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Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar a hermenêutica no âmbito de suas três orientações básicas que
nos permite perceber a sua abrangência como uma obra de arte capaz de dizer, de explicar e de
traduzir a mensagem ou o texto no caminho que permite chegar à compreensão e, portanto, à
verdade. A metodologia utilizada foi a análise e a interpretação da obra Verdade e Método de
Gadamer quando da sua análise de Schleiermacher.Com isso, Gadamer conclui que a hermenêutica
schleiermarquiana tem uma pretensão universal. Isso pode ser percebido nas palavras de
Schleiermacher citadas por Gadamer quando diz que o verdadeiro sentido histórico se eleva acima da
história e que todas os fenômenos estão aí tão somente como milagres sagrados para orientar a
consideração rumo ao espírito que os produziu por seu jogo.

Palavras-chave: Gadamer. Schleiermacher. Hermenêutica. Verdade e Método.

The purpose of this article is to present hermeneutics within its three basic orientations that allow us
to perceive its comprehensiveness as a work of art capable of saying, explaining and translating the
message or text in the way that allows us to understand and, therefore to the truth. The methodology
used was the analysis and interpretation of Gadamer&39;s Truth and Method in his analysis of
Schleiermacher. With this, Gadamer concludes that Schleiermarquian hermeneutics has a universal
claim. This can be seen in Schleiermacher&39;s words quoted by Gadamer when he says that the
true historical sense rises above history and that all phenomena are there only as

sacred miracles to guide consideration towards the spirit that produced them by their play.

Keywords: Gadamer. Schleiermacher. Hermeneutics. Truth and Method.

Résumé

Le but de cet article est de présenter l’herméneutique dans ses trois orientations de base, ce qui nous
permet d’en percevoir l’exhaustivité en tant qu’œuvre d’art capable de dire, expliquer et traduire le
message ou le texte de manière à ce que nous puissions comprendre et donc à la vérité. La
méthodologie utilisée a été l&39;analyse et l&39;interprétation de la vérité et de la méthode de
Gadamer dans son analyse de Schleiermacher, ce qui permet à Gadamer de conclure que
l&39;herméneutique de Schleiermarquian a une prétention universelle. Cela se voit dans les paroles
de Schleiermacher citées par Gadamer quand il dit que le vrai sens historique s’élève au-dessus de
l’histoire et que tous les phénomènes ne sont là que comme des miracles sacrés guidant la
considération vers l’esprit qui les a produits par leur jeu Mots-clés: Gadamer. Schleiermacher.
Herméneutique. Vérité et Méthode
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Introdução

Sobre a hermenêutica muito se tem escrito e refletido visto que uma grande quantidade de áreas do
conhecimento por ela mantém grande interesse, quais sejam: filosófica, das linguagens, artes,
jurídica, pedagógica, religiosa e, assim por diante. Entretanto, todas essas vertentes do conhecimento
se deparam com as seguintes problematizações: o que é mesmo a hermenêutica? É possível chegar à
verdade pelo caminho hermenêutico? Como? Para se chegar à verdade hermenêutica o pesquisador
deve se deixar guiar pela materialidade gramatical do texto ou o caminho psicológico do autor? Ou,
questionando de outra forma: quais funções a interpretação gramatical e a psicológica exercem no
processo da compreensão de um determinado texto? Isso é o que veremos a seguir.

A hermenêutica como processo

A hermenêutica, particularmente, em Gadamer para ser compreendida é necessário, antes de tudo,
percorrer os caminhos por ele trilhados. Sendo assim, para se chegar propriamente ao nosso filósofo,
importa conhecer como ele se apropriou da tradição que o precedeu. Para que isso seja possível é
importante que voltemos à raiz da palavra hermenêutica que tem sua origem no verbo grego
hermeneuein, normalmente traduzida por interpretar. Segundo Palnner (1969, p.24) essa palavra
“remete para o deus-mensageiro-alado Hermes.” Hermes é chamado o mensageiro divino, aquele que
se encarrega de tornar a mensagem acessível dos deuses aos homens e não só, “mas também o
encarregado dos limites e das encruzilhadas de caminhos e de fronteiras”(Junior, 2005, p.8).

