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APRESENTAÇÃO
Nesse livro, Fenomenologia e hermenêutica histórica, o
organizador e autor de vários capítulos, Dagmar Manieri,
procura reunir estudos que entrelaçam as pesquisas
histórica e filosófica, tentando superar as relações rugosas,
indispostas, entre historiadores e filósofos. O livro procura
estabelecer uma relação respeitosa entre comunidades
“científicas” que, embora se hostilizem, não vivem uma
sem a outra. Manieri retoma uma discussão
fenomenológica importantíssima nesse momento em que a
historiografia perdeu as suas referências teóricometodológicas antes consideradas estáveis e incontestáveis,
perdas impostas pelas profundas mudanças políticas,
econômicas, sociais, culturais, ambientais, tecnológicas,
cognitivas, produzidas pela aceleração do processo de
“globalização” ocorrida no final do século XX e no início
do século XXI. Os capítulos do livro retomam as teses de
Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, sobre o “Mundo da
Vida”, “a temporalidade do Dasein”, o “sentido da história”,
visando reencontrar e reconstruir uma “hermenêutica
histórica” esquecida pelos historiadores. Na modernidade,
obcecada com a conquista do futuro, o “progressismo”
levou os historiadores a se esquecerem da questão do
sentido do ser, um esquecimento que os teria feito produzir
“leituras históricas vulgares” (Heidegger), objetivistas,
quantitativistas, empiristas, que deixaram de lado a
“qualidade” da “experiência vivida”, que, segundo a
fenomenologia, é um quase-inefável, e para a qual o
historiador precisa “abrir-se” para “compreender”
(verstehen). Eis a tarefa que vem se impondo nas últimas
décadas: construir novas abordagens historiográficas mais
adequadas ao novo tempo e, talvez, a reconstrução de
abordagens esquecidas, como a hermenêutica da
“compreensão” da Presença, na história e no tempo, seja
uma alternativa.
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Afinal, onde estamos? Para Luc Ferry, um
“nietzschiano-Iluminista”, uma espécie de “filósofooxímoro”, em Aprender a Viver, filosofia para os novos tempos
(Rio de Janeiro: Objetiva, 2010), o regime de historicidade
“presentista” em que nos situamos é culturalmente
caracterizado pelo pensamento “desconstrucionista”, pósmoderno, sobretudo de Nietzsche, “que revelou coisas
demais e não é possível e nem desejável voltar atrás”. Para
Ferry, depois de Nietzsche, que não era utópico, mas
“realista”, “não podemos mais pensar como antes,
sobreveio um desencanto do mundo, mas também novas
formas de lucidez e de liberdade. A vontade de restaurar
paraísos perdidos se origina sempre da falta de sentido
histórico, pois os problemas a serem resolvidos pela
democracia não são mais os do século XVIII”. Para Ferry,
“a alternativa atual é ou continuar pelo caminho aberto
pelos pais fundadores da desconstrução ou retomar o
caminho metafísico orientado pelos valores superiores das
Luzes”. Para ele, se escolhermos seguir o estilo da filosofia
de Nietzsche, o risco será muito grande: “podemos recair
no amor fati, uma atitude diante do real que o aceita do jeito
que ele é. Todos irão buscar uma adaptação ao real, os
intelectuais críticos sociais e os revolucionários de ontem se
deixarão converter ao business. A “desconstrução” pode
tornar-se cinismo e sacralizar o mundo tal como ele é, pois
tornou-se, sem querer, um novo servilismo à dura realidade
da globalização”. Para Ferry, “não deveríamos abdicar da
Razão, da Liberdade, do Progresso, da Humanidade, mas
reconstruir esses valores levando em consideração os
fortíssimos argumentos dos “filósofos da suspeita”
Nietzsche, Marx e Freud e seus seguidores pós-modernos,
para tentarmos superar a dureza do capitalismo triunfante”
(Ferry, 2010).
Ferry considera Heidegger o principal filósofo
contemporâneo, foi também um dos fundadores da
desconstrução, mas o primeiro que soube dar ao mundo de
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hoje, que chamou de “mundo da técnica”, uma
interpretação que pode nos levar além do amor fati de
Nietzsche,
que
nos
tornaria
cúmplices
da
realidade/globalização. Para Ferry, “a globalização tem seus
lados positivos, como o aumento da riqueza, mas possui
efeitos devastadores sobre o pensamento, a política e a vida
dos homens. Geralmente, ela é censurada por aumentar as
desigualdades, devastar culturas e identidades regionais,
reduzir a diversidade biológica, enriquecer ricos e
empobrecer mais os pobres, mas isso não é o mais
importante e talvez nem seja verdade”. Segundo ele, o que
Heidegger nos fez compreender é que “a globalização
liberal está traindo uma das promessas fundamentais da
democracia: aquela segundo a qual poderíamos
coletivamente fazer ou participar da nossa história
dirigindo-a a um rumo melhor”. Mas, ocorre uma tragédia:
“o universo no qual entramos nos escapa, é desprovido de
significado e direção. O imperativo atual é o do avanço
tecnológico acelerado, a competitividade é global. A
história se move longe da vontade dos homens e nem os
empresários são seus protagonistas. Tornou-se uma espécie
de fatalidade e nada indica que se orienta para o melhor. A
tecnologia pode tornar o mundo mais livre e feliz?
Nenhum ideal inspira o curso do mundo, apenas o
movimento pelo movimento. Somos forçados a progredir e
a competir para sobreviver. O problema maior do
capitalismo não é aumentar a pobreza, mas nos desapossar
de qualquer influência sobre a história e privá-la de
qualquer finalidade”. Na globalização, “a ideia de Progresso
mudou de sentido: não tem um sentido transcendental, é o
resultado mecânico da concorrência livre entre as empresas.
O conhecimento só faz sentido se aplicável à indústria, ao
consumo. A economia moderna funciona como a seleção
natural de Darwin: ou a competição acelerada ou a morte”
(Ferry, 2010).
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Para Ferry, Heidegger nos fez compreender que
“perdemos todo controle sobre o desenvolvimento do
mundo que prometia a democracia”. Ferry enfatiza a
importância desse diagnóstico de Heidegger: “o domínio
do mundo pela técnica é sem propósito, sem sentido, pois
ligado apenas ao crescimento econômico e financiado por
ele. Ninguém sabe para onde o mundo nos leva, pois é
mecanicamente produzido pela competição. O mundo
planetário da técnica não visa a emancipação da
humanidade, o jogo é o de progredir ou perecer. Esse
“mundo da técnica” possui uma racionalidade instrumental,
que não se relaciona a fins. A finalidade é multiplicar o
domínio dos homens sobre o universo. É a doutrina
nietzschiana da “vontade de potência” que destruiu todos
os ideais superiores. Essa é a diferença última que nos
separa das Luzes: não marchamos para o melhor”. Para
Ferry, “pela primeira vez, a humanidade tem os meios para
destruir todo o planeta, mas não sabe para onde vai. É
preciso tentar “dominar a dominação” e recuperar a
condição de sujeitos”. Heidegger não acreditava que a
democracia estivesse à altura desse desafio e, talvez, seja
por isso que se atirou nos braços do nazismo. As
democracias se submeteram à estrutura do mundo da
técnica, ela é ligada à concorrência liberal, a política é
demagógica, controlada por medidores de audiência.
Heidegger aceitou o nazismo porque pensou que somente
um regime autoritário poderia vencer o mundo da técnica.
Para Ferry, “o diagnóstico de Heidegger é original e faz
avançar o pensamento sobre o regime de historicidade
contemporâneo, mas a saída totalitária que ofereceu é
equivocada e lamentável. Seria preciso reencontrar e
reconstruir os valores iluministas, reinventar a democracia,
para voltarmos a ser sujeitos de uma história com
significado e direção” (Ferry, 2010).
Essa descrição e avaliação de Ferry sobre a temporalidade
contemporânea, que transcrevi acima, para mim, tem a
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importância de um “farol de neblina”, que nos permite ver
o nosso “presentismo” de forma precisa, clara e crítica. E
se a historiografia se fundamenta no regime de
historicidade em vigor, que Dosse considera “laminado”, e
por isso pode ser legitimado e/ou contestado, a questão
atual que se impõe aos historiadores que o contestam é:
qual seria a contribuição da historiografia para que se
encontre uma saída para esse grave impasse
contemporâneo? A historiografia deve legitimar essa
temporalidade trágica “presentista” com um espírito e
discursos de amor fati ou ir além reinventando o futurismo
moderno, para “dominar a dominação”? Para pensar essas
questões cruciais, Dagmar Manieri e seu grupo decidiram
retornar aos clássicos da fenomenologia. Quem sabe
Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, os criadores de uma
“hermenêutica histórica”, poderiam nos iluminar nessa fase
pós-marxistas, pós-Annales, pós-empiristas, enfim, pósIluminista?

