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Resumo

O trabalho é uma reflexão sobe a possibilidade da Hermenêutica em Gadamer auxiliar na busca
da verdade contida no processo linguístico. Trata-se de uma breve análise da sua obra:
Verdade e método. O ponto de partida e a crítica ao método adotado pelas ciências modernas.
Gadamer analisa que o método racional como ferramenta apropriada, segura, eficiente e eficaz
para se chegar a uma verdade absoluta, não se sustenta, pois nega a tradição, a história e a
linguagem como interpretação e entendimento. Apoiado em Heidegger elabora a sua
hermenêutica. Para Gadamer, a hermenêutica filosófica é o processo de entendimento e que
entendimento é interpretação. Daí deduz-se que ela vai além da própria interpretação textual e
que todo este processo é construído a partir do diálogo e na fusão de horizontes que
possibilitam a construção da verdade, que não é eterna, mas dialética.

Palavras chave: Hermenêutica, linguagem, Verdade

Abstract

The work is a reflection on the possibility of Hermeneutics in Gadamer assisting in the search
for truth contained in the linguistic process. It is a brief analysis of his work: Truth and method.
From the critique of the method adopted by the modern sciences, Gadamer analyzes that
rational method as an appropriate, safe, efficient and effective tool with which an absolute truth
will be reached, does not support itself because it denies tradition, history and language as
interpretation and understanding. Based on the thought of Heidegger elaborates his
hermeneutics. For Gadamer, philosophical hermeneutics is the process of understanding and
understanding is interpretation. It follows that it goes beyond textual interpretation itself and
that this whole process is built on dialogue and on the fusion of horizons that enable the
construction of truth, which is not eternal but dialectical.

Keywords: Hermeneutics, language, Truth

Resumen

El trabajo es una reflexión sube la posibilidad de la Hermenéutica en Gadamer auxiliar en la
búsqueda de la verdad contenida en el proceso lingüístico. Se trata de un breve análisis de su
obra: Verdad y método. A partir de la crítica al método adoptado por las ciencias modernas,
Gadamer analiza que el método racional como herramienta apropiada, segura, eficiente y eficaz
con el que se llegaría a una verdad absoluta, no se sostiene, pues niega la tradición, la historia
y el lenguaje como interpretación y entendimiento. Apoyado en el pensamiento de Heidegger
elabora su hermenéutica. Para Gadamer, la hermenéutica filosófica es el proceso de
entendimiento y qué entendimiento es interpretación. De ahí se deduce que va más allá de la
propia interpretación textual y que todo este proceso se construye a partir del diálogo y la
fusión de horizontes que posibilitan la construcción de la verdad, que no es eterna, sino
dialéctica.

Palabras clave: Hermenéutica, lenguaje, Verdad

O PROBLEMA DA EXPERIÊNCIA DA VERDADE NA LINGUAGEM –ALGUMAS NOTAS DA
HERMENÛTICA DE GADAMER

A Hermenêutica filosófica
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No percurso histórico para elaboração de sua hermenêutica, Gadamer empreendeu estudos
considerando as contribuições de vários pensadores no sentido de encontrar um método capaz de
estabelecer o conhecimento verdadeiro. Sua reflexão começa analisando a questão da criação do
método cartesiano, suas condicionantes e, sobretudo a influência desse evento para o
desenvolvimento da modernidade e, consequentemente da hermenêutica. Entretanto, o método por
excelência instituído e, amplamente, adotado pelas ciências modernas, na visão de Gadamer, se
mostrou em muitos casos como um impedimento à verdade. Entretanto, nesse ponto específico, ele
argumenta e justifica o processo pelo qual se libertou desse entrave. Tomando por base o
pensamento de Heidegger, Gadamer procurou construir, em diálogo como toda a tradição precedente,
o que resultou propriamente na sua hermenêutica filosófica.

Para isso, “Gadamer, na sequência de Heidegger, orienta seu procedimento para uma questão mais
filosófica do que a interpretação em si mesma.” (PALNNER, 1969). Nesse sentido, os processos de
interpretação e compreensão não mais se baseiam numa dimensão metodológica, objetivadora da
realidade a ser compreendida, ao contrário, a hermenêutica gadameriana é uma forma de
compreender o pensamento diário e da experiência, no acontecer dessa realidade.

