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Problema: Habermas está certo ao afirmar que a hermenêutica filosófica inviabiliza uma reflexão 

crítica? 

Objetivos: 

I – Distinguir hermenêutica de hermenêutica filosófica; 

II – Defender a universalidade da experiência hermenêutica filosófica; 

III – Evidenciar a impossibilidade da transparência idealista; 

IV – Estabelecer um sentido superior “inesgotável” daquilo que é entendível. 

Teses: 

I – FILOSOFIA PRÁTICA E A PRÁXIS DA VIDA HUMANA 

“Seja que tomemos como objeto do pensamento a “perda da razão”, o crescente “esquecimento do 

ser” ou a tensão de “verdade e método”, é só uma consciência científica exacerbada até a cegueira 

que poderá desconhecer que o debate em torno dos verdadeiros fins da sociedade humana, a 

questão pelo ser dentro do predomínio do fazer, ou ainda o dar-se conta de nossa origem histórica e 

de nosso futuro, dependem de um saber que não é a ciência, mas que está encarregado da direção 

de toda práxis da vida humana, e isso, mesmo onde essa práxis da vida deixa-se aplicar ex professo 

para a promoção e aplicação da ciência”. [p. 292-293] 

“[...] na tradição da história ocidental da ciência, como uma forma própria de ciência, persiste a 

scientia practica, a filosofia prática, que não é ciência teórica nem é caracterizada suficientemente 

por sua “referência com a práxis”. Enquanto teoria, não é um saber sobre a ação... A ciência prática 

é, portanto, um saber “geral”, mas certamente um saber que se pode chamar menos de saber 

produtivo que de crítica” [p. 294-295]. “Exatamente essa parece ser a situação da hermenêutica 

filosófica.” [p. 295] 

II – HERMENÊUTICA 
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“Enquanto se definir a hermenêutica como arte da compreensão e se compreender o exercício dessa 

arte como um comportamento competente, do mesmo modo que a arte de discursar e de escrever, 

esse saber disciplinar pode fazer uso consciente das regras e pode ser chamado de teoria da arte. 

Assim Schleirmacher e seus seguidores concebiam a hermenêutica e seus seguidores concebiam a 

hermenêutica como “teoria da arte”. Mas a hermenêutica “filosófica” não é isso. Ela não está à 

procura de elevar uma competência à consciência de regras. Essa “elevação” continua sendo um 

processo peculiarmente ambivalente, uma vez que por outro lado a consciência das regras “eleva-se” 

sempre de novo a uma competência “automática”.” [p. 295] 

III – HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

Há uma distinção entre hermenêutica e hermenêutica filosófica. Enquanto a primeira é a “arte do 

entendimento”, “arte da compreensão”, a segunda é algo mais do que isso, pois ela busca um “saber 

reflexivo crítico”. Dessa maneira, algumas das críticas dirigidas à hermenêutica não se aplicam à 

hermenêutica filosófica. 

[continuação direta da citação anterior] “A hermenêutica filosófica, ao contrário, reflete sobre essa 

competência e sobre o saber onde essa repousa. Não se presta mais, portanto, à superação de 

determinadas dificuldades de compreensão como ocorre frente a textos ou no diálogo com outras 

pessoas, mas o que busca é, como diz Habermas, um “saber reflexivo crítico”.” [p. 295-296] 

IV – A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA COMO SABER REFLEXIVO CRÍTICO 

“A reflexão efetuada pela hermenêutica filosófica seria crítica no sentido de que descobriria o 

objetivismo ingênuo onde se encontra enredada a autocompreensão das ciências históricas, 

orientada nas ciências da natureza. Aqui a crítica da ideologia lança mão da reflexão hermenêutica 

como uma crítica da sociedade”. [p. 296] 

“[...] a crítica reflexiva reporta-se a uma instância representada pela experiência hermenêutica e sua 

realização na linguagem. Eleva à consciência crítica o scorpus dos enunciados presentes e qual o 

esforço hermenêutico exigido para sua pretensão da 

verdade”. [p. 297] 

V – A UNIVERSALIDADE DA EXPERIÊNCIA HERMENÊUTICA 

A reflexão hermenêutica é filosófica por contestar uma pretensão filosófica e ter uma pretensão à 

verdade. Dessa maneira, tornando-se filosófica, ela reivindica universalidade. “Fundamenta-a 

dizendo que a compreensão e o entendimento não significam primária e originalmente um 

procedimento ensinado metodologicamente, mas uma forma de realização da vida social humana, 

que em última formalização representa uma comunidade de diálogo” [p.297]. 
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Se a hermenêutica é compreensão e entendimento, e isso é uma forma de realização da vida social 

humana, que é dita, por Gadamer, dialética, temos que a hermenêutica é dialética. Nesse sentido, 

começa-se a formular a idéia da hermenêutica como uma reflexão crítica. 

