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Temas: hermenêutica, tradição, método, prática comunicativa, momento histórico. 

Problema: o conteúdo objetivo das concepções filosóficas tradicionais poderia ser restabelecido para 

além do rigor metodológico das ciências modernas? 

Objetivos: 

- Reabilitar a concepção de ser, entendido por Gadamer como tradição. 

- Indicar que a hermenêutica filosófica não pode ser reduzida a teoria da ciência. 

- Estabelecer uma ponte entre a tradição clássica e o pensamento contemporâneo. 

- Explicitar a dimensão hermenêutica no interior da ciência. 

Recorte do Objeto: A hermenêutica filosófica de Gadamer recoloca a legitimidade da tradição, não 

da tradição em geral, mas sim das tradições cuja força se fundamenta em sua racionalidade. Nós só 

assumimos tradições em liberdade quando podemos dizer sim e não. 

Teses: 

- Frente à filosofia acadêmica e o humanismo, Gadamer se demarca graças ao impulso que recebe de 

Heidegger. Ele evoca a tradição para ir além dela; consciente de que não se pode mais recorrer a um 

cânone, mas tem de recuar para além deste a fim de aclarar as condições históricos-efetuais sob as 

quais uma obra adquiriu a significação de clássica. A consciência contemporânea não pode nem 

rejeitar nem sobrepujar os clássicos. 

- “A hermenêutica filosófica que Gadamer projeta, não tem o sentido de uma doutrina do método, 

mas sim é a tentativa de renovar depois de Hegel, e, portanto, depois do ambíguo fim da metafísica, 

a pretensão de verdade filosófica.” (p.78) 

- Gadamer lança a primeira ponte na crítica à teoria de Dilthey das ciências do espírito, e defende a 

tese “de que o momento histórico-efetual permanece produtivo em toda compreensão de tradição 

mesmo onde a metodologia das modernas ciências históricas tomou lugar e... objetifica o que foi 

transmitido historicamente.” (p.79) 

- A segunda ponte lançada vem sob a forma de uma reconstrução da tradição do pensamento 

humanista que apela para a faculdade do julgar (Urteil). Ele transpõe a oposição entre metodologia 
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rigorosa e razão prática e combate o monopólio dos métodos objetivos das ciências modernas sobre 

as possibilidades do conhecimento humano. Gadamer quer validar a compreensão que antecede o 

pensamento objetivante presente na prática comunicativa cotidiana associada às artes, filosofia, 

ciências do espírito e história. 

- Gadamer propõe a reabilitação do conteúdo objetivo de Platão e Hegel; ele quer vencer a “falsa 

oposição”, segundo ele, entre a metafísica e pensamento moderno. A tradição tem algo a nos dizer 

que nós não podemos compreender por conta própria; nós não podemos esgotar o conteúdo 

objetivo dos textos eminentes. 

- Ao evidenciar o “esquecimento do ser”, Gadamer revisou a concepção transcendental de 

Heidegger, e reinterpreta o ser como tradição: “Voltando o olhar para Hegel, leva em conta a 

corrente massiva da tradição da palavra tornada objetiva, pronunciada de fato concretamente em 

seu lugar e em seu tempo. Se aqui ocorre um equívoco produtivo, não é o que importa; como 

poderia uma tradição permanecer viva, se ela não se reproduzisse através de mal-entendidos?” 

(p.81) 

- A discussão que se seguiu ao livro Verdade e Método coloca a descoberto a dimensão 

hermenêutica no interior das ciências; contribuiu para o auto-esclarecimento do pensamento 

metódico. 

- “A hermenêutica gadameriana acentua a intersubjetividade lingüística, que vincula previamente os 

indivíduos comunicativamente socializados.” (p.83) 
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