Segundo Gadamer (2012, p.270), “a hermenêutica filosófica, tem como tarefa abrir a dimensão
hermenêutica em toda a sua plenitude e alcance e de ampliar seu significado fundamental a todo o
conjunto de nossa compreensão de mundo”. Cremos que o termo compreensão aqui deve ser
entendido como o ponto de partida onde o autor desenvolve sua concepção acerca da dinâmica de
realização da interpretação, pois é em função deste termo (compreensão) que surge a necessidade
de se repensar a essência da linguagem e os traços peculiares de seu próprio caminho na filosofia.

Tal compreensão é significativa para Gadamer na mediada em que se serve dela como via de acesso
mais geral e abrangente, proporcionando uma porta de entrada no universo do texto. Para isso o
filósofo propõe uma análise do fenômeno da linguagem dentro do universo da compreensão, já que
tal fenômeno tem como ponto de partida a dimensão histórica, pois é esta que constitui a realidade a
ser compreendida. Desse modo, a linguagem tem uma estreita conexão com a tradição, pois com ela
se articula e dela provém. Com isso, a linguagem permeia todo o processo de compreensão, na
medida em que é meio para o compreender e ao mesmo tempo é fruto da realidade que permitiu a
compreensão. O termo compreender, para Gadamer, deriva da tradição hermenêutica. Porém, ele o
liberta da dimensão subjetivista e leva-o a um patamar verdadeiramente filosófico.

A hermenêutica filosófica procura por meio da linguagem, elemento medidor entre o passado e o
presente, isso como caminho para se chegar ao encontro da verdade na realidade vivida, em
constante diálogo com o outro, sem contanto negar que ele é portador de verdade. Pois, o método, na
acepção clássica como querem os cartesianos, na sua pretensão de um conhecimento evidente e
objetivo da verdade, na sua pretensão de infalibilidade, bloqueou e impediu a descoberta de novas
dimensões da verdade. Na tentativa de livrar a verdade desses entraves Gadamer procura na sua
obra verdade e método resgatar a experiência da verdade das “garras” e exclusivismo do método
moderno. Para realizar tal intento ele divide a referida obra em três sessões as quais expressam as
três realidades básicas da verdade, quais sejam: a arte, o entendimento histórico, e a linguagem.
Essas experiências são, a seu ver, meios pelos quais se encontra a verdade libertada do dogmatismo.
Por isso, Gadamer procura mostrar como as verdades reveladas, de todos esses modos de
entendimento, podem e dever ser recuperadas e reestabelecidas quando o entendimento mais
fundamental da verdade é hermeneuticamente exposto. Nesse contexto, Getrat (2014, p.70),afirma
que a hermenêutica filosófica é “o modo de ser, pensar e organizar o sentido, perpassando a tensão
do dito e do não dito”, a fim de se aproximar da verdade, a qual não se deixa ser descoberta, mas
experienciada. Pois, a experiência constitutiva da participação ou encontro com a verdade está na sua
irrepetibilidade. Porém, o esclarecimento concebia a experiência num sentido totalmente diferente,
pois a tinha apenas como experiência vivida, tal ideia representa a objetividade determinadora, pois
parte do princípio de que para que haja experiência é necessário que haja uma repetição da realidade
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investigada. Nesse contexto diz Gadamer (2012, p.454):“a ciência moderna não faz mais do que
continuar com seus próprios métodos, o que, de um modo ou de outro, é sempre objeto de qualquer
experiência, a experiência só é válida na medida em que se confirma; nesse sentido a sua dignidade
repousa no princípio que reza que ela pode ser reproduzida”.

Assim sendo, a experiência, a semelhança da tríade preconceito, autoridade e tradição, ficou
enredada nas teias do esclarecimento. Todavia, para Gadamer a compreensão da verdadeira
experiência se dá nas coisas mesmas de forma irrepetível.Por isso, os encontros hermenêuticos que
se realizam têm a característica de nos surpreender deixando-nos satisfeitos ou não, sempre de
maneira única e irreverente. Dessa forma, os padrões que se realizam diariamente se confrontam
com a realidade do inesperado podendo até mesmo frustrar nossas expectativas. A hermenêutica,
portanto se manifesta no “ser aí” que está lançado no mundo presente. Assim, podemos afirmar com
Lanw (2011) que a verdade é relação, aquilo que se manifesta no encontro entre o familiar e o
desconhecido.