VI – OBJEÇÃO DE HABERMAS 

“Ora, o que está em discussão, na verdade, é exatamente a universalidade da experiência 

hermenêutica. Através de seu modo de realização no âmbito da linguagem, ela não se vê restrita a 

um círculo de entendimento comunicativo que em muitos sentidos parece poder ser trapaceado? 

Esse é o factum das próprias ciências e sua formação teórica. Habermas chega a ver aqui uma 

objeção: “evidentemente que a ciência moderna pode legitimamente pretender alcançar enunciados 

verídicos sobre “as coisas” pelo fato de proceder em maneira de monólogo, em vez de atender ao 

espelho dos discursos humanos”. Compreende por exemplo que essas teorias da ciência construídas 

“monologicamente” devem se fazer compreender no diálogo da linguagem cotidiana. Vê, no 

entanto, surgir um novo problema para a hermenêutica, criado por essas linguagens teóricas. A 

partir de si, a hermenêutica só tem a ver mesmo com a cultura constituída e transmitida pela 

linguagem corriqueira, e se impõe a nova tarefa de esclarecer como a linguagem poderia evadir-se da 

estrutura do diálogo e possibilitar a formação de uma teoria rigorosa”. [p.297-298] 

VI – RÉPLICA DE GADAMER A HABERMAS 

“Não compreendo essas considerações. A diferença entre linguagem dos especialistas e a linguagem 

corrente existe desde séculos... O que podemos ver como um problema moderno extremado é que o 

especialista já não considera ser tarefa sua traduzir seu saber para a linguagem comum corrente, de 

modo que essa tarefa de integração hermenêutica seria uma tarefa particular. Mas com isso a tarefa 

hermenêutica como tal não se modifica em nada. Ou será que com isso Habermas quer dizer apenas 

que poderíamos “compreender” construções teóricas, como por exemplo no campo da matemática e 

da ciência natural matemática atual, sem os recursos da linguagem corrente? Isso é indiscutível. Seria 

absurdo afirmar que toda nossa experiência de mundo não seria nada mais que um processo de 

linguagem, e que, por exemplo, o desenvolvimento de nosso senso para as cores consistiria apenas 

na diferenciação no uso das palavras referidas à cor.” [p.299] 

VII – UMA CIÊNCIA REFLEXIVA CRÍTICA UTILIZADA POR GADAMER E HABERMAS: A PSICANÁLISE 

“Habermas sabe muito bem que para justificar a reflexão ele mesmo apóia-se grandemente no 

exemplo de uma ciência reflexiva crítica, que deveria servir de paradigma para a reflexão social: a 

psicanálise. Essa ciência utiliza uma reflexão crítica emancipatória que libera de seus bloqueios a 

comunicação distorcida e busca restabelecer a comunicação. Essa reflexão emancipatória é 

necessária também no âmbito social.” [p.299-300] 
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“Habermas afirma que assim como o psicanalista impõe aos pacientes, que o procuram impelidos 

pelo desejo de curar-se, um trabalho de reflexão que os responsabiliza ao máximo, também no 

âmbito social deve-se tomar consciência e dissolver toda e qualquer forma de coerção dominadora”. 

[p.300] 

Segundo Habermas, a hermenêutica filosófica não pode fornecer o que a psicanálise oferece: uma 

reflexão crítica. O problema estaria na tradição e no preconceito. 

“Mas no que lhe interessa, ele acrescenta: Assim como o paciente aprende a superar as coerções 

ocultas, a dissolver as repressões, tomando consciência delas, também no âmbito social há que se 

descobrir e dissolver as coerções ocultas das relações sociais de dominação pela crítica da ideologia. 

Segundo Habermas, o otimismo confiado do diálogo da hermenêutica filosófica não pode oferecer 

isso, uma vez que perpetua apenas um pseudoacordo sobre a base de preconceitos sociais vigentes. 

