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Problema: Até que ponto os preconceitos e a autoridade da tradição são condições para a 

compreensão? 

Objetivos: 

I. Reabilitar os conceitos de preconceito e autoridade desmerecidos pelo Aufklärung; 

II. Mostrar como somente uma hermenêutica interpelada pela tradição faz jus ao ser finito e 

histórico do homem; 

III. Demostrar que se trata de uma consciência histórica abstrata as investigações das ciências do 

espírito que objetivam seu “objeto” por um distanciamente metodológico. 

Recorte do objeto: Uma contraposição entre razão e autoridade é uma abstração disseminada pelo 

Aufklärung. Na verdade, reconhecer a autoridade é um ato racional e livre, tal qual aquele 

reconhecimento pelo qual optamos transmitir e preservar os conteúdos da tradição. Desse modo, a 

nossa compreensão se mostra finita e histórica, pois ela mesma se constitui de preconceitos através 

dos quais há uma doação de sentido. As ciências do espírito, sendo aquelas a investigarem aquilo 

que é histórico, devem antes de se afastarem da historicidade própria do homem por uma 

consciência metodológica, investigarem a produtividade hermenêutica de sua atualidade histórica 

animada pelas questões postas pela tradição. 

Teses: 

1. Levar a séria o ser finito e histórico do homem é reconhecer que não há uma razão absoluta onde 

não opere uma série de preconceitos que impedem que a razão se autoconstrua sem sofrer uma 

determinação prévia. Assim, o problema hermenêutico fundamental é “em que pode basear-se a 

legitimidade de preconceitos? Em que se diferenciam os preconceitos legítimos de todos os 

inumeráveis preconceitos cuja superação representa a inquestionável tarefa de toda razão crítica” 

(p.416) 

2. O Aufklärung (ilustração ou iluminismo) tem o propósito crítico de que através da razão se pode 

prevenir contra qualquer erro. O ideal metódico do Aufklärung é superar pela razão os preconceitos 

de autoridade e precipitação. 
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2.1.Preconceito por precipitação “é a verdadeira fonte de equívocos que induz ao erro no uso da 

própria razão” (p.416) 

2.2.Preconceito por autoridade é “culpada de que nós não façamos uso da própria razão” (p.416) 

2.3.A consequência hermenêutica a ser retirada é que autoridade e razão mostram-se opostas. A 

hermenêutica, assim, ganha a tarefa de defender o sentido razoável do texto diante de toda a 

arbitrariedade de sentido imposto a ele, por exemplo a autoridade papal a impor o sentido do 

texto bíblico, o que motivou a reforma protestante de Lutero. 

3. “Na verdade, no conceito da sujeição oculta-se a questão essencial. A idéia de que os preconceitos 

que me determinam surgem da minha sujeição está formulada, na verdade, já a partir do ponto de 

vista de sua resolução e esclarecimento e só vale para os preconceitos não justificados” (p.417) 

3.1.Encontra-se aqui o primeiro ponto da onde se derivará a noção da historicidade da própria 

compreensão, isto é, que até mesmo aquilo pelo qual podemos entender as coisas é sujeito à 

determinação histórica. 

4. Reconhecendo o ponto anterior pode-se buscar preconceitos produtivos, exatamente aqueles que 

determinam a própria compreensão. Coloca-se então a questão da autoridade que o Aufklärung 

opôs ao uso da própria razão e à liberdade - sendo que isto mesmo se tornou um preconceito não-

legítimo oriunda do próprio Aufklärung. A autoridade se converte somente na obediência cega. 

4.1.A essência da autoridade se mostra como: “um atributo de pessoas. Mas a autoridade das 

pessoas não tem seu fundamento último num ato de submissão e de abdicação da razão, mas 

num ato de reconhecimento e de conhecimento: reconhece-se que o outro está acima de nós em 

juízo e perspectiva e que, por consequência, seu juízo precede, ou seja, tem primazia em relação 

ao nosso próprio. Junto a isso dá-se que a autoridade não se outorga, adquire-se, e tem de ser 

adquirida se a ela se quer apelar” (p.419). 

