
 

Gadamer, "Retórica, hermenêutica e crítica da ideologia" 

Referência: GADAMER, Hans-Georg. Retórica, hermenêutica e crítica da ideologia – Comentários 

metacríticos a Verdade e método I (1967). In: ________. Verdade e Método II, 2ª ed. Trad. Enio Paulo 

Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 

Temas: retórica; hermenêutica; linguagem; crítica da ideologia; ciências sociais 

Problema: Qual a tarefa da retórica, das ciências sociais e da hermenêutica e como se dá a relação 

entre elas? 

Objetivos: 

(I) Explicitar a tarefa hermenêutica e o papel da linguagem nesta; 

(II) Delimitar as interseções entre a hermenêutica, a retórica e a sociologia esclarecendo a 

“legitimidade característica de cada uma dessas universalidades” (pg. 272) 

(III) Apresentar o debate entre a tradição Hermenêutica e a tradição Dialética 

Teses: 

I. Segundo Gadamer a tarefa da hermenêutica seria “abrir a dimensão hermenêutica em toda sua 

amplitude e alcance e de aplicar seu significado fundamental a todo o conjunto de nossa 

compreensão de mundo” (pg. 270). Contudo, isso não exclui o fato de que o pesquisador toma como 

ponto de partida suas experiências e estas são limitadoras. A incompreensibilidade dos textos 

demonstra que o mundo é sempre este “estranho” que “não se deixa enquadrar nas expectativas 

habituais da experiência” (pg. 276) 

II. Há algo, porém, que caracteriza toda experiência humana de mundo: a linguagem, que deveria 

mostrar em sua estrutura uma verdade “que, pelo questionamento, ultrapassa toda ciência e que 

por outro lado antecipa-a” (pg. 270). 

III. Podem ser traçados alguns paralelos entre a história da retórica e a da hermenêutica, sendo a 

primeira a arte do discurso e a segunda a arte da compreensão, “a retórica não é evidentemente 

uma mera teoria das formas de falar e dos recursos de persuasão. Ela pode, antes, progredir de uma 

capacidade natural para uma destreza prática. Sejam quais forem seus recursos e métodos, 

tampouco a arte da compreensão depende imediatamente da consciência pela qual segue suas 

regras” (pg. 272/ 273). 

IV. Embora a retórica se ocupe do discurso, que se dá em grande parte na oralidade, e a 

hermenêutica esteja voltada para interpretação daquilo que é expresso em sua maioria na escrita, 

“persuadir e evidenciar sem lançar mão da demonstração é o objetivo e o parâmetro tanto da 
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compreensão e da interpretação quanto da arte da persuasão e do discurso” (pg. 275/ 276). O 

exemplo de Gadamer demonstra como há um entrelaçamento entre as duas atividades, uma vez que 

as explicações da física não seriam compreensíveis a qualquer um que não fosse especialista se não 

contivesse algum elemento retórico que possibilitasse isso. 

V. Assim, na medida em que o homem tem experiências do mundo pela linguagem e esta se expressa 

através dos discursos, “ambas [retórica e hermenêutica] confluem num único mundo próprio e 

compartilhado, que abarca a história e a atualidade, o qual encontra sua articulação de linguagem 

nos discursos entre os seres humanos” (pg. 276). Portanto, as duas tarefas são dependentes, de 

forma que a retórica depende do entendimento que sustenta as relações humanas e a hermenêutica 

da quebra do consenso que rege os diálogos. 

VI. A hermenêutica desenvolvida em Verdade e Método I tem como ponto de partida as ciências dos 

espírito “porque convergem com experiências onde não estão em questão método e ciência, mas 

experiências que se encontram fora da ciência [...]. Em todas elas a experiência hermenêutica atua 

de modo igual, e como tal ela própria não se converte em objeto de estranhamento metodológico, 

mas precede-o na medida em que abre as perguntas à ciência, possibilitando assim o emprego de 

seus métodos” (pg. 278). Assim, a conscientização da reflexão hermenêutica por parte das ciências 

sociais poderia levar estas a uma superação da lógica positivista presente em sua metodologia, e 

esse “serviço” prestado pela hermenêutica o próprio Habermas parece aceitar. 

VII. “Convém reconhecermos na linguagem, enquanto estrutura fundamental da sociabilidade 

humana, o a priori válido para as ciências sociais, [...]. a sociedade humana vive em instituições, que 

como tais são compreendidas, transmitidas, reformadas, em suma, são determinadas pela íntima 

autocompreensão dos indivíduos que formam a sociedade. Tanto frente à teoria dos jogos de 

linguagem de Wittgenstein quanto frente à utilização da mesma por Winch em vista de um a priori 

de linguagem válido para todo enunciado das ciências sociais, Habermas reconhece o direito da 

hermenêutica pelo fato de, a partir do pensamento da história dos efeitos, essa hermenêutica 

reivindicar o acesso comunicativo ao âmbito dos objetos das ciências sociais” (pg. 279). 

VIII. O que a hermenêutica realiza é expor a relação entre a tradição viva na qual se está inserido e a 

apropriação reflexiva dela, de forma que aquele que reflete não pode destituir-se do contexto 

histórico da sua “situação hermenêutica”. Assim, não se pretende eliminar o poder das tradições, 

mas justamente explicitar como a estruturação da linguagem é capaz de sustentar uma compreensão 

que mantém a tradição viva. 

