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Resumo
 
            O artigo pretende revisitar os estudos conceituais de Hans-Georg Gadamer, numa perspectiva da pedagogia
hermenêutica. Com vistas na articulação dessas teorias com a prática docente. Há necessidade de buscar uma
constante reflexão sobre as atividades em sala de aula, com intuito de uma formação mais autônoma, emancipadora e
crítica da sociedade em que se vive. Em seguida, proporemos algumas atividades em sala de aula com objetivo de uma
compreensão e interpretação de mundo. 
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Abstract

The article intends to revisit the conceptual studies of Hans-Georg Gadamer, in a perspective of hermeneutic pedagogy.
Overlooking the articulation of these theories to the teaching practice. No need to seek a constant reflection on the
activities in the classroom, aiming at a more autonomous training, and emancipatory critique of society in which we live.
Then we propose some activities in the classroom with the aim of understanding and interpreting the world.
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1  Introdução
 
            O repensar da prática docente, num mundo Pós-moderno, com suas especificidades, são constantemente
necessárias. Para tanto, existe uma gama de pensadores a disposição. Por isso, a constante reflexão por si só já é de
grande valia. Partindo dessa premissa. O artigo buscou em uns dos principais teóricos pós-modernistas, Hans-Georg
Gadamer (1900-2002), os alicerces teóricos no intuito de repensar a prática docente e sua ressignificação. A construção
linguística, bem como os conceitos de intersubjetividade e de sujeito, podem ajudar a tornar os discentes mais
propensos ao autoconhecimento e o reconhecer o outro como sujeito de opinião e diferente. Com isso, há uma
ferramenta primorosa para vencer preconceitos e constituição de uma visão de mundo mais crítica sobre a sociedade,
tudo isso, com base no diálogo. A pedagogia Hermenêutica reafirma a análise dos signos como compreensão do
mundo. Para Gadamer a arte de compreender o muito, parte de uma perspectiva histórica e a participação do sujeito
com suas subjetividades, ou seja, crenças, preconceitos e etc. Nesse sentido, o melhor modelo de interpretação do
mundo é o diálogo dos sujeitos. Surgindo desse diálogo a intersubjetividade e o reconhecimento do outro. Assim,
possibilitando uma emancipação, um “educar por si próprio” a partir da conversação dos indivíduos. Após, uma breve
explanação e reflexão sobre os conceitos gadamerianos, pretende-se levar essas teorias aos bancos escolares.
Propondo duas atividades, das quais, a base é a provocação por perguntas que suscitaram os diálogos entre os alunos,
com a participação mediadora do professor. O docente será o provocador do debate, o incentivador e o orientador, tudo
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isso para que o discente possa construir o conhecimento e reconhecer a si mesmo e ao outro como cidadão.
 
2  Identificação de mundo e o sujeito.
 
            Na atual sociedade ocorre uma descaracterização do ser. Como Marx previa, existe uma coisificação dos
objetos e os homens foram levados juntos. Ocorreu a perda do reconhecimento do sujeito. O indivíduo não se percebe
mais como ser. Na escola ocorre algo semelhante. Os professores e os alunos se portam como massas amorfas da qual
estão apenas representando um papel. A reflexão e o pensar foram deixados de lado. Houve uma perda de perspectiva,
ocorreu uma falência de valores, crise de ideologia das utopias. O sujeito não vê futuro, por isso o individualismo e a
necessidade de felicidade instantânea. A pós-modernidade representa o vazio existencial, o ser encontrar-se perdido. É
tarefa da sociedade, buscar teorias que posam resgatar o valor humano, trazer de volta o sujeito como centro das
ações. Entendemos que o trauma causado pela extrema racionalidade culminou nas duas grandes guerras mundiais, no
entanto, há a necessidade de uma volta do pensar o ser humano com o foco no entendimento da sociedade, na
derrubada de preconceitos e numa maior harmonia sobre os sujeitos. O diálogo como base para a compreensão e
interpretação do mundo, gera o autoconhecimento e o reconhecimento do outro, além da aceitação do pensar diferente.
A partir da conversação, da vivência e da troca de informação, pode se concretizar uma alternativa para resgatar a
consciência do sujeito. Por isso, conforme nos aponta Paviani:
 
 “é possível declarar que a pedagogia hermenêutica, por seu estatuto ontológico, epistemológico e ético, não se esgota
na transmissão de conhecimento nem na qualificação profissional, pois ela necessariamente vai além de conteúdos e
permite o encontro com o outro, desenvolve a aprendizagem intersubjetiva e, em consequência, assume uma dimensão
ética radial” (PAVIANI, 2014, p. 108).
 