José Carlos Reis

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Belo Horizonte
Agosto/2016

INTRODUÇÃO
Com algumas raras exceções, as obras que versam
sobre a fenomenologia não apresentam uma dimensão
didática. São obras de grandes intérpretes (como Ricoeur
ou Gadamer, por exemplo) e que nos jogam no interior do
debate fenomenológico, sem o devido preparo.
Fenomenologia e hermenêutica histórica
corresponde,
basicamente, em seus capítulos 1, 2 e 3 ao produto das
aulas ministradas na disciplina “Fenomenologia e
historiografia”, do Programa de Pós-Graduação em Ensino
de História da UFT (Universidade Federal do Tocantins).
Esta obra pretende apresentar ao jovem leitor os passos
decisivos para uma boa apreensão da fenomenologia, bem
como um conjunto de textos de ordem experimental sobre
a hermenêutica histórica. Por isso os capítulos 1, 2 e 3 são
dedicados aos fundamentos da fenomenologia. Aqui,
apresentamos os principais conceitos deste campo do saber
filosófico; esta seção tem uma importância especial na
medida em que prepara o leitor para os exercícios de
hermenêutica histórica, nos capítulos restantes.
Compreender de forma satisfatória os conceitos do
campo fenomenológico não se trata só de um esforço de
cunho filosófico; historiadores e pesquisadores de outros
campos das humanidades necessitam de uma segura base
em fenomenologia. Mas, ao mesmo tempo, abarcar todo o
espectro de tal corrente filosófica demandaria um trabalho
muito extenso; optamos, então, por apreender as principais
teses de Husserl e Heidegger, com os acréscimos,
principalmente, de Merleau-Ponty, Ricoeur e Gadamer.
De forma diversa como ocorreu com o marxismo,
quando partimos de Husserl e nos endereçamos ao seu
discípulo Heidegger, encontramos uma cisão. A
fenomenologia se configura como um campo vasto e
sujeito a controvérsias, como no debate (muitas vezes,
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silencioso) entre Husserl e Heidegger. O solo seguro da
fenomenologia – como indica a própria denominação desta
corrente – é a conversão da objectualidade em fenômeno.
Há na fenomenologia um senso crítico radical que dissolve
o “objetivo”, o “real” do senso comum e da ciência. A
fenomenologia não convive com o realismo, ela dissolve
(tematiza) o que entendemos como “verdade objetiva”. É
nesse horizonte cético que o mundo é tematizado e
entendido como “meu mundo”. Por isso nos capítulos 1, 2
e 3, a questão fundamental se traduz desta forma: o que
significa transformar o Mundo (e o homem) em fenômeno?
Já nos capítulos 4, 5, 6, 7 e 8, ingressamos no
campo da hermenêutica, especialmente a histórica. Aqui, os
trabalhos de Paul Ricoeur e Hans-Georg Gadamer são
fundamentais, pois realizaram a transposição da
fenomenologia para os estudos de ordem hermenêutica.
Aluno de Heidegger, Gadamer está entre Husserl e seu
professor de Marburgo.
Na hermenêutica atual, há o problema do
distanciamento temporal. Este problema já nos conduz ao
cerne da problemática hermenêutica que indica a “arte da
boa interpretação”. Mas de forma a ultrapassar a antiga
hermenêutica jurídica e teológica, a hermenêutica atual tem
como objetivo o problema da incompatibilidade de
sentidos. A hermenêutica ao ser pensada no campo da
fenomenologia, não utiliza os termos como “falso”,
“objetivo”, “concreto”, “correto”, “excludente”. Estamos
diante de uma hermenêutica que não compartilha do senso
crítico radical ao estilo de Marx ou Nietzsche. Sua
radicalidade, ao estilo fenomenológico, assenta-se na
temática da constituição de sentido. Ela sabe conviver com
as várias disparidades de sentido; em explicitar os
confrontos, mostrar as possíveis projeções, indicar o
apagamento das significações originárias. O intérprete
fenomenológico é uma testemunha que, por assim dizer,
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não ingressa na batalha pela verdade: deve desenhar uma
intencionalidade.
O passado possível para a hermenêutica histórica
requer uma consideração para as remodelações que efetuou
o tempo histórico. O hermeneuta tem consciência de que o
homem histórico, situado, tem uma originalidade temporal.
Mas também tem consciência que não deve se aproximar
deste “homem histórico” com o olhar da ciência
tradicional: isto seria uma metafísica histórica. Por isso ele
transita entre a intuição de uma originalidade temporal (a
reflexividade, bem próxima da base científica tradicional) e
as várias leituras que são capazes as gerações. Confronto de
temporalidades, onde o conceito de tradução adquire novos
contornos. Não crer mais que se está realizando uma
tradução; para o hermeneuta, os tradutores realizam uma
remodelação (Cf. Heidegger).
Outro sentido para o intérprete está no conceito de
vivência. Como bem acentuaram Ricoeur e Gadamer, o
homem em sua vivência já é um intérprete. Por isso o
termo “agente intérprete” na análise de José Carlos Reis
ante a hermenêutica de Ricoeur. Assim, não mais uma
estruturação do objeto como ansiava o estruturalismo, mas
interpretação do Mundo segundo minha situação como serno-mundo. A fenomenologia em sua dimensão
hermenêutica dispensa a neutralidade cognitiva, a postura
científica de tomar o mundo como objeto, distanciado. Na
hermenêutica fenomenológica o Mundo é minha vivência
de mundo, minha aderência e pertencimento ao Mundo da
Vida. Não mais um indivíduo isolado, mas um ser
existencial que sofre/constrói seu mundo no contexto da
intersubjetividade.
É nesse sentido que a história pode ser pensada.
Como confronto, alteridade, estranheza e aprendizagem
para novas formas de ser-no-mundo. Nota-se nesta espécie
de hermenêutica uma abertura para um novo estilo
historiográfico. Jamais a persistência em um julgamento
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severo, no sentido de “falsidade”. Descritiva em sua
essência, sua profundidade está em detectar os momentos
de reflexividade e outros onde ocorre a fusão de
horizontes, de sentidos. Isto explica os capítulos 4, 5, 6, 7 e
8 que apresentamos ao leitor. Eles compõem uma
tendência experimental, sempre em busca de uma possível
prática historiografia de tendência hermenêutica. Sem
rejeitar as várias visões sobre o passado, tal historiografia
deve saber reconstruir a gênese dessas visões, explicitar o
porquê de tal significado. Só assim um texto histórico (ou
uma obra de arte) converte-se em um objeto onde se dá
uma nova cientificidade. Sem anular o sujeito intérprete, o
significado da interpretação adquire novas luzes, sabendo
conviver ao lado de outros significados, sempre iluminados.
Na transposição para o corpo do texto, mantive os
conceitos centrais da fenomenologia e da hermenêutica em
maiúsculas. Assim aparecem Mundo da Vida, Epokhé,
Dasein, Fusão de Horizontes, etc. De certa forma, trata-se
de um procedimento que destaca as criações dessas
correntes de pensamento. Já os termos fundamentais da
filosofia, como “ser”, por exemplo, mantive em minúscula.
Na organização dos textos, bem como no conteúdo dos
mesmos, tentei manter uma padronização para facilitar a
leitura e a compreensão.
Para finalizar, gostaria de agradecer enormemente
aos professores Breno Mendes, Emanuela de Moraes Silva,
Fabrício Barroso dos Santos e Dimas José Batista que,
gentilmente, declinaram-se ao convite para compor esta
obra, bem como acataram as diversas sugestões indicadas
ao longo do processo de elaboração. Suas contribuições
foram fundamentais no entendimento da prática
hermenêutica da história.

1
EPOKHÉ E MUNDO DA VIDA
Dagmar Manieri
Antes mesmo de analisarmos esses dois conceitos
importantes da fenomenologia (epokhé e Munda da Vida),
uma breve observação sobre o termo “fenomenologia”
torna-se importante. Isto para localizarmos melhor a
fenomenologia de Husserl no interior da nascente
fenomenologia iniciada por Hegel. O conceito de
fenômeno já está presente no pensamento grego.1
Mas em Hegel o fenômeno adquire um aspecto
diverso, assume uma representação da forma existencial das
coisas. O título de sua grande obra, Fenomenologia do Espírito
(publicada em 1807) já nos mostra a importância do termo
1

Em Ser e tempo, Heidegger assim define o “fenômeno” (phainómenon):
“(...) o elemento, o meio, em que alguma coisa pode vir a se revelar
e a se tornar visível em si mesma. Deve-se manter, portanto, como
significado da expressão “fenômeno” o que se revela, o que se
mostra em si mesmo. Tà phainómena, “os fenômenos”, constituem,
pois, a totalidade do que está à luz do dia ou se pode pôr à luz, o
que os gregos identificavam, algumas vezes, simplesmente com tà
onta (os entes), a totalidade de tudo que é” (2009b, p.67). Em
seguida, Heidegger problematiza o conceito de fenômeno, na
diferenciação entre “mostrar-se” e “manifestação”: “Fenômeno,
mostrar-se em si mesmo, significa um modo privilegiado de
encontro. Manifestação, ao contrário, indica no próprio ente uma
remissão referencial, de tal maneira que o referente (o que anuncia)
só pode satisfazer a sua possível função de referência se for um
“fenômeno”, ou seja, caso se mostre em si mesmo. Manifestação e
aparência se fundam, de maneira diferente, no fenômeno. Essa
multiplicidade confusa dos “fenômenos” que se apresenta nas
palavras fenômeno, aparência, aparecer, parecer, manifestação,
mera manifestação, só pode deixar de nos confundir quando se
tiver compreendido, desde o princípio, o conceito de fenômeno: o
que se mostra em si mesmo” (Ibid., p. 70).
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“fenomenologia” para Hegel. A princípio, a obra descreve
as diversas formas (progressivas) de aparições (fenômenos)
do Espírito. Por exemplo, ao presenciarmos as diversas
filosofias que se sucederam através dos tempos, Hegel as
apreendem como formas fenomênicas da representação do
Espírito. Ao tomarmos de forma particular, “cada uma
[dessas filosofias] é falsa se pretender expressar toda a
verdade. Ela é verdadeira como momento da Filosofia
absoluta”.2 Aqui, já podemos vislumbrar que a filosofia de
Hegel não compartilha do dualismo gnosiológico (sujeitoobjeto) de origem moderna (Descartes). Mundo e homem;
história e consciência são integrados em Hegel.
Como bem acentuou Alexandre Kojève, temos que
compreender a filosofia de Hegel como uma antropologia:
o homem sempre fala de si mesmo. Nesse campo, uma
filosofia que estuda a religião mostra que nesta última há
uma forma de consciência (exterior ao homem)
transcendente.
Hegel sabe que mesmo na religião, depara-se com o
“homem-no-mundo”. A religião é uma forma
(fenomenológica) do homem se conhecer. Na religião o
homem adquire consciência de si, inconscientemente,
“achando que está tomando consciência de um Ser
espiritual extra-mundano e supra-humano”.3 Observar,
dessa forma, como a religião em Hegel é pensada como um
componente do desenvolvimento do Espírito, como uma
forma de “consciência parcial”, teológica. Neste instante, já
podemos vislumbrar uma perspectiva fenomenológica de
problematizar o objeto. A história do mundo, com as
diversas produções culturais, recebe tal tratamento:
E esse mesmo movimento (dialético) é o devir da
realidade-objetiva perfeita do Espírito através dos
2

Kojève, 2014, p. 37.

3

Ibid., p. 201.
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aspectos particulares-e-isolados dessa (realidadeobjetiva perfeita), isto é, (através de) as realidadesobjetivas imperfeitas do Espírito.4

Kojève insiste em sua interpretação de que o
“método de Hegel é o método hoje chamado
fenomenológico”.5 Daí a importância do termo Erscheinung
(aparecimento). Phänomenologie em Hegel é a “ciência dos
aparecimentos do Espírito”. Isto explica que no início dos
estudos sobre o Espírito, Hegel leva em consideração (em
um processo descritivo) “a totalidade do Ser real tal como
ele aparece (erscheint) ou se mostra ao homem real que faz
parte do real, que nele vive, age, pensa e fala”.6 Por isso
podemos afirmar que em Hegel há uma “dialética
fenomenológica”. O real da existência-empírica (Dasein) é
compreendido em sua forma fenomênica, como
“fenômenos”: são “aparecimentos (Erscheinungen) do Ser
dialético em sua realidade”.7
Com essa breve anotação sobre a noção de
“fenômeno” em Hegel, podemos analisar de forma mais
segura a epokhé e o Munda da Vida. Devemos estar
consciente de que mesmo antes da aplicação da epokhé entre
os céticos, na dialética de Sócrates e Platão já presenciamos
uma forma de refutação. O Fedro de Platão é uma obra
importante na medida em que nos dá várias lições sobre os
perigos do entusiasmo e da ilusão. O jovem Fedro,
fascinado com o discurso de Lísias, encontrar-se com
Sócrates nos arredores de Atenas. No decorrer do diálogo,
Sócrates mostra que a estratégia do sofista é provocar a
4

Ibid., p. 202.

5

Ibid., p. 441.

6
7

Ibid., p. 456.
Ibid., p. 458. Observar, também, a importância da “consciência” em
Hegel. Sobre este termo na Fenomenologia do Espírito consultar,
especificamente: Bavaresco, 2003.
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ilusão (apáte). Indica-se a dialética como postura correta; tal
dialética divide-se em elenkhos (refutação), diairesis (divisão) e
synagoge (reunião). Na apreciação de Paviani: “O dialético
não confunde as cópias com as essências. Ele procura o ser,
a totalidade, a unidade presentes em todos os gêneros. Sabe
perceber uma ideia única presente numa pluralidade de
ideias”. 8
Eis, então, a importância do elenkhos como atitude
inicial do dialético em Platão. A ilusão em Fedro é uma
consequência da falta de um tratamento dialético. O
discurso do sofista opera com a persuasão ao infundir a
crença (pistis) no ouvinte, sem uma fundamentação segura.
No verdadeiro ensinamento, procura-se o convencimento
ao invés da persuasão.
No epicurismo também há essa preocupação, uma
forma de suspender o juízo que não tem uma evidência no
“fato” dos sentidos. Sobre o epicurismo, Miguel Spinelli
comenta: “Ocorre que só os sentidos nos dão o
testemunho das coisas que existem, e só a razão, cingida
aos fenômenos é capaz de proceder à indução das verdades
para além do aparecer sensível”.9 Para Epicuro era preciso
desconfiar das construções mentais que não tinham base
nas sensações (aísthesis). O bom aluno de filosofia deveria
realizar a “desmitologização”. Só a realidade visível (tò
phanerón) é confiável; mas não podemos nos esquecer que
nossos sentidos “não se constituem em critérios de
verdade, no sentido de fornecer conhecimentos, a não ser
perceptos, (...)”.10 Observar, também, o termo kritêrion,
derivado de krinô (separar, decidir, distinguir). Spinelli
enfatiza que kritêrion “em seu sentido específico, expressa
ao mesmo tempo uma ação (movida por uma cautela) e
8

Paviani, 2001, p. 59.

9

Spinelli, 2013a, p. 32.