IX. Retórica, hermenêutica e sociologia se entrelaçam na medida em que as três buscam uma 

legitimação que seria possibilitada pela interpretação feita pela linguagem, uma vez que a primeira 
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“buscava o encantamento da consciencia pelo poder do discurso” (pg. 281) distinguindo a coisa em si 

do que parece verdadeiro produzido pelo discurso; a segunda “busca restaurar um entendimento 

intersubjetivo destruído, buscando recolocar um conhecimento que se alienou num falso 

objetivismo” (pg. 281); e a terceira “é movida por um interesse emancipatório buscando dissolver as 

coerções sociais externas e internas por meio da conscientização” (pg. 281). Já uma crítica da 

ideologia seria um “desmascaramento da ‘ilusão criada pela linguagem’” (pg. 281). 

X. O projeto filosófico de Gadamer pretende a validação da consciência histórica como referência 

para a interpretação do conhecimento humano. O homem está imerso na tradição e sua forma de 

estar no mundo comporta o passado. É uma condição para o desenvolver a linguagem, e que está em 

um constante movimento de reinterpretação, justamente esse processo que constituiria a realidade. 

Estamos imersos na história e não é possível nos situarmos fora dela. O que nos resta é a consciência 

do processo histórico e a interpretação do que nos condiciona como seres no mundo. 

XI. Achamos importante a leitura de Paul Ricouer , pois ele destaca três conceitos de Gadamer que 

estão interligados: tradição , preconceito e autoridade . Preconceito aqui seria a condição para a 

compreensão de algo. O conceito de autoridade está relacionado a reconhecimento e não teria uma 

relação imediata como obediência (como parece insinuar a crítica habermasiana). A autoridade é 

legitimada pela tradição e é justamente a tradição que se apresenta como o fundamento de validade 

em Gadamer. É partir desses três conceitos e desse elo integrador que é constituído o processo de 

tomada de consciência histórica. 

XII. Gadamer tentar fundamentar a hermenêutica como universal, paradigmática e com um status de 

ciência, tal ciência tem sua experiência, como já dito, fundando na historicidade. A hermenêutica 

apresentaria uma universalidade própria, operando pela contestação do distanciamento 

metodológico e a tese de que há consensos previamente fundados existentes na história. Gadamer 

sustenta que a linguagem sendo universal abarcaria inclusive a não-compreensão e que isso seria 

também um problema de entendimento interno à linguagem. Gadamer parece fazer uma crítica e 

uma contraposição ao movimento do iluminismo e à crítica das ideologias, travando um debate com 

Habermas. 

XIII. “A antítese abstrata do Iluminismo parece-me ignorar algo de verdadeiro, e isto tem 

consequências nefastas Isso talvez ocorra porque se atribui um falso poder à reflexão, ignorando por 

motivos ideológicos as verdadeiras dependências.” (pg. 284) 

XIV. “A questão a ser debatida é simplesmente se a reflexão sempre dissolve as relações substanciais 

ou se pode também assumi-las na consciência” (pg. 285) Habermas afirmaria que o maior problema 

da hermenêutica das tradições é a ontologização da própria hermenêutica. Para Habermas, a idéia 
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do consenso como algo dado na história a partir da experiência de diálogo que a humanidade possui, 

não pode servir de modelo para a ação comunicativa. 

XV. “Mas a questão continua de pé. Se quiser afirmar-se tanto frente à universalidade da retórica 

quanto frente à atualidade da crítica da ideologia, a problemática hermenêutica deve fundamenta 

sua própria universalidade, isso frente à pretensão da ciência moderna de assumir em si a reflexão 

hermenêutica e colocá-la a serviço da ciência (pela “formação metodológica da inteligência”). O que 

só será possível se ela não ficar presa à imanência inapreensivel da reflexão transcendental, mas se 

puder dizer em que essa reflexão contribui para a ciência moderna – e não só dentro dela” (pg. 288) 

A tarefa do filósofo, seria elevar a consciência histórica e trazê-la para o presente, de acordo com a 

hermenêutica. Na crítica das ideologias seria desmascarar os interesses que impedem a realização 

humana e pautar a construção da linguagem sem limite e coação. Para Habermas a crítica se coloca 

acima da hermenêutica, portanto, a reflexão estaria acima da coação. Essa capacidade de crítica, 

para Habermas, decorreria do interesse pela emancipação. 

XVI. Gadamer afirma que a Ciências Sociais também necessita de reflexão hermenêutica e crítica 

Habermas por sua analise sobre a ciência social, destacando o papel do sociólogo com seu interesse 

diferenciado dos outros técnicos, já que seu interesse seria emancipatório. Para Gadamer, Habermas 

elabora essa reflexão por meio psicanaliticos e como tal, não é possível deixar de considerar a 

hermenêutica já que essa tem central importância na psicanálise . 

XVII. Para Gadamer a pesquisa científica não ocorre dissociada dessa consciência histórica da 

humanidade. Ciência e tradição se fundem pois o conhecimento, sendo histórico, não consegue 

deixar sua condição histórica. Não há, portanto, como haver ciência livre de preconceitos. Sob esse 

aspecto, a crítica é vista como um prejuízo ao processo científico. 
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