HEIDEGGER, M. "Que é metafísica", em: Conferências e escritos filosóficos. São 
Paulo: Abril, 1973, p. 234.

pensar compreendido como um "escavar" aquém dessa distinção, que 

procure por baixo dela o solo no qual ela se enraíza.

Isto, para Heidegger, significa a tentativa de erigir-se um estilo de 

pensar que busque para si um campo de pesquisa em tudo diferente da 

antropologia, da biologia e da psicologia, ciências que reivindicam o 

homem como objeto. Também essa ontologia visa o homem, certo, mas não 

se apega a esta ou àquela sua determinação. Para essas ciências isoladas, o 

homem é um ente (ens), isto é, um objeto de estudo. A antropologia visa o 

homem sendo em seu meio cultural; a biologia sendo em sua relação com a 

vida; a psicologia sendo em seu mundo psíquico. Em cada uma dessas 

"perspectivas" fica de fora o próprio ser desse homem que é - em seu meio, 

na vida, em sua psique. O "fundamental", pois, da ontologia heideggeriana 

é perguntar-se pelo ser do homem tentando liberar justamente um a priori 

de todas as demais pesquisas científicas. Ou seja, as ciências do homem 

estuda-o sem se perguntar pelo que seja aquilo que elas estudam, elas 

pressupõem um conceito de ser do homem - elas se movem no interior de 

uma sua compreensão - sem contudo expô-lo, sem pensá-lo. A tarefa da 

ontologia, então, é pesquisar o impensado das ciências, e o impensado é 

justamente aquilo que não é dito para que outras coisas o sejam; é mesmo a 

condição de possibilidade de todo e qualquer dizer posterior acerca do 

objeto estudado cientificamente.

As ciências, lembra Heidegger, trabalham com o ente e, além dele, 

nada28. Esse nada deixado de fora pelas ciências não é nada senão o próprio 

Ser do ente, jamais tematizado, nem mesmo - diz ele de modo provocante - 

nem mesmo pela filosofia. Com efeito, o próprio Descartes, conhecido por 

ter inaugurado a pesquisa moderna sobre o homem, ao determinar a 

essência deste pela expressão Cogito ergo sum dedica-se inteiramente à 

determinação do Cogito, deixando de lado o sum, a existência, o ser. Como, 

então, Heidegger assegura para si o acesso ao Ser não tematizado pelas 

ciências e "esquecido" pela filosofia? Como ele pensa esse "impensado"? A 

resposta a essa pergunta oferece a justa dimensão do carátera essa
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"hermenêutico" da ontologia fundamental. Atento àquela expressão 

aristotélica segundo a qual o Ser se diz em múltiplos sentidos, perguntar 

pelo Ser é indagar pelo sentido do Ser. O sentido do Ser, porém, não é algo 

que se ofereça com facilidade à especulação. Como o tempo em Agostinho, 

se ninguém me pergunta o que é o Ser, eu o sei; se mo perguntam, já não 

sei mais. Por isso, é preciso fazer o desvio pela análise e chegar ao sentido 

do Ser mediante o estudo daquele ser que a si mesmo se coloca a questão 

do sentido. Este ser, sabemos, é o homem; mas como ainda não sabemos o 

que é o homem, faz-se necessário tomar em consideração apenas o que dele 

se revela como o mais transparente, a sua determinação mais simples, 

menos elaborada seja pela filosofia, seja pelas ciências. Esse aspecto do 

homem é o ele estar lançado no mundo, é seu ser-aí, o Dasein.

Ora, é pela analítica do Dasein que Heidegger chega à constituição 

originariamente histórica do ser-aí e descobre seu modo próprio de existir 

como "compreensão". Segundo ele, "a compreensão é abertura originária 

e, como tal, é o próprio campo da historicidade do Dasein (cf. Heidegger, 

1995, pp. 198-210). Isto significa que a história como ciência (e mesmo as 

ciências não-históricas) é apenas derivada dessa constituição originária do 

Dasein. A compreensão, para Heidegger, seria uma estrutura ontológica 

que abrangeria não só as práticas científicas do historiador como também a 

de qualquer outro pesquisador ou cientista. "Porque a compreensão, de 

acordo com seu sentido existencial, é o poder-ser do próprio Dasein, as 

pressuposições ontológicas do conhecimento histórico ultrapassam, em 

princípio, a idéia de rigor das ciências mais exatas. A matemática não é 

mais rigorosa do que a história" (id., ibid.: 210). Como a priori, a 

compreensão engloba e funda todo conhecimento (natural ou espiritual) de 

todo ser (natureza ou espírito). Ser e tempo chega a esta conclusão graças à 

elucidação deste fundamento comum não só às ciências como também a 

todas as outras práticas do Dasein, desde um simples martelar até a morte.

Neste contexto, vem ao caso antes de tudo assinalar o seguinte: com 

a elucidação do modo de ser originário do Dasein como "compreensão", 

assevera Heidegger, não só deverá matizar-se o excesso de objetivismo das 

ciências como também a hybris do subjetivismo da filosofia, que estão,
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segundo ele, no cerne da crise da modernidade cuja solução é buscada 

justamente por esta ontologia fundamental. Res cogitans e res extensa são 

substâncias cujo fundamento comum só poderá "ser ontologicamente 

determinado em seus princípios quando se tiver esclarecido o sentido do 

ser" que lhes é próprio (id., ibid.: 139). Ora, se a analítica do Dasein é o 

percurso pelo qual atingimos esse sentido, então ela se manifesta 

propriamente como uma hermenêutica. De fato, o estar aí lançado entre as 

coisas seria captado pela interpretação da conduta do Dasein na lida 

quotidiana, e este voltar-se a esta questão do cotidiano mobiliza a ontologia 

heideggeriana lançando o fundamento daquilo que o próprio Ricoeur 

chamará uma hermenêutica do "existo", que procede "de uma refutação do 

Cogito concebido como simples princípio epistemológico e, ao mesmo 

tempo, designa um extrato de ser que é preciso, por assim dizer, colocar 

sob o Cogito" (Cl, 189). Se as sutis análises de estados raros de sentimento 

(como o tédio, a angústia e outras disposições) nos quais o Dasein se 

envolve29 não são acionadas, em Ser e tempo, para se fazer existencialismo, 

se elas ali estão para marcar bem a certeza de que o pesquisador (cientista 

ou filósofo) não é senhor de suas atividades, mas está, independente de sua 

vontade "soberana", preso a situações que o precedem e o limitam, o que 

então é preciso dizer é que esse extrato de ser desempenha em Heidegger a 

mesma função que, em Freud, desempenhava o desejo30.

A este respeito, certo discípulo direto de Heidegger faria o seguinte 

comentário: "O que o ser significa terá de ser determinado a partir do 

horizonte do tempo. A estrutura da temporalidade aparece assim como a 

determinação ontológica da subjetividade. Porém ela era mais do que isso. 

A tese de Heidegger era: o próprio ser é tempo"31.

29 Cf. BICA, L. O mesmo e os outros. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999.
30 Cf. NUNES, B. "A ontologia fundamental como hermenêutica", em: Hermenêutica

e poesia. Minas Gerais: Humanitas, 199, p. 57.
31 Cf. GADAMER, H.-G. "O projeto de Heidegger de uma fenomenologia 

hermenêutica", em: Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 389 [261].



IV

TEMPORALIDADE & HISTÓRIA

(Estudo Exploratório II)

(R. Musil)

A
A idéia, aludida logo acima, de que o pesquisador, cientista ou 

filósofo, e mesmo enfim o homem comum, não pode pôr-se como senhor 

do sentido porque se encontra desde sempre afetado por determinações 

que o precedem e o ultrapassam, essa idéia recebe em H.-G. Gadamer uma 

formulação precisa na expressão "história efeitual", que designa o fato de 

que a história não é simplesmente um objeto de investigação mas um meio 

no qual e sob os efeitos do qual o investigador já sempre interroga e se 

interroga (cf. Gadamer, 1997: 449ss). Ricoeur traduz essa pertença do 

homem ao tempo da história pela expressão "compreender-se diante da 

obra", categoria que recupera a noção de "pertença" sem deixar de 

enfatizar a distância precisa ali implicada, pois "a história dos efeitos é 

precisamente a que se exerce sob a condição da distância histórica" (TA,

O rio do tempo leva consigo 
suas margens. O viajante 
move-se entre paredes 
firmes sobre solo firme; mas 
solo e paredes são 
imperceptivelmente 
agitados pelos movimentos 
dos que viajam.
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ao propor

110); é porque não me encontro mais em contato com o passado que ele me 

atinge por este distanciamento. O "compreender-se diante da obra" é o 

processo necessário pelo qual a tomada de distância crítica face ao passado 

me dá acesso à compreensão passível de elucidar minha pertença a ele 

como um seu herdeiro. Neste sentido, a questão central de Ricoeur é: 

"Como é possível introduzir uma instância crítica qualquer numa 

consciência de pertença expressamente definida pela recusa 

distanciamento?" (id. ibid.: 109) A relação entre temporalidade e história, ao 

que parece, deve ser abordada por este viés, que implica não somente uma 

conquista da lucidez (designada na "consciência histórica"), como ainda 

uma demanda pelo trabalho da linguagem.

Com efeito, o "caráter universalmente linguageiro da experiência 

humana", diz Ricoeur tentando traduzir a palavra Sprachlichkeit de 

Gadamer, "significa que minha pertença a uma tradição ou a tradições 

passa pela interpretação dos signos, das obras, dos textos nos quais as 

heranças culturais se inscreveram e ofertaram-se à nossa decifração" (id. 

ibid.: 111). Assim, ao propor sua filosofia da linguagem, Ricoeur, 

articulando um discurso sobre a inteligibilidade e outro sobre a 

materialidade do sentido, logra instituir um conceito de texto a partir do 

qual essa experiência linguageira do homem ganha um alcance filosófico 

bem peculiar.

A essa articulação, veremos, ele dá o nome, magnificamente bem 

escolhido para revelar a dupla exigência de sua reflexão, de "uma 

hermenêutica do si". A dupla exigência da reflexão ricoeuriana inscrita na 

expressão "hermenêutica do si" revela-se no fato de que a palavra 

"hermenêutica" designa aí tanto uma disciplina filosófica quanto um 

processo, uma experiência (a de aprendizagem dos signos) e, se é "do si", 

ela é reflexiva. Mas como é processo, é também mediação e, no caso, o 

pensamento se revela como uma "reflexão concreta", porquanto o Cogito 

apenas se põe quando "mediatizado por todo o universo", o universo da 

linguagem e, nessa medida, também da cultura, da efetividade em si e para 

si (Cl, t. 221) - do mundo histórico, enfim. Se num autor como Merleau- 

Ponty a presença a si "se realiza sobre um fundo essencial de ausência, pois
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1 Cf. CHAUÍ, M. Da realidade sem mistério aos mistérios do mundo. São Paulo:
Brasiliense, 1981, p. 195.

2 Cf. MATOS, O. O iluminismo visionário. São Paulo: Brasiliense, 1993.

só estamos junto a nós estando entre as coisas e com os outros"1, em Ricceur 

esse estar junto só ocorre mediante o resultado do trabalho da interpretação 

de si e dos signos da existência.

A "hermenêutica do si", pode-se dizer, é um tipo de pensar 

colocado a igual distância de uma metafísica como a de Descartes2 e de 

uma ontologia direta feita ao modo de Merleau-Ponty, tanto quanto ao 

modo de Heidegger. De fato, pensando, como gosta de dizer, com, contra e 

para além desses autores, Ricceur consegue transformar energicamente a 

filosofia, inaugurando, com a hermenêutica do si, o que ele chamou de sua 

"via longa" de pensar. Com efeito, a instauração do cogito por Descartes, 

'que se apreende diretamente na prova da dúvida', é, como se sabe, uma 

verdade tão 'invencível' quanto 'vã', pois dá um passo depois do qual 

nenhum outro "pode ser seguido enquanto o ego do ego cogito não tiver 

entrado na posse, no espelho de seus objetos, de suas obras e, finalmente, 

de seus atos" (Cf, 21,1.19). A analítica do Dasein de Heidegger, por sua vez, 

se tem o mérito de instaurar uma via na qual outros passos podem ser 

dados, ao romper porém "com os debates de método, refere-se, de imediato, 

ao plano de uma ontologia do ser finito, para aí encontrar o compreender, 

não mais como um modo de conhecimento, mas como um modo de ser" 

(id., ibid.: 10, t. 9), revelando-se então uma via curta demais. Com Merleau- 

Ponty dá-se algo semelhante: a partir de uma fenomenologia da percepção, 

ele identifica, por princípio e de modo direto, ser e consciência numa 

ontologia do mundo vivido. Ricceur, por seu lado, levantaria a exigência de 

extrair esse mundo pelo desvio da interpretação dos símbolos, signos e, 

mais precisamente, dos textos pelos quais a linguagem, constituída 

historicamente, apreende esse mundo. A via ricoeuriana, no entre deux de 

cartesianismo e fenomenologia, tenta pensar juntas, por intermédio da 

interpretação, consciência e história.

Ao que tudo indica, porém, o estudo até aqui conduzido apenas nos 

alertou para a necessidade de pensar juntos esses dois elementos, mas pensar
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relação entre um e outro dentro de certa experiência 

"hermenêutica" ainda não foi possível, pois isto, para Ricoeur, só acontece 

mediante uma reflexão sobre o tempo. Com Heidegger e Merleau-Ponty 

(mas também, de certa forma, com Bergson), Ricoeur reconhece no tempo, 

sim, o denso elemento no cerne do qual consciência e história ganhariam 

espessura; o tempo seria, desse modo, o princípio da relação entre história e 

consciência e, a esse título, seria o próprio ser da filosofia3, a unidade 

originária (e impensada) das cisões da modernidade e aquilo mesmo que 

importaria ser pensado. Pensar o tempo seria aceder a essa profunda (e 

restauradora) experiência, pela qual um sujeito se faz portador de si mesmo 

ao interpretar os signos de sua existência (signos deixados em abertos pela 

história - pessoal e coletiva4 - de sua própria relação com as coisas5) e ao 

agir nela e sobre ela.

Todavia, logo se verá que, na reflexão sobre o tempo, o pensamento 

se esbate em limites cuja transgressão faria desaparecer aquilo mesmo que 

o pôs em movimento: a necessidade de agir diferentemente6. Se antes de 

Ricoeur já se havia chegado a afirmar certa identidade entre ser e tempo e o 

modo mais conveniente de chegar ao ser fora o desvio por uma analítica da 

temporalidade, com Ricoeur, que subscreve a identidade entre tempo e ser,

um emesmo a

3 Sobre o tempo como objeto específico da filosofia, cf. LEOPOLDO E SILVA, F.
Bergson: intuição e discurso filosófico. São Paulo: Loyola, 1994, pp. 9-27. (A 
presença de Bergson no pensamento de Ricoeur, embora nunca explicitada, é 
muito maior do que se pode pensar. Adiante podemos apenas tocá-la, mas se é 
verdade, como já mostrou Bento Prado Jr., em seu livro Presença e campo 
transcendental <São Paulo: Edusp,1989>, que as filosofias da existência 
encontram em Bergson sua inspiração mais profunda e, além disso, Ricoeur 
descende dessas filosofias, não é mesmo difícil auferir daí a influência de 
Bergson sobre ele.)

4 Cf. MATOS, O. "A cidade e o tempo: algumas reflexões sobre a função social das
lembranças", em: História viajante. São Paulo: Studio Nobel, 1997, p. 118.

5 "O tempo não é um processo real, uma sucessão efetiva que eu me limitaria a
registrar. Ele nasce de minha relação com as coisas" (cf. MERLEAU-PONTY, M. 
Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 551).

6 "É bom que seja assim: não se dirá que o elogio da narrativa terá sorrateiramente dado
nova vida à pretensão que o sujeito constituinte tem de dominar o sentido" (TRIII, 436). 
Assim é que "será uma tese permanente deste livro", diz ele referindo-se a 
Temps et récit, "que a especulação sobre o tempo é um matutar inconclusivo, à 
qual só replica a atividade narrativa". Logo em seguida ele precisa: "Não que 
esta resolva, por substituição, as aporias. Se as resolve, é num sentido poético e 
não teorético do termo" (TRI, 21).
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a uma

7 Não que a analítica heideggeriana já não seja uma hermenêutica, mas é preciso
levar em conta o adjetivo "laborioso" que acabamos de acoplar à hermenêutica 
de Ricoeur, pois como ainda veremos é seu caráter "laborioso", sua "via longa" 
que assegura a especificidade e originalidade de seu trabalho. (Ademais, para 
um estudo das relações entre Temps et récit e Sem und Zeit, cf. GRONDIN, J. 
"L'herméneutique positive de Paul Ricoeur: du temps au récit", em: VVAA. 
Temps et récit de Paul Ricceur en débat. Paris: Cerf, 1989, principalmemnte p. 127.)

8 "A meditação sobre o tempo não sofre apenas de sua incapacidade de ultrapassar
a bifurcação da fenomenologia e da cosmologia, nem mesmo de sua dificuldade 
em dar um sentido à totalidade que se faz e se desfaz por meio de intercâmbios 
entre por-vir, ter-sido e presente - mas sofre, muito simplesmente, de não 
pensar o tempo verdadeiramente" (TRIII, 445).

a analítica da temporalidade deve tornar-se laboriosa interpretação dos 

modos como o tempo se sedimenta (seja no mundo da ação, seja no mundo 

do texto) como tempo narrado7. Entretanto, este acesso "poético" ao tempo 

não satisfaz - et pour cause - as exigências de pensá-lo. Assim como em 

Bergson "o gênero conceituai é o que menos convém à linguagem da 

filosofia porque nele a consolidação dos significados se dá à custa do 

esquecimento da origem da designação, ato metafórico no seu movimento 

de nomeação" (cf. Leopoldo e Silva, 1994: 26), também em Ricceur a 

armação conceituai não consegue apreender, sem aporias, a experiência do 

tempo. Bergson considerava a intuição o método adequado 

apreensão possível do tempo; Ricoeur, por seu lado, diz ser a imaginação 

criadora, inscrita na competência narrativa, o método dessa apreensão. 

Porém, porque dentre as concepções do tempo que guiam suas reflexões, 

"umas levam a marca de arcaísmos que o conceito não domina inteiramente, 

outras se voltam prospectivamente para hermetismos que elas se recusam a 

acolher enquanto tais em seu pensamento, mas que impõem a este a 

reviravolta que situa o tempo na posição do fundamento sempre 

pressuposto" (TRIII, 446) - mas nunca posto -, mesmo o recurso às 

estratégias narrativas não esgota todas as vicissitudes e complexidades 

inerentes à natureza rebelde e inescrutável do tempo, de forma que - é 

preciso reconhecer - se a narrativa (tanto de ficção quanto de história) 

enforma esse tempo originário de modo a podermos imaginá-lo, nem por 

isso oferece dele um conceito a partir do qual pudéssemos pensá-lo8.
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9 "As famosas análises do conceito de tempo, no livro XI das Confissões, constituem
um exemplo paradigmático: o tempo é algo paradigmático do desafio do que 
era novo e problemático: o tempo é algo bastante familiar e comum até que 
alguém pergunte 'o que é o tempo?' - momento em que se transforma em um 
'enigma intricado' cujo desafio é ser tanto inteiramente comum quanto 
inteiramente 'misterioso'" (cf. ARENDT, H. A vida do espírito. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1992, p. 249).

10 Cf. CASTORIADIS, C. "Tempo e criação", em: As encruzilhadas do labirinto, v. III.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.

A tarefa de pensar o tempo de fato não é fácil de ser realizada9, 

justamente porque, originariamente, o tempo não se dá como uma coisa a 

ser pensada. Há sem dúvida, para o filósofo em geral como para o homem 

comum, o tempo do mundo e o tempo do homem, ou melhor, o tempo do 

sujeito escorrido em seus afazeres e matutações e o tempo da história 

cumprido com esse outro tempo e apesar dele. Cada coisa tem seu tempo, 

diz a sabedoria bíblica, e todos os homens e todas as coisas estão no tempo, 

na fugacidade do tempo. Mas pensar o tempo não é divisar ou discernir um 

tempo ou outro, porém precisamente pensar a correlação necessária que 

permite uma tal distinção entre um tempo objetivo e um tempo subjetivo. 

Porque ora pensaram o tempo objetivo (ou o que Ricceur chama de 

"cosmológico"), ora o tempo subjetivo (ou o que ele chama de 

"psicológico" ou "fenomenológico"), sem atinar para esse tempo originário 

(o tempo enquanto tal, capaz de fornecer o sentido e a orientação de uma 

tal distinção entre o objetivo e o subjetivo10, mas que nos escapa sempre, de 

tão fugidio), os filósofos todas as vezes que ofereciam uma solução parcial 

ao problema do tempo logo caiam em novas aporias. Como passar do 

tempo fenomenológico ao tempo do mundo? Como conceber a eficácia do 

tempo mundano sobre a experiência do sujeito? Como o sujeito, em seu 

tempo, volve o tempo do mundo e nele se insere, revelando-se como sujeito 

no mundo? A resposta a esta indagação deve ser buscada na caracterização 

da temporalidade originária; somente ela pode, uma vez elucidada, 

fornecer a inteligibilidade dessa passagem do subjetivo ao objetivo e, com
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ela, passagem também da teoria à praxis, do texto à ação, da consciência à 

história, conforme ainda gostaríamos de mostrar.