10

Ibid., p. 60.
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uma atitude (efetivada por uma decisão)”.11 Assim, o
kritêrion possui como fundamento “um testemunho crível,
valioso”.
Já no ceticismo antigo, ao se criticar o dogmatismo,
há um apelo à epokhé: a suspensão do juízo. Aqui está em
questão a própria constituição do filósofo, seu estatuto.
Como no comentário de Oswaldo Pereira:
O philosophos fora induzido ao distanciamento
“teórico” em relação ao Mundo, ao esquecimento
“metodológico” da visão comum do Mundo, vivera
a
extravagante
experiência
do
“espaço
extramundano” que as filosofias pretenderam para
si forjar. Ele se enredara na problematização
filosófica do Mundo, nas tentativas filosóficas de
“editar” o Real, ele se deixara seduzir pela tentação
da exterioridade.12

Se para o homem comum o “mundo reconhecido
não é um problema”, para o filósofo trata-se de algo
totalmente inverso. No ceticismo há uma “inexistência de
um critério de realidade, ou de um critério para a apreensão
da verdade”.13 Para “curar” os homens de sua propensão ao
dogmatismo, a époque parece ser uma solução confiável.
No postulado cético, toda a “pretensão de saber” deve
conter um trabalho prévio da époque. Eis que o
cartesianismo apreende esta mensagem filosófica. Sobre
esta ideia, Oswaldo Pereira assinala:
(...) a filosofia cética pretende induzir-nos a uma
suspensão de juízo, não apenas sobre teses ou
asserções filosóficas mas sobre nossas mesmas
opiniões e certezas cotidianas. E mostramos como
11

Ibid., p. 114.

12

Porchat, 1994, p. 85.

13

Ibid., p. 100.
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essa époque se acompanha, na proposta cética, de
uma observância “adoxástica” da vida comum, em
substituição à nossa costumeira vivência “dóxica”
da experiência cotidiana.14

Nas filosofias antigas há o ideal da ataraxía, de
apresentar-se com uma alma imperturbável. Ter uma
quietude, uma serenidade interna. Assim, mais que uma
epokhé no sentido gnosiológico, há um ideal de se viver em
époque. É o que Oswaldo Pereira denomina de “adoxia
cética”, que em seu entender não passa de uma “doce
ilusão”, pois o homem jamais possui condições de ingressar
em tal estado.
O que o ceticismo apresenta como problema é uma
atitude que toma o mundo (em sua veracidade) a partir de
minhas representações. O ceticismo nega que a mente
possa espelhar a verdade do mundo. Há, então, uma
doutrina da representação no ceticismo.15 Entre o homem
e o mundo (externo, como facticidade) ou entre o homem
e a “realidade” há o problema da representação. A
passagem (espelhamento) para o “exterior” se encontra
irremediavelmente interrompida, interditada pela condição
humana.16 Daí por que Sexto Empírico define phainomenon
como tudo aquilo que aparece: o fenômeno recobre o
sensível e o inteligível. A representação está em função do
fenômeno.

14
15

16

Ibid., p. 117.
“[A representação] é um efeito do objeto representado (tò phantastón),
que este é a causa da representação ao impressionar a faculdade
sensitiva; mas, nesse caso, ao aplicar-se às representações, o
intelecto estará recebendo tão-somente os efeitos dos objetos
representados, não os próprios objetos exteriores representados”
(Ibid., p. 149).
Observar os termos: phantasia (representação) e phainomenon (o que
aparece).
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Na fenomenologia a utilização da epokhé é
fundamental. Ela compreende o primeiro passo para a
realização da “redução transcendental”. Observar, neste
caso, que o termo “transcendental” que frequentemente
aparece em Husserl, não indica algo além, de forma
metafísica (transcendente). O “transcendental” é algo
originário, puro, fundamental, em contraposição às formas
de idealizações (significação, valoração). Descartes, neste
caso, é evocado em seu princípio universal da dúvida.
Gadamer comenta sobre a epokhé:
Não obstante, aquilo que Husserl conquistou a
partir do apoio na consideração cartesiana da
dúvida foi sobretudo a radicalidade e a
universalidade da suspensão de toda validade do
mundo. Assim, ele desenvolveu uma doutrina
abrangente sobre a epokhé transcendental, que
“suspende” todo posicionamento do objeto,
mesmo aquele das ciências eidéticas tais como, por
exemplo, a matemática. Sem ser perturbado pela
pretensão da ciência, os fenômenos, os modos de
dação enquanto tais, chegam a se mostrar na
pesquisa fenomenológica voltada para a
constituição.17

Fica, aqui, a crítica de Husserl a uma forma de vida
comum (que ele denomina de “homem natural”) em
contraposição ao filósofo (que podemos estender para o
pesquisador). Na visão de Husserl, “a vida prática
quotidiana” do homem natural é ingênua, pois compartilha
de um realismo ingênuo. Em As conferências de Paris, Husserl
enfatiza:
[Essa vida ingênua] é um imergir no mundo prédado, experienciando, pensando, valorando, agindo.
17

Gadamer, 2012, p. 204.
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Com isso, todos as operações intencionais do
experienciar, pelos quais as coisas estão pura e
simplesmente aí, realizam-se anonimamente: aquele
que experiência não sabe nada delas, e do mesmo
modo também nada sabe do pensamento operante;
(...)”. 18

Andrea Bonomi esclarece que esse “homem
natural” em Husserl corresponde a uma atitude de crença
original em um mundo, a Urdoxa. A redução
fenomenológica implica em uma modificação do olhar. Nas
palavras de Bonomi, “de negação do mundo dado na
experiência para depois construí-lo a partir de uma
consciência constituinte”.19 A epokhé visa às objetividades
mundanas: há uma espécie de dissolução dessas últimas. 20
Esse regime de redução (a epokhé) prepara o terreno para se
estudar a “atividade de constituição” dessas objetividades.
Portanto, a fenomenologia nos indica que nas objetividades
há uma imanência de algo dado por mim. A Urdoxa é uma
crença perceptiva, que implica em uma atitude passiva ante
o mundo já constituído. Como acentua Husserl nas
Meditações cartesianas, a epokhé deve descortinar “uma esfera
infinita de ser de um tipo novo, enquanto esfera de uma
experiência de tipo novo, a experiência transcendental”.21
Com a epokhé o mundo se transforma. Ele não mais
valida a “realidade”. Aqui, a fenomenologia se coloca
terminantemente em oposição ao realismo. Husserl afirma
que na fenomenologia o mundo não é mais válido como
realidade: ele se transforma em um fenômeno de realidade.
18

Husserl, 2013, p. 35.

19

Bonomi, 1974, p. 23.

20

“Na atitude natural meu olhar volta-se espontaneamente para os
objetos da experiência, é por assim dizer cego para os atos
intencionais que os constituíram, (...)” (Ibid., p. 31).

21

Husserl, 2013, p. 65.
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Observar, por exemplo, a crítica de um marxista
(materialista, portanto) como Terry Eagleton com relação à
fenomenologia de Husserl. Primeiramente, ele constata um
dos princípios da fenomenologia: “Minha consciência não é
apenas um registro passivo do mundo, mas constitui
ativamente esse mundo, ou “pretende” fazê-lo”.22 Logo em
seguida a crítica: “Tudo isso pode parecer intoleravelmente
abstrato e irreal; e é, na verdade”.23 Eagleton carrega
sobremaneira o “objeto” que é analisado na fenomenologia.
O que é problematizado por esta última é concebida em
uma simplificação estranha: “Não há objeto sem sujeito, e
não há sujeito sem objeto”.24
Mas a fenomenologia em sua versão em Husserl
ancora-se no sujeito. A epokhé corresponde a um
movimento que nos conduz ao sujeito.25 Deparando-se
com o sujeito, Husserl não deseja seguir os passos da
psicologia, muito menos da tradição filosófica em sua
análise da subjetividade. Ele busca a estrutura nesta última;
aqui, localiza dois princípios. A noética corresponde aos
modos de consciência (percepção, recordação, distinções
modais, etc.); já a noemática indica os modos de ser (o
22

Eagleton, 2006, p. 84.

23

Ibid., p. 85.

24

Ibid., p. 88. É que Eagleton, como ocorre também com Lukács,
analisa uma perspectiva filosófica através do contexto histórico. No
caso da fenomenologia o contexto é de um capitalismo tardio, com
o enfoque no imperialismo: “Numa sociedade em que os objetos
parecem estar alienados, isolados dos objetivos humanos, e os
sujeitos humanos estão, por conseguinte, mergulhados em um
isolamento ansioso, essa doutrina é sem dúvida consoladora. A
mente e o mundo foram novamente reunidos – pelo menos na
mente” (Ibid., p. 88).

25

Para Angela Bello, “na fenomenologia, o conceito de sujeito tem o
significado de uma estrutura essencial pura que tem vivências. (...)
[Também] se trata de estruturas que ele compartilha com os outros”
(2004, p. 161).
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possível, o presumido). Em Meditações cartesianas Husserl
esclarece:
Portanto, na execução consequente da redução
fenomenológica,
permanece
para
nós,
noeticamente, a vida pura de consciência aberta e
infinita e, do lado do seu correlato noemático,
permanece o mundo visado puramente enquanto
tal. 26

Portanto, a epokhé rompe com a ideia de um mundo
objetivo que me é alheio. Vou retirar o significado das
coisas em minha subjetividade, em suas dimensões noéticas
e noemáticas. De forma simplificada, potencialidades e
expectativas da ordem da consciência. Na epokhé estou
ciente de que “estou para mim próprio perceptivamente
dado como este ego”; descubro que a objetividade (que
anteriormente localizava no objeto) “estava já sempre aí [no
ego] original e intuitivamente pré-dado para mim
(percepcionado no sentido mais lato), apenas que não
captado”.27 A redução fenomenológica encontra na
subjetividade o ego transcendental. Husserl comenta da
mônada como “ego fático, o ego absoluto uno e único”.
Então temos, no panorama apresentado por
Husserl, de um lado o “realismo ingênuo” e, de outro, o
ego transcendental. Observar que esta forma de “realismo
ingênuo” é conduzida por Husserl até mesmo às ciências
positivas. Neste instante percebe-se que a epokhé ao romper
com o objetivismo nos conduz a três caminhos: A) O solo
da subjetividade transcendental como havíamos afirmado
acima; B) Com a epokhé surge a consciência de que é a
subjetividade a entidade constituidora do mundo objetivo;
C) O Mundo da Vida (e não o mundo como idealizações
26
27

Husserl, 2013, p. 75.
Ibid., p. 139.
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vivenciadas). Assim, notar que a epokhé nos remete aos itens
“A” e “C”. Russerl bem que poderia ingressar em uma
metafísica da subjetividade se tivesse optado só pelo item
“A”. Mas com a introdução do Mundo da Vida (“C”), há
toda a problematização da inserção do homem em um
contexto humano.28 Em primeiro lugar, há de observar que
o Mundo da Vida, em forma de definição, surge com uma
extrema simplicidade. Como em Ricoeur que Na escola da
fenomenologia há esse comentário: “(...) um ser ativo dentro
de um certo ambiente”.29 Ou mesmo na definição primária
de Gadamer: “(...) o mundo no qual a vida se inscreve com
uma obviedade previamente dada e que jamais se torna ele
mesmo objeto, (...)”.30 Após essas duas definições de forma
simplificadas, há a necessidade de entendermos a finitude e
a abertura no Mundo da Vida. Sobre essas duas dimensões,
Gadamer explica:
O Mundo da Vida, portanto, possui a estrutura
universal de um mundo finito, relativo ao sujeito,
com horizontes indeterminadamente abertos, um
mundo que pode se abrir em seu sentido de
validade a partir do próprio mundo da vida finito,
(...). 31

Essa finitude leva-nos a pensar em uma perspectiva
situacional. O homem sempre está em situação. De certo
28

Na crítica de Adorno, desconsidera-se a possível virada de Hussserl
rumo à intersubjetividade: “Todavia, sua demonstração só é
possível porque ele isola monadologicamente a consciência de
diversos indivíduos e os tempos diversos, sem que a unidade
coletiva na consumação dos atos de consciência, o momento social
da síntese do pensamento, ganhe efetivamente o seu campo de
visão” (Adorno, 2015, p. 114).

29

Ricoeur, 2009, p. 338.