Faltar-lhe-ia a reflexão crítica.” [p.300-301] 

VIII – A HERMENÊUTICA COMO FUNDAMENTO PARA A PSICANÁLISE 

Enquanto Habermas coloca a tradição e o preconceito como barreiras a uma função reflexiva crítica 

da hermenêutica filosófica, Gadamer coloca nestas a força da hermenêutica. Além disso, fica 

evidente que a própria psicanálise depende da hermenêutica. Isso porque a psicanálise é 

interpretação [significação e re-significação] e o que interpretamos depende da pergunta que 

fazemos. Essa, por sua vez, só é possível devido a um conceito prévio que nos permite elaborar a 

pergunta e nos direcionarmos a um objeto. Desse ponto de vista, o preconceito, por permitir o ato 

interrogativo, permite a compreensão do sujeito e do mundo, sendo, portanto, um fator positivo. 

Além disso, a interpretação só seria possível dentro de uma tradição, já que é dela que provém o 

preconceito e é impossível uma interpretação fora dela: o sujeito é todo situação. 

IX – A HERMENÊUTICA SUBSTITUINDO UMA MÁ FILOSOFIA POR UMA FILOSOFIA MELHOR 

“Assim, uma hermenêutica filosófica, no estilo que procurei desenvolver aqui, torna-se “normativa”, 

no sentido de que busca substituir uma má filosofia por outra melhor. Mas não propaga uma nova 

práxis e não há indícios que afirmem que a práxis hermenêutica se guie concretamente por uma 

consciência e tendência de aplicação, e isso inclusive no sentido de uma legitimação consciente de 

uma tradição vigente”. [p. 303-304] 

“Mas na medida em que essa hermenêutica, a partir da teoria, destrói essas deformações práticas 

precedentes da teoria, ocorre sem dúvida um efeito retroativo de uma falsa autocompreensão sobre 

o procedimento prático e também o efeito retroativo inverso de uma autocompreensão adequada. 

Mas a tarefa da reflexão da história dos efeitos não é buscar atualização e “aplicação”, mas antes 

descobrir e impedir todas as ingerências atualizantes na compreensão da tradição, não apenas pela 
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disciplina formal da metodologia científica, mas pela reflexão concreta sobre o conteúdo [...]. Ela (a 

hermenêutica) torna suspeita toda a ideologia, à medida que evidencia seus preconceitos”. [p.304] 

X – REFLEXÃO HERMENÊUTICA ABRINDO POSSIBILIDADES DE CONHECIMENTO: 

“A reflexão hermenêutica limita-se a abrir possibilidades de conhecimento que sem ela não seriam 

percebidas. Ela não oferece um critério e verdade. 

[...] o intérprete não pode traduzir, mas deve representar a parte que ele compreendeu diante da 

outra parte, em seu idioma (dela). Nesse caso, parece-me ser decisivo um conceito objetivista e 

sentido e de transparência de sentido que não corresponde à coisa em questão.” [p. 307] 

XI – SENTIDO SUPERIOR, SUPERIORIDADE DAQUILO QUE DEVE SER COMPREENDIDO - DESCARTE DA 

TRANSCENDÊNCIA IDEALISTA: 

“... ela (hermenêutica) não se deixa enquadrar sob o esquema de um autoconhecimento na 

alteridade, no qual o sentido seria sempre apreendido e transmitido plenamente. 

...o pressuposto fundamental para se estabelecerem as tarefas da hermenêutica (...) foi desde 

sempre a apropriação de um sentido superior. (...) Ela encontra sua real legitimação na experiência 

da história. (...) Ela precisa decifrar sempre de novo os fragmentos de sentido da história, que se 

limitam e se quebram na escura contingência dos fatos e sobretudo no crepúsculo onde se encontra 

mergulhado o futuro para toda consciência presente.” [p. 308] 

XII – TRANSPOSIÇÃO DA REFLEXÃO DA PSICANÁLISE AO ÂMBITO SOCIAL (CRÍTICA À HABERMAS): 

Segundo Gadamer, Habermas desenvolve sua tese sobre a competência argumentativa 

relacionando-a ao “domínio inquestionável dos desempenhos da compreensão e do 

entendimento”... [p. 309]. Tal ideal de entendimento gestaria um consenso, sendo entendido como 

um critério racional de verdade. A não adoção desse procedimento implicaria um “acordo básico de 

um consenso coercitivo” [p. 309]. 