Se da linguagem podíamos dizer que não era simplesmente um 

objeto, mas um médium, um meio no qual vivemos, o mesmo podemos 

assertar a respeito do tempo. Raiz presumivelmente comum de consciência 

e história, o tempo é esse elemento de nossa experiência que nos envolve e 

nos precede no momento mesmo em que o envolvemos e nele nos 

envolvemos. Ele nos faz escutar "a invencível palavra que, antes de toda a 

nossa filosofia e apesar de toda nossa fenomenologia da consciência do 

tempo, ensina que não produzimos o tempo, mas que ele nos rodeia, 

circunda e domina com sua temível potência" (TR, III, 26). A especulação 

sobre o tempo, sobre o ser do tempo, é marcada por essa espécie de jogo de 

esconde-esconde, pois no momento em que se dedica à exploração do 

tempo subjetivo - o tempo da consciência ou tempo fenomenológico - ela 

o faz sob a custa de calar o outro tempo, o objetivo (o tempo do mundo ou 

tempo cosmológico), o mesmo acontecendo com a especulação sobre este 

último, que também faz calar o tempo do sujeito. Ricoeur mostra, de um 

modo magistral, como isso ocorre entre Agostinho e Aristóteles, e entre 

Husserl e Kant. Ao desenvolver sua explicação do tempo, Agostinho 

consegue captá-lo mediante a elaboração de uma dialética entre a intenção 

(intentw) e a distensão (distentio) do espírito (animum). Quando tudo levava 

a crer que o tempo seria sem realidade, já que o presente seria apenas um 

ponto fugaz e inapreensível, o passado o que já não é mais e o futuro o que 

ainda não é, Agostinho mostra que pela atenção, a memória e a 

expectativa, operações do espírito que fazem subsistir o 

presente, o presente do passado e o presente do futuro, podemos assegurar 

a realidade do tempo. Mas, não conseguindo perceber na noção de distentio 

animi a apreensão efetiva de um tempo mundano, Ricoeur desconfia da 

resolução agostiniana. "Minha convicção", diz ele, "é que a dialética entre a 

intentio e a distentio animi é incapaz de gerar por si só esse caráter imperioso 

do tempo e que, paradoxalmente, contribui para ocultáAo" (id., ibid.: 19). O 

mesmo, embora inversamente, ocorre com Aristóteles.
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Quando define o tempo como "algo do movimento", ou seja, como 

"o número do movimento, segundo o antes e o depois" (zd., ibid.: 25), 

Aristóteles deixa longe qualquer referência a um tempo que fosse tempo 

humano. Para Aristóteles, o tempo se dá como pertencente à ordem natural 

das coisas. O que significa: enquanto Agostinho persegue o tempo numa 

teoria psicológica, Aristóteles o persegue numa física. Mas o tempo mesmo, 

na medida em que pode ser perseguido por esses dois lados, ou seja, na 

medida em que só é tempo como tal enquanto pode ser compreendido 

como subjetivo e objetivo, não é esgotado, evidentemente, por nenhum 

deles em particular. "É por isso que é preciso ir até o fundo do impasse e 

confessar que uma teoria psicológica e uma teoria cosmológica do tempo se 

ocultam reciprocamente, na medida mesma em que elas implicam uma a 

outra" (id., ibid.: 22). O texto de Ricoeur se organiza no sentido de não 

perder de vista esses dois aspectos. A ocultação recíproca é irmã da 

recíproca implicação, o que significa, ainda, que o dilaceramento da 

especulação em pesquisa psicológica e pesquisa física não testemunha a 

inexistência da unidade do tempo, mas antes a dificuldade de apreendê-la. 

O tempo, é preciso dizer então, não é nem o que um nem o que outro 

filósofo enfatiza, cada um em sua especificidade e preocupação, mas ao 

contrário é aquilo mesmo que, em sua complexa unidade, permite por si 

mesmo díspares abordagens.

Assim, o impasse existente entre Agostinho e Aristóteles encontra, 

modernamente, uma réplica perfeita entre Husserl e Kant. Na Crítica da 

razão pura Kant se esforça por mostrar a invisibilidade do tempo. O tempo 

nunca aparece, pois é condição de possibilidade de toda aparência, de todo 

fenômeno. Ora, a ambição de Husserl, lembra Ricoeur, é "fazer aparecer o 

próprio tempo por meio de um método apropriado e, assim, libertar a 

fenomenologia de toda aporia" (id., ibid.: 41). Esse método apropriado 

consiste em fazer recuar o tempo objetivo a fim de apreender, no nível 

essencial da consciência, a própria consciência do tempo, ou o que Husserl 

chama "consciência-tempo" (Zeitbewusstsein), assim grafado para marcar a 

ausência de intervalo entre tempo e consciência. Ricoeur percorre as Lições 

husserlianas sobre a consciência íntima do tempo com o fito de alcançar o
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Também aqui Ricoeur não enfatiza esse 

ocultação e mostração de tempos fadados a uma espécie de feitiço de 

Aquila somente para permanecer nele. Seu interesse é antes amenizar o 

feitiço, preparar um encontro possível entre o tempo da alma e o tempo do 

mundo, entre o tempo fenomenológico e o tempo cosmológico. Se 

recordássemos a origem da palavra símbolo, que é juntar o que se encontra 

separado, poderíamos dizer que seu interesse é "simbolizar" os tempos 

dispersos. Com efeito, ao examinar os textos de cada um desses autores, 

Ricoeur não deixa de chamar a atenção ao modo como aqui e ali, na própria 

tentativa de constituir ou explicar um ou outro tempo, o que é mostrado o 

é sob a pressuposição do que é escondido; como se um dependesse (e 

depende) do outro para efetivar-se. A especulação gera o feitiço de Aquila, 

pois entre uma concepção agostiniana e uma concepção aristotélica, ou

momento da passagem do tempo apreendido fenomenologicamente ao 

tempo objetivo deixado de lado no começo da pesquisa, pois com efeito 

somente essa passagem justificaria o método utilizado. Ou seja, é permitido 

à fenomenologia pôr entre parêntesis o tempo objetivo, reduzi-lo, como se 

diz, para alcançar a consciência íntima do tempo; ela pode fazê-lo desde 

que o sucesso deste empreendimento traga de volta o tempo antes deixado 

de fora. "A noção de 'situação temporal' (Zeifsfel/e)", diz Ricoeur, "é o 

conceito-chave dessa passagem do subjetivo ao objetivo, ou, melhor 

dizendo, da 'matéria' da vivência à sua 'forma temporal'. Com efeito, a 

'situação temporal' é que permite aplicar a característica do presente, do 

passado e do futuro a 'vivências' materialmente diferentes. Mas assim 

como Husserl realizou de uma só vez a redução do tempo, assim também 

ele age com prudência nessa objetivação dos caracteres formais da 

temporalidade" (id., ibid.t 62). Quer dizer, a euforia com que foi feita a 

redução é proporcional à parcimónia com que se faz o retorno ao que fora 

reduzido; assim, o sucesso do método fenomenológico não é total. 

Permanece a distinção entre o tempo subjetivo e o tempo cosmológico. E 

isso, pensa Ricoeur, é o preço a ser pago pela fenomenologia para alcançar a 

pretendida constituição do tempo. O tempo aparece, mas somente na 

imanência da consciência intencional.

e o



84

uma kantiana e uma husserliana "não há transição pensável" (id., íbid.t 32; 

89). Contudo, quando a ambição é a de simbolizar, isto é, reunir, buscar a 

perdida unidade, e o símbolo ao fim e ao cabo é uma função da linguagem, 

logo se percebe a necessidade da contribuição de uma poética, a poética da 

narrativa, cuja tarefa é justamente, tecendo uma via de passagem, recobrir o 

que a especulação separa: o tempo subjetivo e o tempo objetivo.

Como, então, faríamos para apreender esse tempo-identidade do 

subjetivo e do objetivo em sua espessura mais densa? O possível leitor que 

nos perdoe, mas estudar Ricoeur é, até o fim, forçosamente, fazer filosofia 

comparada. Assim é que, seguindo uma vasta tradição (que vai de Kant a 

Merleau-Ponty, passando por Schelling, Husserl e Heidegger), Ricceur 

compreenderá que essa temporalidade originária é a imaginação. Ou 

melhor, para ele, especificamente, somente pela imaginação podemos 

aceder à inteligibilidade do tempo originário. Esse o sentido - carregado de 

enérgicas consequências para a filosofia e sua relação com o mundo 

contemporâneo e a racionalidade que o encerra - o sentido de, como ele 

diz, "fazer trabalhar" as aporias surgidas da meditação sobre o tempo, 

ensaiada por tantos filósofos, desde Aristóteles e Agostinho. Fazê-las 

trabalhar, tomá-las produtivas, pensa Ricceur, talvez seja a forma mais 

pertinente de lidar com elas sem nelas se perder; e o modo desse trabalho, 

com o qual ele se diferencia de todos os outros filósofos que intentaram 

uma solução para o problema do tempo, é o que ele designa sob o nome de 

uma poétique du récit. A tarefa da poética narrativa seria criar um acesso a 

uma apreensão do tempo capaz de reencontrá-lo em sua unidade: o tempo 

seria então apreendido a partir da experiência narrativa, que o configura.

Em outras palavras, a estratégia de abarcar o tempo pelo viés da 

narração (récit), graças à propriedade que a narrativa (récit) possui de, 

segundo a noção aristotélica de "armação do enredo" (mis-en-intrigue), 

efetuar, pela imaginação produtora, uma configuração temporal, fará a vez 

da especulação. A narrativa de ficção, como à de historiografia, caberá 

replicar a essa disparidade, não decerto para resolvê-la, diria Ricoeur, mas 

para torná-la produtiva, sim, no sentido segundo o qual se a especulação 

sobre o tempo cai constantemente em aporias que nos impedem de pensar
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efetivamente o tempo, haja pelo menos a possibilidade de uma “poética" do 

tempo, que dele nos dê uma experiência sensata. A poética - esta, pois, 

seria a estratégia fundamental - substituiria a tentativa de abarcar 

conceitualmente o tempo pela prática de configurá-lo pela narração, 

pagando contudo explicitamente o preço dessa substituição: ela já não 

pensa o tempo, no máximo ela o compensa, isto é, dar-lhe um modo 

alternativo de apresentação.

Em vista desta poética, Ricoeur propõe efetuar um outro paralelo 

entre Aristóteles e Agostinho. Se em Agostinho o tempo se define por uma 

tensão entre intenção e distensão do espírito e na Poética de Aristóteles a 

tessitura de uma trama só é possível graças a uma tensão similar, a 

existente entre concordância e discordância, pela qual uma história ou uma 

fábula (mythos) ganha prosseguimento, então o que no tempo é intentio- 

distentio, na narração será concordância-discordância. Este paralelo revela 

que à estrutura "tensiva" do tempo corresponde uma estrutura "tensiva" 

da narração; a narrativa, a que Ricoeur designaria pelo nome de "mimese 

II" ou "configuração", apreende em bloco a experiência do mundo da ação, 

mundo por sua vez designado "mimese I" ou, por motivos só daqui a 

pouco especificados, também chamado "prefiguração".

Quer dizer, a narração se constrói na elaboração de uma trama cuja 

estruturação é composta pela tensão da "concordância" e da 

"discordância", estratégia discursiva (e imaginativa) pela qual a narrativa 

entra em movimento, se enreda (mis-en-intrigue) e dá uma forma ao tempo. 

Segundo esse movimento, a discordância é demanda de concordância; não 

é preciso dizer, bem entendido, que a narrativa por si só é da ordem da 

concordância, pois no mundo do texto tudo se resolve. O elemento 

discordante entra em cena não para estragar o jogo da narração, mas para 

levá-lo cada vez mais longe; é somente na vida, isto é, no mundo 

propriamente da ação e do sofrimento que, diz Ricoeur, "o discordante 

arruina a concordância, não na arte trágica" (TR, I, p. 72). Se, na vida, uma 

catástrofe dá o que sofrer, na literatura dá o que narrar. Para Ricoeur,
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11 Cf. RICCEUR, P. "La vida: un relato en busca de narrador", em: Educación y 
política. Buenos Aires: Docência, 1984.

contudo, viver é elaborar um relato sempre prestes a ser contado11. Se 

estamos no tempo, também estamos no mundo - com certeza agiremos e 

sofreremos e, nesta medida, podemos ter narrada a história de nossas 

venturas e desventuras, isto é, podemos ter narrada a fábula de nosso 

"estar-no-tempo", de nossa "situação temporal".

De fato, são ou não de retalhos de pequenos e grandes relatos, de 

que somos ora espectadores, ora personagens, ora narradores, que tecemos 

pouco a pouco a malha de que é feita nossa própria existência? Assim, não 

existe mundo da ação sem sujeitos que agem e sofrem; também sem 

sujeitos agentes e sofredores não existe história; sujeito e história não 

podem assim ser apreendidos separadamente, e sua conjunção ocorre nesse 

mundo "da ação" e "do sofrimento", chão ontológico no meio do qual o 

tempo é vivido. A este "chão ontológico" Ricoeur designa pelo nome de 

"prefigurativo". Nele encontramos, embora ainda não tematizada, a 

unidade de consciência e história no próprio mundo vivido, mundo 

fundamentalmente temporal. Se, com efeito, podemos falar de um tempo 

fundamental que, na impossibilidade de ser suprassumido pelo 

pensamento especulativo, é somente mediatizado pela imaginação 

produtora, que o configura e, como dissemos, o apresenta e o conta, este é o 

tempo humano em sua estrutura mais profunda quando manifestado no 

mundo cotidiano, mundo no qual nos perdemos, nos achamos, nos 

interrogamos e tomamos nossas atitudes; o mundo do dia-a-dia, da vida tal 

como nós a conhecemos no cuidado que a ela, inquietos, dispensamos. Para 

nosso filósofo, esse mundo é tecido por uma estrutura inteligível, por 

fontes simbólicas, mas sobretudo por um tempo que se move em múltiplas 

direções possíveis e imagináveis (TR, I, 88-101), e é nesse tempo 

fundamental (menos no sentido transcendental ou magistralmente 

filosófico do que no sentido corriqueiro segundo o qual não poderíamos 

passar sem ele), é nele que se inscrevem o tempo da consciência e o tempo 

da história. Sem dúvida, o mundo da ação e do sofrimento não se reduz 

imediatamente ao tempo; o tempo é apenas uma de suas muitas dimensões.



12 Cf. RICCEUR, P. El discurso de la accion. Madrid: Cátedra, 1988, pp. 9ss.).
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Apesar disso, pode-se ainda afirmar ser ele a sua dimensão mais essencial, 

ou mais profunda, já que está pressuposto em cada uma das outras 

dimensões do mundo, as "estruturas inteligíveis", as "fontes simbólicas". 

Desse modo, o que Ricceur chama de "estruturas inteligíveis" são menos 

uma descrição do mundo da ação de que uma notação de seu conceito de 

mundo e de ação, isto é, notação do que para ele efetivamente são a ação e 

o mundo. Essas estruturas são categorias elaboradas em vista da análise 

proposicional dos enunciados de ação, mas as coisas de que elas são uma 

primeira descrição (a intenção, a motivação, a ação e seu agente) mais que 

idealidades transcendentais são realidades temporais no curso do mundo 

em que nossas ações ganham corpo12. Assim também as fontes simbólicas 

desse mundo: os símbolos são elementos da linguagem e da cultura, e se é 

verdade, como já se disse, que a linguagem funda a história, também o é 

que não existe linguagem fora do tempo (TA, 207). Originariamente, é uma 

e mesma coisa dizer que a narrativa configura o tempo humano ou o 

mundo da ação e não por outro motivo Ricceur deu a este último o nome 

deliberado de "mimese I", pois se é verdade que a narrativa (mimese II) o 

configura, não o é menos que seus elementos, como dissemos, prefiguram a 

narrativa. "Nós mesmos", diz ele, "aceitamos a expressão 'estar-no-tempo' 

incorporando-a ao caráter temporal da ação no nível de mimese I e, 

portanto, ao da prefiguração narrativa da própria ação" <TR, III, p. 37>). 

Há, pois, uma homologia estrutural entre narrativa e mundo da ação, o que 

significa que também a narrativa possui uma estrutura inteligível de ações, 

fontes simbólicas e elementos essencialmente temporais.

Isto quer dizer mais precisamente que esse tempo a que podemos 

chamar o tempo da experiência viva de nós mesmos no mundo onde nos 

construímos e nos arruinamos, nós o experimentamos de um modo mais 

claro quando o configuramos pela narração, quando o trazemos à 

linguagem. Simultaneamente, a experiência humana é assim definida, de 

um só golpe, como ação e sofrimento, linguagem e, sobretudo, tempo. O 

fosso entre o ser do tempo e o meio de apreendê-lo se resolve assim pela
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13 Cf. BUTOR, M. "O romance como pesquisa", em: Repertório. São Paulo: 
Perspectiva, 1975; SALLENAVE, D. "Onze propositions en hommage à Temps et 
récit", em: ESPRIT, Juillet-aoút, 1988, n. 140-141, p. 266.

segundo, refere-se à 

desorientada pela 

ou heideggeriana) à consciência

Uma reflexão sobre a história, situada no nível da mímesis II, além 

de uma demanda epistemológica, possui ainda um caráter ontológico. 

Quanto a este primeiro aspecto, ele diz respeito à exigência de dialogar 

com a historiografia propriamente dita; quanto ao 

exigência de elevar a consciência descentrada e 

contestação (psicanalítica, estruturalista

constatação de que, se à experiência temporal o pensamento só tem acesso 

pelas obras de narração13, a ela podemos considerar, por ricochete, como 

experiência intrinsecamente narrativa.

Existe então entre mundo temporal e narrativa mais que uma 

homologia um círculo evidente, embora não vicioso; e não é vicioso 

porque, na medida em que se definem ambos como "mímesis" (I e II, 

segundo o "jogo sério" de Ricceur), garantem certa margem de 

independência recíproca, já que, enquanto mímesis, enquanto 

recomposição são norteados pela imaginação produtora que inventa e 

reinventa, constrói e reconstitui em todos os lados; no lado da narrativa 

ficcional, bem entendido, mas também no lado da ação propriamente dita e 

da história. De fato, dificilmente agiríamos sem projeto e nada 

projetaríamos - isso é evidente - sem imaginação; e, quanto à história ou 

mais precisamente à historiografia, sabe-se que Ricceur a leva em conta 

colocando-a também no nível da mímesis configuradora, ressaltando certas 

afinidades suas com a competência narrativa.

Parece oportuno nos concentrarmos agora num exame desse desvio 

pelo historiografia no nível da "mímesis II", o da textualidade 

propriamente dito.
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14 Em dois ensaios ("Morre o personalismo, volta a pessoa", de 1983 e "Abordagens 
da pessoa", de 1990), Ricceur passa, por assim dizer, a limpo sua relação com 
Emmanuel Mounier, o fundador do personalismo. Para ele, não se pode mais, 
depois do estruturalismo, em particular, e dos movimentos contestatórios dos 
anos 60, em geral, permanecer nos limites (teoricamente estreitos, reconhece-se) 
do personalismo. Todavia, a noção de pessoa não perde em nada com as 
contestações aí feitas. "Relativamente à 'consciência', ao 'sujeito', ao 'eu', a 
pessoa aparece como um conceito sobrevivente e ressuscitado. (...) Prefiro dizer 
pessoa em vez de consciência, sujeito, eu" (L2,158).

mediatizada. Através disto, a consciência, pelo trabalho de decifração 

metódica de seu passado psíquico e histórico aí implicado, torna-se, mais 

que uma consciência de si, torna-se uma "pessoa" 14. Este processo ocorre 

mediante uma aproximação entre subjetividade e objetividade no elemento 

da história.

e mesmo

Já em 1955, em Histoire et verité, Ricoeur tinha total clareza quanto à 

necessidade de enfatizar o elemento de solidariedade entre ontologia e 

epistemologia destacando a relação entre subjetividade e objetividade no 

conhecimento da história. Com efeito, quanto à exigência - epistemológica 

- de que não se pode pensar a história sem o apoio do "métier” do 

historiador (HV, 23ss), entra em contato com a meditação de Marc Bloc 

para arrecadar disso um sentido especial do trabalho historiográfico. 

Quanto, por sua vez, à exigência ontológica de aceder a uma noção de 

sujeito implicado na história como mediação de subjetividade e objetividade, 

mostra a necessidade de construir-se o conceito próprio de objetividade 

histórica, instruir-nos com a subjetividade específica do historiador e, do 

resultado desse esforço, pensar uma subjetividade propriamente filosófica, 

aquela que nos chega pela história, deixa de ser "consciência 

transcendental" e se nos desponta como uma pessoa concreta.

A objetividade da história, face à qual o sujeito se forma e ganha a 

forma de sujeito, passa de "Moi" a “Je”, e mesmo a "Nous", no 

reconhecimento de uma comunidade com outros sujeitos, deve ser 

compreendida como o conjunto de todos os bens culturais construídos no 

tempo mundano, as instituições e suas práticas, a linguagem e as ciências, 

os costumes e a crítica dos costumes, enfim, todas as marcas e rastros
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15 Essa objetividade da história deve ser entendida no sentido daquilo a que 
Dilthey chamaria "as expressões nas quais a vida se objetiva." Cf. DILTHEY, W. 
Le monde de 1'esprit. Paris: Aubier, 1947,1.1. p. 319-340 (apud RICCEUR, Cl, 19).

Historein equivale a investigação, narração, conhecimento. Cf. LÕWITH, K. O 
sentido da história. Lisboa: 70,1991, p. 30. (cf., ainda, GAGNEBIN, J - M. "O início 
da história e as lágrimas de Tucídides", em: Sete aulas sobre linguagem, memória e 
história. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 15-38. Com o sentido de testemunho 
ocular e de caráter público, cf. também: HARTOG, F. O espelho de Heródoto. Belo 
Horizonte: UFMG, 1999, notadamente o prefácio "O velho Heródoto".)

Cf. RICCEUR, P. "La vida: un relato en busca de narrador", em: Educación y 
política. Buenos Aires: Docência, 1984.

compromisso na palavra dada a outras pessoas.

Em outras palavras, é preciso levar sempre em conta, na reflexão, a 

contrapartida da objetividade haurida no confronto com o estudo da 

história. Mas, e então é oportuno indagar, como se constitui efetivamente 

essa objetividade? Ou melhor, que objetividade lhe convém, já que seu 

objeto (a vida passada dos homens), justamente por ser passada não existe

humanos sedimentados no seio da terra15, e também a pesquisa, a história16, 

que tenta trazer até nossa consciência presente a eficácia dessas marcas 

passadas sobre essa mesma consciência (TA, 129). A história, assim, nunca é 

apenas o que se consolidou no tempo passado mas a possibilidade de 

interação entre presente, passado e futuro, é o jogo dessas três ek-stasis do 

tempo. "O futuro, o passado e o presente", diz Ricceur, "predominam 

alternadamente quando se passa de um nível a outro" (TRIII, 153); o 

presente se abre ao passado e, rememorando-o, reinventa a si mesmo, 

lançando-se ao futuro, que não lhe perpetua porquanto o interpreta e o 

modifica. Do mesmo modo que a história, o sujeito não é aquilo que já 

somos mas o que nos tornamos, quando a consciência imediata se deixa 

descentrar, entra em crise e, transtornada, aceita perseguir os signos de seu 

passado - engaja-se nisso - e tenta interpretá-los até vir a ser, pela tarefa 

dessa interpretação, consciência de si, ou o si mesmo. "Aquilo que 

chamamos subjetividade não é nem uma sucessão incoerente de 

acontecimentos, nem uma substância imutável inacessível ao devir"17. A 

subjetividade seria, doravante, uma atitude, aquela que nos faz tomar-nos 

pessoa. Ou seja, nos faz tornar-nos uma identidade a si conquistada num 

horizonte de uma visão histórica mediante a fidelidade a uma escolha e o
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mais, ou existe apenas em forma de rastros, traços e vestígios? (TR, III: 241) 

Nesse nível, diz Ricoeur, o filósofo nada pode ensinar ao historiador. Isto é, 

ele não pode inventar em seu gabinete as estruturas epistemológicas do 

conhecimento histórico, desvinculando-se do trabalho de pesquisa; é 

preciso antes ouvir o próprio historiador quando medita sobre sua 

profissão. E é o que Ricoeur faz quando acompanha um texto famoso de 

Marc Bloch, Apologie pour l'histoire. Segundo Bloch, o conhecimento 

histórico se edifica a partir de três etapas solidárias: a observação histórica; 

a crítica; a análise histórica. Como fazer historiografia não significa 

reconstruir o passado tal como ele foi, pois o passado tal como ele foi não 

existe, é apenas uma ilusão positivista, observar a história é apreender o 

passado "em seus traços documentais"18. Os documentos da história são o 

que oferece ao historiador a primeira condição de objetividade de seu 

ofício. "Reconstruir um evento ou antes uma série de eventos, ou uma 

situação, ou uma instituição, a partir de documentos é elaborar uma 

conduta de objetividade de um tipo próprio, mas irrecusável" (HV.: 25). Ao 

observar os documentos, o historiador os interroga, força-os a falar; o 

historiador, diz Ricoeur, vai "ao encontro de seu sentido, lançando-lhes 

uma hipótese de trabalho". Sem isso, nunca um simples vestígio viria a 

tornar-se um documento significante. O olhar do historiador eleva o rastro 

à dignidade de documento e, às vezes, "o próprio passado à dignidade de 

fato histórico" (id., ibid.: 25). Nesse sentido, da história se pode dizer o 

mesmo que se diz das outras ciências: "o fato científico é o que a ciência faz 

em se fazendo", diz Ricoeur citando G. Ganguilhem (id., ibid.-. 25). Tal como 

a "natureza" estudada é um construto teórico do físico, não existe fato 

histórico fora do trabalho metódico do historiador. Seria outra a dimensão

18 "Direi, com Karl Heussi, que o passado é o “face-a-face" (Gegeniiber) a que o 
conhecimento histórico se esforça por compreender de maneira apropriada. E 
adotarei, na sua esteira, a distinção entre representar, no sentido de estar no 
lugar (vertreterí) de algo, e representar-se, no sentido de forjar uma imagem 
mental de algo exterior ausente (sich vorstellen). O rastro, com efeito, na medida 
em que é deixado pelo passado, vale como ele: o rastro exerce para com ele uma 
função de lugar-tenência, de representância (Vertretung). Essa função caracteriza 
a referência indireta, própria de um conhecimento por rastro, e distingue de 
qualquer outro modo referencial da história relativamente ao passado" (TR, III, 
p. 242).
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19 "Evidentemente, esse modo referencial é inseparável do próprio trabalho de 
configuração: com efeito, é só por uma retificação sem fim de nossas 
configurações que formamos uma idéia da inesgotável riqueza do passado" 
(TR, III, p. 243).

com os

"crítica" desse empreendimento? Criticar significa discernir. O historiador, 

ao lançar questões a esse e esse documento e não a outro, escolhe aquilo 

que lhe parece significativo. E é por isso, aliás, que o mesmo "fato" 

histórico pode sempre ter mais de uma interpretação19.