30

Gadamer, 2012, p. 207.

31

Ibid., p. 212.
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modo, ao definir o homem como um ser de situação a
fenomenologia rompe com as dualidades homem-objeto ou
subjetivo-objetivo. A situação me define e, ao mesmo
tempo, está além de minha consciência particular. Como na
afirmação de Merleau-Ponty, “minha situação é opaca para
meus próprios olhos, apresenta aspectos que me escapam e
sobre os quais um olhar exterior, se fosse possível, lançaria
mais luz”.32 Ao mesmo tempo em que a fenomenologia
afirma o ser humano em uma determinação de “situação”,
ela foge do objetivismo da sociologia. Reconhecer o Outro,
a intersubjetividade, o Mundo da Vida, não significa
esquecer de Si. O mundo e os Outros estão em minha
vivência. Por isso não posso ter um “olhar objetivo”,
neutro. Isso é impossível devido ao fato da situação marcar
minha presença no mundo.
Mas se notarmos bem, na própria experiência de
nossas vidas a situação que me define não é algo estático.
Por isso em O visível e o invisível, Merleau-Ponty comenta
sobre “minha objetivação”. A expressão é apropriada na
medida em que no percurso de vida se dá a objetivação.
Novos encontros e inusitados contextos potencializam o
valor do Para Si. Isso prova, também, que meu mundo é
um mundo Nós (o “mundo onde coexistimos”, segundo
Merleau-Ponty).
O que de forma mais teórica Paul Ricoeur define
como “mediações sociais consideradas do ponto de vista de
sua
constituição
simbólica”,33
corresponde
na
fenomenologia à perspectiva de “situação”. Socialmente
sofro de “mediações”. Ricoeur parece ser mais influenciado
pela tradição liberal, na medida em que seu homem é
particularizado, consciente do valor do intransponível Si
mesmo. Já Merleau-Ponty comenta, referindo-se ao
homem, como um ser de “perspectivas”. Em minhas
32

Merleau-Ponty, 1992, p. 66.

33

Ricoeur, 2006 , p. 216.
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interações com os Outros, o mundo sensível e o histórico
são sempre “intermundos”. Assumir meu Ser para além
das entidades presentes (disponíveis para mim como
alienação ou emancipação) é conquistar o mundo histórico.
Como bem afirma Merleau-Ponty, isto não é um a priori,
mas uma “implicação no Ser”. No exemplo mais flagrante
de O visível e o invisível, surge a dialética como a
instrumentalidade que auxilia na passagem a uma forma
mais enriquecida do Si:
Uma das tarefas da dialética, como pensamento de
situação, pensamento em contato com o Ser, é
sacudir as falsas evidências, denunciar as
significações cortadas da experiência do Ser,
esvaziadas, e criticar-se a si mesma na medida em
que se venha a tornar uma delas.34

Aqui, como no Fedro de Platão, a dialética é
invocada para nos despertar de nossas “idealizações”. Mas
na fenomenologia de Husserl há esse “despertar”? Há esse
olhar soberano (kosmotheoros) seguro de si? É neste ponto
que a fenomenologia se abdica da pretensão de dar lições.
Ao citar Jean Wahl, Merleau-Ponty acrescenta que o
mundo (o que “existe”) é “toda uma arquitetura, toda uma
disposição em andares de fenômenos, toda uma série de
“níveis de Ser” ”. 35
Em terceiro lugar, o Mundo da Vida deve ser
concebido em uma dimensão intersubjetiva, sem abandonar
a apoditicidade (lugar seguro, premissa, evidência) da
subjetividade. Sobre esta ideia, Gadamer adverte:
Todas as coisas que estão implicadas aí e que se
pressupõem em termos da comunhão de um
34

Merleau-Ponty, 1992, p. 93.

35

Ibid., p. 113.
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horizonte mundano-vital, a “presença” para outros
e dos outros para ele, o “círculo” dos conhecidos
com a possibilidade aberta de ampliação desse
círculo, da constituição de camadas internas
compostas por conhecidos próximos e mais
distantes, amigos e inimigos; além disso, o
horizonte anônimo da “sociedade” com suas
normas e regras de jogo, um horizonte no qual se é
conhecido e que se mostra, de qualquer modo,
como diverso dos conhecidos – trata-se do próprio
mundo que se concretiza em uma tal experiência
intersubjetiva. Isso, e não um mundo objetivo do a
priori matematicamente descritível, é “o” mundo.36

Observar
a
recorrência
do
termo
“intersubjetividade”. Em As conferências de Paris, Russerl se
refere à “intersubjetividade transcendental”. É neste
instante que uma determinada metafísica se insinua, como
algo insolúvel. Uma consciência dos limites da capacidade
humana em seu ato de pensar. Isso talvez explique que no
término de As conferências de Paris há duas passagens que nos
chamam a atenção. A primeira, referente ao Mundo da
Vida e à vida subjetiva:
(...) a fenomenologia exclui toda e qualquer
metafísica que opere ingenuamente com absurdas
coisas-em-si, mas não toda e qualquer metafísica
em geral. O Ser em si primeiro, que precede toda e
qualquer objetividade mundana e que em si a
transporta é a intersubjetividade transcendental, o
todo das mônadas, comunalizando-se em diferentes
formas. Mas, no interior da esfera monádica fática,
e enquanto possibilidade ideal de essência para toda
e qualquer esfera monádica concebível, surgem
todos os problemas da facticidade contingente, da
Morte, do Destino, da possibilidade de uma vida
36

Ibid., p. 210.
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subjetiva que se exige que seja plena de sentido,
numa acepção muito particular, também o
problema do sentido da História, etc.37

A segunda passagem nos remete à epokhé
fenomenológica: “(...) ciência positiva é ciência perdida no
mundo. Deve-se primeiro perder o mundo pela epokhé para
ganhá-lo de novo numa autorreflexão universal”.38
Observar, neste caso, que não se trata só de “ciência”, mas
também do homem comum, “natural” na expressão de
Husserls. 39 A epokhé faz nascer uma forma de reflexão onde
se prioriza os “problemas constitutivos” (na expressão de
Husserl); gera um “espectador desinteressado” do meu eu
mundano natural e de minha vida egoica.40 É nesse sentido
que uma das grandes contribuições da fenomenologia e,
especialmente, de Husserl foi mostrar que o mundo
“recebe de mim a partir de mim o sentido de ser, então eu
– ou seja, o eu transcendental que o precede – sou o único
que pode estar e que está judicativamente posto”. 41
37

Husserl, 2013, p. 38.

38

Idem.

39

Na observação de Paul Ricoeur, a fenomenologia situa o homem
em um contexto de “vivência”, de “validade” e de “representações
e sentidos”: “(...) vivemos em um mundo que precede toda questão
de validade. Mas a questão de validade precede todos os nossos
esforços para dar sentido às situações em que nos encontramos.
Uma vez que começamos a pensar, descobrimos que vivemos já em
e por meio de “mundos” de representações, de idealidades e
normas” (2009, p. 348).

40

Sobre o “espectador desinteressado” de Husserl é importante não
confundi-lo com a neutralidade do pesquisador no positivismo.
Como salienta Ricoeur: “Mas a fenomenologia é igualmente a
vitória sobre o fato bruto pelo método das variações imaginativas,
em direção ao eidos, de maneira que o fato não seja mais que o puro
exemplo de uma pura possibilidade” (Ibid., p. 207).

41

Husserl, 2013, p. 10.

Dagmar Manieri (Org.) | 33

No Husserl tardio de A crise,42 o Mundo da Vida
parece dissolver o dualismo entre sujeito e objeto, entre o
subjetivo e o objetivo. Conceber o mundo ao estilo da
objetividade científico-natural é uma forma de pensar o
mundo em sua constituição já efetuada. Daí a epokhé
recomendada que em sua primeira fase (psicologia) remetese ao homem; mas Husserl refere-se a uma epokhé
“propriamente transcendental”, que nos remete a um
fundamento mais seguro:
(...) na posse da totalidade do subjetivo em que
estão itencional e objetivamente contidos o
homem, as comunidades de homens interiorintencionalmente ligados e o mundo onde vivem,
se está capacitado a ver e a pesquisar
sistematicamente o que designamos o como dos
modos de dação.43

Percebe-se que a filosofia de Husserl nos leva até
um transcendental subjetivo.44 Toda validade de realidade,
como objetividade, deve passar pelos modos de dação. Ao
desejar conduzir o pesquisador a uma nova forma de
encarar o mundo e a si próprio, Husserl assinala que o
42

A partir dessa passagem, a obra de Russerl A crise das ciências européias e
a fenomenologia transcendental: uma introdução à filosofia
fenomenológica (2012b) será designada como A crise.

43

Russerl, 2012b, p. 213.

44

Observar essa objeção de Adorno ao “puro” e “transcendental” em
Husserl: “Determinações subjetivamente mediadas são atribuídas
àquilo que não conteria nada de subjetivo em si, como se fossem
qualidades de seu ser-em-si, e assim se consolida sua autoridade. A
pergunta subsequente sobre de onde aquelas determinações
proviriam é impedida. Sob o tabu contra a facticidade, contudo,
aqueles conceitos concretos são ao mesmo tempo desprovidos de
espessura. Eles se alimentam de elementos ônticos que, então,
através da mera etiquetagem, se tornam “puros”, consciência pura
ou puramente ontológica” (Adorno, 2015, p. 82).
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antigo realismo se converte em um perspectivismo ao
modelo de “um horizonte”. Horizontes que se subtendem
outros horizontes, que “cada dado mundano traz consigo o
horizonte do mundo”.45
É deste ponto de vista e após a redução
transcendental, que o que outrora era um dado objetivo
transforma-se em cogitatum de cogitationes sensíveis. A
fenomenologia de Russerl concebe a realidade objetiva
como algo constituído. Isso explica que no início de A crise,
há um balanço do idealismo. Husserl anseia por uma
radicalização desta última corrente filosófica. O que se
iniciou com Descartes e parece ter se completado com
Kant, bem merece uma nova revisão. Husserl afirma que
Kant converteu o instante subjetivo em algo importante,
sem compreendê-lo de verdade.46
O Mundo da Vida em A crise substitui a tradicional
forma de conceber o mundo. Husserl quer nos conduzir a
uma forma de intuição onde o mundo está, simplesmente.
Ele acentua: “Houve sempre já para a humanidade de antes
da ciência um Mundo da Vida, tal como este também
prossegue no seu modo de ser após a ciência”.47 Assim, o
45

Russerl, 2012b, p. 213. Observar esta passagem de Husserl: “O que
na humanidade me estava encoberto, descubro na pesquisa
transcendental. Ela mesma se mostra como um processo mundanohistórico, porquanto não só enriquece a história da constituição do
próprio mundo com uma nova ciência, como enriquece também o
conteúdo do mundo em todos os aspectos; todo mundano tem o
seu correlato transcendental, com cada nova descoberta existem
para o pesquisador do homem, o psicólogo, novas determinações
de homem no mundo” (Idem).

46

“Este é um domínio subjetivo [em Kant] inteiramente encerrado em
si mesmo, que é, à sua maneira, que funciona em todo o
experienciar, em todo o pensar, em todo o viver e, por isso, que
está em toda a parte indelevelmente presente sem, contudo, ser
jamais apreendido pelo olhar, jamais apreendido e compreendido”
(Ibid., p. 91).

