
 

Habermas, "Hermenêutica Filosófica" 

Referência: HABERMAS, Jürgen. Hermenêutica Filosófica. Leitura tradicionalista e leitura crítica. In: 

________. Dialética e Hermenêutica: Para a Crítica da Hermenêutica de Gadamer. Porto Alegre: 

L&PM, 1987. 

Temas: intérprete, realização excepcional, significado, compreensão de contexto, mundo da vida, 

racionalidade, responsabilidade, pretensões de validade, antecipação da perfeição, verdade, 

validade, compreensão unilateral 

Problema: Como ler um texto transmitido por tradição? 

Objetivos: 

1. Diferenciar Etnomedotodologia e Hermenêutica Filosófica 

2. Apresentar e discutir o ideal de intérprete proposto por Habermas 

3. Apresentar e discutir a crítica que Habermas faz à Hermenêutica de Gadamer 

Recorte do Objeto: Habermas entende que uma inicial incompreensão de um texto transmitido por 

tradição demanda tentar se inserir no mundo da vida do autor, e “compartilhar com o autor e os 

contemporâneos deste essas referências formais ao mundo” (p. 88), de modo de suas proposições 

estabeleçam-se racionais. Contudo, compreender o texto não significa necessariamente dar razão a 

ele, pois pode ser apenas considerá-lo válido ou pertinente. 

Teses: 

1. Enquanto a etnometodologia estuda “como ações são coordenadas, pela via dos processos 

cooperativos de interpretação” (p. 86), em um ambiente onde todos os falantes interagem a partir 

de um pano de fundo cultural muito similar, a hermenêutica filosófica se interessa em estudar como 

um falante interpreta em situações onde seu arcabouço cultural pouco ou nada pode dizer do 

significado de certo enunciado. “A hermenêutica se ocupa com a interpretação como uma realização 

excepcional” (p. 87). 

a. Casos onde o entendimento é ameaçado: “o penetrar numa língua estrangeira”; “numa cultura 

desconhecida”; “numa época afastada”; “nos domínios da vida patologicamente deformados”. 

2. Essa investigação é evocada por Habermas mediante seu interesse em analisar o modo como um 

intérprete lida, ou deve lidar, com um texto transmitido por tradição em cuja leitura vê-se diante de 

dificuldades. Ele pergunta: “em última instância, questões de explicação do significado podem ou 

não ser separadas das questões de reflexão da validade?” (p. 87). Habermas pontua ser fundamental 

para a análise do texto saber do significado das enunciações segundo seu contexto. Isso demanda, 
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então, uma diferenciação inicial, que quebra a pressuposição inicial do intérprete de que seu ponto 

de partida pessoal e cultural fosse suficiente. “A tarefa da interpretação deixa-se então determinar 

da seguinte maneira: que o intérprete aprenda a diferenciar da compreensão de contexto do autor a 

sua própria compreensão de contexto, que ele inicialmente acreditava compartilhar com a do autor” 

(p. 88). 

3. Após essa constatação, o intérprete vê como necessário imergir no mundo da vida do autor, pois 

“só na medida em que o intérprete descobre as razões que fazem aparecer os proferimentos do 

autor como racionais, ele pode compreender o que o autor podia ter querido dizer, podia ter tido em 

mente” (p. 88). Assim, “O intérprete compreende então a significação de um texto na medida em que 

descobre por que o autor se sentiu no direito de apresentar determinadas afirmações (como 

verdadeiras), reconhecer determinados valores e normas (como corretos), externar determinadas 

vivências (como sinceras)” (p. 89). 

4. Porém, para Habermas, todas essas premissas subentendidas pelo autor, que o intéprete precisa 

desvelar, só vão ser desveladas caso o intérprete suponha uma racionalidade no texto, um 

responsabilidade do autor. “Mas, por outro lado, o intérprete nascido mais tarde não pode identificar 

estes pressupostos se ele não toma posição ao menos implicitamente com respeito às pretensões de 

validade vinculadas ao texto” (p.89). 