Nesse sentido podemos perceber que a função da hermenêutica se revela não apenas como um
traduzir a mensagem dos deuses aos homens, mas de fazer uma mediação entre as partes opostas e
pô-las em comunicação. Ao analisar a terminologia da palavra hermenêutica nota-se que ela traz três
orientações básicas que nos permite perceber a sua abrangência que são: a arte do dizer, do explicar e
do traduzir (Palnner,p.222).

A primeira orientação relaciona-se a função anunciadora do deus Hermes que, aqui assume a função
de dizer a vontade dos deuses. Nessa perspectiva se percebe a importância da palavra falada a qual
tem um poder propriamente mágico, pois ao trazer a fala de um texto clássico ele ganha nova vida,
ou seja, o texto volta a viver por meio daquele que o lê. E mais: a palavra dita ela tem o poder de
trazer a vida do texto e, consequentemente, no mesmo ato transmitir aos outros.

Fazendo uma excursão nas Escrituras, em especial na Carta de Paulo aos Romanos (Rom10,17),
pode-se constatar essa concepção quando ele afirma que a “fé chega pelos ouvidos”. Certamente,
aqui é possível remontar propriamente toda a tradição judaico-cristã porque se trata de religiões do
livro. Mas o Livro Sagrado como qualquer outro livro só ganha vida ao ser proclamado. Dessa
forma, para se chegar a uma compreensão é necessário transformar a obra em discurso. Por isso essa
dimensão é tão importante para a hermenêutica, pois é ela a porta de entrada. Nesse contexto, a
segunda orientação é a arte de explicar. Esta contém de forma explícita um caráter discursivo que nos
guia à compreensão. Daí surge o questionamento: o dizer de certa forma não implica um falar ou
mesmo discursar? Certamente que sim. Entretanto, convém notar que o explicar vai além, dirá
Palnner (1969), pois se trata de dizer uma coisa sobre outra coisa, ou seja, esclarecer a mensagem da
Divindade que, muitas vezes, se apresenta por demais obscura. Já no ‘dizer’ e falar tal como foi
falado. O explicar, dessa forma, se apresenta de forma mais aprofundada, pois acontece uma fusão de
horizontes.

Com isso a terceira e última orientação é ‘traduzir’, podemos fazer referência, como nas outras
orientações, ao deus Hermes que também incorporava e agregava a função de tradutor e mediador
entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Aqui é possível fundamentar todas as questões
relacionadas à tradução de textos de uma língua para outra e, também, a relação do crítico literário
que, lendo na sua própria língua, em certo sentido, também está fazendo tradução. Contudo esse
processo de tradução não acontece simplesmente em relação ao texto clássico, mas abrange toda a
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realidade da compreensão textual que como se percebe é bem mais amplo. Por assim dizer, importa
considerar que a hermenêutica sempre implicará essas três orientações básicas, quais sejam: dizer,
interpretar e traduzir como raiz de seus procedimentos.

A contribuição de Schleiermacher para a hermenêutica

Importa mencionar que com esta reflexão não se pretende detalhar o desenvolvimento histórico da
hermenêutica, mas simplesmente mostrar as principais ideias que permitiram algumas dimensões do
seu avanço. Para tanto, dialogaremos com Gadamer na obra Verdade e Método (2012)
especificamente na segunda parte da referida obra. Nesta feita, ele faz uma retrospectiva da
hermenêutica pondo em destaque seus principais teóricos, a saber: Schleiemacher (1768-1834),
Dilthey (1838-1911) e Heidegger(1889-1996). Embora todos eles sejam de importância vital para o
desenvolvimento da hermenêutica gadameriana. Entretanto, neste artigo nos limitaremos apenas às
contribuições de Schleiemacher.

Ainda devemos mencionar que outras figuras também foram importantes para o surgimento da
moderna hermenêutica entre eles deve-se destacar: J.C. Dannhauser, Benedict Espinosa, Friedrich
Ast, Chladenius e Friedrich August Wolf. Esses pensadores, segundo Grondin(2011), estabeleceram
regras para ao compreensão dos textos bíblicos, legais e clássicos e, por tal motivo, podem ser
considerados os pais da hermenêutica moderna. Porém, foi Schleiermacher quem provocou maior
impacto no desenvolvimento das hermenêuticas românticas.

Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher, filósofo alemão do final do séc. XVII e início do XIX. No
ano de 1797, em Berlim, uniu-se ao circulo dos românticos. Escreveu sobre vários temas, sendo que
a hermenêutica foi seguramente um dos mais importantes. A sua contribuição nessa área fez com que
ele fosse considerado o precursor da hermenêutica moderna.

Para Schleiermacher a hermenêutica é a arte da compreensão. Ao compreendê-la como arte, significa
dizer que está incluído em seu significado o saber fazer alguma coisa, porém, por ser arte, não está
sujeito as regras, mas as supera. A esse respeito Gadamer(2012 p.247) afirma que “Schleiermacher
acaba dando à sua hermenêutica o nome de doutrina da arte[...] Ele quer fundamentar o
procedimento comum dos teólogos e filólogos remontando para além da intenção de ambos, uma
relação mais originária da compreensão do pensamento.” Aqui fica claro que para Schleiermacher a
intenção da hermenêutica, diferente dos hermeneutas acima citados, que tinha a interpretação como
um instrumento a serviço da teologia e da filologia, era, ao contrário, a arte que guia o procedimento
de ambas. Para isso, foi necessário que ele se desligasse do pensamento hermenêutico que o
antecedia, o qual se dedicava apenas a sanar as dificuldades do texto e interpretar a partir de normas
preestabelecidas, então, nesse processo de superação ele transforma e concebe a hermenêutica como
a verdadeira arte da compreensão.

O processo compreensivo, em Schleiermacher, parte do pressuposto que o mal-entendido é um
resultado costumeiro. E, segundo Lchmidt (2013, p.29), “o mal-entendido ocorre por causa da
pressa, ou de preconceitos.” O preconceito acontece toda vez que damos preferência a nossa própria
perspectiva e deixamos de lado o que o autor quis verdadeiramente dizer. Ao cair nesse erro, o
hermeneuta deixa de aferir as ideias do autor e passa colocar suas próprias ideias no texto. Para fugir
de tal realidade, Schleiermacher propõe a compreensão da hermenêutica numa perspectiva dialogal.
Explicando tal perspectiva Palnner (1969, p.93) afirma:

“em todas as situações desse tipo há uma pessoa que fala, que constrói
uma frase com sentido, e há uma pessoa que ouve. O ouvinte recebe
uma série de meras palavras e, subitamente, através de um processo
misterioso, consegue adivinhar seu sentido. Este processo misterioso,
esse processo de adivinhação, é a hermenêutica.”

Seguindo a raciocínio de Palnner, percebemos que o processo de compreensão se dá a partir do
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processo dialogal que se inicia com aquele que fala, que transmite a mensagem e continua com
aquele que ouve, este, por sua vez, ao receber a mensagem passa por uma processo de compreensão
da estrutura da frase e da estrutura do pensamento. Dessa forma, Schleiermacher compreende que o
processo hermenêutico se dá em duas dimensões, uma quando se procura desvendar o sentido da
frase expressada, a qual ele chama de momento “gramatical”, e o outro quando se procura
compreender a vida psíquica do autor, a essa ele chama de momento “psicológico”. Todo esse
processo está situado dentro do chamado “círculo hermenêutico”.

O processo de compreensão concebido por Schleiermacher se dá na relação do todo com as partes, na
qual o todo define as partes individuais, e a união dos individuais forma o todo. Isso nós podemos
constatar a partir de uma frase como uma unidade completa de significado: a frase é formada por um
conjunto de palavras as quais são conhecidas a partir da concepção do todo e esse só pode ser
compreendido a partir das palavras, das unidades individuais. Todo esse processo de relações entre a
parte e o todo, a palavra e a frase é o que se conhece por “circulo hermenêutico”. Porém, segundo
Grondin (2011, p69), “existe, na realidade, um enigma aqui. A parte misteriosa – a aflição do todo
persegue cada tipo de interpretação. De fato mais que um enigma, nós temos aqui aquilo que, em
termos lógicos convencionais, nós chamamos de falácia.” Pois surge um problema quando se afirma
que é necessário compreender o todo antes de compreender as partes, se são as partes que levam a
compreensão do todo. Entretanto, tal crítica se mostra insustentável, na medida em que
Schleiermacher afirma que para compreender é necessário que aquele que procura entender uma obra
se permita dialogar com a obra em uma relação total com o todo e com as partes, num processo de
ida e volta, buscando a compreensão gramatical e psicológica.