47

Ibid., p. 100.
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Mundo da Vida é algo prévio. Isto permite a Husserl certo
resgate da dóxa, como expressão primeira do Mundo da
Vida. É uma verdade obvia e que ante o sujeito adquire a
função de “fonte de evidência, fonte de confirmação”.
Percebe-se em A crise o desejo de Husserl em situar
o homem em um horizonte. Se agora não me apoio mais
nas “evidências lógico-objetivas”, então me resta uma nova
forma experienciável. A intuição do Mundo da Vida, que
implica também na “intersubjetividade confirmável”,
corresponde a esta evidência que se transforma em um “ser
pré-científico”. Na objeção de Husserl, quando
concebemos o mundo como algo objetivo, estamos
ingressando em um “transcendental metafísico”. Esta
última é um engano, na medida em que não há objetividade
fora do homem. Então, como entender o Mundo da Vida?
Husserl responde que na relação do “mundo objetivamente
verdadeiro” com o Mundo da Vida, o modo de ser de
ambos é um enigma.48 Então, o Mundo da Vida apresentase como uma realidade prévia, sem apresentar-se como “ser
objetivo”. Husserl é muito precavido ante as formas de
objetividade. Por isso ao se referir ao Mundo da Vida,
indica “as suas relatividades”. Há o “ente relativo deste
Mundo da Vida.
Mas se percebermos bem, notaremos que Husserl
não se detém no relativismo. Ele crê que o Mundo da Vida
apresenta um “universal a priori” que nos conduz ao “puro
Mundo da Vida”. É função da nova abordagem científica
(propalada por Husserl) ingressar nesta radicalidade
fundamental, ou seja, de estudar um a priori universal prélógico. Por isso comenta-se sobre a “essência do Mundo da
Vida”:

48

“O mundo verdadeiro em qualquer sentido, inclusive também o
nosso próprio ser, no seu sentido, se torna, assim, um enigma”
(Ibid., p. 107).
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Para nós, que somos despertos, sujeitos
continuadamente e de algum modo praticamente
interessados, o mundo é pré-dado como horizonte,
não por uma vez, ocasionalmente, mas sempre e
necessariamente como campo universal de toda a
práxis efetiva e possível. A vida é permanentemente
viver na certeza do mundo. Viver desperto é ser
desperto para o mundo, ser constante e atualmente
“consciente” do mundo e de si mesmo como
vivendo no mundo, vivenciando efetivamente,
realizando efetivamente a certeza do ser do
mundo.49

Passagem bela e que nos remete, um pouco, ao
Heidegger de Ser e tempo. Husserl afirma que o mundo não é
existente; ele é “unicidade singular”. O que destacamos do
mundo corresponde ao “horizonte do mundo”. São limites
humanos e que estão intimamente relacionados aos
“modos de dação subjetivos”. Os entes apresentam-se no
“curso mutável das validades relativas, das aparições ou
intuitos subjetivos”. Da validade uma e universal do
mundo, surge “um mundo humano, oriundo das
“captações”, “modos de aparição” e modos de validade
relativos”.50 Husserl comenta sobre o “mundo para nós”. O
mundo formado pela cultura é um dos mundos; por isso
ele indica a “relatividade dos mundos da vida circundantes
de cada homem, povo ou época na sua mera facticidade”.51

49

Ibid., 116.

50

“(...) nenhum homem imaginável, e por mais transformado que o
pensemos, poderia experienciar um mundo em outras maneiras de
dação, a não ser na realidade incessantemente mutável por nós em
geral circunscrita, como um mundo previamente dado na vida da
sua consciência e em comunidade com uma co-humanidade” (Ibid.,
p. 135).

51

Ibid., p. 120.
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Por trás, ainda, do Mundo da Vida haveria a vida.
Só a epokhé universal pode operar essa última redução: por
isso Husserl assinala o “viver imerso”.52 A redução operada
pela epokhé suspende as questões referentes ao “valor”,
“belo”, “bom”. Fica-se consciente que no Mundo da Vida
estamos em um “mundo humano, válido nos modos
sempre subjetivos”.53 Agora, experiência-se o mundo como
algo “correlato da subjetividade”. Assim, alcança-se um
estado de pré-realismo onde nasce um “olhar
experienciador”.
No Mundo da Vida, o “olhar experienciador”
conquistado pela fenomenologia mostra (através da
intensionalidade) que as vivências são constituidoras. O
sentido das coisas do mundo é compreendido nas
implicações das “unidades intencionais”. Há sentido
quando há “modos de validade” que remetem aos “Eussujeitos como intencionadores e efetuadores de validade”.54
Em Husserl há duas formas referentes ao Mundo
da Vida: primeiro, como algo relativo; segundo, como uma
estrutura invariante. Assim, há a possibilidade de uma
ontologia do Mundo da Vida como mundo da experiência,
como também uma saída, via epokhé transcendental, de
encontrarmos as “estruturas invariantes do Mundo da
Vida”. A fenomenologia, no programa de Husserl,
52

O anseio de Husserl é conduzir o homem a este estado originário:
“Por intermédio da abstenção da efetivação que inibe este modo de
viver num curso até aqui ininterrupto, é alcançada uma
transformação completa da totalidade da vida, um modo de vida
inteiramente novo. É alcançada uma atitude acima da pré-doação de
validade do mundo, acima da infinidade do entrelaçamento das
fundações ocultas das suas validades sempre novamente sobre
outras validades, acima da corrente inteira do múltiplo,
sinteticamente unificado, onde o mundo tem, e ganha sempre de
novo, conteúdo de sentido e validade de ser” (Ibid., p. 122)

53

Ibid., p. 124.

54

Ibid., p. 137.
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encaminha-se tanto para o trabalho de descrições das
constituições (de sentido, de validade), quanto para a
análise eidética.55

55

Observar nesta passagem de A crise, como Husserl procura uma
forma de “olhar puro”: “Na epokhé, porém, e no puro olhar para o
pólo eu funcional e, a partir daí, para o todo concreto da vida e das
suas configurações intermédias e finais, não se mostra, eo ipso, nada
de humano, a mente ou a vida mental, não se mostra o homem real
psicofísico – tudo isto pertence ao “fenômeno”, ao mundo, como
polo constituído” (Ibid., p. 150).

2
O EGO TRANSCENDENTAL E
A TEMPORALIDADE EM
HUSSERL
Dagmar Manieri
O primado do ego transcendental
Nas Meditações metafísicas de René Descartes há uma
forma de ceticismo muito apreciado por Husserl. De certa
forma esse ceticismo em Descartes compreende uma
fundamentação importante para a fenomenologia.
Descartes nas Meditações metafísicas leva ao extremo a prática
da dúvida. É assim que o filósofo francês inicia sua
Meditação Primeira:
Há já algum tempo me apercebi de que, desde meus
primeiros anos, recebera grande quantidade de
falsas opiniões como verdadeiras e que o que
depois fundei sobre princípios tão mal assegurados
só podia ser muito duvidoso e incerto, de forma
que me era preciso empreender seriamente, uma
vez na vida, desfazer-me de todas as opiniões que
até então aceitara em minha crença e começar tudo
de novo desde os fundamentos, se quisesse
estabelecer algo firme e constante nas ciências. 1

Descartes realiza uma verdadeira epokhé no
empreendimento de “destruir em geral todas minhas
antigas opiniões”.2 Descarte conhece a natureza humana e
1

Descartes, 2005, p. 29.

2

Ibid., p. 30.
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sabe que deve haver uma procura por algo seguro. Por isso
ele anuncia que nunca se esquecerá dessa prática da dúvida.
Mas é neste instante que o filósofo francês lança a hipótese
da existência de um gênio maligno (genius malignus) que
através de seu poder, nos induz ao erro e à ilusão.3 Neste
caso, a situação do pensador é descrita desta forma:
Permanecerei obstinadamente apegado a esse
pensamento; e se, por esse meio, não está em meu
poder alcançar o conhecimento de alguma verdade,
pelo menos está em meu poder suspender meu
juízo. Eis por que me guardarei cuidadosamente de
receber em minha crença qualquer falsidade, e
prepararei tão bem meu espírito para todas as
astúcias desse grande enganador que, por mais
poderoso e astuto que seja, jamais poderá imporme nada.4

Nesse instante, Descartes busca um ponto onde se
apoiar, um lugar seguro. É em “Eu sou, eu existo” onde
encontra esse apoio, pois a ilusão não pode atingir esse
terreno: mesmo no caso de engano, ainda sou algo. No
Discurso sobre o método e nos Princípios de filosofia (de 1644)
encontramos a fórmula “penso, logo existo”. Na Meditação
Segunda, Descartes comenta:
Mas o que é que sou então? Uma coisa que pensa.
O que é uma coisa que pensa? Isto é uma coisa que
duvida, que concebe, que afirma, que nega, que
quer, que não quer, que imagina também e que
3

“Ora, quem me pode assegurar que esse Deus não tenha feito com
que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo externo,
nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que não
obstante eu tenha os sentidos de todas essas coisas, e que tudo isso
não me pareça existir de modo diferente do que o vejo?” (Ibid., p.
35).

4

Ibid., p. 38.
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sente. Por certo não é pouco se todas essas coisas
pertencem à minha natureza.5

É sobre essa base cética que Descartes empreende
seu pensar. Na interpretação de Paul Ricoeur, o cogito é
erigido como um “sujeito transcendental”. Ricoeur acentua:
“No entanto, o cogito é tomado por Descartes como o
primeiro anel de uma cadeia dedutiva cujos elos sucessivos
são a res cogitans, a existência de Deus e por intermédio da
veracidade divina, a existência da natureza objetiva”.6 Eis
uma grande diferença entre Descartes e Husserl. No
primeiro, o cogito é transcendido por Deus; no segundo,
pelo alter ego. Husserl busca “em uma filosofia da
intersubjetividade o fundamento superior da objetividade
que Descartes ia buscar na veracidade divina”.7
Em As conferências de Paris, Husserl denomina a
fenomenologia como um “novo cartesianismo” e um
“cartesianismo do século XX”. 8 Husserl indica como algo
positivo esse radicalismo de ordem subjetiva em Descartes.
Com esta perspectiva e após a aplicação da epokhé, o mundo
deixa de ser um “fato óbvio” e se transforma em um
“problema de validade”. A redução transcendental faz
nascer essa forma de experienciar o mundo. Husserl em As
5

Ibid., p. 48.

6

Ricoeur, 2009, p. 176.

7
8

Ibid., p. 178.
No entendimento de Martin Heidegger, a própria filosofia moderna é
marcada por essa virada subjetiva: “É de se supor e de esperar que,
de maneira correspondente a essa inversão fundamental do
questionamento que se volta para o eu, o ente que se encontra
agora no centro tenha se tornado normativo em seu modo
específico de ser. É de se esperar que , agora, a ontologia tome o
sujeito como ente exemplar e interprete o conceito do ser com
vistas ao modo de ser do sujeito – que, a partir de então, os modos
de ser do sujeito se transformem em um problema ontológico”
(2012b, p. 182).
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conferências de Paris complementa esse argumento:
“Juntamente com os outros, perco eu, naturalmente,
também as formações da sociabilidade e da cultura no seu
todo, numa palavra, o mundo no seu todo será doravante,
para mim, em vez de algo que é, apenas fenômeno de ser”.9
Para a fenomenologia o “eu penso” é uma “esfera
de ser” que está associada a uma experiência estruturada.
Na interpretação de Ricoeur, “experiência” e “estrutura”
são dois termos que correspondem a “senhas” para
compreendermos a Segunda das Meditações cartesianas de
Husserl. Ricoeur cita uma passagem desta última obra e que
esclarece bem a tarefa da fenomenologia:
A explicitação fenomenológica não faz outra coisa
– não se poderia e jamais destacá-lo demais -, a não
ser explicitar o sentido que este mundo tem para
todos nós, anteriormente a toda filosofia e que,
claramente, a nossa experiência lhe confere. Este
sentido pode perfeitamente ser destacado pela
filosofia, mas não pode ser jamais modificado por
ela. E, em cada experiência atual, ele está cercado –
por razões essenciais, e não por nossa fraqueza – de
horizontes que necessitam de elucidação.10

Por isso Husserl denomina a fenomenologia de
uma “ciência do ego” e uma “Egologia pura”.11 Embora
seja algo prévio, o ego cogito não está só. Há sempre algo
9

Husserl, 2013, p. 5.

10

Apud Ricoeur, 2009, p. 52.