Acreditamos que o pensamento hermenêutico de Gadamer tem valor inestimável, pois traz o diálogo, a linguagem,
intersubjetividade como possibilidade de uma educação mais autônoma, mais reflexiva e crítica. Uma de suas
características principais é o questionamento. As perguntas movem o mundo, desfazem preconceitos, criam laços e
fortalecem a cidadania. Além do pensar crítico da sociedade. Isso capacitaria os estudantes a terem maior percepção do
mundo. Os tornariam protagonistas na construção do conhecimento, não apenas receptores de informações
desconectadas. Mesmo que a dificuldade seja enorme, pois numa sociedade complexa, com contradições bastante
acentuadas, o pensar, o conhecimento tornou-se defasado. O mundo está cada vez mais veloz que não conseguimos
mais para e pensar. Além das informações também terem se transformado em produto e objeto. A contemporaneidade
está calcada no:
 
“Pensamento pós-moderno seria, assim, típico das sociedades pós-industriais, baseadas nas informações […] se
caracterizada, entre outras coisas, pela sociedade do consumo e a valorização mais dos aspectos simbólicos da vida do
que da realidade. É nesse contexto, a mídia e os meios de comunicações têm importante papel” (SILVA, 2010, p. 85).
 
            Nessa sociedade cada vez mais voltada à comunicação, a uma vida cada vez mais efêmera, onde as relações
se esvaem rapidamente. É necessário abrir espaço para a linguagem. O diálogo está no cerne do pensar diferente em
sala de aula. A possibilidade de buscar o conhecimento através da conversação entre sujeitos. É isso que move esse
artigo. Os desafios que essa sociedade impõe os limites extremos, a educação e as relações sociais de um modo geral.
Esse é o foco nessas páginas que se seguem. Buscar a compreensão do ser. É de suma importância o constante
repensar da condição humana. A análise do ser e da formação de cidadãos autônomos, críticos e consciente das
contradições e diversidade do mundo. Tarefa fácil? Nem de longe. Esse artigo não terá respostas definitivas, nem é
essa sua pretensão. O que ele fará é repensar e propor um elo entre a teoria e a prática docente. Desafio em dobro,
mas são esses desafios que tangem a vida do sujeito, sem eles não há progresso.
 