Mais à frente, Habermas ainda dá um passo adiante nesse argumento, ao dizer que “Se o intéprete 

nem ao menos colocasse questões de validade, poder-se-ia perguntar-lhe, com todo o direito, se ele 

afinal de contas estaria interpretando, isto é, empreendendo um esforço para reativar a 

comunicação perturbada entre o autor, seus contemporâneos e nós” (p.90). 

5. “Gadamer fala nesse contexto de uma ‘antecipação de perfeição’” (p.91), a suposição de que o 

texto representa uma manifestação racional (“unidade imanente de sentido”), apesar de inacessível 

ao leitor, num primeiro momento. A compreensão do leitor é guiada pela consideração da verdade 

do texto, que acontece quando ele se coloca primeiro sob o ponto de vista do autor. 

a. Assim, o preconceito da perfeição contém dois aspectos: 

i. - formal: o texto deve exprimir completamente sua opinião 

ii. - o que o texto diz é verdade 

6. Segundo Gadamer, a compreensão do texto envolve duas etapas: 

a. - primeiro, entender-se na coisa: a pré-compreensão. A pré-compreensão do leitor se origina do 

ter-à-ver com o mesmo assunto. Para tanto é necessário que o intérprete seja um virtual 

participante do processo de entendimento dos partícipes imediatos. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
2 



 

b. - segundo, destacar e compreender a opinião do outro enquanto tal. O fracasso de considerar 

como verdade o que foi dito é que conduz ao esforço de compreender, histórica ou 

psicologicamente, o texto como opinião do outro. O fundamento da possibilidade de sua 

interpretação é um sistema intersubjetivamente válido de mundo, ou, “compreensão descentrada 

de mundo”. Esta é a base da utopia hermenêutica do diálogo universal e ilimitado num mundo da 

vida habitado em comum. 

7. Então Gadamer aparece com a idéia de interpretação bem sucedida: expectativa do leitor de que o 

autor poderia compartilhar de nossa interpretação de seu texto. Imagem dos horizontes que se 

fundem mutuamente (Gadamer). O intérprete usando da estrutura interna racional do agir orientado 

ao entendimento para relacionar sistematicamente o mundo da vida do autor e seus 

contemporâneos com o seu mundo da vida. O objetivo desta exegese seria a reconstrução da 

significação do interpretandum como conteúdo criticável. 

8. Contudo, há criticas quanto ao modelo hermenêutico de Gadamer. Para Habermas, a 

racionalidade implícita no proferimento concede a possibilidade de o intérprete aprender com o 

autor, mas também com a de que o autor poderia aprender dos leitores. Mas para Gadamer o saber 

ínsito no texto é, em princípio, superior ao do intérprete (“clássico é o que resiste firmemente frente 

à crítica histórica”). Com o que discorda o autor, que exemplifica com a experiência do antropólogo 

que precisa “desenvolver-se”, munindo-se de aparatos teóricos até superiores ao do autor para 

compreendê-lo. Somente uma história sistemática da racionalidade evitaria o relativismo e a 

absolutização dos nossos padrões de racionalidade. 

A hermenêutica filosófica faz conexão entre significação e validade. A compreensão de uma 

manifestação pressupõe saber sob que condições sua pretensão de validade poderia ser aceita. Isso 

não leva, porém a aceitar uma pretensão de validade de certo proferimento sem levar em conta o 

contexto. 

9. Para o autor, a hermenêutica de Gadamer, na linha da aplicação, favoreceu a identificação 

(inadequada) de compreensão e concordância. Aplicação significaria analisar uma manifestação do 

ponto de vista de que “toda compreensão de texto representa uma apropriação atualizadora do 

sentido pelo intérprete com referência a situações possíveis no mundo”. Mas,compreensão exige 

tomar a sério a pretensão, e não concordar com ela, mas apenas considerá-la “algo digno de ser 

reconhecido” 
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