4.1.1. “Repousa sobre o reconhecimento e, portanto, sobre uma ação da própria razão que, 

tornando-se consciente de seus próprios limites, atribui a outro uma perspectiva mais acertada” 

(p.419-420) 

4.1.1.1. O uso do termo reconhecimento (Wiedererkennung) mostra não só não haver 

contradição entre razão e autoridade, mas também que autoridade se liga diretamente ao 

conhecimento. “A alegria do reconhecimento reside, antes, no fato de identificarmos mais do 

que somente o que é conhecido. No reconhecimento, o que conhecemos desvincula-se de toda 

casualidade e variabilidade das circunstâncias que o condicionam, surgindo de imediato como 
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que através de uma iluminação, e é apreendido na sua essência. É identificado como algo” 

(p.192). 

5. A tradição surge como este tipo de autoridade, uma vez que mesmo não tendo fundamentos 

evidentes, ela determina nossa ação. Assim, a tradição não se impõe, já que adotamos livremente os 

costumes, por exemplo, e nem podemos criá-la livre e arbitrariamente por mera vontade, o que 

contitui um segundo ponto contra a crítica iluminista à tradição que a considerava arbitrária. Sem 

critérios evidentes da razão e sem obediência cega, a tradição se funda. “É isso, precisamente, que 

denominamos tradição: o fundamento de sua validez” (p.421) 

6. Seja na crítica à tradição do Aufklärung ou na sua reabilitação pelo romantismo, ainda se encontra 

aquém a realidade histórica da tradição. Pois ambas são preconceituosas na relação tradição-razão 

ao opô-las. Tal oposição é negada por Gadamer, uma vez que a conservação da tradição não é 

somente um ato de liberdade, mas também um ato racional. “Na realidade, a tradição sempre é um 

momento da liberdade e da própria história. Também a tradição mais autêntica e venerável não se 

realiza naturalmente, em virtude da capacidade de permanência daquilo que, singularmente está aí, 

mas necessita ser afirmada, assumida e cultivada. A tradição é essencialmente conservação e como 

tal sempre está ausente nas mudanças históricas. No entanto, a conservação é um ato da razão, 

ainda que caracterizado pelo fato de não atrair atenção sobre si” (p.422-423). 

7. O modo como as ciências do espíritos realizam suas investigações é afetado pela realidade 

histórica da tradição. Isso ocorre no comportamento que elas adquirem em relação ao passado. Pois 

já nos encontramos inseridos em tradições e sendo afetados por aquilo que elas nos transmitem, 

impedindo, assim, qualquer comportamento objetificador e distanciado que já não seja, ele mesmo, 

um efeito da tradição. Nisso se caracteriza nosso comportamento natural com o passado que a 

consciência histórica tenta superar pelo metodologismo epistemológico. 

7.1.Sobre o conceito de consciência histórica, Gadamer escreve: “E assim teremos de nos indagar 

se não haverá também para Dilthey uma forma do espírito que seja verdadeiro ‘espírito absoluto’, 

isto é, plena autotransparência, total extensão de toda estranheza e de todo ser diverso. Para 

Dilthey, não há dúvida de que isso existe e que é a consciência histórica que corresponde a esse 

ideal, e não a filosofia especulativa. Essa consciência vê todos os fenômenos do mundo humano-

histórico tão-somente como objetos, nos quais o espírito se conhece mais profundamente a si 

mesmo... Nessa medida, toda a tradição se converte, para a consciência histórica, num auto-

encontro do espírito humano.” (p.351) 

8. O sentir-se interpelada pela tradição é uma premissa das investigações das ciências do espírito, 

pois não somente é a tradição a dar significado ao objeto de pesquisa dessas ciências como também 
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é a tradição a despertar o interesse para a pesquisa. A tradição como o passado que se atualiza 

nunca é algo passado do qual as ciências do espírito se encontram afastadas, mas é aquilo a colocar a 

questão que as ciências do espírito pretendem responder. “No começo de toda hermenêutica 

histórica deve encontrar-se, portanto, a resolução da oposição abstrata entre tradição e investigação 

histórica, entre história e conhecimento dela mesma” (p.424). Por isso, a investigação hermenêutica 

se baseia no reconhecimento da produtividade hermenêutica do momento histórico da tradição, isto 

é, aquilo que em nosso presente foi atualizado da tradição e sua capacidade de criar sentido. 