3  Porque a pedagogia hermenêutica?
 
            Buscamos uma alternativa para a sala de aula, evitando repetições, ou meras exposições do professor, na qual,
o aluno é apenas um receptor de informações. Até porque isso não é mais possível. Os alunos estão muito mais
conectados, recebem constantemente uma enxurrada de informações solta e desconexas. Aí entra o professor,
aproveitar as informações soltas dos alunos e fazê-lo transformá-las em conhecimento. O discente precisa refletir sobre
essas “pontas soltas”. Isso não quer dizer que não necessita ter mais conteúdos em sala de aula, muito pelo contrário. É
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preciso que os conteúdos façam sentido para o aluno. Eles consigam relacionar o conhecimento que possuem com os
conteúdos de aula. Assim, tornando os estudantes protagonistas do seu próprio conhecimento.
                        Com isso queremos trazer de volta, ao estudo do ser enquanto ser. A visão humanista, não a pautada
exclusivamente pela razão, mas com um sentimento de pertencimento. Uma educação que resgate o autoconhecimento
do aluno. Ele precisa perceber-se como ser com anseios, direitos e deveres, um cidadão. Não um ser que absorve e
não reflete sobre si mesmo e os outros. Para tanto, o diálogo está com principal vértice de pensamento, pois é na
conversação que ocorre a troca de informação e ideias. Assim, "trata-se do diálogo essencializado pela disposição de
ouvir o outro, uma vez que somente o ouvir o outro permite a compreensão hermenêutica" (PAVIANI, 2014, p. 108). Na
conversa dentre dois sujeitos haverá, duas situações básicas na busca pelo conhecimento, são elas: compreensão e a
interpretação. "A compreensão como ato, ao mesmo tempo, afetivo e cognitivo [...] a interpretação hermenêutica põe em
círculo o sujeito e o objeto" (PAVIANI, 2014, p 109). Nesse sentido, o que pretendemos para a sala de aula é o retorno
do diálogo e principalmente a oportunidade de ouvir, pois toda a pergunta busca uma resposta e é nessa resposta que
se encontra a chave para a compreensão de mundo, para a condição de valorização da opinião alheia e a interpretação
do mundo, do outro como um sujeito que também busca a autoafirmação. Dessa forma, o sujeito se notabilizada como
cidadão da qual seu conhecimento se coloca em primeiro lugar. Para haver uma conversação será preciso que os
participantes respeitem e leve em consideração as “verdades” alheias. Ou seja, suas culturas, crenças e ideologias.
Nesse sentido, a troca de informações possibilita a quebra de paradigmas, faz com que preconceitos sejam revistos e
isso será uma porta para o reconhecimento do outro como também um cidadão. “Outro aspecto da experiência
hermenêutica consiste no reconhecimento do outro, na aceitação da diferença intransponível entre o eu e o outro"
(PAVIANI, 2014, p. 112).
            Assim sendo, temos uma situação bastante pertinente para reflexão sobre o mundo e si mesmo, "o diálogo vivo
sempre é revelador de sentidos. Professor e aluno são conduzidos por um processo de reflexão, perguntas e resposta,
de descobertas permanentes e não de transferência de um saber pronto". (PAVIANI, 2014, p. 112). Docente e discente
formularão o conhecimento a partir de suas visões de mundo. Com isso não quero dizer que o aluno terá sobreposição
sobre o professor e o verso também não tem sentido. O que queremos ressaltar aqui é a autonomia do ser de
expandir-se através do diálogo. Com isso, o raciocínio precisa ser mais rápido, mais conciso, aí e que entra o conteúdo
como preenchedor dos espaços deixados pelos pré-conceitos.
 