11

Isto comprova uma importante passagem de Ricoeur em Na escola
da fenomenologia: “(...) se toda realidade transcendental é a vida do eu,
o problema de sua constituição vai coincidir com a autoconstituição
do ego, e a fenomenologia vem a ser uma Selbstauslegung (uma
explicação do Si mesmo), mesmo quando é constituição da coisa,
do corpo, do psiquismo, da cultura. O ego não é mais simplesmente
o polo sujeito, oposto ao polo objetivo, mas é o englobante”
(Ricoeur, 2009, p. 213).
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visado (cogitatum): “A propriedade fundamental – comenta
Husserl em As conferências de Paris - dos modos de
consciência em que eu, enquanto eu, vivo, é a chamada
intencionalidade, é, em cada caso, o ter consciência de
qualquer coisa”.12 Portanto ao se referir ao ego cogito
cogitatum já se caracteriza o homem e o Mundo da Vida. No
fenômeno há dois sentidos: o objectual e o modo de
consciência. Observar, por exemplo, como a “realidade” é
descrita por Russerl:
Este caráter de ser o mesmo sempre reside na
própria vida de consciência e é vista pela síntese.
Assim a referência de consciência a uma
objectualidade atravessa a inteira vida de
consciência, e esta objectualidade desvenda-se
como uma propriedade de essência de toda e
qualquer consciência, a saber, a de poder transitar
pela síntese, em sempre novos modos de
consciência, de tipos bastante diferentes, para a
consciência de unidade do mesmo. 13

É neste instante que na fenomenologia parece haver
um sentido oposto à
epokhé. Ao se analisar a
intencionalidade Husserl pretende estudar as formas de
constituição de sentido. 14 O ego não é compreendido de
forma isolada; ele se define sempre por referência a
“objectialidades intencionais”. O ego está sempre visando
um ente. Russerl comenta sobre os sistemas de
12

Husserl, 2013, p. 11.

13

Ibid., p. 16.

14

Husserl comenta: “Toda a análise intencional vai além da vivência da
esfera imanente momentânea e realmente dada, e certamente de tal
maneira que, desvendando as potencialidades, que agora são
patenteadas de modo real e em horizonte, ela expõe multiplicidades
de novas vivências em que se torna claro o que era apenas
implicitamente visado e que, desse modo, era já intencional” (Ibid.,
p. 18).
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intencionalidades “cujo índice são os objetos por ele
visados, pensados, valorados, tratados, fantasiados e a
fantasiar, etc.”.15 Outro detalhe é que o ego está sempre em
autoconstituição; como ele é fundamento último, não
devemos procurar outra instância fundadora. Isto explica
ser o ego um ser-para-si-mesmo.
A fenomenologia deve se fixar em um a priori: o ego
puro. Na visão de Husserl, abandonar esse a priori já é sair
da problemática fenomenológica. Seguindo essa reflexão
sobre o ego, a fenomenologia descobre que o ego possui
uma dupla polarização: “a polarização segundo as múltiplas
unidades objectuais e a polarização-egológica, um
centramento em virtude do qual a intencionalidade no seu
todo está referida ao eu-polo idêntido”.16 Os sentidos da
redução fenomenológica e o da constituição das
objectualidades.
Outra observação que Husserl realiza sobre o ego
em As conferências de Paris é que na fenomenologia não há
uma separação entre realidade e idealidade. O ego se
apropria, sempre intencionalmente, de “mundos que são,
reais ou ideais”. Podemos até a arriscar a dizer que o
sentido é a efetivação da objectualidade intencional
promovida pelo ego.
De forma um pouco parecida, constatamos em
Merleau-Ponty o fato de que devemos conceber “a
percepção, não mais como uma constituição do objeto
verdadeiro, mas como nossa inerência às coisas”.17 É que
a fenomenologia, de uma forma geral, compartilha do
conceito de mundo intersubjetivo, sem abandonar seu
primado subjetivo. Como bem acentua Merleau-Ponty: “O
luto de outrem e sua cólera nunca têm exatamente o
mesmo sentido para ele e para mim. Para ele, trata-se de
15

Ibid., p. 24.

16

Ibid., p. 27.

17

Merleau-Ponty, 2006, p. 469.

Dagmar Manieri (Org.) | 45

situações vividas, para mim de situações apresentadas”.18 É
evidente que o ego cogito na análise fenomenológica nunca
pode ser abandonado. Poderíamos até arriscar um
indicamente de que uma situação comum, um mundo
“único” é impossível para a fenomenologia. Essa koinonia
corre o risco de ser uma projeção “a partir do fundo de
[nossa] subjetividade”, segundo Merleau-Ponty. Isso, de
certo modo traz uma série de complicações para a
fenomenologia, já que constatamos que o ser humano é
gregário, comunitário. Somos produto do mundo social.
Na Fenomenologia da percepção, Maurice Merleau-Ponty
empreende um estudo detalhado sobre a fenomenologia.
Como enfatiza no Prefácio, antes mesmo de Husserl,
Descartes e Kant haviam empreendido a grande viragem
subjetiva:
[Descartes e Kant] desligaram o sujeito ou a
consciência, fazendo ver que eu não poderia
apreender nenhuma coisa como existente se
primeiramente eu não me experimentasse existente
no ato de apreendê-la; eles fizeram aparecer a
consciência, a absoluta certeza de mim para mim,
como a condição sem a qual não haveria
absolutamente nada, e o ato de ligação como o
fundamento do ligado.19

18

Ibid., p. 477.

19

Merleau-Ponty, 2006, p. 4. Observar, também, essa passagem de
Heidegger: “No começo da filosofia moderna encontra-se a
sentença de Descartes: ego cogito, ergo sum, “eu penso, logo, eu sou”.
Toda consciência das coisas e do ente na totalidade é reportada à
autoconsciência do sujeito humano como o fundamento inabalável
de toda certeza. A realidade do real determina-se no tempo
subsequente como objetividade, como algo que é concebido por
meio do sujeito e para este como aquilo que é lançado e mantido
em oposição a ele. A realidade do real é o ter-sido-representado
pelo sujeito representador e para este” (2014, p. 549).
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Mas a fenomenologia não se fecha exclusivamente
na entidade subjetiva do homem. Ela parte deste terreno
para descortinar uma nova realidade. Nas palavras de
Merleau-Ponty: “A verdade não “habita” apenas o “homem
interior”, ou, antes, não existe homem interior, o homem
está no mundo, é no mundo que ele se conhece”.20 Por isso
a importância do Cogito na fenomenologia. Para MerleauPonty o cogito revela-se “em situação”. Neste ponto, ele cita
Husserl ao acentuar o fato de que a “subjetividade
transcendental (...) ser uma intersubjetividade”. O cogito
implica no reconhecimento do pensamento como um fato
inalienável; também corresponde em não ingressar em um
idealismo de ordem metafísica, pois se reconhece o homem
(e se cogito) como um “ser no mundo”.
É desta perspectiva que Merleau-Ponty desenvolve
sua reflexão sobre o Cogito na Fenomenologia da percepção.
Inicialmente, há uma afirmação importante sobre a virada
subjetiva da era moderna: “Se o próprio pensamento não
colocasse nas coisas aquilo que em seguida encontraria
nelas, ele não teria poder sobre as coisas, não as pensaria,
ele seria uma “ilusão de pensamento” ”.21 Aqui, percebe-se
a própria noção kantiana de “experiência possível”. Como
na interpretação de Cassirer, “transcendental” em Kant
implica “todo conhecimento que não versa tanto sobre os
objetos como sobre nosso modo de conhecê-los, sempre e
quando for possível a priori este conhecimento”.22
Na análise de Merleau-Ponty sobre o Cogito há de
se destacar a ausência do Outro. Em certas passagens, a
koinonia (a experiência em comum) torna-se algo
impossível. Mas se há essa ausência do Outro (na reflexão
sobre o cogito), por outro lado há um acento na percepção,
em minha abertura para o mundo. No exemplo da
20
21
22

Merleau-Ponty, 2006, p. 6.
Ibid., p. 496.
Cassirer, 1993, p. 182. A tradução é minha.
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percepção ela é um ato, uma modalidade existencial. Por
isso Merleau-Ponty caracteriza o Cogito não como uma
“imanência psicológica”, mas um “movimento profundo de
transcendência que é meu próprio ser, o contato
simultâneo com meu ser e com o ser do mundo”.23
Evidentemente que após a epokhé, o “espectador
desinteressado” de Husserl se assemelha muito a este
homem descrito por Merleau-Ponty:
Assim, nós não nos possuímos cada momento em
toda a nossa realidade, e temos o direito de falar de
uma percepção interior, de um sentido interno, de
um “analisador” entre nós e nós mesmos que, a
cada momento, vai mais ou menos longe do
conhecimento de nossa vida e de nosso ser. 24

A análise do Cogito na Fenomenologia da percepção há
um senso crítico com relação a Descartes. É que em
Merleau-Ponty há uma ênfase na existência e na
consciência.25 A crítica a Descartes passa pela reflexão
sobre a linguagem. Ao apreender o freudismo e alguns
aspectos da filosofia da linguagem, Merleau-Ponty destaca
que “a linguagem nos ultrapassa”; isto quer dizer que no
ato de pensar os “pensamentos, em sua atualidade, jamais
23

Merleau-Ponty, 2006, p. 504..

24

Ibid., p. 508.

25

“A consciência, se não é verdade ou a-letheia absoluta, pelo menos
exclui toda falsidade absoluta. Nossos erros, nossas ilusões, nossas
questões são exatamente erros, ilusões, questões. O erro não é a
consciência do erro, e até mesmo a exclui (...). Nossos erros só se
tornam verdades uma vez reconhecidos, e subsiste uma diferença
entre seu conteúdo manifesto e seu conteúdo de verdade latente,
entre sua pretensa significação e sua significação efetiva. O que é
verdadeiro é que nem o erro nem a dúvida nos cortam da verdade,
porque eles são rodeados por um horizonte de mundo em que a
teleologia da consciência nos convida a procurar sua resolução”
(Ibid., p. 533).
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foram “puros” pensamentos, porque neles já havia excesso
do significado sobre o significante, (...)”.26
Para Merleau-Ponty o Cogito de Descartes é um
falso Cogito, já que é posto em palavras e compreendido
nas palavras. Por isso Descartes deixa de abarcar um campo
importante: “(...) uma parte de nossa existência, aquela que
está ocupada em fixar conceptualmente nossa vida e em
pensá-la como indubitável, escapa à fixação e ao
pensamento”.27 De uma forma parecida é a crítica de
Adorno à fenomenologia de Husserl:
Mas o pensar por si só já se acha previamente
ordenado por meio da linguagem e dos sinais diante
de cada indivíduo particular; a intenção deste
indivíduo de “pensar por si mesmo” contém,
mesmo em sua extrema oposição ao universal, um
momento de aparência: a parte de seus
pensamentos que pertenceria exclusivamente ao ser
pensante individual é, tanto no conteúdo quanto na
forma, algo fugaz. Isso é verdadeiro na doutrina do
sujeito transcendental, que tem primazia sobre o
sujeito empírico. Husserl, no entanto, está cego por
um individualismo que só conhece a consciência
como a consciência de mônadas.28

Um pouco neste nível da crítica de Adorno,
Merleau-Ponty propõe outro Cogito, além daquele “falado”
por Descartes. É o Cogito tácito, “uma experiência de mim
por mim”. Trata-se de uma forma de “subjetividade
26

Ibid., p. 521. Observar, também, o comentário crítico de HansGeorg Gadamer: “(...) a pura subjetividade transcendental do ego
[como defende Husserl] não está dada realmente como tal, mas na
idealização da linguagem já sempre coimplicada em toda aquisição
de experiência, e na qual está atuante a pertença do eu individual a
uma comunidade de linguagem” (2014, p. 455).

27

Merleau-Ponty, 2006, p. 538.