Uma vez observados os documentos e feita a sua crítica (o que 

interessa e o que deixa de interessar), atos por assim dizer "gêmeos", a 

próxima etapa é a análise histórica. Análise, enfatiza Ricceur, e não síntese; 

a síntese gostaria de mostrar o passado tal como ele foi, em sua integridade. 

Mas o historiador, dissemos, não tem por obrigação restituir as coisas tais 

como elas se passaram. A história, e nisso uma vez mais ressalta-se seu teor 

de objetividade, "não tem por ambição fazer reviver, mas re-compor, re

constituir, isto é, compor, constituir um encadeamento retrospectivo" (id., 

ibid.: 26). Nesse sentido, a análise é o momento próprio do arranjo 

(arrangemenf), ou, segundo uma terminologia mais recente (TRI, 101), é 

configuração, urdidura de um enredo, "mímesis II". Aqui a explicação 

histórica ocorre atada, por laços indiretos, à compreensão narrativa. A 

história, na medida em que reivindica uma pretensão de cientificidade, 

rompe com os laços da chamada história narrativa e se atribui 

procedimentos específicos, como a explicação nomológica; escolhe grandes 

entidades como objeto de estudo, isto é, não mais os heróis da política mas 

civilizações inteiras, classes sociais, mentalidades; e situa-se num tempo 

que também não é o tempo da ação, vivido na vida quotidiana, mas o que 

Braudel chamou de "tempo histórico", que é "o tempo curto do 

acontecimento, tempo meio-longo da conjectura, longa duração das 

civilizações, muito longa duração dos simbolismos fundadores do estatuto 

social enquanto tal" (id., ibid.: 250). Mas, na medida em que não se 

confunde com outras ciências sociais e deve manter seu estatuto de história, 

o que se conta para subtrair-se aos estragos do tempo, de que no entanto é
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objetividade específica.

A ciência histórica, sem dúvida, possui como vimos sua própria 

objetividade; mas essa objetividade é construída pelo ofício do historiador,

20 Cf. ARENDT, H. "Conceito de história - antigo e moderno", em: Entre o passado e 
o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 78.

feita20, ela não se desvencilha completamente de certa "competência 

narrativa", ainda que, como insiste Ricoeur, por vias indiretas. Assim, 

quando a explicação nomológica, sob a pressão da crítica, é levada à 

enfraquecer-se, franqueia-se o limiar de um outro procedimento, 

"imputação causal singular", quando um acontecimento histórico é 

explicado segundo sua remissão a uma causa determinada. O historiador 

procura imaginar o que teria acontecido se esta ou aquela decisão não fosse 

tomada; se a ausência desta decisão não consegue explicar o evento 

estudado, logo é preciso convencer-se de que a causa daquele 

acontecimento era mesmo aquela decisão; o esforço da imaginação aí 

presente estreita os laços entre investigação histórica e competência 

narrativa; também no nível das entidades, pode-se dizer que elas 

desempenham, na totalidade da exposição historiográfica, um papel de 

semi-personagem e, no que diz respeito ao tempo, sem dúvida ele 

permanece uma construção do historiador enquanto tece o enredo de sua 

explicação, mas na medida em que seguimos essa explicação, nós os 

leitores, somos remetidos ao tempo da ação no qual nos situamos. O que 

quer dizer que, no momento da análise histórica, a busca da objetividade 

não necessita cavar um abismo entre a explicação e a compreensão (TA, 

196); esta, face àquela, é antes, como já vimos, seu complemento e sua 

contrapartida (HV, 29). O que significa, de resto, que a história, para 

Ricoeur, é tão ciência quanto qualquer outra ciência. E, com esta conclusão, 

ele dá um exemplo plausível da possibilidade de fazer filosofia da 

existência (no viés da compreensão) sem abrir mão do rigor lógico (no viés 

da explicação). Ao contrário de Dilthey, ele não precisa fazer a distinção 

entre ciência da natureza e ciência do espírito, mas descobre nas próprias 

ciências humanas o modo de fazer justiça à dupla exigência de conduzir-se 

às coisas mesmas em sua densidade existencial e pensá-la em sua
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ofício que também faz o próprio historiador. Pois ser historiador é pôr-se à 

disposição da história, ou melhor, é pôr-se à disposição do passado dos 

homens mortos, por quem de algum modo ele se sente atraído, a quem ele 

examina, procura averiguar as causas de terem agido desta ou daquela 

forma, mas não porque seja um excêntrico, um colecionador de coisas 

antigas, mas porque se sabe herdeiro desses homens e sabe que não 

compreenderá seu próprio presente sem a escavação metódica desse 

passado que já não existe senão em seu efeitos sobre nós. O historiador 

explica o passado, mas o faz porque quer compreender-se face ao presente 

e se abrir à plausibilidade do futuro. É pelo desvio da análise histórica que 

o historiador toma consciência de si como consciência do tempo. O tempo 

constitutivo da história forma, se podemos dizer assim, uma espécie de 

leque, isto é, um único objeto dotado de uma multiplicidade interna. 

Presente, passado e futuro estão todos presentes no tempo da história21.

O tempo da história (mas também o mundo da natureza, como de 

resto sabemos22) prepara e sustenta o tempo da pessoa na formação de sua 

subjetividade. A formação do sujeito23 ocorre no lastro da descoberta de si 

como descoberta desse mundo histórico como material a ser explorado 

numa experiência hermenêutica; ela se dá através dessa tarefa de 

exploração, ou melhor, de extração de sentido, modo específico de a pessoa 

lidar com o mundo histórico e interpretar os textos, signos e símbolos de 

sua existência, com o fito de constituir-se a si mesma e nisto reconhecer-se 

como tal, como pessoa. O sujeito, pois, nunca está no começo24; ele é o

21 "Se não dispuséssemos da noção fenomenológica do presente, como o hoje a 
partir do qual há um amanhã e um ontem, não poderíamos conferir nenhum 
sentido à idéia de um acontecimento novo que rompe com uma era anterior e 
inaugura um curso diferente de tudo quanto veio antes" (TRIII, p. 184). O 
tempo histórico seria para nós o tempo mesmo dessa experiência.

22 Em Temps et récit (III), Ricoeur cita a seguinte passagem de Ser e tempo, de 
Heidegger: "O que é histórico a título primário é o ser-aí. É histórico a título 
secundário o que é encontrado no mundo (innerweltlich), não somente o 
apetrecho manejável no sentido mais amplo, mas também a natureza ambiente 
como 'chão da história'" (TRIII, p. 216).

23 Cf. ANDRADE, A. C. Ricoeur e a formação do sujeito. Porto Alegre: Edipucrs, 2000.
24 Cf. PIVA, E. A. "A questão do sujeito em Paul Ricoeur", em: SÍNTESE, Belo 

Horizonte, v. 26, n° 85,1999, p. 205.
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25 "O termo si está aí para prevenir contra a redução a um eu centrado sobre si
mesmo. Em certo sentido, o si (...) é o termo reflexo de todas as pessoas 
gramaticais" (L2, p. 165).

26 Com a ressalva, diria Ricceur para livrar-se de qualquer suspeita de idealismo, de
que o a priori aqui é a própria história. No entanto, é possível, para além de 
Ricceur, compreender o próprio Husserl como não-idealista. Para tanto, cf.

resultado desse processo hermenêutico baseado na correlação entre a 

interpretação de si e a interpretação dos signos. Os signos, porque são 

sempre signos de alguma coisa, marcas deixadas pela vida dos homens no 

tempo - vestígios com que se faz a história - são o que assegura a dimensão 

objetiva frente a qual o sujeito se acha, se perde e se procura. "A 

consciência", diz Ricceur, "não é origem, mas tarefa" (Cl, t. 94) e como tal 

deve saber-se no tempo, pois não só uma tarefa envolve passos sucessivos 

que pressupõem o tempo, mas também somente uma consciência iludida 

de si supor-se-ia, como vimos, fora do tempo. Ora, o trabalho de que se 

constitui consiste justamente em seguir descobrindo sua pertença a 

elementos que a ultrapassam, como a própria história e seus multifacetados 

desejos.

Sendo assim, pode-se dizer que a filosofia ricoeuriana não é uma 

filosofia da consciência, como se esta estivesse na raiz de suas elaborações 

conceituais; sua filosofia é antes uma filosofia do tempo, o tempo 

necessário à experiência do tornar-se consciente, e é o "si", a pessoa a se 

locupletar, e não o "eu" abstrato o que se busca alcançar, mediatamente, no 

desvio pela história25. O si (ou seja, a pessoa) não se encontra já no começo 

dessa busca, nós acedemos a ele, pois começo em filosofia não é um ponto 

de partida, quando muito, se é um ponto, o é de chegada, como vimos. 

"Esperamos", diz Ricceur, "que a história seja uma história dos homens e 

que esta história dos homens ajude ao leitor, instruído pela história dos 

historiadores, a edificar uma subjetividade de alto nível (haut rang)" (HV.: 

24). Nunca é demais insistir, inclusive para justificar essa expressão “haut 

rang", que o percurso pela história na formação dessa nova subjetividade 

como pessoa tem aqui o mesmo alcance da "mudança de atitude" de que 

nos fala Husserl, quando exige de nós que, para entender a fenomenologia, 

ultrapassemos a "atitude natural" e acedamos à "atitude transcendental"26.
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MOURA, C. A. R. de. "Cartesianismo e fenomenologia: exame de paternidade", 
em: ANALYTICA., v. 3, n. 01, Rio de Janeiro, 1998, pp. 195-218.

Na primeira atitude, como se sabe, de um lado está o mundo e de outro o 

eu, a consciência; na segunda, a consciência é desde já consciência 

intencional, ou seja, consciência de alguma coisa (Sache), de um mundo 

como questão para a consciência. Se, a partir da atitude transcendental, não 

faz sentido objetar que o mundo acolhido pela consciência seja rarefeito 

(pois tal objeção é feita do ponto de vista de quem não fez a experiência de 

mudança de atitude), dizer, quanto a Ricceur, que sua filosofia é "filosofia 

do sujeito" tout court é perder de vista o modo como, nele, a consciência 

veio a ser sujeito e pessoa. Sua filosofia, neste sentido, é antes uma filosofia 

da "experiência", justamente da experiência de passagem do "eu" (rnoi) ao 

"homem" (Thomme), onde "homem" designa não só a pessoa particular 

como também aquele ser coletivo - intersubjetivo - determinado ao longo 

da história efetiva, a "comunidade histórica", qualquer que seja ela.

Tudo isso significa que o historiador se faz como tal no deslinde 

desses tempos ressaltados na elaboração do "tempo histórico" (o passado, o 

presente, o futuro) e o que vale para ele como historiador em particular 

vale também para a subjetividade ricoeuriana em geral. "Pois a história do 

historiador é uma obra escrita ou ensinada, que, como toda obra escrita ou 

ensinada, não se realiza senão no leitor, no aluno, no público" (HV, 35). 

Quando, pois, pela leitura retomamos o ensinamento da história e a 

pensamos em relação à nossa própria existência atual, não só enriquecemos 

nossa experiência de mundo como também de nós mesmos, pois logo 

descobrimos que não somos tais como somos por ordem de uma qualquer 

fortuna, mas porque, desde antes de nascermos, escolhas e atitudes foram 

tomadas, escolhas e atitudes das quais somos herdeiros, isto é, das quais 

podemos dispor (ou nos indispor e romper), mas de que jamais disporemos 

ou com que jamais romperemos se antes não fizermos a experiência de 

conhecê-las, de decifrá-las, de encará-las como um desafio, talvez igual aos
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enfrentados no consultório psicanalítico, espécie de "duplo" do laboratório 

de pesquisa histórica27.

27 Cf. a noção de "ser afetado pela história", vinda de H. G. Gadamer, muito 
influente no pensamento de Ricoeur (TA, 106-111).

28 "Sustentar o liame, originário e essencial, entre o fazer e o dizer, é o primeiro 
benefício de uma hermenêutica da praxis", cf. JERVOLINO, D. "Herméneutique 
de la praxis et éthique de la libération", em: GREISCH, J. e KEARNEY, R.. Paul 
Ricoeur les metamorphoses de la raison herméneutique. Paris: Cerf„ 1991, p. 225.

Ressalta-se do exposto acima que a matéria da filosofia ricoeuriana 

não seria nem o sujeito nem a história, mas justamente o sujeito na história. 

Sua filosofia é o matutar dessa experiência singular pela qual eu me 

descentro como consciência imediata, descubro - por meio de 

interpretações reiteradas - que não sou quem me supunha, aceito buscar 

minha própria identidade vencendo laboriosamente a distância que me 

separa das coisas que me determinam (o desejo recalcado, o ser esquecido, 

a história efeitual, os símbolos, textos e signos sedimentados na história de 

minha vida e de minha civilização, etc.) e, engajado na tarefa de decifração 

(interpretação e leitura) dessas coisas, que é o modo como delas me 

aproximo, descubro que é preciso fazer algo além de simplesmente 

conhecer-me a mim mesmo. Descubro que é preciso tomar uma iniciativa, 

entrar no mundo da praxis, engajar-me28.

Neste sentido, D. Jervolino está coberto de razão ao designar a 

posição filosófica de Ricoeur como uma "hermenêutica da praxis" 

sintonizada com uma "ética da libertação" (cf. Jervolino, em: Greisch e 

Kearney, 1991). Esta posição toma-se bem manifesta quando Ricoeur 

sugere, já no título de um dos seus mais instigantes livros, o movimento 

que vai Do texto à ação. Neste movimento, ainda, esplende a dimensão 

"teleológica" de um pensamento que não dispensa uma arqueologia.
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por um

29 Cf. JAKOBSON, R. "Linguística e poética", em: Linguística e comunicação. São 
Paulo: Cultrix, 1973.

Vimos, de fato, que Ricoeur acolhe como etapas necessárias ao 

desenvolvimento de seu pensamento a arqueologia freudiana e a ontologia 

fundamental, ambas hermenêuticas. Estas, ao enfatizar a natureza 

linguageira (langagière) seja do inconsciente, seja do modo de ser do Dasein, 

pedem que essa linguagem, simbólica em mais de um sentido, seja por isso 

mesmo interpretada, venha à inteligência, torne-se consciente de si. Isto, 

para Ricoeur, é possível graças ao poder reflexivo da linguagem, sua 

capacidade de tomar distância de si mesma e falar de si como de um 

objeto, uma sua função a que Jakobson chamaria "metalinguística"29. "Por 

este saber reflexivo", Ricoeur assevera, "a linguagem se sabe no ser. Ela 

provoca uma reviravolta em sua relação com seu referente de modo tal que 

ele se percebe a si mesmo como vindo ao discurso do ser sobre o qual ela 

trata. Essa consciência reflexiva, longe de tornar a fechar a linguagem sobre 

si mesma, é a própria consciência de sua abertura" (MV, 385). A 

interpretação, abocanhando a linguagem e seus produtos a partir desse 

suplemento de sentido, libera uma região de inteligibilidade na qual o 

sentido interpretado orienta a consciência para além de suas ilusões 

quotidianas. A teleologia é, por assim dizer, o pano de fundo sob o qual se 

move e ganha direção o trabalho de pensamento no qual se envolve a 

interpretação.

Digamos mais precisamente que a dimensão teleológica do 

pensamento ricoeuriano revela-se já ali em seu conceito de consciência 

como tarefa. Ela responde pela seguinte pergunta: como é possível que a 

consciência humilhada, posta em crise, venha a ser uma consciência de si, 

torne-se uma pessoa? Antes de tudo, é preciso enfatizar que na idéia de 

consciência como tarefa deve-se vislumbrar (e depreender) a noção de 

temporalidade como imanente à noção de consciência, bem ao contrário do 

que víamos em Descartes. Se é verdade que a arqueologia não faz sentido 

sem uma teleologia que lhe dê continuidade, também é verdade que 

teleologia alguma teria lugar se não fosse precedida por uma arqueologia, 

exercício de suspeita. A arqueologia, que põe em crise a
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30 Que em seu "desolado" túmulo o poeta nos perdoe, de alguns de seus versos,
essa apropriação indébita!

31 Buscar uma filosofia da afirmação, todavia, não implica, para Ricceur, aceitar 
positivamente o mundo, sem crítica. Para ele, ao contrário, "é possível e 
necessário recuperar uma filosofia do primado do ser e do existir que leva em 
conta de modo sério o surgimento das filosofias da negação" (HV, p. 308). A 
afirmação do ser como desejo originário é no fundo uma negação mais radical: 
"a negatividade que nossa reflexão sobre o sentido e o ponto de vista, sobre o 
querer e o querer-viver tinha posto na ordem do dia não é uma negação 
imediata, mas uma negação da negação. É portanto possível reconhecer nela 
uma afirmação que se recupera resistindo à resistência como diria Bergson" (id., 
ibid.: 322).

consciência, instiga e convida a uma teleologia, que libera a consciência de 

suas amarras inconscientes ao despertá-la aos sentidos para os quais 

apontam os rebentos simbólicos do inconsciente, mas a teleologia seria 

pura resistência e sublimação mal disfarçada se surgisse do nada, se não 

surgisse do enfrentamento das regiões arcaicas (infantis mesmo) da 

consciência. Ressaltar a propriedade existencial da consciência é insistir na 

dialética, sim, entre uma arqueologia que descobre o campo simbólico e 

temporal no qual repousa o sujeito e uma teleologia que conduz à sua 

inteligência pela interpretação. A pessoa é esse movimento inteiro de uma 

arqueologia que descentra a uma teleologia que acede à consciência. O 

tempo da consciência é o tempo dessa dialética. Pode-se mesmo dizer: o 

tempo passado e o tempo futuro estão ambos presentes no tempo presente 

da decifração30...

A experiência do tornar-se pessoa, o vir a ser consciente de si no 

reconhecimento dos seus limites e de suas possibilidades mais próprias, 

experiência ao mesmo tempo de crise e afirmação31, é o modo como 

conquistamos a esperada identidade entre consciência e história. Só na 

travessia de uma crise (o descentramento da consciência imediata ou auto- 

iludida, por exemplo) e no esforço de uma "afirmação originária" (HV, 315) 

como desejo de ir além do simplesmente dado e permanecer na existência 

em nome desse desejo (o engajamento como forma de tomar parte no 

mundo da ação), só assim, neste duplo de travessia e esforço, posso me 

conceber afinal e efetivamente como uma pessoa. A pessoa, de fato, é para 

Ricceur essa atitude (L2, 155-180). Quando não se reconhece no mundo já
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existente, não percebe seu lugar nem distingue quem são ou deixam de ser 

seus amigos, a pessoa se perde de si e do mundo. A crise é a experiência 

desse profundo estranhamento do mundo e de si mesma32. Sob a crise, o 

mundo é um vasto lugar que, de tão grande, não me comporta; e eu 

próprio, ilha perdida, nada encontro em que me reconheça. Em todo o caso, 

na dor e no desassossego, sei dizer o que me é intolerável (a dependência a 

este ou àquele fator que me ultrapassa e de que não tenho consciência, por 

exemplo, é um intolerável; mas há outros, os ressentimentos que criam a 

intolerância de vários carizes, são um intolerável, como ainda o é a 

injustiça social, etc.), e é para vencer estes e outros intoleráveis que eu parto 

(como um cão raivoso?) para a crítica de tudo e, já na crítica, me engajo, 

aposto na possibilidade de algo diferente e busco abocanhá-lo; ora, é nesse 

engajamento crítico e pós-crítico que me descubro fiel a uma convicção e é 

a fidelidade a esta convicção que me oferece subsídio para me reconhecer 

como o mesmo ontem como hoje; é nessa fidelidade que descubro a minha 

identidade. A identidade do sujeito a si só ocorre no lastro da história, 

contada ou à espera de ser contada, feita ou à espera de ser feita33.

32 Cf. NUNES, B. "Tempo e história: introdução à crise", em: Crivo de papel. São 
Paulo: Ática, 1998, p.131.

33 "O presente é inteiramente crise quando a expectativa se refugia na utopia e 
quando a tradição se transforma em depósito morto. Ante essa ameaça de 
estilhaçamento do presente histórico, a tarefa é (...): impedir que a tensão entre 
os dois pólos do pensamento da história [espaço de experiência e horizonte de 
expectativa] se transforme em cisma; portanto, por um lado, aproximar do 
presente as expectativas puramente utópicas por uma ação estratégica atenta 
aos primeiros passos a dar na direção do desejável e do razoável; por outro 
lado, resistir ao encolhimento do espaço de experiência, libertando as 
pontencialidades inexploradas do passado" (TRIII, 399).



V

A EXPERÊNCIA HERMENÊUTICA

(Estudo Principal)

(J. L. Borges)

Ao fim e ao cabo, ao recordar-se, 
não há pessoa que não se encontre 

consigo mesma.