4  Gadamer e a pedagogia hermenêutica
 
            Na sociedade há uma descaracterização do ser e das coisas. A intolerância está por toda a parte, sejam elas:
político-ideológica, racial, gênero ou social. O diálogo e o entendimento ficaram de lado, num mundo cada vez mais
individualista e egocêntrico. Essa é uma das premissas que podem valorizar a buscar pela compreensão a partir do
diálogo, como Gadamer nos mostra:
“A conversação é um processo pelo qual se procura chegar a um acordo. Faz parte de toda verdadeira conversação o
atender realmente ao outro, deixar valer os seus pontos de vista e pôr-se em seu lugar, e talvez não no sentido de que
se queira entendê-lo como individualidade, mas sim no de que se procura entender o que diz. O que importa que se
acolha é o direito de sua opinião" (GADAMER, 1997, p. 561).
            Existe a necessidade de trabalhar os diálogos em sala de aula. Fazer os alunos interagirem entre si pode
transformar as relações sociais. Abre-se a oportunidade para um melhor entendimento. Assim, é possível ter uma forma
de evitar preconceitos e conflitos. Na base do entendimento e da compreensão dos valores do outro, "tal conversação,
como o fim de alcançar este objetivo, nos coloca no lugar do outro para compreender seu ponto de vista, também o
tradutor procura pôr-se por completo no lugar do autor" (GADAMER, 1997, p. 563). Aí identificamos uma grande
contribuição de Gadamer. A volta do diálogo não só na sala de aula, mas para a vida. No diálogo há "uma experiência
profunda do homem consigo mesmo no viger do outro" (LAGO, 2014, p. 768). Ou seja, o papel do ouvinte na
conversação também é de suma importância, é o contraponto, a reflexão, o reconhecimento do pensar do outro e
ressignificação do que lhe foi dito.
            O educar-se pela troca de ideias, pelo autoconhecimento e a perspectiva de uma nova visão de si e do outro.
Nesse sentido, o diálogo possibilita a compreensão do mundo e do ser, além do perceber o outro com qual a conversa
flui. Nesse jogo de perguntas e resposta cria-se a possibilidade da educação, “devemos ter presente que toda a
pergunta desestabiliza, pois, para corresponder à ânsia do interrogante, é necessária, a fim de compreendê-lo, que
estejamos em sintonia linguística" (LAGO, 2014, p. 772). No cerne do diálogo está a intersubjetividade que surge da
subjetividade e do seu interlocutor, educando-se por si com auxílio do outro, a relação social pauta a aprendizagem,
desmistifica preconceitos e contribui para a compreensão do mundo e o pensar do outro.
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            Na sua produção intelectual abordou sobre a educação especificamente em uma conferência, ainda sem
tradução para o português - “La educación es educarse”. Entre os assuntos pertinentes abordados, alguns são
interessantes de mencionar. Primeira questão é a percepção de que a educação não se é só exclusividade da escola,
mas sim de todas as situações e relações sociais, é um fenômeno humano. Assim sua presença está em todos os
âmbitos sociais. Ou seja, se a compreensão do mundo está presente na linguagem e o ser é linguagem parece notório
que o papel dos pais e mães é fundamental, assim Gadamer comenta sobre a estrutura familiar:
"Los misterios y las dificultades del campo de la educación se han visto e gran medida apremiados y, en útimo término,
amenazados por la revolución industrial. Esto significa que también las madres se ven obligadas, más o menos, a
ejecutar un actividad profesional. [...] Después de todo, también la figura del padre ausente, el que tan raramente al
cuidado está ahí, es una experiencia curiosa" (GADAMER, 2011, p. 93).
            Na sociedade brasileira esse é um fato de que deve ser considerado. A ausência dos pais é bem marcada. As
crianças passam a ser cuidadas por outras pessoas que são a forma de iniciação de sua aprendizagem, junto com a
capacitação da fala. Outro aspecto pautado por Gadamer e a questão da substituição da relação pais pela televisão, as
crianças ficam na frente do aparelho entretidos, isso tem consequências nefastas. Se a educação surge do sujeito por
base da linguagem, que por si da vazão a partir do diálogo ele estará naturalmente comprometido pela falta da
conversação de interação com o outro, "todo el juego de gustan y no gusta, de la simpatía y la antipatía, todo lo que
demanda la vida en su conjunto, acontece también en las aulas" (GADAMER, 2011, p. 94). Nesse sentido, a
personalidade se molda nas relações sociais em todos os âmbitos, mas tem sua maior vazão quando chega ao período
escolar onde a interação com o outro passa a pautar a formação do ser. A partir do "o diálogo entre os diferentes em
que os conceitos, o eu e o outro, aparecem como resultado desse jogo, evidenciando o humano histórico, como
temporalidade" (LAGO, 2014, p. 769).
            Diante desses argumentos, assentimos como grande valia a utilização da linguagem e do diálogo em sala de
aula. Como forma de construção e de conhecimento do mundo. A possibilidade de entendimento e autoconhecimento
dos seres humanos. Assim, “a tentativa de compreensão da linguagem é a possibilidade não só de conhecimento do
mundo, mas também de transformação da tradição e de nós mesmo” (PEREIRA, 2014, p 158). A educação começa
quando nos percebemos como cidadão. Conseguir interpretar e compreender o mundo se dará quando em forma de
linguagem houver a interação de sujeitos e o entendimento de suas condições e visões distintas.
 