Para Gadamer a experiência da verdade é hermenêutica na medida em ocorre numa constante
relação, na qual a parte modifica o todo e o todo modifica a parte. A experiência do todo que modifica
a parte se realiza numa constante abertura para o novo, para o inesperado que, na verdade, se dá
numa constante tensão com aquilo que já foi dito, já foi compreendido, ou seja, a verdade se dá na
relação com o que já foi experienciado. Dessa forma, existe um consenso entre aquilo que foi dito e
aquilo que é estranho, ou melhor, daquilo que é o “outro”, no intuito de construir a verdade
hermenêutica. Tomemos como exemplo o texto escrito, ele não muda, mas na medida em que ele
está em relação com as experiências que não é ele, descobrimos nele novas possibilidades. Essas
tais possibilidades revelam novas experiências de verdade. Por isso, sempre vai haver novas
possibilidades de verdade, pois, como ficou dito acima: cada experiência é única e, por conseguinte
infinita.

A experiência nos leva a perceber que, em meio a infinidade de possibilidades, deparamo-nos com as
nossas limitações e esse é ponto no qual a experiência ganha seu verdadeiro sentido, pois:

“a experiência é, portanto, experiência da finitude
humana. É experimentado, no sentido autêntico da
palavra aquele que tem consciência dessa limitação,
aquele que sabe que não é o senhor do tempo nem
do futuro. O homem experimentado conhece os
limites de toda previsão e a insegurança de todo
plano. Nele consuma-se o valor da verdadeira
experiência. Se o que caracteriza as fases do
processo da experiência é o fato de que aquele que
faz a experiência possui uma abertura para novas
experiências [...] Nela chega ao limite absoluto todo
dogmatismo humano que se deixa possuir por seus
desejos. A experiência ensina a reconhecer o que é
real”. Gadamer (2012, p.466-467).

Dessa forma, a verdadeira experiência leva o homem a tomar consciência de sua própria finitude. A
partir dessa ideia o homem toma consciência de que nada retorna, mas tem seu limite na própria
finitude, pois, do contrário, voltar a fim de encontrar uma verdade no próprio passado se mostra como
pura ilusão. Já que, quem atua na história faz constantemente a experiência de que nada retorna,
visto que a experiência é irrepetível. Assim o ser humano reconhece na sua finitude o que não é
possível graças ao seu estado, estado de um ser que está dentro da história e que faz parte dela.
Nisso se percebe que “a verdadeira experiência é assim experiência da própria historicidade.” (Ibid,
2012, p. 467).
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Assim, a hermenêutica filosófica não se apresenta como um método a ser trilhado, mas antes de tudo
ela tem a consciência que ela faz parte da história e que sua realização é fruto da experiência. Por
isso tem consciência de fazer parte de uma tradição, da qual ela mesma é tradição.

Após essas considerações, devo dizer que, pelas contingências neste ensaio tratarei apenas, ainda
que brevemente, da dimensão hermenêutica da linguagem deixando para outro momento o problema
do entendimento histórico e a questão da arte como reveladora e potencializadora da hermenêutica

A experiência da verdade na linguagem

Ao pensar o problema da linguagem no conjunto da sua hermenêutica, em especial na sua obra
Verdade e Método, Gadamer procurou superar a ideia de linguagem designativa. Tal teoria da
linguagem, que vigora desde a Antiguidade Clássica, acreditava que “as palavras são vistas como
instrumentos que o homem dispõe para anunciar o seu pensamento. A linguagem é vista em última
instância como um instrumento de subjetividade totalmente separado do ser da coisa que é pensada”
(PALNNER, 1969, p. 205), ou seja, a palavra é apenas um veículo do pensamento, o qual se usa dela
para representar com o mundo com exatidão. Dito de outra forma, a teoria designativa a linguagem é
só um aglomerado de sinais que substitui os objetos reais. Essa concepção trouxe um grande
empecilho para o alcance da verdade, pois essa ideia que acreditava numa compreensão objetiva,
apenas dogmatizou a verdadeira compreensão, acreditando que o método ( neste caso o método
cartesiano )faria essa relação do pensamento com a coisa. Porém, longe de se chegar a uma
verdade, o pensamento ofuscou a linguagem.

Procurando superar tais ideias, Gadamer acredita que, para se chegar à verdade o caminho é o da
conversação e se dá quando estamos num diálogo de forma autêntica, quando não se está sobre a
direção de um ou de outro.