Salvo engano, o itinerário até aqui seguido aponta para o fato de 

que o retorno ao sujeito e à história preconizado pela passagem e 

ultrapassagem do estruturalismo e da psicanálise não pode ser 

simplesmente um retrocesso puro e simples às concepções absolutas e 

obsoletas de história e sujeito, como se o percurso pelo estruturalismo e 

pela psicanálise não tivesse instruído a filosofia e apenas folgasse um 

espaço no qual história e sujeito pudessem continuar sendo encarados da 

mesma maneira de antes da contestação semiológica. Nada aqui se passa 

como a causa estoica, que gera seus efeitos sem se modificar. É sabido que 

esse percurso enriqueceu a visada estrutural ao multiplicar e hierarquizar 

distintos níveis da linguagem; ora, o enriquecimento daí proveniente afeta 

diretamente o modo de perceber o sujeito e a história abrindo-se um campo 

no qual se pode pensar as suas relações.
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Para atingir com maior vidência esse ponto, lembra-nos Ricoeur, 

cabe-nos "colocar em relação a noção fenomenológica do sujeito com a 

redução transcendental" (CL: 252, t. 215)1. A pesquisa então se prolonga na 

tentativa de encontrar uma resposta à seguinte questão: que tipo de 

redução transcendental é ainda possível depois da contestação 

semiológica?

Se, depois da contestação, quisermos ainda manter a experiência da 

redução transcendental, esta deverá passar por uma reinterpretação radical. 

Deverá transformar-se de tal modo que mais nenhum resquício de 

idealismo a prejudique, como ao contrário parece ter sido o caso em 

Husserl2. Segundo Ricoeur, de fato, "Husserl via na redução o ato filosófico 

primordial pelo qual a consciência se separa do mundo e se constitui em 

absoluto" (Cl, 253, t. 215). Esta cisão indicava uma diferenciação entre 

mundo e consciência num mesmo nível em que esta última tomava o lugar 

de foco doador de sentido: "todo o ser", recorda Ricoeur, "é um sentido 

para a consciência e, a este respeito, relativo à consciência" (id., ibid.: 253, t. 

215). Sem nos atermos ao que isso possa significar para Husserl e sua 

situação na história da filosofia3, o problema a ser aqui trabalhado é não só 

o de que o privilégio conferido à consciência numa concepção idealista da 

redução "é radicalmente incompatível com o primado que a linguística 

estrutural reconhece à língua sobre a fala, ao sistema sobre o processo, à 

estrutura sobre a função", enfatizando que "aos olhos do estruturalismo, 

este privilégio absoluto é o preconceito absoluto da fenomenologia" (id., 

ibid.: 253, t. 215), mas também o de ressaltar que, em Ricoeur, a própria

Para a noção de "redução transcendental", em Husserl, cf. LÉVINAS, E. 
"L'oeuvre d'Emond Husserl", em: En découvrant l'existence avec Husserl et 
Heidegger. Paris : Vrin, 1974, p. 38: "A redução é aqui uma revolução interior 
antes de ser umabusca de certeza, uma maneira para o espírito de existir em 
conformidade com sua vocação e, em suma, de ser livre com relação ao 
mundo".

2 Para uma crítica hermenêutica do idealismo husserliano, cf. RICCEUR, P.
"Phénoménologie et herméneutique: en venant de Husserl" (TA, 44ss).

3 Sobre as relações entre o "idealismo fenomenológico" e o projeto filosófico
husserliano, cf. MOURA, C. A. R. de. Crítica da razão na Fenomenologia. São Paulo 
: Edusp, Nova Stella, 1989.
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consciência como campo transcendental deve ser "reduzida", posta em 

parêntesis por uma “epocpié" mais radical.

Com efeito, Ricoeur o mostra argutamente, não é a redução por si só 

que causa problema à filosofia contestada pela semiologia, mas sua gana de 

alcançar, sem mediações, de um só e violento golpe, a "atitude 

fenomenológica" em detrimento da "atitude natural", alcançar o campo das 

cogitationes. Ao sugerir, pelo contrário, que aquela atitude pode ser atingida 

através de "um longo desvio pelos signos" (Cl, 253, t. 216), Ricoeur assegura 

a possibilidade de se retomar o conceito de redução, agora sob uma feição 

completamente diferente. A nova teoria da redução transcendental será, 

para ele, uma teoria filosófica da cultura4: "buscaremos a redução entre as 

condições de possibilidade da relação significante, da função simbólica 

enquanto tal. Elevada assim às alturas de uma filosofia da linguagem, a 

redução pode deixar de aparecer como uma operação fantástica ao termo 

da qual a consciência seria um resto, um resíduo, por subtração de ser. Ela 

se mostrará, antes, como o 'transcendental' da linguagem, a possibilidade 

para o homem de ser outra coisa que uma natureza entre as naturezas, a 

possibilidade para ele de se relacionar com o real designando-o por meio 

dos signos" (id., ibid.: 253, t. 216). A redução é o meio pelo qual a 

experiência humana - a cultura - se define como linguagem, como cultivo 

da/na linguagem.

Quando de fato Ricoeur assinala a "possibilidade para o homem de 

ser outra coisa que uma natureza", já deixa transparecer o veio mediante o 

qual o outro da natureza (physis) se explicita enquanto cultura (ethos). 

“Physis e ethos são duas formas primeiras de manifestação do ser, ou da sua 

presença, não sendo o ethos senão a transformação da physis na 

peculiaridade da praxis ou da ação humana e das estruturas histórico- 

sociais que dela resultam"5. A cultura, neste caso, se deixa definir não só

4 Cf. GEERTZ, G. "Por uma teoria interpretativa da cultura", em: A interpretação das
culturas. Rio de Janeiro : Guanabara, 1989, p. 29.

5 Cf. VAZ, H. C. de. L. Escritos de filosofia II. Ética e Cultura. São Paulo : Loyola,
1988, p. 11. (A propósito das relações entre Lima Vaz e Ricoeur, pode-se 
consultar a entrevista concedida por aquele, "Filosofia e forma de ação", aos 
Cadernos de filosofia alemã. São Paulo: FFLCH, n. 2,1997, p. 97).



104

6 Cf., a propósito, o conceito de "prefiguração" ou "Mímesis 1", em : RICCEUR, P.
Temps et récit I. Paris : Seuil, 1983.

7 Cf. LÉVI-STRAUSS, C. "Introdução à obra de Mareei Mauss", em: WAA.
Estruturalismo. Lisboa : Portugália, s/d., p. 161. (Cf. M-.P.onty, "De Mauss a 
Claude Lévi-Strauss", em: 1960.)

como 'mediação simbólica', mas também como mundo da ação e 

temporalidade6. Numa palavra, a cultura se deixa definir como a região do 

ser, da existência, como o lugar da história; como o ethos, i. é, o chão 

histórico, no cerne do qual uma ética, i. é, a dinâmica de perspectivar "a 

vida boa", a vida cumulada de sentido, paulatinamente se forma. "Afirmar 

que o ethos é co-extensivo à cultura significa afirmar a natureza 

essencialmente axiogênica da ação humana, seja como agir propriamente 

dito (praxzs), seja como fazer (poiésis)" (cf. Vaz, 1988: 36). Não é de fato por 

acaso que Ricceur chame o mundo da ação, o ethos propriamente dito, de 

mímesis (TR, I). Também este mundo, como o mundo do texto, é constituído 

poeticamente.

Mas, afinal, por que Ricceur continua chamando "transcendental" a 

essa operação que, ao contrário do transcendental kantiano e husserliano, 

marcadamente a-histórico, se abre para o histórico e o cultural, isto é, para a 

dimensão do tempo como tempo do mundo? "Sentimo-nos a isso 

encorajados", diz ele não sem uma ponta de ironia, "por uma penetrante 

observação de Lévi-Strauss" (Cl, 253, t. 216). Em Introduction à 1'oeuvre de 

Mareei Mauss, é verdade, Lévi-Strauss escreve: "Quaisquer que tenham sido 

o momento e as circunstâncias de sua aparição na escala da vida animal, a 

linguagem só pôde nascer de uma só vez"7. É essa inscrição em bloco da 

linguagem no chão vivo da cultura que instiga Ricceur a considerar a nova 

compreensão da redução transcendental como "o começo de uma vida 

significante", a partir da qual o mundo da ação, i. é, da experiência 

humana, ganha sentido e espessura.

Agora podemos compreender melhor porque a nova redução, como 

teoria da cultura, pode continuar a ser chamada "transcendental". 

Dissemos que ela "se abre para o histórico". Com efeito, o começo 

instaurado pela redução "é não cronológico, não histórico. É um começo 

transcendental, à maneira pela qual o contrato é o começo da vida em
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sociedade" (Cl, 254, t. 216). É o grau zero da história: a condição primordial, 

sem a qual a história não poderia se realizar como história das pessoas, 

como história humana. Eis o sentido do transcendental, ele é condição de 

possibilidade. O filósofo cita uma vez mais Lévi-Strauss: "Mauss crê que 

ainda é possível elaborar uma teoria sociológica do simbolismo, quando, 

evidentemente, é preciso buscar uma origem simbólica da sociedade" (id., 

ibid.: 254, t. 217). É essa origem que se constitui como abertura e 

transcendência "para um ser que se arrancou por diferença das relações 

intranaturais", dando-lhe as condições "de se voltar para o mundo, de visá- 

lo, de apreendê-lo, de captá-lo, de compreendê-lo" (id., ibid.: 255, t. 218). A 

abertura para uma nova consciência, não mais como foco inabalável do 

sentido, mas como "o campo das cogitationes" (id., ibid.: 254, t. 217), como o 

lugar onde a tarefa de decifração torna inteligível o que na linguagem é 

confuso, ambíguo, plurívoco. Um campo no qual, para nós, ser consciente é 

trabalhar mais e mais na interpretação de nossos próprios símbolos.

Sem dúvida Lévi-Strauss poderia objetar que "nenhuma sociedade é 

jamais inteira e completamente simbólica", como diz na famosa 

Introduction, e que nenhuma consciência é necessária para atingir sua 

inteligibilidade, já que esta última se alcança na desimplicação de "sistemas 

que visam a exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade 

social, e, mais ainda, as relações que esses dois tipos de realidade mantém 

entre si e as que os próprios sistemas simbólicos mantém uns com os 

outros" (cf. Lévi-Strauss, em: WAA, s/d: 158). Mas Ricoeur "não disse que 

o sentido fosse sentido pela ou para a consciência; o sentido é 

primeiramente o que instrui a consciência; a linguagem é primeiramente 

veículo de sentido a ser retomado e este potencial de sentido não se reduz à 

minha consciência" (cf. Ricoeur, em: Lima, 1968: 210). O sujeito ressurge 

apenas no suplemento do sentido que a leitura e a interpretação atualizam, 

simplesmente porque "se o sentido que eu retomei assim não aumenta a 

compreensão de mim mesmo ou das coisas, ele não merece o nome de 

sentido" (id., ibid.: 206). A atualização do sentido, dessa forma, sem mais 

ser obra do sujeito pensante, desvela este último antes como sujeito a obras, 

como um sujeito em obras, ainda em vias de se constituir nos atos e nos
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signos de sua existência. "A afirmação de ser, o desejo e o esforço de existir 

que me constituem encontram na interpretação dos signos o caminho longo 

da tomada de consciência" (id., ibid.: 260, t. 221). A tomada de consciência 

deixa-se assim definir como uma tarefa e não mais, como tradicionalmente 

se acreditou, desde Descartes, como um dado, um absoluto. "A via curta da 

intuição de si por si está fechada. A apropriação de meu desejo de existir é 

impossível pela via curta da consciência" (id., ibid.: 262, t. 221). Essa tarefa 

representa a convicção de que compreender o mundo dos signos é o único 

meio válido de o sujeito se compreender a si mesmo, e se tomar enfim 

como sujeito, isto é como portador da liberdade enquanto condição de 

possibilidade de uma vida realizada significativamente. A ela Ricoeur 

resolve chamar deliberadamente "o caminho longo", assinalando sua 

hipótese de trabalho8 com a marca da "aventura da reflexão" (id., ibid.: 258, 

t. 220), a viagem necessária a certo distanciamento de si que é, ao mesmo 

tempo e em aparente paradoxo, aproximação.

O universo do símbolo é o meio da auto-explicação e o sujeito, 

sobrevindo a si pela decifração de seu mundo privado e público, psíquico e 

cultural (mundo eminentemente simbólico, carregado de múltiplos 

sentidos) descobre-se, no eixo do desejo e da fala, como sujeito desde 

sempre encarnado na existência: "o existo (je suis) é mais fundamental do 

que o falo (je parle). É preciso, portanto, que a filosofia se coloque a 

caminho, em direção ao falo a partir da posição do existo, que do próprio 

seio da linguagem ela se coloque a caminho da, em direção à linguagem" 

(id., ibid.: 261, t. 222). Ressalte-se ainda que ir em direção à linguagem é o 

mesmo movimento pelo qual se parte da infância (o in-fante como se sabe é 

o destituído de fala) à maturidade (palavra que o gênio da língua alemã 

identifica à capacidade de falar ao grifá-la Mundkeit, na qual o radical

8 "A via longa da interpretação dos signos está aberta. Tal é minha hipótese de 
trabalho: chamo-lhe a reflexão concreta, ou seja, o Cogito mediatizado por todo o 
universo dos signos" (Cl, t. 221).
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Mund quer dizer "boca"), movimento ainda pelo qual se 

ilusão ao "esclarecimento"9.

9 Não no sentido estritamente kantiano, note-se (cf. KANT, I. "Resposta à pergunta: o 
que é 'esclarecimento'?, em: Textos seletos. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 100), mas no 
sentido do que Ricoeur guardará quando falar a seguir em "vida examinada" (TR, 
III, p. 274.).

Ora, é neste contexto que se torna oportuno introduzir o conceito de 

identidade narrativa, entendido por nós como o processo pelo qual se realiza 

a "experiência" propriamente "hermenêutica". Para tanto, é preciso 

ressaltar antes o papel fundamental exercido aí pelo ato da leitura. 

Concebida como uma operação, a leitura seria o meio pelo qual se tecem as 

mediações entre o mundo do leitor e o mundo da obra e essas mediações, 

diria Ricoeur, são elas mesmas uma outra espécie de mímesis, quer dizer, 

são tecidas graças ao poder da imaginação produtora. Se com efeito existe 

uma indistinção - no nível da mímesis II - entre a estrutura narrativa da 

ficção e a da historiografia, o que a narração recobre ou configura não é, 

segundo Ricoeur, nem o tempo subjetivo nem o tempo objetivo, mas 

justamente o mundo da ação (e do sofrimento) no qual vivemos; recobre, 

numa palavra, o tempo humano como identidade do tempo objetivo e do 

subjetivo; uma identidade que não é mais a pura indiferença de uma 

mesmidade por assim dizer "anémica", mas a polifonia e policromia do 

tempo como "unidade plural", segundo a valiosa expressão do próprio 

Ricoeur (TR, III: 360) e que se sobressai sob o domínio da possibilidade de 

uma interferência sobre o curso do mundo, de uma ação, senão 

transformadora, ao menos inquietante.

Para Ricoeur, a arte narrativa provoca no 

despertar de consciência que o leva a reconhecer o mundo como coisa sua, 

mesmo quando ele o recusa. O conceito de mímesis III ou "refiguração"
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10 Cf. LUKÁCS, G. em: HEINS, H. et. alii. Conversando com Lukács. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1969, pp. 35s.

trabalha nesta direção. A refiguração é o ato, nascido da leitura, pelo qual o 

mundo do texto, projetado no mundo do leitor, atinge o mundo da ação e 

do sofrimento. Atinge-o na medida em que a leitura incita o leitor a 

examinar sua própria vida e "uma vida assim examinada é uma vida 

mudada, uma vida diferente" (id., ibid.: 274). Quando afirma isso, não é 

improvável que Ricoeur esteja falando como evangélico, que acredita no 

poder transformador da Palavra. Contudo, não é menos improvável a tese 

segundo a qual toda narrativa, e não só a bíblica, possui esse poder de 

suscitar no seu leitor ou ouvinte o desejo de mudar de atitude face ao 

mundo e trabalhar para modificar-se e modificá-lo. Essa a convicção, por 

exemplo, de um Lukács, que nada tem de "evangélico". Afirmando, de 

partida, que ao recordar o seu passado a humanidade leva em conta 

também a arte, Lukács assevera o seguinte: "em alguns momentos, a vida 

humana conquista um significado semelhante ao da obra de arte". Para 

explicar isso, lança mão do exemplo da vida de Jesus. "Desse ponto de 

vista", diz, "é inteiramente indiferente que o Jesus dos Evangelhos tenha 

existido ou não. Há um gesto de Jesus [a humildade; o sacrifício], que da 

crise económica escravista em dissolução até hoje tem sido (pense apenas 

no Grande Inquisidor de Dostoiévski) uma força vital, com a qual, de algum 

modo, devemos sempre nos relacionar". Ele vê a necessidade desse 

relacionamento justamente porque sabe da potência de agir que essa "força 

vital" representa. "Independentemente da verdade histórica", continua ele, 

"isto mostra que a figura de Jesus teve um certo significado para a 

humanidade, como a figura de Antígona, e Hamlet, de Dom Quixote e 

assim por diante. Acrescento ainda: essas figuras podem exercer uma forte 

influência sobre as possibilidades de ação"10. Ora, Ricoeur com efeito nunca 

deixa de enfatizar que não há narração eticamente neutra. "Ser afetado por 

uma série de acontecimentos relatados", diz ele, "eis o princípio 

organizador de toda uma série de papéis de pacientes segundo a qual a 

ação exercida é uma influência, um melhoramento ou uma deterioração, 

uma proteção ou uma frustração" (SMA.: 173). Assim, toda a
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potencialidade da narrativa como que explode e se atualiza quando o 

conjunto de suas tramas - elaborado sob a "concordância discordante" - 

atinge o mundo do leitor e é restituído ao tempo do agir e do padecer. É 

ainda uma forma de mímesis, dizíamos, a que justamente Ricceur chama de 

refiguração ou "mímesis III", mas ela ocorre no momento em que "mundo 

do texto" (ou ação configurada') e "mundo do leitor" (mundo prático por 

excelência) se interseccionam. A obra projeta um mundo; mas como ela só 

recebe seu sentido pleno "quando é restituída ao tempo do agir e do 

padecer" (id., íbid.: 110), esse mundo só se completa quando se choca com 

um outro mundo, o do leitor, na leitura.

O nome desta "restituição", do ponto de vista ontológico, é "a 

identidade narrativa"; do ponto de vista metodológico, ao contrário, é 

simplesmente "o arco hermenêutico". Este último atesta em primeiro lugar 

que, para Ricoeur, a "situação hermenêutica" não pode mais, como entre os 

românticos, tomar a experiência do diálogo como modelo paradigmático 

do ato interpretativo. O que caracterizava a hermenêutica de inspiração 

romântica era, como é sabido, a consideração da relação entre falar e ouvir 

como situação propícia (e central) ao trabalho de interpretação; a partir 

disso, o interpretar ganhava forma como descoberta da intenção do autor 

(aquele que diz). Ora, esse tipo de situação hermenêutica perde seu lugar 

quando o que é posto em foco já não é mais a relação locutor/interlocutor 

mas o próprio texto; quando isso ocorre o texto passa a regular os 

movimentos de interpretação e a relação passa a se efetuar entre a escritura 

e a leitura, ou seja, entre o discurso que se sedimenta no texto e a leitura 

que capta esse discurso. Neste caso, interpretar é discernir, não mais o que 

se passava na mente do autor, mas aquilo mesmo que o texto diz, "a coisa 

do texto", segundo uma expressão tomada de Gadamer. A coisa do texto, 

como já veremos, é para Ricoeur aquilo que, para além da "semântica de 

superfície", uma "semântica profunda" instiga e investiga.

Mas de onde o texto retira sua primazia na situação hermenêutica, 

como ele se torna um "paradigma" da interpretação? Segundo Ricoeur, ele 

pode reivindicá-lo primeiramente na medida em que possui como 

características próprias o poder fixar a significação pela escrita; significação
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que, uma vez fixada, é dissociada da intenção mental do autor; além disso, 

as referências desdobradas pelo texto não correspondem ao que Ricceur 

chama de "referência ostensiva" que se apresenta imediatamente, por 

exemplo, no momento da fala, num diálogo oral; e, por fim, com o texto 

abre-se ainda o leque universal de seus destinatários (TA, 222). Se no 

diálogo aquele que fala esforça-se por ser compreendido por quem o escuta 

(locutor e interlocutor estão presentes e são bem determinados, de modo 

que a qualquer mal-entendido o locutor pode objetar: mas não foi bem isso 

o que eu quis dizer), com o texto, ao contrário, o locutor se apaga no que 

diz, e o que diz já não se destina a um ouvinte determinado, mas a um 

número potencialmente infinito de "leitores".

Além disso, o que é dito num diálogo recebe sua significação com o 

apoio da situação viva na qual o diálogo acontece; "esta árvore seca" 

significa aquela árvore a que o meu dedo aponta quando frente a frente 

conversamos talvez sobre botânica. Com a fixação da significação, o que é 

dito no texto não pode mais contar com o apoio de uma circunstância 

preestabelecida e, então, "esta árvore seca" pode não significar exatamente 

apenas uma árvore seca, mas, quem sabe?, também um homem que perdeu 

o seu desejo de existir. A fixação da significação pelo texto desdobra a 

referência e pode descrever um mundo que não é necessariamente o 

mundo circundante. A metáfora é testemunha disso, mas não esgota esse 

fenômeno. Ele é próprio de todo texto enquanto não é definido como uma 

sucessão de frases, mas como um todo composto de partes 

interrelacionadas, que exige para sua interpretação ser reconstruído. "A 

reconstrução de um texto enquanto todo oferece, em consequência, um 

caráter circular, no sentido em que a pressuposição de uma certa espécie de 

todo está implicada no reconhecimento das partes" (id., íbid.: 224). O exame 

das partes dá-se como um movimento pelo qual o todo pressuposto vai 

pouco a pouco sendo posto, revelado, ao mesmo tempo em que a exposição 

desse todo corrobora as prováveis proposições de suas partes. O "caráter 

circular" dessa operação é reconhecido, não para designar viciosa a 

interpretação, mas para atestar e enfatizar a unidade do próprio objeto 

interpretado, o texto.
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A esse respeito, Ricoeur compara o texto ao ser vivo, com tudo que 

ele tem de organicamente estruturado, e, como o Kant dos juízos 

teleológicos, diz ser necessária, nessa reconstrução, a recorrência ao tipo de 

juízo reflexivo elaborado na Crítica do Juízo. Como nos lembramos, o juízo 

reflexivo é aquele que parte do particular sem universal que o preceda e 

busca um universal que lhe seja próprio. A busca desse universal desde 

sempre perdido mas não necessariamente impossível de ser encontrado faz 

parte, no ato de interpretação, daquilo a que Ricoeur chama de 

"conjectura", que já é por si uma figura da "compreensão" ocorrida como 

etapa prévia da interpretação textual, segundo uma primeira modulação do 

arco hermenêutico que vai da compreensão à explicação.