A interpretação gramatical e a psicológica exercem funções próprias no processo da compreensão
que se unem na concepção geral. “A interpretação gramatical é obtida através da compreensão dos
significados comuns em uso (Lawn2011).Dirá que tal significado deve ser a partir de duas
dimensões: uma é a da relação de compartilhamento da linguagem entre o texto e a platéia, isto é, um
autor de uma determinada época, se comunica a uma determinada platéia, que, por sua vez, tem sua
linguagem própria e são estes os destinatários diretos da obra. Por isso, se alguém de uma época
diferente da que foi escrito, quiser ler tal texto, deve entrar no universo linguístico da obra, ou seja,
ler a partir de uma linguagem comum que não distorça a verdade do texto. Assim, a outra é a da
compreensão puramente gramatical, na qual se dá a relação entre uma palavra e outra na
compreensão do todo, numa relação de texto e contexto, num constante diálogo, como já foi citado
acima.

A interpretação psicológica, por sua vez, se refere ao sentido que está escondido por trás das
palavras, o seu sentido oculto. Contudo, indo além, afirma Palnner (1969): a interpretação
psicológica procura a individualidade do autor, o seu gênio particular. Para isso é necessária certa
adequação com o autor. Com isso, não se trata de uma operação que estabeleça fronteiras, mas antes
do lado verdadeiramente positivo da interpretação. O pesquisador pretende reconstruir o pensamento
do autor, compreendendo a vida do autor descobrindo os motivos que o levou a escrever, o gênero
em que ele escreve e todas as influências que ele sofreu em sua vida. Isso é possível por que o
pesquisador se transforme no autor a fim de que ele passe a sentir e pensar como ele, até chegar ao
ponto de compreender o autor melhor do que ele, (Gadamer, 2012). A compreensão se dá numa
relação das duas dimensões compreensivas, a psicológica e a gramatical, ambas em uma relação do
todo com a parte até se chegar à compreensão.

Considerações Finais

Por fim, seguindo as sendas de Gadamer e, conhecendo nessa breve exposição a hermenêutica
schleiermarquiana é possível notar que ele tem uma pretensão universal. Isso pode ser verificado nas
palavras de Schleiermacher citadas de forma livre por Gadamer (2012, p.268): “o verdadeiro sentido
histórico se eleva acima da história. Todos os fenômenos estão aí tão somente como milagres
sagrados para orientar a consideração rumo ao espírito que os produziu por seu jogo.” Aqui podemos
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perceber até o princípio de uma hermenêutica das ciências históricas do espírito. Porém, ele não
chega a tal ponto, pelo fato de não está preocupado com essa dimensão, mas, na verdade, sua
preocupação era simplesmente com as obras de autoridade estabelecida. Além do mais, a tradição
que ele tinha em mente era apenas a tradição judaico-cristã. Isso limitou a sua visão de totalidade.

Deve-se reconhecer que, seguramente, Schleiermacher exerce um papel importante na história da
hermenêutica ao levá-la a uma metodologia que permite chegar à compreensão. Contudo, ele deixa
lacunas quando quer aplicar à hermenêutica um método. Dessa forma ele quer impor o rigor
científico à arte da compreensão que, com isso, de certo modo impede o avanço livre da
hermenêutica na construção da verdade.

Essa problemática acerca da compreensão pela qual passa a hermenêutica será trabalhada por
Dilthey, o qual deu importantes contribuições. Mas que não tratamos neste momento e que será
objeto de outra reflexão, oportunamente.
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