Para Gadamer, a conversação nos toma e nos tira do chão da nossa segurança subjetiva. Dessa
forma não são os interlocutores que dirigem a discussão, mas, antes, são os interlocutores que por
ela são dirigidos. Assim, Gadamer adota esse percurso dialógico para se chegar à verdade. ,Nesse
sentido ele afirma que: “[...] a conversação tem seu próprio espírito e que a linguagem que
empregamos ali carrega em si sua própria verdade, ou seja, ‘desvela’ e deixa surgir algo que é a partir
de então” (GADAMER, 2012, p. 497).

Esse desvelamento da verdade na conversação é possível porque nesse processo acontece a fusão
dos horizontes que, por sua vez, procura chegar numa linguagem comum. Nesse processo, a
linguagem funciona como medium universal em que se realiza a própria compreensão, e na qual
acontece todo o processo de fusão.

Importa considerar que o ser humano se encontra dento de uma cultura, de uma história, de uma
cidade, de uma sociedade na qual vive, ou seja, toda a sua existência com tudo que abrange está
inserida e representada na e pela linguagem. Sendo assim, a linguagem não apenas designa as
coisas, mas na medida em que ela está na tradição é que esta e conhecida por ela. Essa é a base
sobre a qual se assenta a tese mais emblemática de Gadamer, isto é: o ser que pode ser
compreendido ele também é linguagem.

Nesse contexto podemos assegurar que a linguagem é um processo de vital, e a partir dela uma
comunidade de vida é representada. Dessa forma, a linguagem revela o nosso mundo, entendido
como mundo da vida. Pois, ela “não é somente um dentre muitos dotes atribuídos ao homem que está
no mundo, mas serve de base absoluta para que os homens tenham um mundo, nela se representa o
mundo (GADAMER, 2012, p. 571).Como estamos argumentando infere-se que para o homem, o
mundo está aí como mundo numa forma como não está para qualquer outro ser vivo que esteja no
mundo.
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A modernidade errou quando achou que o mundo não é essencialmente posse da subjetividade, e
que o conhecimento poderia ser alcançado sem interferências externas. Porém, o mundo, segundo
Palnner(1969, p. 208),

não é impessoal nem falando em
termos figurado, circula como um
indivíduo isolado, como um balão
gigante projetado pela mente e pelas
percepções. É mais adequado encarar
o mundo como um estar entre as
pessoas. É a compreensão partilhada
pelas pessoas, e é o meio desta
compreensão; é a linguagem que
possibilita esse fato.

Dessa forma, a compreensão se dá no momento em que o homem abandona o isolamento projetado
pela modernidade e se reconhece membro de uma comunidade linguística, na qual está contido tudo
que é possível ser compreendido. Pois todo e qualquer homem existe na linguagem e, sendo assim,
ela transcende todo a qualquer desejo de objetificação, ultrapassa até mesmo o tempo e o espaço.
Assim a linguagem, como mundo, está no homem na sua visão, que é um mundo e está para além da
história e da tradição, pois estas só podem ser concebidas mediante aquela.

O poder de “dizer” da linguagem que o indivíduo cria um mundo no interior do qual tudo pode ser
revelado; seu alcance e tão grande que nos permite o encontro com outros mundos diferente dos
nossos. Assim, a experiência do contato com um texto, por menor que seja, pode nos revelar um
mundo muito mais amplo que o nosso. Isso é possível porque, ao fazer uma experiência como outro
mundo ele direciona a nossa linguagem, uma nova base de preconceito a partir do qual influencia,
mesmo sem o nosso consentimento, uma nova leitura de mundo.

Portanto, para Gadamer, o “mundo em si” não pode ser o padrão para uma compreensão mais
ampliada do mundo, pois o “mudo em si” não é capaz de abarcar de superar-se a si mesmo enquanto
“ser aí”. Mas antes é, segundo Gadamer (2012, p. 577), “a perfectibilidade da experiência humana
que o mundo significa que, em qualquer linguagem que nos movamos, jamais alcançaremos outra
coisa além de um espaço cada vez mais amplo, uma ‘visão’ (ansicht) do mundo.” Daí poder perceber
que a verdade se desenvolve de modo permanente e ilimitado, isto é, a verdade não pode ser contida
de forma plena e muito menos enquadrada dentro da subjetividade humana, como reivindicava as
ciências modernas.