Se o texto é um todo composto de partes, conjeturar é analisar essas 

partes em vista de aceder ao todo pressuposto. Como diz Ricoeur: "é 

construindo os detalhes que construímos o todo" (id., ibid.: 224). Certos 

estudiosos do texto poético, por exemplo, ao desmembrar o poema em 

segmentos sucessivos, examinando as relações entre as rimas nas estrofes e 

as sílabas no verso, o uso dos verbos e suas aproximações com os 

substantivos, etc., propõem essas correlações muitas vezes em vista de uma 

certa compreensão que têm da totalidade da obra do poeta ou do poema 

em questão. Mas nessa investigação dos detalhes, "nenhuma necessidade, 

nenhuma evidência se relaciona ao que é importante ou não importante, ao 

que é essencial ou não essencial. O juízo de importância é da ordem da 

conjectura" (id., ibid.: 224) e uma conjectura, todavia, permanecerá apenas 

um esquema se não for validada.

A validação deve ser o movimento de retorno do todo desvelado 

pelo exame das partes às partes cujo exame revelou aquele todo; deve ser a 

explicação das possibilidades de aceitação de uma certa compreensão 

alegada. "A validação", diz Ricoeur, "é uma disciplina argumentativa 

comparável aos procedimentos jurídicos de interpretação legal. E uma 

lógica da incerteza e da probabilidade qualitativa" (id., ibid.: 225). Ou seja, 

ela fornece objetividade ao trabalho do intérprete seguindo as pistas 

suscitadas pelo estudo do texto a fim de verificar, não a verdade de uma 

conclusão mas a probabilidade de sua pertinência. Neste sentido, sempre é
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possível escolher entre interpretações rivais, arbitrar no conflito delas e 

levar cada vez mais adiante o processo de elucidação do texto, sem afinal 

precisar decidir de uma vez por todas o que está ou não em questão e 

esgotá-la. Ricoeur chega mesmo a dizer que essa decisão, se é possível em 

questões jurídicas, deixa de ser viável quando se trata de um texto. Se num 

tribunal a decisão pode ser feita "é porque a decisão do juiz é imposta pela 

força do poder (puissance) público. Nem em crítica literária nem nas 

ciências sociais há lugar para uma última palavra. Ou, se existe um, nós lhe 

damos o nome de violência" (id., ibid.: 230). A explicação é, neste caso, 

aberta.

Entrementes, no percurso do mesmo arco hermenêutico que vai, 

inversamente, da explicação à compreensão, a abertura da "explicação" 

pode ser matizada. Essa figura do arco é aquela que vai da abordagem 

estrutural às perquirições hermenêuticas. Como se sabe, a análise estrutural 

faz economia do mundo visado pelo texto e se interessa apenas pelas 

entidades sem mundo que o texto articula. A relativa falta de "abertura" da 

explicação estrutural ocorre exatamente por isso, porque ela se dá dentro 

de limites bem delimitados e, nesses Emites, ela pode oferecer a última 

palavra. Essa última palavra, todavia, é a última de uma etapa do processo 

e não do processo como um todo. O processo como um todo é a leitura, ou 

a "dialética da leitura", que tanto pode legitimamente centrar-se, à maneira 

do estruturalismo, nas dependências do texto, e considerá-lo sem referência 

e sem autor, suspendendo-os, pondo-os de quarentena, quanto pode ainda 

investigar essa referência e esse autor e "acabar o texto em falas (paroles), 

restituindo-o à viva comunicação" (id., ibid.: 163). Seria o momento final da 

compreensão. Mas não se pense que, com isso, Ricoeur volta às 

pressuposições da hermenêutica romântica; restitui-se a referência, mas 

essa não é o mundo circundante e sim um mundo possível à imaginação do 

leitor; restitui-se o autor, mas não para dar a última palavra da 

interpretação no sentido de abarcar o que ele "quis dizer" e sim como 

parceiro do leitor na aventura da leitura. O momento final da compreensão 

não é a doação de um sentido último ao texto, mas aquele no qual o leitor 

se sente implicado naquilo mesmo que ele explica.
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Segundo Ricoeur, a abordagem estrutural responde por elucidar o 

texto a partir da explicitação de uma sua semântica de superfície, que 

melhor seria designar uma semiologia; aqui o texto tem "somente um 

sentido, isto é, relações internas, uma estrutura" (id., ibid.: 172); mas, vimos, 

o texto é um todo vivo e, portanto, há que se procurar a presença, em seu 

interior, de uma semântica profunda, para o desvelamento da qual 

trabalharia a abordagem hermenêutica. O profundo, aqui, não pode ser um 

sentido que esteja somente no texto - e é por isso que a abordagem 

estrutural, presa às articulações semiológicas, não dá conta dele - mas algo 

que surge da relação entre o texto e o leitor. O profundo é muitas vezes 

uma questão posta pelo texto - e não uma resposta - a quem o investiga, a 

quem o lê. Hermenêutico deve designar aqui justamente o encontro entre o 

conjunto dos múltiplos efeitos de sentido ofertados à leitura e o conjunto 

das expectativas postas no ato da leitura pelo leitor. Esse encontro não 

aconteceria, ou aconteceria de um modo truncado, se a análise estrutural 

não facilitasse o acesso entre texto e leitor; é nesse sentido que Ricoeur pode 

dizer: explicar mais é compreender melhor.

Como se vê, estruturalismo e hermenêutica não se separam; o 

primeiro regula o estudo dos elementos textuais sem o qual o leitor 

dificilmente poderia apreender algo do texto; a segunda regula a relação 

entre o leitor e esse algo apreendido, a "coisa do texto". Ao analisar o mito 

de Édipo, por exemplo, Lévi-Strauss se satisfaz em mostrar as várias 

articulações que modulam as relações familiares: Édipo mata seu pai; Édipo 

casa com sua mãe, etc. Mas, diz Ricoeur, "por traz do mito há uma questão 

que é uma questão altamente significante, uma questão sobre a vida e sobre 

a morte" (id., ibid.: 173). O que significa: quando ultrapassamos a 

abordagem estrutural em direção ao sentido profundo do texto, 

descobrimo-nos a nós mesmos como implicados no texto, implicados ou 

interpelados, fustigados e instigados. A hermenêutica interroga o texto a 

fim de descobrir, dentre os vários elementos por ele articulado, a "coisa" 

que ele esconde e que é, na maioria das vezes, como dissemos, menos uma
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188-207.

resposta que uma questão ao leitor que o procurou11. Enquanto explicar é 

levantar, segmentar e reorganizar esses elementos textuais, compreender é 

tirar proveito desse levantamento, dessa segmentação e reorganização com 

o fito de entrar na direção a que o texto aponta, "é tomar o caminho do 

pensamento aberto pelo texto, pôr-se na rota em direção ao oriente do texto" 

{id., ibid.i 175). É retomar o "sentido" do texto rumo àquilo que esse sentido 

abre. O texto é então tomado como obra, não só "obra aberta" às múltiplas 

interpretações como também verdadeira "abertura" ao mundo do leitor 

que a interpreta. O que o texto abre, porém, não é o mundo preexistente a 

ele mas um mundo cheio de possibilidades de existir, um potencial de 

mundos possíveis a partir do que o leitor pode variar suas perspectivas em 

relação a seu próprio mundo - e questioná-lo, e questionar-se.

Ora, é nesse sentido que Ricceur poderá falar em "identidade 

narrativa", mas, para tanto assenta antes a noção de "referência 

desdobrável" pela imaginação criadora, cuja potência não confunde o real 

preexistente com as realidades possíveis. "Temos sido postos sobre a via de 

um uso propriamente crítico do conceito de realidade por dois temas mais 

articulados: o discurso poético, dizíamos, é aquele no qual a epoché da 

referência ordinária é a condição negativa do desdobramento de uma 

referência de segunda ordem" {MV, 386). O discurso poético (ou ficcional) 

alcança a sua especificidade por, em sua construção, libertar-se da 

exigência de fidelidade à descrição do mundo real; isso, todavia, acontece 

não por uma espécie de fuga do real, mas segundo uma estratégia mais 

acurada pela qual afastar-se é aproximar-se melhor. A referência de 

segunda ordem, a do "como se", não é de segunda categoria, não é inferior 

ou menos rica, ao contrário, atesta o poder da ficção de abarcar, pela 

dialética do ser e do não-ser implicada na noção de "ser-como" {id., ibid.: 

388), abarcar a verdade do real, graças a um acréscimo de sentido que o 

texto deposita quando estrutura o real, quando o colhe em suas malhas, 

pelo trabalho da imaginação.
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12 "O ato configurante é, como nós mesmos sustentamos, uma operação da imaginação
produtora no sentido kantiano do termo" (TR, II, p.10).

13 A literatura, como a história, "pensa o mundo: não à maneira das ciências que 
determinam leis, e fazem experiências, e submetem o mundo natural e o mundo 
humano a um "arrazoamento" sem limite, no qual se perde o sentido da existência, 
onde a vida geometrizada não se oferta mais à captura do sentido. A literatura 
pensa o mundo, e mesmo ela o conhece e é daquele pensamento que é necessário 
falar; e é este conhecimento que é necessário proteger, não contra o outro, o que 
seria sem dúvida absurdo, mas para que se faça justiça à exigência individual e 
mais secreta: a de ser, no mundo, um sujeito que vai e tenta compreender o que aí 
ele faz" (cf. SALLENAVE,1988, p. 268).

14 "Se a tessitura da intriga pode ser descrita como um ato do juízo e da imaginação, é
na medida em que esse ato é a obra conjunta do texto e de seu leitor, como 
Aristóteles dizia que a sensação é a obra comum do sentido e de quem a sente" 
(TR, 1,118).

A imaginação, ao configurar uma experiência temporal, porém, 

configura-a sob duas formas bem específicas: pelo lado da narrativa 

ficcional e pelo lado da narrativa historiográfica. Assim, somos logo 

levados a dizer que, antes de oferecer a desejada unidade dos tempos numa 

só experiência, ela ajuda a enfatizar a bifurcação deles, já que o tempo 

privilegiado na história é o tempo objetivo, e o privilegiado na ficção, o 

subjetivo. Todavia, a imaginação não é somente uma força configuradora12 

mas também um poder de efetuar uma passagem do subjetivo ao objetivo 

e, além disso, é possível assegurar que o desenrolar da narração ficcional 

não exclui da ficção o tempo da história, tanto quanto, do mesmo modo, a 

narrativa histórica não exclui o tempo da consciência. É precisamente esta 

passagem o que consolidará a noção de identidade narrativa como 

experiência de sutura entre os tempos bifurcados. A imaginação, por força 

do que construímos uma ficção (uma fábula) ou reconstruímos, na 

historiografia, um passado efetivo, é também o que nos permite 

experienciá-lo com crítica e lucidez13, pela leitura14. O ato de ler, tanto 

ficção quanto história, torna-se o lugar de entrecruzamento dessas duas 

modalidades narrativas (e dos dois modos temporais por elas cingidos), 

isso porque, como Ricoeur nos mostra tão bem (TR,III: 317-333), é possível 

efetuar, neste nível da mímesis III, certa ficcionalização da história tanto 

quanto certa historicização da ficção.
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Entretanto, notar-se-á sem dúvida que o que na 

apreendido e, pelo entrecruzamento, identificado não são o tempo mesmo 

da história e o da consciência, mas justamente o que deles podemos 

imaginar pela configuração narrativa. Com efeito, a identidade entre o 

tempo da história e o da consciência será mediada pelo jogo cruzado, na 

leitura, de historiografia e ficção. Se, por uma lado, há de fato nisto algo de 

artifício, por outro no entanto também seria ingenuidade exigir do filósofo 

que nos restituísse o mundo vivido tal como ele é vivido. "Incessantemente, 

vê-se o filósofo obrigado a rever e redefinir as noções mais fundadas, criar 

novas, com novas palavras para designá-las, empreender uma verdadeira 

reforma do entendimento, ao término da qual a evidência do mundo, que 

parecia a mais clara das verdades, surge apoiada em pensamentos 

aparentemente os mais sofisticados, onde o homem natural não mais se 

reconhece, o que vem reavivar o secular mau humor contra a filosofia, e a 

censura, que sempre se lhe fez, de inverter os papéis do claro e do obscuro. 

Que pretenda falar em nome da evidência ingénua do mundo, que se 

proíba a si próprio de acrescentar-lhe algo, que se limite a dela tirar todas 

as consequências, isso não o desculpa, muito pelo contrário", com isso ele 

apenas despoja mais completamente a humanidade, "convidando-a a 

pensar-se como enigma"15.

A elaboração de uma poética narrativa como modo de apreender o 

tempo deve necessariamente pressupor essa dificuldade e tomar nas mãos 

os desafios desse enigma. "É aqui", diz Ricoeur, "que o perigo de má 

interpretação é maior. Com efeito, o que é assim posto em xeque não é o 

pensar, em todas as acepções do termo, mas sim o impulso, ou melhor, a
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hybis que leva o nosso pensamento a se colocar como senhor do sentido" (TR, 

III: 446). Ricoeur lembra que atitude similar levava ao fracasso a 

especulação sobre o mal (Cl, t 261), porém "esse fracasso, o pensamento 

não o encontra apenas por ocasião do enigma do mal, mas também quando 

o tempo, escapando à nossa vontade de controle, surge da parte do que, de 

uma ou de outra maneira, é o verdadeiro senhor do sentido" (TR, III: 446). 

Essa parte está longe de ser a do filósofo e o que se percebe nesta démarche 

ricoeuriana é que, pela experiência da leitura como o lugar de interseção 

dos dois tempos que essas modalidades narrativas configuram, o subjetivo 

e o objetivo, o da consciência e o da história, a identidade é elaborada em 

vista de uma tentativa de pagar uma dívida para com o passado. O 

conceito de "identidade narrativa" como entrelaço ou tensão de consciência 

e história é buscado nesse limiar e responde por uma necessidade de ação, 

por uma demanda de experiência. Mas, assegura Ricoeur, para que isso se 

torne possível é preciso poder contar (com) esse passado, que por isso 

precisa ser, para usarmos uma linguagem psicanalítica, "desrecalcado".

O desrecalque, contudo, não pode ser apenas a solução de um 

problema "tópico-analítico" (nos limites da clínica), mas também a 

retomada das promessas do passado histórico (nos limites da crítica), a fim 

de fazer do presente, diz Ricoeur, "um mundo habitável" (TR, 1:1.11), pois 

"talvez haja crimes que não se devam esquecer, vítimas cujo sofrimento 

peça menos vingança do que narração. Só a vontade de não esquecer pode 

fazer com que esses crimes não voltem nunca mais" (TR, III: 327). Como 

Walter Benjamin dizia, em cada época "é preciso arrancar a tradição ao 

conformismo, que quer apoderar-se dela."16 Se quem procura o divã do 

psicanalista está insatisfeito consigo e busca um pouco mais de felicidade, 

esta última corre o perigo de se tornar abstrata se não consolidada 

juntamente com a resolução de outras insatisfações, nascidas dessa vez não
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17 Cf. MATOS, O. C. F. "Da impossibilidade da repetição à compulsão a repetir: Walter
Benjamin, o marxismo, a psicanálise", em: História viajante. São Paulo: Studio 
Nobel, 1997, p. 81.

18 No terceiro tomo de Temps et récit, Ricoeur faria a seguinte correção: "O horror é o
negativo da admiração, como a execração o é da veneração. O horror está ligado a 
acontecimentos que é necessário nunca esquecer. Ele constitui a motivação ética 
última da história das vítimas, (prefiro a expressão 'história das vítimas' a 'história 
dos vencidos', pois os vencidos são, por um lado, candidatos fracassados à 
dominação.) As vítimas de Auschwitz são, por excelência, os delegados junto à 
nossa memória de todas as vítimas da história. A vitimização é esse reverso da 
história que nenhuma astúcia da razão consegue legitimar e que, antes, manifesta o 
escândalo de toda teodicéia da história" (TR, III, p. 325).

19 Cf. GAGNEBIN, J.-M. "Não contar mais?", em: História e narração em W. Benjamin.
São Paulo: Perspectiva, 1994, p. 67.

dos desajustes psíquicos, mas das injustiças do mundo exterior17. Se "a 

imagem da felicidade" está "indissoluvelmente ligada à da salvação", o 

mesmo "ocorre com a imagem do passado, que a história transforma em 

coisa sua. O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 

redenção" (cf. Benjamin, 1994: 223). Se, diz Ricoeur, "com Walter Benjamin 

deploramos a mutação mortal que seria a passagem da humanidade a um 

estágio em que ninguém teria mais uma experiência a comunicar a alguém" 

(TR, III, 459), é sem dúvida porque a redenção do passado, além de servir à 

reconstrução do sujeito, obriga este último a pagar suas dívidas para com 

ele no presente vivo da história: "contamos histórias porque afinal as vidas 

humanas têm necessidades e merecem ser contadas. Essa observação 

adquire toda sua força quando evocamos a necessidade de salvar a história 

dos vencidos18 e dos perdedores. Toda história do sofrimento clama por 

vingança e exige narração" (TR, 1,116)19. A constituição da identidade do si 

torna-se uma necessidade a ser suprida devido este clamor de vingança.

O si do conhecimento de si "é fruto de uma vida examinada", diz 

nosso filósofo, e uma vida assim concebida "é, em ampla medida, uma vida 

depurada, explicada pelos efeitos catárticos das narrativas tanto históricas 

quanto ficcionais veiculadas por nossa cultura" (TR, III: 425). Mas, é 

importante observar, a identidade antevista na experiência da leitura não é 

uma conquista sólida e definitiva, mas apenas um convite para uma ação 

passível de efetivar-se no mundo da vida. O termo "identidade", Ricoeur 

enfatiza "é aqui tomado no sentido de uma categoria prática" (TR, III: 424),
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20 Cf. KEMP, P. "Pour une éthique narrative: un point entre 1'éthique et la réflexion 
narrative chez Ricoeur". Em: GREISCHE, J. e KEARNEY, R. Paul Ricceur les 
métamorphoses de la raison hermenêutique. Paris: Cerf, 1991, p. 337.

e é por isso que, a essa identidade, ele chama de "o frágil rebento" nascido 

da jogo cruzado de história e de ficção, ou mais precisamente da leitura 

conjunta que se faça dessas modalidades narrativas.

Esse "frágil rebento" é, segundo ele, "a atribuição a um indivíduo ou 

a uma comunidade de uma identidade específica que podemos chamar de 

identidade narrativa" (TR, III: 424), o reconhecimento de si - uma ipseidade - 

mediante a narração daquilo que foram suas lutas e resignações, seus 

compromissos e quedas, suas vitórias e derrotas. O tema da identidade 

como um produto de uma poética da narrativa e como um produto frágil se 

desdobra então na exigência filosófica de pensar uma mediação entre o 

objetivo e o subjetivo e, ao mesmo tempo, de pensar essa mediação - na 

constituição do si, da ipseidade - não como uma totalidade portentosa mas 

como um processo em andamento e, por isso mesmo, tão modesto quanto 

passível de ser a qualquer hora fraturado. "A identidade narrativa", 

assegura Ricceur, "não é uma identidade estável e sem falhas" (id., ibid.: 

428), não cessa de se fazer e se desfazer e é por isso que nela tudo se passa 

menos como constatação de uma unidade alcançada que como provocação 

para uma sutura possível.

Outro não é o sentido em que se pode falar da identidade narrativa 

como o nome a ser dado à unicidade do tempo, e é também por esse ângulo 

que se pode afirmar a interdependência, em Ricoeur, entre ética e 

ontologia20, já que esse traço do ser do tempo - a unicidade - é alcançado 

mediante um longo processo deformação dessa identidade, que envolve de 

fato certa perspectiva de uma vida boa, de uma vida realizada, e que dá 

forma àquele seu conceito de "redução transcendental": "a redução, 

diremos, é o começo de uma vida significante" (Cl, t. 216). "A identidade 

narrativa só equivale a uma verdadeira ipseidade em virtude desse 

momento derrisório" - o da iniciativa após a leitura -, "que faz da 

responsabilidade ética o fator supremo da ipseidade" (TR, III: 428). Neste 

caso, a unicidade do tempo não é alcançada pelo trabalho do conceito que a
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21 "A psicanálise constitui um laboratório particularmente instrutivo para uma 
investigação propriamente filosófica sobre a noção de identidade narrativa" (Cf. 
RICCEUR, TR, III, p. 426).

22 A fecundidade da noção de identidade narrativa mostra-se ainda mais quando ela
se aplica não só ao indivíduo quanto também à comunidade (id., ibid.: 425).

23 "O si do conhecimento de si não é o eu egoísta e narcísico cuja hipocrisia - e 
ingenuidade bem como o caráter de superestrutura ideológica e o arcaísmo 
infantil e neurótico as hermenêuticas da suspeita denunciaram" (TR, III, p. 425).

tudo engloba como coisa sua, como já dissemos, mas pelo empenho e 

desempenho do "estar-no-tempo", da linguagem criativa da narração e, 

perceba-se, da memória que vige para não deixar que o sujeito escape pelas 

frestas de uma vida dissoluta porquanto não examinada.

E pela memória, com efeito, que vemos "como a história de uma 

vida se constitui por uma sequência das retificações aplicadas a narrativas 

anteriores, da mesma forma como a história de um povo, de uma 

coletividade, de uma instituição procede da seqiiência das correções que 

cada novo historiador traz às descrições e às explicações de seus 

predecessores e, aos poucos, às lendas que precederam esse trabalho 

propriamente historiográfico" (id., ibid.: 426). Assim à pergunta sobre quem 

sou não respondo por uma ontologia direta de mim mesmo, por uma 

espécie de introspecção, porém lembrando-me do que tenho sido. Sou 

aquilo que tenho sido e só sei quem efetivamente sou se narro minha 

própria história. Por aí me encontro comigo mesmo e reencontro o tempo 

por mim cumprido. "A história narrada diz o quem da ação" (TR, III: 424) e 

o papel da memória aí se delineia não só como instrumento de conservação 

de si, à medida em que o sujeito permanece sendo ou se faz o que é pelo 

contato, mediado pelas narrativas, com os documentos (psíquicos21 ou 

culturais22) de sua vida passada (a limpo), mas também como garantia de 

que o tempo não servirá de aguarrás de nossos compromissos e de nossa 

palavra empenhada.

Neste sentido, a identidade narrativa é, para Ricceur, a experiência 

hermenêutica responsável pelo processo de constituição não de uma 

identidade "ingénua" e "hipócrita", já desmascaradas pelos "mestres da 

suspeita" (Marx, Nietzsche e Freud)23, mas de uma identidade 

compreendida no sentido de um si-mesmo, de uma ipseidade (SMA: 167-
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ipseidade" (SMA: 168), como ainda resgatar a viabilidade de um novo 

sujeito sem recair nas armadilhas do idealismo. Por quê? Porque o sujeito 

agora não é mais aquela pura identidade "a é a", mas a permanência a si 

como conquista de si mesmo mediante a decifração ou leitura proporcionada 

pelas narrativas de sua vida e também da vida de sua comunidade.