28

Adorno, 2015, p. 115.
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indeclinável”.29 Nota-se, também, que há certo
distanciamento de Merleau-Ponty com relação a Husserl.
Neste último, o ego puro (transcendental) destaca-se por
seu modo de constituição (“dação”) do significado das
coisas. Em Merleau-Ponty já notamos uma ênfase da tríade
cultura/tradição/história, que compõem o passado
(conquistado) através da criação. É neste instante que
ingressa o Cogito tácito:
(...) a presença de si a si, sendo a própria existência,
é anterior a toda filosofia, mas ele só se conhece
nas situações-limite em que está ameaçado: por
exemplo, na angústia da morte ou na angústia do
olhar de outrem sobre mim. Aquilo que se acredita
ser o pensamento do pensamento, como puro
sentimento de si, não se pensa ainda e precisa ser
revelado. 30

Eis que nesta redução fenomenológica empreendida
por Merleau-Ponty, temos um homem em uma relação
específica com o mundo. Neste contexto, sou “projeto do
mundo” e “inerência ao mundo”. Homem e mundo se
encontram em uma relação específica:
A universalidade e o mundo se encontram no
coração da individualidade e do sujeito. Nunca o
compreendemos enquanto fizermos do mundo um
ob-jeto. Logo o compreendemos se o mundo é o
29

“Ela [subjetividade indeclinável] não constitui o mundo, adivinha-o
em torno de si como um campo que ela não se deu; ela não
constitui a palavra, ela fala assim como se canta porque se está feliz;
ela não constitui o sentido da palavra, este brota para ela em seu
comércio com o mundo e com os outros homens que o habitam,
ele se encontra na intersecção de vários comportamentos, ele é,
mesmo uma vez “adquirido”, tão preciso e tão pouco definível
quanto o sentido de um gesto” (Merleau-Ponty, 2006, p. 541).

30

Ibid., p. 541.
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campo de nossa experiência, e se nós somos apenas
uma visão do mundo, pois agora a mais secreta
vibração de nosso ser psicofísico já anuncia o
mundo, a qualidade é o esboço de uma coisa, e a
coisa é o esboço do mundo.31

Por isso em sua definição de homem, MerleauPonty afirma que nós somos um “campo”, uma
“experiência”. Mas isso ocorre não em uma universalidade
abstrata, mas em um “campo” e “experiência” em situação.
Sou situação e possibilidade de situação. Se nos detivermos
aqui, corremos o risco de deixarmos de lado uma entidade
importante que Merleau-Ponty lhe dedica toda a Primeira
Parte da Fenomenologia da percepção: o corpo. Por isso ele
afirma que só estou no mundo porque tenho um corpo:
“Ser corpo, nós o vimos, é estar atado a um certo mundo, e
nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no
espaço”.32
O presente tensionado: Ricoeur interpreta Husserl
O tema da temporalidade tem sido objeto de
reflexão, principalmente, no âmbito da filosofia. Em Platão,
o aion remete a um movimento que se regula segundo o
número. Na interpretação de Brague: “O tempo é o
movimento do céu na medida em que este possui uma
estrutura numérica”.33 Na análise de Brague há um acento
especial em relação à mímesis (imitação). Ele afirma que “o
tempo não é imagem do aion. Mas ele imita o aion”.34 É
nesse sentido que aion implica na “alma do mundo”, em um
“modelo de ordem”. Já em Aristóteles, há uma definição de
31

Ibid., p. 544.

32

Ibid., p. 205.

33

Brague, 2006, p. 69.

34

Ibid., p. 67.
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tempo como arithmos (cálculo, contagem) do movimento.
Tempo é uma articulação anterior/posterior do
movimento. Também há em Santo Agostinho uma reflexão
importante sobre o tempo; no pensador cristão, o tempo é
uma distensão da alma (distentio animi). Esses são alguns dos
exemplos que comprovam que o tempo é um tema do
campo da filosofia.35
Na fenomenologia, o tema da temporalidade possui
certa complexidade. Vamos iniciar nossa interpretação com
um texto importante de Paul Ricoeur, “Lições sobre a
consciência interna do tempo” em Tempo e narrativa III.
Ricoeur comenta que há a necessidade de aplicar a epokhé
para conhecermos a validade objetiva do tempo. Daí a
primeira advertência do pensador francês: “A consciência
do tempo deve então ser entendida no sentido de
consciência “interna” ”.36
O tempo deve ser apreendido como duração
(intervalo, lapso de tempo). Mas é evidente que essa
duração já implica um sentido interno (de tempo). Neste
caso, há um tempo imanente? Ricoeur comenta que ao
iniciarmos uma reflexão sobre o tempo, não podemos
desprezar a conjugação (homonímias) entre “tempo
imanente” e a “sucessão do tempo objetivo”. Husserl sabe
que ao se pensar sobre o tempo, empreendemos uma
“hilética da consciência”. Isto quer dizer que a tarefa da
fenomenologia é empreender a análise da constituição de
sentido (o tempo como “sentido”). Nessas primeiras
observações de Ricoeur, transparece a existência de uma
objetividade (côisica) do tempo como “tempo
percepcionado”. Por isso essa importante passagem de
Russerl, que Ricoeur reproduz:

35

Também podemos lembrar os trabalhos de H. Bergson ao pensar o
tempo como “duração”.

36

Ricoeur, 2010c, p. 38.
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O vermelho sentido é um datum fenomenológico
que, animado por uma certa função de apreensão,
apresenta uma qualidade objetiva; ele próprio não é
uma qualidade. Uma qualidade no sentido próprio,
ou seja, uma propriedade da coisa aparecente, não é
o vermelho sentido, mas o vermelho
percepcionado. O vermelho sentido só se chama
vermelho de modo equívoco, pois vermelho é o
nome de uma qualidade côisica.37

Parece haver uma íntima conexão entre o tempo e a
noção de vivência: sentir-se em “vivência” já é ter um
sentido temporal. Aqui, não podemos deixar de questionar:
por que tenho um sentido de duração? Há uma consciência
interna do tempo? É nesse momento que se recorre à
redução fenomenológica: “(...) do percepcionado ao
sentido, a fim de penetrar nas camadas mais profundas de
uma hilética subtraída ao jugo da noética”.38
Husserl analisa a temporalidade através da retenção
e da protensão. Na primeira, garante-se a continuidade do
presente pontual no presente distendido da duração una; na
última, temos o fenômeno da expectativa. Dessa forma,
retenção e protensão estão em conexão com um presenteponto. O presente se diferencia do “instante”. No presente,
a retenção realiza uma potencialização presentificada como
“lembranças” (primária, secundária, etc.). Ricoeur comenta:
O presente e o passado recente se pertencem
mutuamente, que a retenção é um presente
ampliado que garante, não só a continuidade do
tempo, mas a difusão progressiva atenuada da
intuitividade do ponto-fonte para tudo o que o
instante presente retém em si ou debaixo de si. O
presente é chamado de ponto-fonte precisamente
37

Apud Ricoeur, 2010c, p. 40, 41.

38

Ricoeur, 2010c, p. 42.
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porque o que dele escoa “ainda” lhe pertence:
começar é começar a continuar; o próprio presente
é assim “uma continuidade em crescimento
contínuo, uma continuidade de passados” (Cf.
Husserl).39

Ricoeur acentua que na fenomenologia de Husserl
há um “achado”. Ele se traduz na ideia de que o “agora”
não se reduz a um instante pontual, mas em “uma
intencionalidade longitudinal”.40 No processo de dar curso
à sequência de retenções, ocorre um “remanejamento
incessante das retenções mais antigas pelas mais recentes”.41
Como podemos perceber, há uma espécie de “onda” (ou
ondas) que se formam, modificando continuamente minha
vivência do passado:
É assim que cada nova retenção modifica as
retenções precedentes; é em virtude da estrutura
dessa modificação de modificações que se diz que
cada retenção carrega em si mesma a herança de
todo o processo precedente. Essa expressão (Cf.
Berner) significa que “o passado é continuamente
remodificado a partir do presente da retenção e
[que] é tão-somente essa modificação presente do
passado que possibilita a experiência da duração
temporal”.42

O próprio “olhar” (ou “juízo”) em uma relação de
alteridade não se trata de algo primário; ele deriva de uma
39

Ibid., 50.

40

Em Merleau-Ponty: “Para mim mesmo, eu não estou no instante
atual, estou também na manhã deste dia ou na noite que virá, e meu
presente, se se quiser, é este instante, mas é também este dia, este
ano, minha vida inteira” (2006, p. 564).

41

Ricoeur, 2010c, p. 52.

42

Idem.
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“abstração operada sobre a continuidade por um olhar que
detém sobre o instante e o converte de ponto-fonte em
ponto-limite”.43 Mesmo antes do reconhecimento, o fluxo
retencional produz seus limites (alteridade).44
Então, na fenomenologia não se isolam as
dimensões do presente, passado e futuro. Há uma
continuidade, com o privilégio para a impressão. Neste
ponto específico, podemos interrogar: e o passado que está
“longe” do presente? Aqui entra em cena a imaginação.
Sem poder recorrer à lembrança e à retenção, a história cria
uma representação que atua na imaginação. Ricoeur
comenta que esse processo é a base da “consciência
histórica”. Nesta perspectiva, formar uma representação
histórica é uma forma de ampliar meu horizonte
particularizado. Com a representação histórica reconhecida,
torno-me “homem de cultura” na medida em que passo a
conceber a dimensão social através da dimensão temporal.
A história me oferece uma forma vivencial ampliada, para
além de meu círculo particular: meu Mundo da Vida é
enriquecido, ampliado.
Quando tratamos do tema da temporalidade na
fenomenologia, devemos notar com a devida atenção aos
termos: apagamento gradual; imaginação; fantasia; ilusão.
Ricoeur comenta que “o apagamento gradual do presente
na retenção nunca equivale a uma fantasia. O abismo
fenomenológico é intransponível”.45 Essa afirmação de
43

Ibid., p. 52, 53.

44

Ver essa passagem de A crise, como a temporalidade em Husserl
remete-se ao modo de dação: “(...) toda a constituição do ente, de
qualquer espécie e estádio, é uma temporalização que confere a sua
forma temporal a cada sentido próprio de ente no sistema
constitutivo, enquanto todos estes tempos só chegam
sinteticamente à unidade de um tempo por meio da síntese
universal oniabrangente em que o mundo é constituído” (Husserl,
2012b, p. 138).

45

Ibid., p. 58.
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Ricoeur pode ser compreendida, nos seguintes termos: a)
Há uma modificação do passado pelo presente; b) Nunca
posso reproduzir um passado como ele foi de verdade (a
objetividade temporal), pois sempre ocorre uma
transformação operada pelo presente; c) A fenomenologia
reconhece a impossibilidade de uma objetividade em
relação ao passado. A diferença temporal deve sempre ser
levada em consideração na reflexão de ordem histórica.
Na fenomenologia, o passado no sentido histórico
surge como “diferença”. Neste caso, Ricoeur comenta que
há uma “segunda intencionalidade”.46 Por isso na
representação (histórica) do passado é um erro crermos que
podemos reproduzir o objeto por um modo descritivo.
Importante também para uma representação do
passado é a recuperação das expectativas dos agentes
históricos. Embora Ricoeur não enfatize a resistência social
(ante as expectativas humanas), seu pensamento indica que
recuperar as expectativas é uma forma de humanizar a
história. É uma das funções desta última recuperar
frustrações, erros, etc.
Um exemplo ilustrativo dessas ideias de Ricoeur
pode ser encontrado em A educação sentimental, de Gustave
Flaubert. O que ocorre nesta obra universal é que através
de Frederic Moreau, Flaubert narra de forma literária suas
lembranças. Na obra, a cena inicial é datada de setembro de
1840, transcorrendo-se pela Revolução de 1848. Flaubert
faz uma primeira versão da obra em 1845. A segunda
versão (a obra atual) foi publicada em 1869. Aqui, uma
questão pode ser levantada: como ocorrem as lembranças
sobre os acontecimentos imediatos a 1848? Provavelmente,
na primeira versão de 1845, o amor por Elisa Schlesinger e
46

“(...)[Tal intencionalidade] faz dela uma representação de ...,
segunda no sentido de que equivale a uma réplica (Gegenbild) da
intencionalidade longitudinal constitutiva da retenção e geradora do
objeto-tempo” (Ricoeur, 2010c, p. 60).
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os acontecimentos políticos recebem um tratamento
específico. Isto porque há retenção como lembrança
primária. Já na versão de 1869, as lembranças já estão
carregadas por novas retenções.
Esse exemplo literário de A educação sentimental
mostra bem a diferença apontada por Ricoeur entre
retenção e relembrança. É que nesta última houve uma
“dupla intencionalidade”. Ver esta importante passagem de
Ricoeur:
(...) uma relembrança recebe uma significação nova
pelo fato de suas expectativas terem encontrado sua
efetuação no presente. O abismo que separa a
relembrança e a consciência retencional é
preenchido por meio da imbricação de suas
intenções, sem que seja abolida a diferença entre reprodução e retenção.47

Vamos retomar a obra de Flaubert. A retenção de
1845 mostra um Frederic romântico, com expectativas
concretas em torno do enlace amoroso. Na versão de 1869,
com o “abismo” (Cf. Ricoeur) instaurado, houve uma
ressignificação (uma nova intencionalidade apareceu). Na
versão de 1869, Flaubert percebe que aquilo que ele
cultuava (de verdade) no amor à Elisa era um sublime ideal
de beleza.
Para finalizarmos essas considerações de Ricoeur
sobre a temporalidade fenomenológica, há de se considerar
um termo importante: Zeitstelle (situação temporal). Isto
quer dizer que sempre estou situado, temporalmente.
Ricoeur comenta que o homem possui uma “identidade de
situação temporal” que em si é problemática (por sofrer
alterações). Ricoeur se refere à “individuação”, que ocorre

47

Ibid., p. 62.
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através da formação da “identidade objetal” e pela
“identidade de situação temporal”.