Dessa forma, podemos perceber que a linguagem é a responsável pela estrutura da experiência de
mundo, pois abarca tudo que envolve a compreensão e a verdade que daí resulta. E isso ocorre
porque “no universo da compreensão, é possível a sustentação de certos pontos de vista baseado em
experiências, linguagem, portanto atua nas relações de vida acomodadas em diferentes níveis de
experiência de mundo.

Nesse contexto Gadamer exemplifica afirmando que:

Nossa maneira de falar do pôr do
sol certamente não é arbitrária,
mas expressa uma aparência
real. É a aparência que se
oferece àquele que não se move.
É o sol que nos alcança e nos
abandona com seus raios. Nesse
sentido o pôr do sol é para a

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_problema_da_experiencia_da_verdade_na_linguagem_algumas_notas_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



nossa contemplação, uma
realidade (é “relativo ao nosso
estar-aí”). Pelo pensamento
podemos nos libertar dessa
evidência intuitiva, construindo
outro modelo, e porque podemos
fazer isso também estamos em
condições de expressar a
concepção racional da teoria
copernicana. Mas com os ‘olhos’
dessa razão científica não
podemos nem cancelar nem
refutar a aparência natural. Isso
não é absurdo somente pelo fato
de essa aparência ser para nós
uma realidade verdadeira, mas
também porque a verdade que a
ciência nos apresenta é, ela
mesma, relativa a um
determinado comportamento
frente ao mundo, e não pode
pretender ser o todo.
(GADAMER, 2012, p. 579-580)

Aqui Gadamer procura libertar a linguagem das ideias relativistas que foram impostas a ela, ele refuta
dizendo que as ciências modernas não conseguem representar o mundo como um todo, mas na
medida em que submete tudo ao método, no caso o método cartesiano que procura verdades
objetivas, não vê senão a parte permitida por este. E, dessa forma, as verdades nas ciências se
tornam relativas ao método. Assim o tudo que pode ser mensurado torna-se o lugar da verdade que
pretende a posse absoluta desta.

Sendo assim, convém tratarmos da ideia de teoria, comecemos pela concepção assumida pelas
ciências modernas que, de certa forma já foi dita nas entrelinhas, mas vejamos o que Gedrat(2018, p.
75) a esse respeito: “a teoria, aí, é considerada um instrumento construtivo em que as experiências,
centradas e focadas em um ponto específico, são possibilitadoras de seus domínios.” Destarte,
pretendeu dominar o objeto tirando dele toda objetividade que lhe é própria.

Por isso Gadamer (2012, p. 588) forja uma ideia e sua teoria se distancia completamente dessa ideia
moderna, ele afirma que, na verdade, “theoriaI abarca não tanto o simplesmente dado, mas também a
própria coisa em questão (sache) que ainda tem a dignidade da ‘coisa’ (‘ding’).”

Dessa forma, Gadamer acredita que não se deve parar no dado, como pretendia o empirismo. Para
superar isso o filósofo acredita que “precisamos manter tanto a dignidade da coisa (ding) quanto a
objetividade (Sachiichkeit) livre de preconceitos contra a ontologia do simplesmente dado e portando
do conceito de objetividade (obgetivitat).”(idem. p. 588). Desta feita, emerge daí a verdade mediante a
linguagem, pois quem tem o mundo e se abre para a experiência da verdade vai além da visão
subjetivista, já que não se permite a uma visão predeterminada, mas se lança no mundo da
compreensão que se dá sem o nosso domínio.

Todo esse processo é possível por que a linguagem possui um caráter especulativo, pois no
movimento da compreensão ela representa a única possibilidade, numa relação interpretativa, de se
chegar à verdade. É nesse contexto que se pode afirmar que a hermenêutica especulativa está atenta
para o significado desta negatividade, como se fosse a fonte de toda nova revelação do ser e como se
fosse um antídoto constante relativamente ao dogmatismo deixa a verdade livre para que seja
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possível o encontro com ela. Por fim, dirá Gadamer (2012), que o fenômeno da linguagem e da sua
compreensão se manifesta como um modelo universal do ser e do conhecimento, e que, tudo isso
permite determinar de uma maneira mais aproximada o sentido da verdade que está em jogo na
compreensão. E, nesse sentido, importa considerar que as palavras mesmas pelas quais uma coisa
chega à linguagem são, inegavelmente, um acontecer especulativo e o que nelas se diz é aquilo em
que consiste a sua verdade.
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