O sujeito, afirmava Ricceur, "não se conhece a si próprio 

diretamente, mas somente através dos signos depostos em sua memória e 

seu imaginário pelas grandes culturas" (Rf: 30). Esse auto-conhecimento, e 

é isso o que gostaríamos de enfatizar, na medida em que não é uma 

exclusividade do indivíduo mas pode dizer respeito também a uma

198). O que dá a garantia de que a pessoa permanece a mesma depois de 

passado muito tempo não é só a possibilidade, assegurada pela memória, 

de narrar a sua história, mas também a de realizar ou cumprir seus 

compromissos.

Parafraseando conhecida expressão de Aristóteles a propósito do 

ser, Ricoeur assevera alhures que também o ego se diz de várias maneiras e, 

quando afirma isso, certamente não está fazendo um mero trocadilho; para 

ele, a maioria dos teóricos e filósofos que se desesperam da noção de 

sujeito o faz porque não consegue apreender a multiplicidade de sentidos 

que identidade de si a si resguarda. Segundo ele, há com efeito uma 

identidade como mesmidade (idem) e outra como ipseidade (ipse). "A 

ipseidade, tenho afirmado muitas vezes, não é a mesmidade. E é porque 

essa grande distinção é desconhecida que as soluções trazidas ao problema 

da identidade pessoal, ao ignorar a dimensão narrativa, malogram" (SMA.: 

140). Já em Tempo e narrativa podíamos ler: "Sem o auxílio da narração, o 

problema da identidade pessoal está, com efeito, fadado a uma antinomia 

sem solução: ou se coloca um sujeito idêntico a si mesmo na diversidade de 

seus estados, ou se considera, na esteira de Hume e Nietzsche, que esse 

sujeito idêntico é somente uma ilusão substancialista" (TR, III.: 424). "A 

diferença entre idem e ipse não é senão a diferença entre uma identidade 

substancial ou formal e a identidade narrativa" (id., ibid.i 425). A 

possibilidade de traçar uma distinção entre o idem e o ipse reserva ao 

filósofo o direito não só de formular uma "dialética da mesmidade e da
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coletividade, a uma instituição, etc., vai no sentido não só de pagar suas 

dívidas para consigo mesmo como ainda para com o passado de toda uma 

nação, por exemplo. Conhecer-se a si mesmo, nesse âmbito, não significa 

apenas ter acesso à compreensão do caráter, mas também e principalmente 

reconhecer-se na palavra considerada, nas promessas feitas, na história por 

fazer. "Existe, com efeito, um modelo de permanência no tempo diferente 

daquele do caráter. E o da palavra mantida na fidelidade à palavra dada. 

Vejo neste modo de proceder a figura emblemática de uma identidade 

polarmente oposta à do caráter" (SA4A: 148). O resultado mais patente 

dessas afirmações, percebe-se, é o de que a identidade pensada como 

ipseidade faz a questão da unicidade do tempo - questão teórica por 

excelência - transformar-se na questão da permanência no tempo, problema 

eminentemente prático. "É precisamente porque o tempo está implicado na 

sucessão das ocorrências da mesma coisa que a reidentificação do mesmo 

pode suscitar a hesitação, a dúvida, a contestação" (SA4A: 141). Com isso, o 

campo da experiência hermenêutica torna-se evidente como uma relação 

aberta, frágil e, por isso mesmo, tensa entre o mundo e o homem, entre o si 

mesmo e a história.

O mundo e o próprio homem - e é isto o que significa historicidade, e 

é isto o que significa experiência hermenêutica - passam a ser concebidos não 

como o simplesmente dado mas como o que pode vir a ser diferente 

porquanto são interpretáveis e reinterpretáveis. O mundo é história porque 

pode vir a ser transfigurado, dia após dia (e desde já, se quiser tomar-se 

habitável). Com efeito, afirmar que, humanizado, o mundo é histórico, 

equivale a dizer que ele não é o conjunto das coisas em recíproca 

exterioridade, mas o meio no qual tecemos nossa própria existência. Sendo 

histórico, tanto nos pesa quanto nos libera de seu jugo, pois aquilo que 

entrega ao presente como uma intragável reclamação de uma dívida com o 

passado é também o ponto inicial da possibilidade de um futuro diferente. 

Assim também o sujeito: não surge mais como uma unidade substancial, 

sempre idêntica a si, mas como uma pessoa a se constituir no tempo e a ser 

atestada.
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24 Cf. KANT, I. Duas introduções à Crítica do Juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995; cf. 
TERRA, R. A política tensa. São Paulo: Iluminuras, 1995, pp. 15-25.

25 Para uma abordagem polisêmica do conceito de responsabilidade, cf. RICOEUR, P.
"Le concept de responsabilité", em: LJ, 41-70.

A idéia de atestação entra em cena, segundo julgamos, para se 

tornarem mais patentes os motivos conducentes de uma investigação sobre 

a identidade narrativa como uma experiência hermenêutica tornada 

disponível em vista de pagar uma dívida para com o passado. "Por 

atestação", diz Ricoeur oportunamente, "entendo a espécie de garantia 

(assurancé), de confiança que cada um tem de existir sob o modo da 

ipseidade. Dizendo garantia, eu não digo certeza; dizendo confiança, não 

digo verificação" (cf. Ricceur, em: Greisch e Kearney, 1991: 381). Essa 

distinção entre "garantia" e "certeza", "confiança" e "verificação" traça a 

disjunção entre teoria e prática, ética e gnosiologia mas não é feita para 

postular uma separação drástica entre razão prática e razão teórica, ao 

modo de Kant24, mas para alertar, contra certos autores assim chamados 

pós-modernos (para os quais vivemos em uma época na qual não se pode 

mais fazer a nítida distinção entre o verdadeiro e o imaginário, como se 

tudo fosse apenas simulacro), alertar para o fato de que não vem ao caso 

nenhuma questão de falseabilidade ou verificação quando se trata de 

sermos capazes de responsabilidade25. Mesmo assentando-se num nível 

francamente práxico, a perspectiva da ipseidade nada entrega de si a 

nenhum voluntarismo, muito menos a qualquer irracionalismo; 

simplesmente terá um estatuto epistemológico próprio. Sua certeza, dirá 

Ricoeur, não é aquela de quem, no nível da opinião (da doxa) crer que..., mas 

aquela de quem acredita em..., isto é, de quem põe fé, como se diz, no outro 

que o espreita como no mundo que clama por mudança.

Quando com efeito alguém espera algo de nós, devemos, para dizer 

rapidamente, estar prontos para confirmar a crença (créancé) de quem 

confiou em nossa palavra. Outro não é o significado da expressão "existir 

sob o modo da ipseidade", dita acima. Permanecer idêntico a si não por 

uma impenetrável substância metafísica mas pela adesão contínua à 

palavra empenhada. Poder contar nossa própria história, recapitulá-la, é a
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26 É o que Ricoeur sintetiza em sua "pequena ética": aspirar à vida realizada, com e 
para os outros, nas instituições justas (SMA, 199).

dinâmica temporal que perpassa ambos os processos, o da consciência no 

seu afã de tornar-se consciência de si mediada pela interpretação e o da 

história como abertura para o futuro, sim, mas também e principalmente o 

trabalho da imaginação. "Há um campo histórico de experiência", diz 

Ricoeur, "porque meu campo temporal está relacionado a um outro campo 

temporal pelo que chamamos uma relação de 'atrelamento' (Paarung)" (TA,

condição sine cpta non dessa possibilidade de nos reconhecermos fiéis a nós 

mesmos, permanecendo fiéis à nossa palavra. Sob essa responsabilidade, o 

tempo não passa sob a égide da dissolução de si, mas ao contrário como 

consolidação de um projeto de ser. A pessoa busca atestar-se enlaçando-se 

no mundo com outras pessoas26. A identidade entre sujeito e história é, 

assim, uma busca e não um dado. A formação da ipseidade implica a 

inserção da pessoa no mundo social e histórico, seu envolvimento com 

práticas que, enquanto dá espessura ao tempo vivido, libera seu passado 

individual e coletivo.

Mas, é preciso não deixar escapar esta nuança, o que dá espessura 

ao tempo vivido? Vimos que consciência e história se identificam por essa 

possibilidade de resgatar, pela narração, o passado, fazendo valer, no 

presente, o que lá não fora realizado, mas este resgate vai na direção de 

ultrapassar os limites da vida atual, forçando-a, pelo que Ricceur chama de 

"imaginação simpática" (HV, 316), à criatividade capaz de transcendê-la. 

"Assim, meu poder de me descentrar imaginativamente numa outra 

perspectiva e o de julgar minha perspectiva como limitada (finie) são um só 

e mesmo poder de transcendência" (id., ibid.: 316-17), ou seja, um só e 

mesmo poder de ir além dos limites impostos pelo presente. "Não há ação 

sem imaginação" (TA, 249), diz ele, e essa idéia de que a consciência e a 

história se definem por seu poder de transcendência tanto respalda a 

recusa, por parte de Ricoeur, de conceber a cultura humana como o 

conjunto de costumes sedimentados num presente perpétuo (pois para ele 

a cultura é antes o processo de sua constante renovação), como também 

indica de modo mais concreto o elemento comum a história e consciência: a



e

ou

125

27 "A saber, uma trama de perspectivas cruzadas entre a expectativa do futuro, a 
recepção do passado, a vivência do presente, sem Aufhebung numa totalidade em 
que a razão da história e sua efetividade coincidam" (TR, III: 359).

251). Essa relação entre vários campos temporais não só indica que a 

experiência histórica se configura como comércio entre presente, passado e 

futuro, mas também torna relevantes, no nível da intersubjetividade, as 

relações entre contemporâneos, predecessores e sucessores. Porém, o nexo 

dessa cadeia temporal, que explicitaria o tempo como princípio de história 

e consciência, não é diretamente inteligível. Há relação entre passado, 

presente e futuro, na

sucessores, entre os indivíduos, porque existe um 

garante o

história, e predecessores, contemporâneos 

princípio de analogia que 

funcionamento dessas relações. "É aí", avisa Ricoeur, "que a 

imaginação está implicada" (id., ibid.: 252); ela é o princípio superior 

mediante o qual experimentamos o tempo, mas também o meio pelo qual 

passamos de um tempo a outro, visando com isso, senão a unicidade do 

tempo, ao menos certa coerência no tempo27.

O nosso problema, então, agora se formula mais precisamente 

assim: como seria possível afirmar a identidade de consciência e história 

sem com isso aceitar o postulado de uma totalização do tempo num 

sistema fechado de pensamento? Como seria possível essa identidade sem 

apelar, na elucidação do processo pelo qual ela se institucionaliza (ou se 

efetiva), a uma totalidade fechada de tipo hegeliano, isto é, como seria 

possível sustentar uma tal identidade sem fazer corresponder à unicidade 

do tempo uma mediação totalizadora? Em outros termos, ainda, se a 

afirmação dessa totalidade é, hoje em dia, ingenuidade política 

mistificação ideológica, como Ricoeur pode defender um conceito de
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identidade entre consciência e história sem deixar cair no vazio político e 

na inconsistência teórica o seu discurso filosófico?

28 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Petrópolis: Vozes, 1992, vol. II, pp. 38- 
60. WEIL, E. Hegel et 1'état.Parisi Vrin, 1950.

A noção de narratividade, pressentimos, seria a chave desse 

segredo. "Nossa ambição", dizia Ricceur, "será mostrar como a poética da 

narrativa contribui para unir o que a especulação separa" (TR, III: 33). É 

essa união, de cunho "poético", o que sem dúvida mais nos chamou a 

atenção. Como pudemos anteriormente sugerir, pela imaginação poiética 

não só cada um dos tempos (o subjetivo e o objetivo) é apreendido na 

linguagem com a narração como ainda é unificado no mundo da ação com 

a leitura. Com esta sugestão, porém, é provável que ninguém deixaria de 

observar a abertura de um problema filosófico com vastas consequências 

no campo do político. O problema filosófico, de fundo hegeliano28, percebe- 

se, é o da unicidade do tempo. As consequências políticas dizem respeito à 

possibilidade ou impossibilidade de efetuar-se a totalização implícita na 

questão da unicidade do tempo.

Qual, desse modo, seria o alcance filosófico-político dessa unidade 

"narrativa"? Responder a esta pergunta é atentar, como fizemos, para a 

estratégia de que se compõe Temps et récit. Ela consiste em tematizar, do 

lado da consciência, a narrativa de ficção e, do lado da história, a narrativa 

historiográfica, ambas construídas pela força da imaginação, para só 

depois, por meio do entrecruzamento de ficção e historiografia, 

entrecruzamento também ele efetivado, na leitura, com o concurso da 

imaginação, redescobrir uma forma possível de inscrever (ou não seria 

melhor dizer "desimplicar"?) o tempo originário no mundo da ação. Ora, 

foi de fato neste momento crucial de jogos cruzados entre história e ficção 

que o problema da totalização se fez premente e exigiu, da parte de Ricoeur, 

que ele oferecesse as justificativas pelas quais se poderia falar de uma 

identidade entre consciência e história sem recair na tentação hegeliana de 

totalização. A imaginação produtora, eis o que Ricoeur não deixou de fazer
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29 Cf. VALÉRY, P. "Introdução ao método de Leonardo da Vinci", em: Variedades. São 
Paulo: Iluminuras, 1991, pp. 137ss; KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1993, pp. 158ss.

ver, inventa (no sentido valeryano do termo)29, isto é, constrói as narrativas 

que recobrem o tempo e acompanha, ou melhor, esquematiza, na leitura, a 

passagem do tempo narrado ao tempo do leitor. Nesta passagem, de fato, a 

identidade é construída, e a leitura, pudemos afirmar, é o ato pelo qual o 

trabalho da imaginação por assim dizer esplende e revela toda a sua força, 

pois se "não há ação sem imaginação" (TA, 249) é porque toda ação implica 

sempre uma certa leitura de nós mesmos e do mundo.

Se o princípio da unidade entre sujeito e objeto, ou seja, o motor que 

faz girar as relações recíprocas entre o si e a história, é sem sombra de 

dúvida a própria imaginação, então é ela o que nos garante a unicidade do 

tempo sem Espírito absoluto na medida em que atinge (na mediação que 

opera entre o si e a história), não um conhecimento que os consuma em 

pensamento, mas um conhecimento que os abre a uma ação. Em outros 

termos, ela sugere uma renúncia à especulação (conforme indica a origem 

do termo, especular, espelhar, armada sempre sob a categoria do "ver"), e 

com isso busca um campo do saber cuja razão é essencialmente prática, o 

campo da iniciativa (uma categoria do agir, do "começar" ). A imaginação 

recobre o ser do tempo; é sua expressão e também seu método de passagem 

do texto à ação. A identidade de consciência e história, elaborada, graças à 

imaginação, na leitura capaz de entrecruzar discurso historiográfico e 

discurso ficcional, não ocorre como uma constatação "científica" (qualquer 

que seja o sentido que se dê a este termo), mas como um despertar da 

vontade do leitor no sentido de agir sobre o mundo como uma coisa sua, no 

sentido de transformá-lo. Quando sou afetado pelo texto, passo a ver o 

mundo munido de conhecimentos que antes me faltavam, vejo-o melhor e 

me vejo melhor. Esse conhecimento pode ser mas dificilmente é 

apaziguador; ele exige de mim uma tomada de atitude.

Acompanhemos entretanto mais de perto esta relação por assim 

dizer evasiva entre a posição de Ricoeur e a fenomenologia hegeliana. A 

Fenomenologia do espírito traçou o movimento pelo qual a consciência de si
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encontra-se consigo na efetivação da história e pelo qual ainda esta última 

se define como consumação da consciência de si, traçou este movimento 

chamando esta mútua imbricação de "Espírito" (Geist) - absoluto. O 

Espírito hegeliano é a totalidade inquebrantável, subjacente às mediações 

entre o particular e o universal, entre a teoria e a práxis, entre consciência e 

história, totalidade que garante a identidade já não somente das diferenças, 

mas da relação mesma entre diferença e identidade, segundo o que seria 

chamado de "proposição especulativa". Ricoeur, apesar de, à maneira da 

fenomenologia hegeliana, acreditar na possibilidade de uma certa relação 

também entre consciência e história, e isto no interior de uma identidade, a 

identidade ricceuriana, ao contrário da hegeliana, não se deixa encerrar 

num sistema fechado de pensamento.

A maneira da fenomenologia hegeliana, dissemos, Ricoeur acredita 

na possibilidade de pensar, ainda hoje, uma identidade entre consciência e 

história no limiar de uma experiência possível. Mas, objetar-se-á que a 

identidade, em Hegel - e de um modo feliz - é encontrada na efetividade 

do Espírito absoluto, história cristalizada no pensamento e, entrementes, 

para o próprio Ricoeur, o Espírito hegeliano não pode mais ser pensado 

hoje como um recurso válido à filosofia, já que esta, como diria outro 

filósofo, perdera "seu momento de realização"30. Objeção procedente, sem 

dúvida; mas, então, que significa à maneira de Hegel?

Não, evidentemente, que ele pense essa identidade da mesma forma 

dialética (auto-confiante) de Hegel, e sim que, tal como um dia Hegel, 

Ricoeur hoje também deseja pensar a identidade, porque salvo engano 

pensá-la é a única maneira de ainda fazer-se filosofia. Ela não se dá, essa 

identidade, para Ricoeur, como algo já assente, ela é simplesmente possível, 

não historicamente efetiva; não partimos dela, nos encaminhamos para ela, 

pensando, imaginando, agindo.

30 Cf. NOBRE, M. A dialética negativa de Theodor W. Adorno. A ontologia do estado falso. 
São Paulo: Iluminuras, 1998. Cf. também as considerações de Ricoeur (em Temps et 
récit III, p. 351) sobre os acontecimentos históricos que desfizeram "a própria 
substância do que Hegel tentara levar ao conceito".
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move na

Insistimos nessa ambígua expressão (tal como ou à maneira de) 

somente porque a questão hegeliana, isto é aquilo que, em Hegel, estava 

em questão, ao que parece não se tornou ainda para nós obsoleto; ao 

contrário, continua sendo o nosso problema, o que nos faz pensar. Ricoeur 

tenta apreender um modo outro de pensá-lo, órfão do Absoluto. Tenta 

substituir o Espírito hegeliano e garante entretanto que as mediações entre 

consciência e história sejam tão necessárias, isto é, formem uma exigência 

e, em todo o caso, não sejam totalizáveis, ou melhor, não se fechem num 

sistema de pensamento no qual, por força de sua própria escavação em 

direção ao originário, o que é ideal é também efetivo e o que é efetivo é, ao 

mesmo tempo, ideal. Se no pensamento hegeliano é o Espírito absoluto o que 

subjaz às mediações entre a história e a consciência, em Ricoeur o 

pensamento se move na convicção de que essas mediações são 

necessariamente quebradas, inconclusas, abertas (TR, III, 350-3). A 

identidade ricoeuriana é o que se busca no interior do confesso 

descompasso entre história e consciência; aliás, é este próprio descompasso 

a fonte da demanda por interpretação que exige, por sua vez, uma 

experiência hermenêutica. Desse modo, a identidade não é postulada para 

dizer que ja a temos de antemão, mas porque precisamos dela para breve.

Gostaríamos, no entanto, de insinuar que isso decorre da própria 

identificação de história e consciência com a temporalidade e com a 

imaginação. Pois se história e consciência fossem já totalizáveis - isto é, se 

fossem passíveis de participar (com igualdade de condições) de um mesmo 

sistema, se a consciência reconhecesse a história como coisa sua e a história 

se efetivasse como a realização da consciência -, não se veria como a ação 

do tempo afetaria o curso do mundo e dos homens no mundo, nem como 

poder-se-ia imaginar algo diferente do que o já existente; nada poderia ser 

feito "contra a potência cega do efetivo", segundo a expressão de um 

Nietzsche. Isso atestaria não só que existe um único tempo, ou seja, que se 

pode postular a unicidade do tempo como identidade sempre presente de 

consciência e história, como ainda que o mundo, nessa mutualidade, 

encontrar-se-ia em tal ordem que, pela conformidade de consciência e 

história, tudo estaria perfeito tal como está, sem mais possibilidade (nem
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31 Como sabemos, Schelling construiu uma filosofia da identidade na qual o Ser (ou o 
Absoluto) é o ato ou a força (Kraft) da "formação-em-um" (Ineinsbildung) de todas 
as suas potências. Onde o Absoluto é a imaginação (Einsbildungskraft). Cf. 
SCHELLING, F. W. Filosofia dell'arte. Napoli : Prismi, 1997; TORRES FILHO, R. R. 
"O simbólico em Schelling", em: Ensaios de filosofia ilustrada. São Paulo : Brasiliense, 
1997, p. 124.

sequer necessidade) de mudanças ou transformações. Isso implicaria o fim 

da história como também da filosofia, já que anularia as contradições 

presentes do mundo dos homens e - ao que tudo indica - o motor da 

filosofia, como o da história, é a contradição... Justamente aquela 

contradição escondida no não-recobrimento efetivo de história e 

consciência, de práxis e teoria, de ação e texto, que Ricoeur reconhece sem 

contudo aceitar como projeto de uma experiência por vir, ainda que seja 

muito reticente quanto a como seria essa possível experiência.

Isso é assim porque, em Ricoeur, a questão da unicidade do tempo 

ou da temporalidade originária se transforma na questão de uma 

identidade que, para atestar sua fragilidade, Ricoeur a chama de 

"narrativa". Em todo o caso, a resposta a como esta última se forma - pela 

leitura - constitui-se em preparação da abordagem do problema da 

totalização. Mas, com a posição da imaginação produtora como expressão e 

sobretudo como passagem do tempo narrado pelo escritor (de história 

como de ficção) ao tempo vivido pelo leitor justificaria a proclamada 

"renúncia a Hegel", intentada por Ricoeur no final do terceiro tomo de seu 

Temps et récit.

Todavia, ninguém renuncia ao que jamais tomou posse; se Ricoeur 

"desiste" de Hegel é porque já o assumiu alhures. Com efeito, se esta 

renúncia implica a substituição do Espírito absoluto pela imaginação 

produtora, e isso nos tenta a situar Ricoeur antes ao lado de Schelling31 que 

ao de Hegel, o fato é que, feitas todas as contas, é na esteira de Hegel que 

Ricoeur permanece. Pode-se dizer que sua solução tem algo de 

schellinguiano, mas seu problema permanece um problema hegeliano. 

Schelling tentou pensar a identidade do subjetivo e do objetivo justamente 

como imaginação (Eins-bildungskraft), a "força-de-formação-em-um", de 

acordo com certa rigorosa tradução, o poder de captar em uma "unidade



131

32 Cf. HYPPOLITE, J. Génese e estrutura da fenomenologia do espírito de Hegel. São Paulo: 
Discurso, 1999, p. 33: "O que caracteriza a fenomenologia (...) é esta desigualdade 
entre a consciência e seu conceito, desigualdade que não é outra coisa senão a 
exigência de uma perpétua transcendência".

plural", segundo a ousada expressão ricoeuriana (TR, III: 360), a 

multiplicidade implicada na dissociação do universal e do particular. Nesta 

perspectiva, como força de captar em uma unidade o múltiplo disperso, a 

imaginação recolheria justamente, para Ricoeur, o tempo, o tempo da 

consciência na ficção e o tempo do mundo na historiografia, mas também o 

tempo fundamental inscrito no mundo da ação, o mundo do leitor.