“A teoria da competência comunicativa serve em ultima instância para a legitimação da pretensão de 

colocar a descoberto a comunicação social deformada e nesse sentido corresponde ao desempenho 

da psicanálise no diálogo terapêutico. (...) Habermas diz também: um diálogo racional livre de 

coações, que poderia livrar dessas deformações (rompimento do acordo), pressuporia sempre uma 

certa antecipação da vida justa.” [p. 310]. – Gadamer confere à Habermas uma “autocompreensão 

ontológica falsa”. 

A competência comunicativa parece não “derrubar barreiras que há entre os grupos, que numa 

crítica mútua acusam o caráter coercitivo do acordo existente no outro. Nesse caso, parece ser 

indispensável ‘a violência suave da iniciativa’ (Giegel, 249) e com ela o postulado de uma 
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competência totalmente diferente, ou seja, a da ação política, com o objetivo de possibilitar a 

comunicação onde ela não existe.” [p. 311]. 

XIII – IMPOSSIBILIDADE DO DIÁLOGO POSSUI BASE DISTINTA DA NEUROSE: 

Para Gadamer, a impossibilidade do diálogo entre grupos não ocorre semelhantemente à ocorrência 

da neurose, mas sim em virtude dos diferentes interesses e experiências. Ela não se apresenta 

previamente, mas através de uma “tentativa de entendimento... e como tais jamais são definitivas. 

(...) Falar de cegueira pressuporia a posse exclusiva da convicção correta da verdade.” [p. 312]. 

XIV – ADESÃO À TRADIÇÃO: 

“A expressão ‘adesão à tradição’ significa, antes, que a tradição não se esgota no que sabemos de 

nossa própria tradição e da qual temos consciência... A tradição se dá propriamente numa constante 

mudança. A ‘adesão’ a ela impõe-se como formulação de uma experiência, em virtude da qual 

nossos planos e desejos sempre se adiantam à realidade, como se não tivessem ligação com essa. O 

que importa então, é... conformar as antecipações no material da realidade ” [p. 312]. 

XV – PRÁXIS HERMENÊUTICA: 

“Creio que, assim como a crítica da ideologia passa da ‘teoria da arte’ compreensiva para a auto-

reflexão, também, a reflexão hermenêutica representa um momento integral da própria 

compreensão. A ponto de a separação entre reflexão e práxis incluir um erro dogmático que atinge 

também o conceito da ‘reflexão emancipatória’” [p. 314]. 

[p. 315] – fenomenologia de Hegel 

“Com o discurso sobre a emancipação, a coisa não é diferente. O conceito de reflexão usado nesse 

contexto não me parece livre de dogmatismos. Não expressa a conscientização própria da práxis, 

mas repousa... num ‘consenso contrafáctico’. Isso implica a pretensão de saber antecipadamente – 

antes da confrontação prática – com o que não se está de acordo. Mas o sentido da práxis 

hermenêutica não consiste em partir desse consenso contrafáctico, mas de possibilitá-lo e realizá-lo, 

o que significa convencer por meio de uma crítica concreta.” [p. 316]. 

XV – ARGUMENTOS PERSUASIVOS – PONTO COMUM ENTRE A HERMENEUTICA E A RETÓRICA. 

Contrapondo uma técnica em formar opinião, Gadamer afirma que “Uma teoria da hermenêutica 

profunda... deve justificar uma reflexão emancipatória baseada na crítica social. 

(...) tanto a retórica quanto a hermenêutica... não estão livres... da antecipação da vida justa. Essa 

antecipação subjaz a toda parceria social e seus esforços de entendimento. Mas também proíbe que 

alguém reivindique para si o conhecimento correto da cegueira do outro. Por isso, o ideal de 
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convivência pautada numa comunicação livre de coerções é tanto vinculante quanto 

indeterminado.” [p. 319]. 

A idéia de “vida justa” concerne à práxis. Deste modo, “o saber da razão prática não é um saber que 

tenha consciência de sua superioridade frente ao ignorante. Ao contrário, dá-se aqui em todos e em 

cada um a pretensão de saber o que é justo para o todo. Mas para a convivência social das pessoas 

isso significa que precisamos convencer os outros.” [p. 320]. – Possibilidade de o outro estar certo. 

 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
7 