4   O pensamento em sala de aula
Que mundo é desejado? Um mundo mais tolerante e receptivo? Onde impere a igualdade, liberdade e fraternidade. Sim,
estamos cientes que essas promessas são antigas, no entanto, ainda desejáveis. Então a busca da valorização do ser
humano é urgente. A utilização da linguagem como conceito usado por Gadamer nos traz boas perspectivas “o ser
humano não usa a linguagem, ele é a linguagem, é comunicação, ou autoconstrução dos envolvidos - o que significa em
última instância, o plasmar humano, o plasmar da linguagem" (LAGO, 2014, p. 771).
            Agora buscaremos uma conexão do pensamento de Gadamer com a prática docente. Aspecto crucial desse
artigo, mas, ao mesmo tempo, extremamente complexo. Em primeiro lugar, porque todo o tipo de tentativa de se pôr em
prática alguma teoria será de difícil empreitada. Nesse sentido, a realidade foge da circunstância das quais a tese foi
escrita, é outro espaço-temporal, é outro contexto, inserido com suas próprias vicissitudes. No entanto, aplicá-las é
buscar um constante pensar, adaptar uma prática docente rica de conteúdo e consciente do mundo, autônoma e
emancipadora se faz necessário. A filosofia serve para mudar e mundo e não somente explica-lo.
            Na primeira atividade partimos da premissa que o professor será o provocador, colocará perguntas para a turma.
Essa deverá ficar em círculo, pois assim todos podem se olhar e o diálogo pode fluir sem nenhuma barreira visual. As
perguntas giram em torno de uma conexão diária: O que viram na TV hoje? E No jornal? O que leram? O que ocorreu
ontem em sua rua seu bairro? As respostas virão e a interação dos alunos deve ser incentivada. Nossas perguntas,
como: por que isso acontece? Como evitar? O podemos fazer para melhorar o bairro que vivemos? Essa atividade pode
ser realizada em duplas ou trios, sentados de frente um para o outro, espalhados pela sala da aula. A partir do diálogo
entre eles, as novas perguntas que surgirem serão compartilhadas com os demais colegas. O formato inicial, de
perguntas estipuladas pelo professor, se faz necessário, muito pela superficialidade que a sociedade de consumo nos
impõe.
            Nesses casos as respostas não são o mais importante, e sim as formulações de novas perguntas que devam
surgir do diálogo. O Isso é o plasmar o mundo. Pensá-lo para que possamos nos educar e aceitar as opiniões
contrárias. Assim, moldando uma aprendizagem crítica, revendo preconceitos, percebendo e entendo o outro. Pois só
após conhecer a história do outro poderemos compreender seu modo de pensar seu jeito de agir e se postar na
sociedade. Gadamer nos traz uma contribuição muito interessante, as possibilidades do conhecimento a partir da
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conversação. É o caso de quando aprendemos uma língua estrangeira, só conseguiremos dominar línguas estrangeiras
a partir da conversação, “e este o ponto que eu tenho uma opinião firme sobre isso, a aprendizagem é a relação
demasiadamente unilateral e nenhuma compreensão mútua” (GADAMER, 2000, p 99). Ou seja, o sujeito só é ser se
tem compreensão e só adquire compreensão a partir da linguagem. Pois é no falar, no expressar, no diálogo, que nos
educamos. É na interação com o outro no encontro das subjetividades que surge a intersubjetividade, a conexão entre
duas linguagens, percepções de mundo que devem se somar.
              O docente deve sempre ater para acalmar ânimos, para provocar e intermediar informações desconectas ou
falsas. A partir de um determinado momento o professor pode intervir com o conteúdo. O interessante e que depois da
aula dialogada haja o fichamento das informações. O escrever serve como o repensar, pois se difere da linguagem, “na
perspectiva hermenêutica, o ler e o escrever, antes de serem habilidades ou competência lógica, são modos de pensar"
(PAVIANI, 2014, p. 112). Nesse sentindo, ao escrever o discente cria outra reflexão. A escrita é uma forma distinta de
expor ideias. O ato de escrever é o repensar da linguagem e articulação do conhecimento.
Em outra atividade proposta, pretende-se criar na sala de aula, um espaço diário de debate, aos moldes de programas
de debates. Pode-se se separar os alunos em grupos de quatro indivíduos. Os assuntos que seriam abordados podem
ser divididos da seguinte forma: Dois temas de interesse dos alunos; dois temas de assuntos abordados nas disciplinas
e/ou conteúdos propostos pelo professor e mais dois assuntos pesquisados no jornal pelos alunos. Disponibilizar em
cada dia um período da aula para um grupo por dia debater os assuntos. Deixá-los discutir as informações verificando
os contrapontos as opiniões controversas. Enquanto o grupo faz o debate, os demais alunos anotam as informações e
suas considerações. Após o término do “jogo” - programa de debate -, os demais alunos podem pedir a palavra para
expor seus pontos de vista e seus questionamentos. O professor deve estar atento para também instigar mais
perguntas. O objetivo dessa dinâmica é buscar a qualificação na pesquisa, a elaboração de raciocínio rápido para gerar
perguntas e respostas. Além do reconhecimento do outro e de si mesmo. Nessa atividade foge um pouco do que
Gadamer tinha em mente, pois ela e mais metódica e regulada por uma proposta do professor. Na perspectiva
hermenêutica o diálogo deve ser livre. Nessa proposta isso pode ocorrer no desenvolver e na assimilação do discente
até o ponto em que o professor não precise mais pautar a base dos assuntos.
            As possibilidades de usar o diálogo como princípio fundador da cidadania, numa perspectiva inovadora que
possa tornar os alunos mais autônomos, críticos e ciente do mundo do qual faz parte. A busca por uma pedagogia
emancipadora com base nas teorias de Gadamer se mostra de grande valia. Não se esgotando nessas duas propostas,
as ideias devem e podem brotar a partir dos conceitos de Gadamer – sujeito e diálogo, para compreender o mundo e a
si mesmo. Assim, como pensa Gadamer educar e educar-se, faz sentido e é muito possível.
5   Considerações finais      
 