Esse tempo fundamental, todavia, não seria o tempo natural mas 

um tempo filtrado pela experiência da leitura e, por isso mesmo, seria um 

tempo revisitado, examinado, acolhido num ponto explicitado como o 

presente de uma iniciativa, a iniciativa que se toma no sentido de explodir 

o que simplesmente é, a fim de que o que simplesmente é não fique tal 

como está (TA, 297-307), segundo uma aspiração pedagógica similar, não a 

Schelling, mas justamente àquela implicada no conceito de "negação 

determinada", da Fenomenologia do espírito, de Hegel32, segundo a qual a 

verdade de uma figura do espírito não se encontra antes, mas depois de 

sua consumação, em outra figura, num mesmo "desenvolvimento", do 

mesmo espírito. Enquanto para Schelling o que estava em questão "era a 

vida orgânica ou a vida da natureza em geral", para Hegel o caso era "a 

vida do espírito enquanto essa vida é história". Assim, desde as suas 

primeira manobras, "o pensamento hegeliano é um pensamento da 

história, enquanto o de Schelling é um pensamento da natureza ou da Vida 

em geral" (cf. Hyppolite, 1999:46). Ora, não nos cansaremos de insistir que, 

em Ricoeur, o mundo deve sempre ser compreendido precisamente como 

mundo histórico, o que dificulta sua aproximação a Schelling, pelo menos 

ao Schelling da filosofia da identidade, de 1805, por exemplo.

Neste caso, se por um lado a renúncia à solução hegeliana lança 

Ricceur para o lado de certa solução schellinguiana, por outro lado a 

impossibilidade de adotar o problema de Schelling, que é a impossibilidade 

do pensamento atual de fazer-se uma filosofia da natureza, relança o
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consciência (da consciência que nele corresponderia à consciência empírica 

hegeliana), aquelas ilusões que seriam desmascaradas pelos mestres da 

suspeita (Marx, Nietzsche e Freud) e elevá-lo a um saber de si como um 

saber de sua história e um saber de sua história como ponto de partida de 

uma iniciativa rumo a uma ação efetiva no sentido de transformar a si e ao 

mundo atual.

mesmo Ricoeur a uma espécie de questão, dissemos, claramente hegeliana, 

a saber o da constituição da consciência na história. "A Fenomenologia", diz 

Hyppolite, "é o desenvolvimento concreto e explícito da cultura do 

indivíduo, a elevação de seu eu finito ao eu absoluto, mas essa elevação não 

é possível senão ao utilizar os momentos da história do mundo que são 

imanentes a essa consciência individual" (id., ibid. : 57). Se para Hegel a 

Fenomenologia é a elevação da consciência empírica ao saber absoluto, para 

Ricoeur a tarefa da filosofia é arrancar o homem comum das ilusões da

A diferença, talvez mínima, está aqui. O que, em Hegel, é saber 

absoluto, "a luz conceituai no seio da qual todo conhecimento mundano, 

toda expressão cultural e finalmente toda representação religiosa vem a 

pensar a si mesma" (L3: 60), em Ricoeur é imaginação como força de 

abertura para a ação transfiguradora desse mesmo "mundo" que 

conhecemos, dessa mesma "cultura" a que pertencemos, dessa mesma 

"representação", que reconhecemos como nossa; mundo, cultura e 

representação abordados não mais para receberem sua mais cristalina 

apreensão na vida do pensamento, porém para serem implodidos em 

direção a uma sua nova experiência. O que em Hegel é pensamento 

especulativo, em Ricoeur é imaginação como potência do agir.

A maior proximidade entre Hegel e Ricoeur encontra-se talvez 

quando se pensa na constante necessidade, alegada por Ricoeur, de não se 

queimarem etapas, de fazer-se um longo caminho, de pensar mediada e 

laboriosamente, de não determinar de uma vez por todas o que é preciso 

fazer, ainda que fazer algo seja urgente e preciso. Desse modo, se é Hegel 

quem, na Fenomenologia, escreve esta frase: "a impaciência pretende o 

impossível, isto é, a obtenção da meta sem os meios" (cf. Hegel, 1992: 36), é 

Ricoeur quem, por sua vez, não acredita que para transformar o mundo seja



novos

133

33 Cf. RICGEUR, P. "Tolerância, intolerância, intolerável", em: Leituras 1. Em torno ao 
político. São Paulo: Loyola, 1995, p. 174.

em sua

necessário destruir o mundo; para transformar as instituições, danificá-las; 

para inovar as tradições, ignorá-las. Sem dúvida, isso seria tentar atingir a 

meta desdenhando os meios, pois para nosso filósofo é no interior do 

mundo, das instituições e das tradições que se pode refazer o mundo, as 

instituições e as tradições.

Sem dúvida, uma tal exigência supõe a assunção de certa 

esperança. Mas a esperança sem mediações, nascida de uma fé pré-crítica, 

escamoteia a situação presente e lança às cegas os homens a um futuro sem 

exame do passado e do agora. Como alguém já observou, somente a 

"direita" tem planos para o futuro, justamente porque somente a ela 

interessa não fazer o diagnostico da história em termos de uma crítica 

radical. Por isso, é preciso dizer, se alguma esperança ainda há, essa deve 

ser aquela que se constrói, mediatamente, a partir de uma consideração 

sensata do passado (pela rememoração), do presente (pela crítica imanente) 

e do futuro (como história por fazer, pela imaginação produtora). A crítica, 

destruidora por definição, ensina a ver as coisas atuais tais como elas são, 

para além de seus múltiplos véus, justamente para não aceitá-las assim 

disfarçadas, pois ela desvenda, na raiz da realidade, o intolerável a ser 

recusado33, e em nome de cuja recusa empreende-se a crítica (TA, 367-416). 

A rememoração incita a perguntar o que, no passado, deixou de ser 

realizado para que o presente se tornasse tal como é; ela desrecalca o 

passado e as lutas e batalhas nele empreendidas e perdidas, e, desde que 

não sejam as de Hitler ou outras da mesma espécie, devem ser retomadas 

em vista de uma conquista da chamada "bonne vie", a vida realizada. A 

imaginação, por sua vez, trabalhando no interior da memória, produz e 

favorece o acesso a múltiplas possibilidades de ação; o que poderia ter sido 

e se perdeu pode, pela memória, ser reencontrado e, pela imaginação, ser 

projetado para novos e múltiplos usos, usos que em sua própria 

multiplicidade permanecem disponíveis à tarefa de fazer a história, mas 

fazê-la, sempre, na perspectiva de uma vida verdadeira, uma vida não 

danificada.
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34 Cf. FURTADO, C. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 35: "Os 
ajustamentos que neste fim de século se manifestam nas relações internacionais 
requerem para a sua compreensão uma visão global apoiada não apenas na análise 
económica, mas também na imaginação prospectiva que nos habilita a pensar o 
futuro como História. Sem essa visão global, não captaremos sequer o sentido dos 
acontecimentos que nos concernem diretamente, e estaremos incapacitados para 
agir eficazmente como sujeitos históricos".

O contrário disso é a própria perdição; perdição da memória mas 

também do presente que, por intermédio da imaginação, deveria talvez 

sem melancolia perspectivar o futuro como história34.



VI

UM APRENDIZADO DO GRITO

(Aplicação)

(F. Paixão)

N

Das entranhas 
nasceu aquele 

que as entranhas 
decifrará.

A noção de experiência em Paul Ricoeur nos remeteu a certo uso da 

imaginação em vista de uma tomada de atitude face ao real preexistente, no 

sentido de uma sua transfiguração. A confluência entre o si e a história não 

ocorre numa conciliação, mas numa tomada de consciência da necessidade 

de construir um mundo diferente. A questão da identidade alcança neste 

ponto um significado altamente prático. Seguindo este filão acreditamos 

que, ainda na esteira ricceuriana, teremos um acesso privilegiado a essa 

experiência de identidade (que visa uma ação transformadora) mediante 

uma "leitura" de uma obra literária. Escolhemos, por questões que 

dificilmente justificaríamos aqui, o romance Os que bebem como os cães, de 

Assis Brasil1, que em matéria de ficção como crítica da realidade (e de nós 

mesmos como implicados na realidade), é, indiscutivelmente, um dos 

produtos da literatura brasileira pós-64 mais vigorosos e contundentes.

É preciso, contudo, que expliquemos pelo menos o porquê de ele ser 

"contundente" e "vigoroso". Quando falamos em vigor, queremos assinalar

1 BRASIL, A. O ciclo do terror. Rio de Janeiro: Nórdica, 1984. (Contém os seguintes 
romances: Os que bebem como os cães, O aprendizado da morte, Deus, o sol, Shakespeare 
e Os crocodilos.)
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a eficácia do escritor, ao elaborar sua narrativa de modo a não ceder a 

pressões externas que, quando satisfeitas, muitas vezes engendram apenas 

a superfície de uma experiência, a que outros chamam de mediocridade. A 

isso também se liga o fato de ser este livro "contundente", pois ao criar a 

situação aparentemente "estranha" vivida por seus personagens ele na 

verdade articula certo modo de ver e pensar o mundo que constitui por si 

mesmo um mergulho em profundidade no significado de ser gente nas 

circunstâncias de um limite: a ausência de liberdade. E isto, claro, não 

mediante um tratamento direto e exclusivo do tema, mas pela própria 

organização artística da matéria de ficção por ele escolhida. Com efeito, ao 

meditar sobre sua composição ficamos inquietos com a terrível monotonia 

de capítulos ordenados sob três inamovíveis rubricas: "a cela", "o pátio", 

"o grito". O romance, ao que tudo indica, configura-se de tal maneira que 

de sua estrutura podemos haurir alguns elementos capazes de nos fazer 

pensar criticamente certos traços da realidade brasileira. Além de vigoroso 

e contundente, ele é também relevante.

A narração se desenrola na mesma proporção em que nada acontece, 

girando, sob a experiência caótica de um tempo que não se deixa 

apreender, no eterno retorno da cela e de sua escuridão, do pátio e de sua 

pequena e vigiada liberdade, contra os quais apenas o grito se mobiliza, 

grito, por seu lado, curiosamente elidido no final do romance. Aliás, é esta 

elisão o que vamos procurar entender aqui, pois nossa reflexão ganha 

corpo apenas através da conquista paulatina dos motivos pelos quais isso 

acontece. A propósito, a epígrafe do livro adianta explicitamente que a 

configuração do caos na ordem da narrativa e a insistência de movimentos 

repetitivos no ciclo da 'cela' e do 'pátio' (com 'o grito' surgindo, sempre, 

como única via de ruptura) encontra seu sentido mais concreto na própria 

dinâmica da história recente do país, frente à qual, menos que um reflexo, 

o romance se constitui como uma reflexão crítica geradora de lucidez, 

conseguida via uma árdua aprendizagem dos signos. Diz a epígrafe de 

Ernesto Sábato: "A verdade histórica está muito mais na novelística do que 

no próprio relato dos fatos que constituem a história reconhecida como 

tal".
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2 Essa foi, com efeito, a interpretação de Emanuel de Moraes, no posfácio ao livro em
questão: "Para quem não respeita a humana condição". Em: BRASIL, 1984, p. 159.

3 Talvez até no mesmo sentido em que fala Roberto Schwarz da composição literária
no romance de Machado de Assis. Cf. SCHWARZ, R. "Complexo, moderno, 
nacional e negativo", em: Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 
115.

O poder da literatura de revelar "a verdade histórica" realiza-se 

aqui muito mais no próprio ritmo da narração, tortuoso e torturante, que 

em algumas falas soltas que o narrador põe na boca do personagem 

principal, falas de revolta e desespero, como a dar pistas afinal do 

momento efetivamente histórico em que o enredo se desenrolaria de fato. 

Os que bebem como os cães foram publicados pela primeira vez em 1975 e a 

década de 70 fora, como é sabido, a fase realmente "terrorista" da ditadura 

militar brasileira. Como, porém, nada do enredo indica uma época precisa 

(o tempo configurado pelo romance é, como se disse, um tempo caótico, 

em fagulhas, sem qualquer unidade ou precisão), é possível afirmar, como 

já se fez2, tratar-se de uma "fábula universal", válida para todas as épocas, 

a denunciar a inumanidade da tortura - o mal absoluto - e a dizer que 

sempre caberá à dignidade do homem encontrar um meio de resistir, ainda 

que entre ratos, como é o caso neste romance. Se com efeito ele se detivesse 

em descrever as coisas tais como se deram por volta da década de setenta 

talvez corresse o risco de beirar o panfleto ou, quando muito, o documento, 

mas, ao contrário, o que o romance nos mostra é uma tentativa de 

apreender em seu movimento essencial a dinâmica desta ditadura e o seu 

significado para o país3.

Se, de fato, nele nada acontece, além da ida ao pátio, da volta à cela 

e do movimento dos guardas (de quem só conhecemos as botas, trazendo 

no anonimato o alimento e deixando-o na cela por meio de uma portinhola, 

impondo ordem e silêncio), talvez se pudesse dizer que isso ocorre para 

replicar, no nível da estruturação da narrativa, certa estrutura sócio- 

econômica vigente na formação da história do país. Isto é, se a formação 

sócio-econômica do país é marcada por um movimento peculiar de um 

peso e duas medidas, ou melhor, de um progresso e dois retrocessos, pode- 

se dizer que tudo o que no país está acontecendo por essa época sob o
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construções gigantescas a contar; as cidades cresciam, hidrelétricas, 

estradas e eletrodomésticos eram construídos, o país caminharia em sua 

marcha rumo ao futuro. É dessa época, a propósito, aquela música da 

seleção brasileira de futebol: "mais de vinte milhões em ação, pra frente 

Brasil, salve a seleção". Em contrapartida, ao insistir na torturante 

repetição de capítulos que se revezam ora chamando-se 'a cela', ora 'o 

pátio', ora 'o grito', tudo passaria como se marcha nenhuma houvesse, ou 

que a marcha para o futuro, num país em que aquela fábula do romance 

não estava tão longe da realidade, era antes na verdade uma anti-marcha. 

A própria estruturação da narrativa funcionaria, assim, como contraponto 

crítico da realidade vigente4.

Se assim for, pode-se dizer que o romance é enfadonho (em muitos 

pontos é, deveras, insuportável), mas o país no qual surgira não o era (ou 

não o é?) menos. Também não é por acaso que o livro comece com a frase 

"A escuridão é ampla e envolvente". Somos tentados a dizer que a frase 

exprime um sentimento de mundo que englobaria a própria situação 

histórica do nosso país: a escuridão, as trevas de uma nação sem 

"esclarecimento", entorpecida pelos reclames propagandísticos, sem outra 

consistência senão a de perpetuar o atraso de uma população analfabeta 

em massa. Envolvente, ainda, porque ela se imiscui neste estado de 

menoridade e tutela como uma sua segunda natureza, como diria Kant. 

Todavia, logo saberemos que se trata da escuridão envolvente da cela de 

uma prisão. Talvez, assim, a interpretação acima seja demasiadamente 

deslocada do texto. Mas, por outro lado, quem duvida de que a própria 

prisão não seja uma metáfora do Brasil?

4 Sobre a correlação por assim dizer estrutural entre a ordem interna do romance e a 
ordem social exterior, cf. CÂNDIDO, A. "Dialética da malandragem", em: O 
discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1997.

alarde de progresso, as mil invenções do milagre económico e da 

modernização, se ocorre à custa da cessação da liberdade e outros bens de 

cidadania, então, feitas as contas, nada de fato acontece de significativo. A 

história fatual, comprometida com os poderes estabelecidos ou ingénua, ao 

descrever os anos setenta brasileiros teria muitas cifras e muitas
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5 Sobre a relação entre o "dentro" e o "fora" do texto narrativo cf. RICOEUR, TR, I, p. 
117.

Com efeito, a ampla e envolvente escuridão da cela é, como 

veremos, também a escuridão da mente do próprio personagem, que de 

nada se lembra, encontra-se lançado num micro-mundo no qual só lhe 

resta uma única coisa, seu corpo ferido e humilhado. Por outro lado, 

quando se refere ao possível 'lá fora', onde quiçá existisse luz, que seria o 

país-exceção, deixa entrever o aspecto problemático deste 'lá fora' (o 

problemático, entendamos, sendo aquilo que só existe na idéia, nada de 

exterior lhe correspondendo): "O que existirá lá fora? o que é esse lá fora?", 

pergunta o personagem. O que nos faz crer que a escuridão, realmente 

ampla e a tudo envolvente, é a regra geral. Pois mesmo a única zona de 

exterioridade que o romance configura, o pátio, não deixa de suscitar 

problemas. O narrador e/ ou o personagem (o romance é narrado em 

terceira pessoa com frequentes incidências de monólogo interior) chama-o 

ironicamente de 'pequena Uberdade'. É nele que se dá a aprendizagem dos 

signos, é dele, isto é, dos outros homens em farrapos que, silenciosos e 

taciturnos, o frequentam, sob as mesmas condições de censura e ameaças, 

que o personagem principal haure as palavras com as quais aos poucos 

forma frases, frases que tocam no fundo da memória e desencadeiam o 

processo de tomada de consciência. Mas o pátio é cercado pelo muro 

branco. A pequena liberdade que proporciona é falsa, e mesmo a luz que 

fornece, ao que tudo indica, é artificial. O que nos faz acreditar que este 

'fora' é também 'dentro'5, e mesmo o personagem, cujo nome próprio só 

descobrimos quase no final do romance, não ocupa o lugar de um só 

homem, mas de uma classe, digamos, a dos oprimidos.

A única coisa realmente verdadeira no meio daquele conjunto de 

artificialidade e ilusão, isto é, naquela pseudo-liberdade sarcasticamente 

designada "pequena liberdade", o pátio, é o grito, emanado pateticamente 

de bocas entorpecidas e desumanizadas. O grito, sistematicamente evitado, 

ordenadamente vigiado, severamente punido: "O grito era a única 

realidade ali - um desabafo, um reequilíbrio de emoções, uma esperança, o 

sinal de uma vida já vivida." E é ao descobrir isso que o personagem deixa-
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6 Cf. a respeito LIMA, L. C. Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986, pp. 360ss.

se instruir por ele. Até que ninguém mais restasse para lhe fazer eco, até 

que ele próprio se imolasse no altar que era o muro, no muro que era um 

livro, feito de sinais de sangue, último gesto expressivo e significativo, 

derradeira forma de resistência.

Os que bebem como os cães, embora não seja, como poderia sugerir 

seu título, um livro sobre a embriaguez ou o alcoolismo, comporta de fato 

o tema da intoxicação criminosa como um dos vários elementos de tortura 

nele elencados. A sopa servida na cela ou a água do tanque, os leitores hão 

de lembrar, parece vir com alguma substância alucinógena que perturba a 

consciência dos personagens e dificulta o acesso a uma experiência sensata 

do tempo. O livro, na verdade, que tem sua encenação numa prisão 

deveras estranhíssima, é antes a história de um processo de libertação pela 

lucidez, ou pela ascensão a ela por meio das palavras. Questões como o da 

liberdade, da constituição de si, da linguagem como dignificação do 

homem e da interdição do livre pensamento como violência são problemas 

que a análise do texto levanta sem muito esforço. Essas questões nos ocorre 

quando acompanhamos, na leitura, os movimentos da narração, pelos 

quais o narrador/personagem deixa entrever sua compreensão do mundo.

Assim, o constante retorno à 'cela', depois de revisitar o pátio e dar 

seu grito é o momento reservado à reflexão. É principalmente aqui que 

podemos depreender o discurso ideológico nas dobras do discurso de 

ficção6. O grito ensina uma palavra; a palavra provoca o corpo, e é das 

sensações do corpo que surgem as lembranças, que paulatinamente lhe 

restituem uma identidade (SMA, 180-198). Mas a função que o corpo 

desempenha aqui é ainda outra: única coisa possuída no início do romance, 

é o elemento da natureza, posto como ponto de partida da humanização;
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porém, com a tomada de consciência de sua situação, ao fim o corpo por 

assim dizer se historiciza e, neste sentido, é também um ponto de chegada, 

como veremos.

Desde o primeiro capítulo, a relação entre o corpo e o ambiente é 

explicada, não sem incómodo para o leitor, por uma pretensa sabedoria da 

natureza: "a natureza é sábia", diz o personagem que, entretanto, não sabe 

de nada. O incómodo está justamente aí. Vemos um homem lançado num 

calabouço, sem qualquer memória, sem qualquer certeza, sem possuir 

sequer vocabulário, e que não obstante explica sua realidade: entra em 

contato com o mundo porque a natureza assim o quis e assim o 

providencia. Tudo se passa como se tratasse de um mero animal. Com 

efeito, recorrer à natureza como explicação é como que permanecer num 

nível de consciência quase vegetativo ou animal, ainda que 

paradoxalmente a explicação venha de um "homem".

Outro aspecto incómodo, do ponto de vista literário, mas não só, é a 

rapidez com que o personagem reconhece o significado de 'Deus'. Como 

sabemos, ele se encontra desde o início do romance desprovido de toda 

consciência, não sabe se está cego ou se a escuridão é que é extrema, não 

tem a noção de se é dia ou noite, não desconfia da quantidade de tempo em 

que tem estado ali desde que entrou; os dias passam sem que reconheça a 

passagem dos dias; o tempo enfim lhe escapa como algo precário ou 

rarefeito; inescrutável. De quase nada adianta todo o esforço de sua 

concentração, para apreender de sua situação alguma noção de tempo. 

Cada vez, antes de ser capaz de alguma medida temporal, é surpreendido. 

E volta à ignorância inicial. Ao dirigir-se ao pátio, porém, tem a chance de, 

lá, entrever seus companheiros e aprender com eles algumas palavras. "O 

próprio gesto do grito representava a esperança", cogitava. Aprende o 

nome 'mãe' e outros nomes de mulher, o que lhe dá pistas sensitivas para 

reconhecer que também ele teve uma mãe, uma filha, uma esposa. São 

vestígios de que algo como o amor existiu em sua vida. Deve examinar, na 

solidão de sua cela, o que isto significa. O pátio, neste sentido, é o espaço 

da experiência de certa liberdade, na qual se dá a aprendizagem possível, 

amadurecida no recolhimento da cela: "Pensou no pátio como a amostra de
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uma pequena liberdade. Liberdade. Mais uma palavra que traía o 

pensamento ou vinha de região onde a linguagem lógica não alcançava". O 

conhecimento encontra-se, ainda, no nível da sensação. O aprendizado do 

signo 'Deus', porém, possui uma apreensão excessivamente imediata: se as 

outras palavras eram sentidas como pedras com as quais construiria o 

edifício de sua vida na prisão, com a palavra Deus "chegara a argamassa, o 

que poderia unir tudo, dar-lhe consistência". E mais adiante diz 

literalmente: "E não foi difícil - como das vezes anteriores em relação às 

outras palavras - identificar nesta agora o seu verdadeiro valor": a firmeza 

de propósito e o ânimo para continuar a resistir.