9. A analogia entre ciências naturais e ciências do espírito cessa ao compararmos o efeito causado 

pela tradição na determinação da “coisa” que se torna o objeto da investigação científica. As ciências 

naturais descrevem suas investigações do estado atual de desenvolvimento de suas pesquisas se 

baseando no fato de a elas somente interessar “a lei da coisa que se abre aos seus esforços 

metódicos” (p.425). Desse modo, é um interesse secundária às ciências naturais a história do 

progresso das suas investigações, o que não significa que a tradição não opere diretamente aí, por 

exemplo na escolha de uma certa orientação em detrimento de outra. [Thomas Kuhn teria 

identificado isso corretamente]. 

10. No que diz respeito às ciências do espírito, a aplicação do padrão da coisa, que é assegurado pelo 

método nas ciências naturais, não se vincula para determinar o valor e profundidade da investigação. 

Pois a coisa só interessa nas ciências do espírito, ou talvez só surja dessa forma, quando descrita à luz 

daquele que a descreve. Temos aqui o momento fenomenológico da hermenêutica gadameriana 

onde a descrição de vários pontos de vista da coisa “são como que condições que se excluem entre si 

e que existem cada qual por si próprias e que se unem somente em nós” (p.426). A pluralidade de 

vozes que ressoam do passado formam nossa realidade histórica atual [aqui se tem uma referência a 

Heidegger que diz ser a linguagem primordialmente escuta e a Aristóteles que dirá ser a visão o 

sentido privilegiado no conhecimento das coisas, mas a audição no aprendizado]. “Isso somente 

aparece na diversidade das ditas vozes: tal é a essência da tradição da qual participamos. A própria 

investigação histórica moderna não é somente investigação, mas também mediação da tradição” 

(p.427). 

11. Não há “objeto idêntico” na investigação histórica das ciências do espírito, pois ele é constituído 

a partir do interesse do investigador que é diretamente motivado pela seu presente histórico. Um 

conhecimento completo da história não faria sentido, já que a investigação das ciências do espírito 

não se orientam teleologicamente a partir do objeto. “E por isso não é adequado, em última análise, 

falar de um ‘objeto em si’ ao qual se orientasse essa investigação” (p.427). 
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12. “1) a tradicionalidade designa um estilo formal de encadeamento que assegura a continuidade da 

recepção do passado: assim, ela designa a reciprocidade entre a eficiência da história e nosso ser-

afetado-pelo-passado; 2) as tradições se consistem nos conteúdos transmitidos enquanto portadores 

de sentidos; elas colocam todas as heranças recebidas sobre a ordem do simbólico e, virtualmente, 

em uma dimensão linguageira e textual; isto é, as tradições são as propostas de sentidos; 3) a 

tradição, enquanto instância de legitimidade, designa a pretensão de verdade (o ter-por-verdadeiro) 

oferecida à argumentação no espaço público da discussão. Diante da crítica que se devora a si 

mesma, a pretensão à verdade dos conteúdos das tradições merecem serem tomadas por uma 

presunção de verdade, tanto quanto uma razão mais forte, isto é, um argumento melhor, não teria 

valor. Por presunção de verdade, entendo o crédito, a recepção confiante por quem nós 

respondemos, em um movimento anterior precedendo toda crítica, a toda proposta de sentido, a 

toda pretensão de verdade, pelo motivo que nós nunca estamos no começo do processo de verdade 

e que nós pertencemos, antes de todo gesto crítico, a um reino da verdade presumida. Com esta 

noção de pressuposição de verdade, uma ponte é lançada sobre o abismo que separa desde o início 

desse debate a inelutável finitude de toda compreensão e a validade absoluta da idéia de verdade 

comunicável. Se uma transição é possível entre a necessidade e o direito, é a noção de pressuposição 

de verdade que ela assume: nela, o inevitável e válido se unem assintoticamente.” (RICOEUR, Paul. 

Temps et récit III. Paris: Éditions du Seuil, 1985. P.328-329) 

 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
5 