            Acreditamos na pedagogia da hermenêutica de grande contribuição para a prática docente. O artigo não tem a
pretensão de dar resposta, de mostrar um caminho correto, seu intuito é buscar questões que façam repensar o ensino.
As atividades propostas não têm garantias de funcionamento, pois lecionar não é uma receita de bolo (e nem sempre os
bolos saem como as receitas). Determinadas atividades podem dar certo com uma turma, e não com outras. O
professor está sempre na eminência do fracasso, de sua aula não dar certo. Mas é nos fracassos que vem o repensar
da profissão e, é aí nesse momento que universidades e escolas públicas têm de buscar ações cada vez mais
significativas para a prática docente. O docente é forjado no dia a dia, cada escola, em cada lugar, têm suas
características suas especificidades. As adaptações se fazem necessárias. E como não pensar no diálogo como fonte
de conhecimento? Como não pensar nas relações sociais a partir da conversação em busca de uma compreensão e
interpretação do mundo, características que nos tornam humanos. Essas questões têm de estar em voga sempre. Numa
sociedade pautada pelas diferenças é preciso que aprendamos com elas a viver melhor a respeitar o outro. Só
conseguiremos fazer isso a partir da compreensão da linguagem, que por contrapartida significa o ser, compreender a si
próprio e o outro. Percebe-se uma das tantas contribuições que filósofos como Gadamer pode nos fornecer. Nesse
sentido, temos que usar todo o arcabouço teórico possível, mas não se contentar só como isso. É necessário fazer
também um diálogo com as teorias. Não haverá espaço nesse artigo, mas enquanto Gadamer se dedica ao pensar a
linguagem falada, podemos pensar na linguagem de forma mais ampla, ainda mais quando se fala em prática docente.
O estudo da semiótica, das diversas linguagens feitas pelo ser também tem grande valia. Como não levar para sala de
aula a linguagem corporal? Seja com teatro ou com a dança. Consegue-se pensar em melhor maneira de se conhecer,
de educar-se? Mas esse é assunto que requer um pensar mais analítico e aprofundado. A ideia desse artigo e pôr em
perspectiva o pensar da prática docente a partir do diálogo como responsável por uma educação que coloque o se
humano em primeiro lugar. A interpretação e compreensão do mundo acontecem quando educamo-nos e estamos
abertos a conversação. Esse texto pretende mais questionar do que dar respostas. O intuito é a fundamentação do
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pensamento de Gadamer e ela começar pelo diálogo. Então, quem fará a próxima pergunta? Nossa ideia de buscar
uma ação educativa mais rica, autônoma, emancipadora e crítica começa agora.
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