Então, seria Deus a saída, o ponto de solução onde consciência e 

mundo se encontrariam? Não seria difícil receber a impressão de que o 

romance se desmoronaria do ponto de vista artístico (mas não só) se 

terminasse aí, pois o incómodo da imediação com que Deus é apreendido 

se desdobraria na inconsistência de uma ideologia religiosa como salvação 

dos males humanos. A revelação de Deus, entretanto, se dá por volta da 

quadragésima quinta página, o romance possui cento e cinquenta. Do que 

se pode depreender que o recurso a Deus é uma dentre outras formas de 

mediação, a mais fácil aliás, porém também a menos consistente. Prova-o o 

fato de o livro continuar, e adiante passar a identificar o Deus como um 

dos ratos que visitam a cela. Com efeito, na página oitenta e seis ele lembra: 

"Eu batizei o ratinho com o nome de Deus, e ele sabe tudo". Este recurso de 

identificar Deus e rato, se pode causar repulsa a um leitor crente, por outro 

lado elabora, no romance, uma nova mediação discursiva, a partir da qual 

o personagem se aproxima um pouco mais da lucidez. É o que registra o 

narrador: "O seu Deus, ah na cela, também era falso, irreal - quebrara o seu 

mistério, a sua destinação afetiva. (...) O seu Deus era falso - o escuro da 

cela era falso, a claridade do pátio - e novamente voltava a pensar no grito 

dos homens, os nomes familiares ou não, que podiam sustentar além da 

necessidade física". Ao concretizar Deus no rato e, em seguida, perceber o 

animalzinho como dependente, relativo, não-absoluto, percebe também o 

ilusório deste recurso, e, para além do animal e do sobrenatural, volta sua 

atenção ao propriamente humano. Somente o grito, isto é, a linguagem,
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permite estender os limites do corpo: 'sustentar além da necessidade física'. 

A partir daí se inicia a humanização do corpo e a tomada de consciência 

histórica.

7 Sobre a relação entre ethos e praxis, cf. VAZ, H. C. de L. Escritos de filosofia II. São 
Paulo: Loyola, 1988, pp. 80ss.

Sem dúvida o leitor deve se recordar de que, a partir de certo 

momento, não são mais os 'companheiros' do protagonista que gritam e 

lhe ensinam com as palavras gritadas, mas o próprio personagem é que 

mantém o costume (o ethos) ou a praxis7 do grito, chegando mesmo a 

formular frases: "Vivam, homens!". O grito, ao manifestar preocupação 

com os outros, transforma-se em comunicação: torna-se compromisso com 

a "humanidade". Ele permanece gritando exatamente porque os outros não 

gritam mais, porque, pensa, sucumbiram às ameaças, enfurnaram-se no 

silêncio. A medida em que o tempo passa, porém, não só os gritos vão se 

escasseando como também os próprios prisioneiros. Aos poucos 

percebemos que a lição muda de tom, radicaliza-se. Mas é ainda o 

protagonista quem aprende. Os homens inventaram um jeito de cortar seus 

pulsos e decidir-se pela morte, última forma de resistência, e salvação. Aos 

poucos ele percebe que o incentivo dado para que eles vivam não 

corresponde à melhor das opções. Aos poucos percebe que ainda resta algo 

mais a aprender, e são os homens em farrapos quem continua a ensinar. "O 

homem que sangra - a sua lucidez, o seu bem-estar na dor. O equilíbrio das 

emoções, um alvo a atingir, a fuga honrosa, digna - não a desistência, a 

renúncia - eles deixavam a sua marca com sangue, eles atingiam o muro de 

pedra". O suicídio fala, é idioma. As marcas de sangue deixadas no muro 

onde arranham os pulsos até o esfacelamento são sinais, signos a serem 

decifrados, coisa significante, linguagem - uma outra forma de negar o 

silêncio e superar o estado subumano de tutela. A morte, significante, é a 

consumação de uma liberdade.

Até a decisão maior, entretanto, todo um processo de 

reconhecimento de si se elabora. Quando o corpo se dá ao muro já não é 

mais uma natureza que sabiamente intervém, mas um ser histórico, alguém 

que sabe seu nome e de onde veio e porque está ali. "Mas já adquiria uma



8 Cf. RICOEUR, TA, p. 129.
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agora.

Como o homem se faz? Como se destaca das imediações da 

natureza até atingir uma consciência de si e da história? Salvo engano, 

parece ser a estas perguntas que o livro se elabora como resposta de mais 

amplo alcance. Da precariedade do corpo anónimo e sem consciência,

As marcas de sangue no muro, como compreende o protagonista, 

são "manchas simbólicas, o último e prolongado apelo". Assim, tudo se 

passa como se a constituição de si a que se submete o personagem fosse um 

exercício para este último ato, ato justamente simbólico, isto é, linguageiro 

e, neste sentido, comunicativo, humano. Dizíamos, com efeito, que o livro 

era a história de um processo de libertação pela lucidez, pelo acesso à 

consciência de si mediatizado pela aprendizagem dos signos. O grito, 

afirmávamos, ensina uma palavra; a palavra provoca afetivamente o corpo, 

e das sensações do corpo surgem as lembranças, que paulatinamente lhe 

restitui uma história, uma identidade, uma consciência de si mesmo. É esta 

identidade, conseguida no decorrer da narração, que devemos determinar

outra natureza ali: a de estirar os pensamentos". É o corpo e suas 

memórias, o corpo e seus afetos, o corpo e seus compromissos, o corpo 

pensante. Ao gritar "Companheiros, viva o muro!" toda uma consciência 

esplende nessas palavras: o suicídio como opção pela dignidade. O 

discurso, agora em plena lucidez, pode inclusive pensar-se a si mesmo: "A 

obra de arte não deve se submeter ao real", diz em letras garrafais, 

acrescentando: "A arte também não deve fugir ao real". A passagem da 

natureza à história, mediatizada pelo corpo (e a linguagem), é o próprio 

percurso do romance em sua tarefa de configurar o mundo, com a 

radicalidade de uma visão crítica8.
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metido em uma experiência caótica do tempo, passamos, por um esforço 

contínuo de apreender os cacos da realidade insinuados no meio do clima 

de irrealidade e absurdo da prisão, clima ao que tudo indica forjado pela 

aplicação de tóxicos seja no alimento ou na água servidos pelos policiais 

sem rosto, passamos ao reconhecimento do nome próprio, das experiências 

passadas, da recordação do que tinha sido no passado, de seu lugar social, 

de seus desejos e compromissos, de suas lutas e de sua indignação contra o 

intolerável. Trata-se, ficamos sabendo no final do romance, de um 

professor de arte, Jeremias, preso no dia de seu aniversário, furtado ao 

convívio familiar, interrogado e torturado até a lavagem cerebral, até a 

perda total de sua identidade.

A reconquista de si, dizíamos, dá-se paulatinamente. Primeiro ele 

fica sabendo que no pátio os outros prisioneiros gritam. Então descobre no 

grito o sinal de esperança. Em seguida vêm os nomes de mulher. 

Experimenta a vaga sensação de que amou e foi amado. Como a 

aprendizagem não pode acontecer sem um mínimo de liberdade, e como 

aprendeu essas coisas no pátio, concebe este último como uma 'pequena 

liberdade'. Tem, portanto, como fios iniciais para a constituição de si, a 

esperança, o amor e a liberdade. "Ia construindo o seu vocabulário - e já de 

posse dessa trilogia sensível, dispôs-se a tecer a teia de sua vida ali". A 

narrativa vai deixando claro que o fazer-se homem define-se como o 

apropriar-se da linguagem, o amparar-se nela. "Tinha que se apoiar nela, 

como uma aranha - seu apoio e sua defesa, seu abrigo".

As palavras são chaves para a abertura do passado; mediante elas o 

apreendemos, e mediante sua apreensão nos redescobrimos tal como 

somos, o que somos, como chegamos a ser o que somos. E também 

aprendemos para onde ir. A última lição dos prisioneiros, as marcas de 

sangue no muro, exigia ao mesmo tempo uma decisão e uma completa 

conquista da consciência. "No princípio quisera apontar aos homens o 

caminho, para resistirem, para viverem. Agora eles lhe apontavam o 

caminho para desistir e morrer". Com a diferença de que morrer, agora, era 

uma outra aprendizagem: a da ação saturada de sentido. "As manchas 

simbólicas, o último e prolongado apelo". O suicídio surge como uma
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pesquisa histórica?9 Na medida em que o personagem se adentra no baú 

imaginário, a memória se aflora com mais nitidez. E na medida em que ele 

vai se reconhecendo vai também encontrando um sentido para sua auto- 

imolação. Foi, aliás, somente quando se decidiu juntar-se à última ação 

significativa dos outros companheiros, que "teriam seguido o seu mesmo 

itinerário na busca e na descoberta", que pôde tomar contato concreto com 

o passado soterrado no esquecimento. Por quê? Porque "o sangue redime 

do passado vago". O sangue, bem entendido, como marcas simbólicas no 

rosto do muro. O que prova uma vez mais que o homem chega a si, 

conscientiza-se, por meio da linguagem saturada de história, pois de fato 

cada mancha de sangue estampada no muro era o sinal de uma vida 

completa que por ah havia passado.

O sangue como marca, vestígios; o grito como linguagem. 

Percebemos isso como a única realidade efetiva dos prisioneiros, como o 

momento em que fugiam às rédeas do controle e da censura, como inserção 

na Uberdade pelo uso da linguagem. O grito é a resistência a permanecer 

na sub-humanidade dos que bebem como cães. Se o grito, dizíamos, fora 

elidido no final do romance, sua elisão não se deveria compreender pelo

e se

9 Cf., por exemplo, a obra de Sérgio Buarque de HOLANDA, notadamente Raízes do 
Brasil. São Paulo : Companhia das Letras, 1996.

"ação sensata", e não como um gesto inconsequente. Ele é cometido como 

uma coroação da lucidez; e a prova disso está em que seu fim é formar um 

texto, o do muro ensanguentado. Não é, portanto, à toa que o livro, no fim, 

não possua um capítulo intitulado 'o grito', como vinha sendo feito.

O texto nos dá ainda outras indicações de que é pela recordação do 

passado que nos reconquistamos como seres conscientes: abrir na 

imaginação o baú da mãe (não seria a mãe a tradição, e o baú seu tesouro 

de símbolos?) é reencontrar um mundo antes encoberto, é desvelá-lo e, 

com isso, encontrar-se a si mesmo. Este episódio do baú toma aqui uma 

significação central: "Fechou os olhos e se concentrou no último 

pensamento: o baú da mãe, que deveria conter toda a história da família - 

precisava encontrar uma pista para saber por que estava ali". A busca dos 

motivos de estarmos assim tal como estamos não é na verdade o motor da
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10 "A narrativa", diz Ricceur, "exercita mais a imaginação do que a vontade, embora 
continue sendo uma categoria da ação. E bem verdade que essa oposição entre 
imaginação e vontade se aplica de preferência àquele momento de leitura que 
chamamos de momento da estase [momento da recepção]. Ora, a leitura, 
acrescentamos nós, comporta também um momento de missão: é então que a leitura 
se torna uma provocação a ser e a agir de modo diferente." (TR, III: 428).

excesso de sentido que passam a ter as marcas de sangue no muro? Quanto 

a isso, nada permite dúvida. Mas há ainda outra nuança que dificilmente 

escaparia ao leitor de boa vontade: O romance, esse discurso configurado, 

esse conjunto de frases, não seria ele próprio um grito no pátio que é o 

nosso país, como que a nos instigar a uma tomada de consciência (não, 

decerto, para nos suicidarmos, mas justamente para evitarmos que seja esta 

a única saída possível de libertação e lucidez)? Se pudéssemos pensar 

dessa maneira, não poderíamos dizer ter sido elidido o último grito para 

que, numa espécie de último lance da mímesis, o romance (ele mesmo um 

grito, agora apropriado pela experiência da leitura) fizesse do leitor um eco 

dele mesmo, do romance?10



VII

O PERCURSO RICCERIANO
(À Guisa de Conclusão)

(P. Ricceur)

A

Nada nos diz que o presente se reduza 
à presença. Por que, no trânsito do 
futuro ao passado, o presente não 

seria o tempo da iniciativa, ou seja, 
o tempo em que o peso da história 

já feita é deposto, suspenso, 
interrompido e em que o sonho 

da história ainda por fazer 
é transposto como 

decisão responsável?

A exigência de aspirar ao futuro "como história" pressupõe 

uma postura do pensamento capaz de levar em conta tanto a eficácia do 

passado sobre nós quanto a "força do presente" numa iniciativa. Isto não é 

somente uma coisa dita nos textos de Ricoeur, mas algo que estrutura seu 

próprio pensamento. Com efeito, quando nos idos de 1940 amadureceu a 

idéia de fazer uma filosofia da vontade, Ricoeur já havia passado por fortes 

experiências de vida, experiências que demandavam tanto uma reflexão 

sobre o passado quanto uma tomada de atitude face ao presente. Para além 

das influências recebidas na juventude (dentre outras, as de Husserl e 

Mareei), a leitura da Phénomenologie de la perception, de Merleau-Ponty foi 

sem dúvida um marco; e, para além de tantas outras vicissitudes 

biográficas vividas desde 1915, com a morte do pai num front da Primeira 

Guerra Mundial e a insatisfação ou mesmo indignação vinda desde os anos 

1930 com o famoso tratado de Versalhes (visto por ele, com razão, como um 

convite a mais para uma nova catástrofe iminente), os anos de cativeiro nos
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Isto é curioso porque Ricoeur não seria menos crítico do mal e da 

violência do que foram por exemplo Adorno e Horkheimer e, no entanto, 

ao contrário destes, ele não conclui por "um impasse do agir, por um 

momento de paralisia da ação"1. O lampejo que foram os acontecimentos 

catastróficos do breve porém tortuoso e torturante século XX lançou, como 

diz ainda Guy Petitdemange (tradutor francês das correspondências de 

Walter Benjamin), "lançou uma espécie de luz crua sobre a história inteira, 

mostrando tudo o que no passado abortou, a permanência de fracassos, a 

tradição dos oprimidos2" (id., ibid.t 65). Mas essa luz, para Ricoeur, não se 

acendeu apenas para deixar mais claro o que devemos lamentar por ser 

ruínas, mas para que o campo do agir se tornasse um pouco mais lúcido ao 

divisá-las. Evidentemente, "Ricoeur não esquece esta herança negativa, e 

contar história teria talvez por função primeira não esquecer. Mas por mais

campos de concentração nazistas, da Segunda Grande Guerra, também não 

deixaram de agir em seguida sobre ele e deixar suas marcas.

São experiências como se vê de ordem intelectual e biográfica tanto 

quanto de ordem histórica e política. Ao que tudo indicam, elas estão na 

raiz do projeto de sua Philosophie de la vonlonté. Com esta filosofia, de fato, 

Ricoeur tinha, como ele não se acanha em dizer em mais de uma entrevista, 

tinha a ambição audaciosa de oferecer uma contrapartida prática ao 

trabalho teórico desenvolvido por Merleau-Ponty na obra de 1945. Mas é 

preciso acreditar que este desejo respondia a uma falta ainda mais 

profunda: a incompreensão de como aquela guerra atroz, de que participou 

de certa forma como vítima, pudesse ter sido possível. Se esta interpretação 

procede, podemos então adiantar que a filosofia de Ricoeur nasce de um 

inconformismo com a realidade do mal tanto quanto - e isso é o mais 

curioso - de uma convicção de que as coisas, apesar de tudo, podem ser 

diferentes.

1 Cf. PETITDEMANGE, G. "Détresse et récit", em: ESPRIT, 7-8. Paul Ricoeur, julho-
agosto de 1988, p. 65.

2 "A tradição dos oprimidos nos ensina que o 'estado de exceção' em que vivemos
é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que 
corresponda a essa verdade (cf. BENJAMIN, W. "Sobre o conceito de história". 
Obras escolhidas, v. I. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 226).
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3 "O mal do mal é a justificação fraudulenta da máxima pela conformidade 
aparente com a lei, é o simulacro da moralidade. Kant pela primeira vez, 
parece-me, orientou o problema do mal para o lado da má-fé, da impostura" 
(Cf, t. 256).

outros chamada

embaraçada que ela esteja pela crueldade e complexidade das 

circunstâncias, a questão do agir se amarra mais firmemente ainda nele 

pelo entrecruzamento, perfeitamente kantiano, de uma espécie de duplo 

incómodo (pesanteur): o do exterior, a provocação da adversidade, a qual 

exige dele que encontre uma atitude justa segundo a razão; outro, mais 

indiscernível, o incómodo interior que seria uma vaga e dissimulada 

'cumplicidade' com o mal" (id., ibid.: 65), aquela mesma que Kant chamaria 

de "mal radical", a impostura da razão3. O incómodo duplo de nosso 

filósofo tem o efeito de impeli-lo ao filosofar, mas de um modo que o desejo 

de tudo pensar não se transforme na hybris de racionalizar e justificar pela 

razão o injustificável, "o que não tem conserto nem nunca terá, o que não 

faz sentido". Por um lado é preciso pensar sempre, e isto supõe uma certa 

posição de ordem no caos; por outro é preciso disciplinar o pensamento 

para não deixá-lo ir além do limite do pensável, e isso supõe um 

reconhecimento de que nem tudo é racional - não só no sentido de que haja 

também o simbólico, como ainda no de que há coisas ou acontecimentos 

diante dos quais a melhor atitude é, senão o silenciar que brota da 

serenidade, a advertência de quem não esquece de certos horrores. "O 

horror", diz Ricoeur, "está ligado a acontecimentos que é necessário nunca 

esquecer. Ele constitui a motivação ética última da história das vítimas" (TR, 

III: 325). Nunca esquecer é o apelo negativo por uma memória capaz de 

resgatar do passado o tesouro das possibilidades abortadas, do que poderia 

ter sido e se perdeu. Essas possibilidades esquecidas porém lembráveis são 

o solo fértil no meio do qual o inusitado pode acontecer, pode sobrevir 

como o diferente, e muitas vezes como uma libertação...

A necessidade dessa libertação - por 

"emancipação" - e não o desejo seco de tudo elevar à racionalidade 

"gnosiologizante" seria o fio condutor do pensamento filosófico 

ricoeuriano. Para Ricoeur, o espanto que dá origem à filosofia não pode ser a
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4 Segundo Ricoeur, a interpretação agostiniana do mal "é dominada pela afirmação: 
o mal não tem natureza, o mal não é uma coisa, não é matéria, não é substância, 
não é mundo. A absorção do esquema de exterioridade é levado aos seus mais 
extremos limites: não somente o mal não tem ser, mas é preciso suprimir a 
questão: quid malurn? E substituí-la pela questão: unde malum faciamus? Será 
preciso, por conseguinte, dizer que o mal é um 'nada' quanto à substância e 
quanto à natureza" (Cl, 254).

perplexidade da pergunta leibniz-heideggeriana sobre os motivos de haver 

o ser e não antes o nada, porém como dissemos a incompreensão de haver 

antes de tudo o mal, que nada tem de ser4 e no entanto nos mina e nos 

contamina a existência. Somos assim levados a pensar que é a presença 

inquietante desse "nada que é tudo" o que faz girar o motor das pesquisas 

ricoeurianas. Mas, ao mesmo tempo, a constatação do mal se vincula à 

convicção de que a pluralidade de sentido que o passado nos lega pode ser 

explorada em vista de uma "inovação semântica", certo, mas também em 

vista de uma "história por fazer". Em outras palavras, isto significa que a 

filosofia ricceuriana parece partir de uma investigação sobre o lugar ou o 

não-lugar do mal na realidade humana, passa por uma pesquisa sobre a 

inovação semântica no sentido de buscar responder à questão sobre as 

condições de possibilidade de um modo de ver e viver diferentes, até 

chegar à discussão sobre as possibilidades mesmas da ação na história 

como experiência de um mundo novo "por fazer".

Poder-se-ia falar então de três etapas da experiência ricceuriana de 

pensar. A primeira seria então uma pesquisa constante em busca de 

responder a essa terrível indagação: de onde advém que façamos o mal? Não 

por acaso essa verdadeira cruzada em busca de uma determinação sem 

subterfúgios dessa condição humana do mal (feito e sofrido) começa pela 

investigação sobre O voluntário e o involuntário (1950), passa pelos estudos 

de Finitude e culpabilidade (1960) e segue até 1965 com o Ensaio sobre Freud. 

As mudanças de método efetuadas nesse primeiro percurso não atestam 

nenhum ecletismo por parte de Ricoeur, mas antes a complexidade de seu 

objeto de estudo, a própria realidade humana.

As duas outras etapas do pensamento ricoeuriano se realizariam no 

desdobramento de sua outra postura em relação ao mal: apesar de tudo, as 

coisas podem ser diferentes. Sob a égide da possibilidade do diferente,
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Ricoeur elaboraria uma investigação sobre as condições do estabelecimento 

dessa diferença a partir do estudo - travado na dimensão humana da 

linguagem - sobre a inovação semântica. Esta investigação se cumpriria 

entre 1975 e 1985 com os livros A metáfora viva e Tempo e narrativa em seus 

três volumes. Trata-se de mostrar, em primeiro lugar, que a verdade da 

linguagem não está em ela ser um conjunto fechado de signos, mas na sua 

efetuação no discurso. Essa teoria do discurso ajudaria a compreender o 

fenômeno da metáfora não mais como simples tropo mas como 

"enunciado". O enunciado metafórico, ou a "metáfora viva" permite a 

Ricoeur haurir uma compreensão da realidade pela qual esta última se lhe 

apresenta não como o mundo preestabelecido ao uso inovador da 

linguagem porém como uma "redescrição", uma "referência desdobrada", 

graças mesmo a esse uso renovador que nos habilita a pensar o mundo 

como "um mundo habitável". Em segundo lugar, trata-se de passar da 

categoria do "ver-como", ofertada pelo estudo da metáfora, às categorias 

do agir. Estas levam nosso filósofo ao estudo do tempo e da narrativa, 

também ele a fim de apreender o teor de inovação semântica do ato de 

narrar e como preparação das discussões éticas, políticas e históricas, que 

seriam próprias da terceira etapa de seu trabalho.

Assim, se é possível dizer coisas novas, por que então não seria 

possível fozer coisas novas, diferentes do mal? Sob a égide do apesar de tudo, 

Ricoeur se dedicaria, nesta nova etapa, à determinação, conscientemente 

esquemática, de como poderia ser esta experiência inusitada: perspectivar a 

vida realizada, com e para os outros, nas instituições justas. Esta 

perspectiva ocorre no tempo e entre pessoas que sofrem e agem, que se 

responsabilizam ou fogem de suas responsabilidades, que contam suas 

histórias e se perguntam por si a fim de atestar sua própria existência. 

Quem sou eu, quem és tu, quem é ele? A questão da identidade pessoal 

ocupa o centro dessa nova pesquisa e é o livro Si mesmo como um outro, de 

1990, o carro-chefe dessa nova empreitada. Nela, como se sabe, além de 

uma "pequena ética" também se esboça uma difícil ontologia. Uma 

ontologia, no entanto, do agir.
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