3
O DASEIN EM HEIDEGGER
Dagmar Manieri
Antes mesmo de compreendermos o conceito de
Dasein em Ser e tempo, necessitamos de um solo mais seguro
para situar o próprio pensamento de Martin Heidegger.
Sem esta última abordagem, a grande obra deste último Ser e tempo - pode surgir um tanto enigmática.
Em primeiro lugar temos que considerar a objeção
de Heidegger ante a tradição filosófica. Tal postura, como
sabemos, não deixa de visar a filosofia de Husserl.
Portanto, entre este último e Heidegger há uma ruptura que
impede um entendimento da fenomenologia como uma
série ininterrupta, coesa. Husserl não teve um discípulo à
altura que prosseguisse com sua filosofia transcendental do
Ego cogito.
Heidegger lê a filosofia sob uma perspectiva antiga,
da ontologia grega. Em seu entender, “a ontologia antiga,
porém, não é por princípio trivial e nunca pode ser
superada, (...)”.1 Repensar Platão e outros pensadores
gregos é uma tarefa da filosofia; por isso, só uma
“modernidade presunçosa e decaída no barbarismo” pode
crer que Platão esteja “acabado”. É dessa perspectiva crítica
que Heidegger entende a modernidade. Sentimos, com
certeza, um clima de decadência quando Heidegger se situa
na época moderna. Isto explica sua afirmação: “É preciso
ver que Kant tanto quanto Hegel ainda se encontram
fundamentalmente no solo da Antiguidade (...)”.2

1

Heidegger, 2012b , p. 166.

2

Ibid., p. 166.
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Mas o que há de tão importante na ontologia antiga
que obriga Heidegger a deter, permanentemente, em sua
problemática? No Parmênides, temos uma resposta
satisfatória. Aqui, a aletheia (verdade) é entendida em seu
sentido originário. Heidegger realiza uma reflexividade em
torno desta palavra: ele deseja recuperar sua autêntica
significação. Por isso reconhece: “os gregos experimentam
o descobrimento de modo peculiar (...)”.3 A aletheia como
“descobrimento” corresponde à apreensão peculiar no
grego antigo. Heidegger utiliza a expressão “essência
primordial grega da verdade”. Assim, no Parmênides, como
um exercício hermenêutico (filosófico) há dois sentidos de
interpretação. Primeiro, o esforço de se recuperar a
“essência primordial” da aletheia; segundo, a exposição da
desfiguração (distorção) que ocorre com a “verdade” na
dimensão da linguagem. O que Heidegger denomina de
“latinização da Grécia” corresponde a essa perda da
“experiência originária”. O romano, com sua experiência de
domínio (o Imperium) acaba por impregnar as palavras
(falsum como fallere, levar à ruína) desse espírito beligerante.
Aqui, a palavra não te, mais uma conexão com a
“experiência originária”.4 Ao se traduzir aletheia por veritas,
devemos estar conscientes que esta última não recupera
toda riqueza da primeira:
A palavra é um modo da preservação reveladora do
desencobrimento e encobrimento dos entes, um
modo que pertence unicamente à antiguidade grega
e está confiada à sua essência. Na palavra e como
palavra, o ser dos entes é dado em relação à
essência do homem, de tal modo que o ser dos
entes, em virtude dessa relação com o homem,
3

Heidegger, 2008, p. 29.

4

“(...) compreendemos [hoje] o alethés como o verum e certum, como o
“verdadeiro” e o “certo”, sustentando que o que é “compreendido”
seria como que por si mesmo “verdadeiro” e “certo” ”(Ibid., p. 60)
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deixa a essência do homem emergir e receber a
determinação que chamamos de grega.5

Assim, ao lado da reflexividade onde Heidegger
recupera a autêntica “experiência originária” da aletheia, há
um trabalho interpretativo que se resume em mostrar a
desfiguração da experiência da verdade grega. A “segurança
de dominação” (Imperium romano ) impregnou o processo
de tradução. Então, o que ocorreu com a aletheia original?
Heidegger responde que a aletheia parece ter se retraído. O
que ocorreu, de fato, pode ser descrito dessa forma:
A dificuldade é que o âmbito essencial da aletheia
não está simplesmente encoberto de entulho; tem
sido construído sobre esse entulho um enorme
bastião da essência de verdade, determinado, em
diversos sentidos, como “romano”.

Há, neste pessimismo de Heidegger, uma
possibilidade de recuperação da originária aletheia?
Heidegger nos indica que ela caiu no esquecimento, ante a
“dominação de veritas”; mas permanece a “essência
primordial da verdade” em um “decaimento”. Filosofia se
assemelha, neste diagnóstico, como uma forma de
recuperar a “experiência originária” da aletheia.6
É desse ponto de vista objetivo que se verifica a
ruptura de Heidegger em relação a Husserl. O primeiro
anseia resgatar o percurso do homem em direção ao ser. A
própria definição de homem se associa a uma “integração
da essência fundamental do homem no ser”.7 Heidegger,
então, empreende uma severa crítica à fundamentação do
5

Ibid., p. 102.

6

“Pela experiência dos pensadores gregos, esse pensamento continua
sendo sempre um salvamento do desencoberto do encobrimento,
no sentido de uma retração que esconde” (Ibid., p. 174).

7

Ibid., p. 112.
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homem em uma “autocerteza”, como “sujeito, isto é, na
subjetividade”. Ele realiza um pensar filosófico que não
compartilha com a tradição moderna; para Heidegger, a
modernidade inverteu a questão fundamental da ontologia:
É de se supor e de esperar que, de maneira
correspondente a essa inversão fundamental do
questionamento que se volta para o eu, o ente que
se encontra agora no centro tenha se tornado
normativo em seu modo específico de ser. É de se
esperar que, agora, a ontologia tome o sujeito como
ente exemplar e interprete o conceito do ser com
vistas ao modo de ser do sujeito – que, a partir de
então, os modos de ser do sujeito se transformem
em um problema ontológico.8

Ruptura por demais decisiva, quando comparamos
as pretensões de Husserl em ancorar a fenomenologia no
ego transcendental. O anseio de Husserl de solidicicar uma
nova cientificidade em torno da intencionalidade
constituinte encontra obstáculos em Heidegger. O instante
subjetivo neste último só é tematizado como “existência”,
sendo a linguagem encarada com preocupações filosóficas.
A “decadência da linguagem” é uma consequência da
metafísica moderna da subjetividade. Heidegger crê em
uma essência da linguagem, como uma “casa da verdade do
ser”. O diagnóstico pessimista de Heidegger em relação ao
homem moderno implica na análise de um ser que vive na
errância. É um homem recluso; então, a saída não requer
um esforço da vontade. São as próprias determinações do
homem que necessitam de uma nova abordagem:
Terá que reconhecer o extravio do público como
também a importância do privado. Antes de falar, o
homem terá que deixar-se apelar pelo Ser mesmo
8

Heidegger, 2012b ,p. 182.
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com o risco de, sob um tal apelo, ter pouco ou ter
raramente algo a dizer. Somente assim, se restituirá
à palavra a preciosidade de sua essência e ao
homem, a habitação para morar na Verdade do
Ser.9

Errância, extravio, o “fora de casa”, o estar fechado
(para o apelo): eis os recursos de linguagem que Heidegger
utiliza para diagnosticar o homem após a decadência da
experiência grega. A saída desta situação é conceber o
homem em sua ec-sistência. Por isso, para uma melhor
apreensão do conceito de Dasein em Ser e tempo (publicado
originalmente em 1927) é necessário acompanharmos as
aulas de Heidegger na Universidade de Friburgo.
Interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles correspondem às
aulas do período 1921/1922. Aqui, podemos compreender
a noção de vida, tão importante para sua fenomenologia
existencial. A própria noção de vida surge em conexão ao
conceito de Dasein.
A vida como Dasein é o ser na e através da vida.
Como na tradicional redução fenomenológica, a vida é
concebida como fenômeno. Nesse sentido, ao estilo da
fenomenologia, preciso apreender a relação entre mundo e
vida. Segundo o próprio Heidegger: “No fenômeno vida,
mundo é a categoria fundamental do sentido de
conteúdo”.10 A vida deve ser estudada em sua facticidade.
Esta última é o si-próprio da vida. Daí o termo vida fática,
como o objeto da fenomenologia.
Heidegger quer se distanciar, como filósofo, da
apreensão tradicional de vida. Nesta última (forma
tradicional), a intencionalidade busca o interesse, cria valor.
Tudo indica que Heidegger almeja uma forma de vida
diversa da “indigência” (Darbung). O novo sentido
9

Heidegger, 2009a , p. 34.

10

Heidegger, 2011, p. 99.
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relacional é compreendido como “cuidado”. Nesta postura,
as coisas do mundo surgem como significância.11 No cuidar
já estou a caminho da cura (Sorge). É neste estilo de vida,
neste percurso, que o objeto deve ser apreendido. Ao
experienciar o objeto na significância, estou aberto para o
mundo da vida fática.
Procura-se, nesta virada existencial, apreender os
objetos do mundo em seu “sentido fundamental próprio
do conteúdo”. Heidegger rompe com o subjetivismo
moderno (Descartes) que concebe o mundo como um
espaço a ser conquistado. O sentido último
(fundamentação) do mundo está na vida. Heidegger explica
esta postura, dessa forma: “Viver faticamente “na”
significância. Um discurso abreviado: “viver na
significância” significa: viver em, a partir de objetos no
caráter categorial de conteúdo do significativo”.12
Na vida, estou em um mundo. Então, a primeira
sempre é sentida como mundo, mas nunca exaurida. Por
isso Heidegger acentua que em um mundo há a vida:
O para-onde a vida fática se abre cuidando, a partir
de onde vive, está sempre num dos mundos
fundamentais
a
serem
destacados,
que
caracterizamos como mundo circunstante,
compartilhado e próprio.13

Aqui, já temos um conceito importante da
fenomenologia de Heidegger (bem como em Husserl): o
Mundo da Vida. Neste, sempre há o “mundo próprio”, o
“mundo compartilhado” e o “mundo circunstante”. Esses
11

“Significância é uma determinação categorial de mundo; os objetos
de um mundo, os objetos mundanos (weltlich), com caráter de
mundo (welthaft) são vividos no caráter da significância” (Ibid., p.
103).

12

Ibid., p. 106.

13

Ibid., p. 107.
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“mundos” não estão apartados. Eles compõem o que
Heidegger denomina de “nexo conjuntural”. O termo vida,
nesse sentido, surge como fundamento da abertura. Se a
tão propalada “abertura” aparece de forma constante na
fenomenologia é porque a “própria vida está carregada de
possibilidades e cria ela própria possibilidades”.14 É
flagrante, aqui, a presença de Nietzsche com seu vitalismo.
Sem dúvida, Heidegger compartilha com Nietzsche o
diagnóstico negativo da modernidade. O homem moderno
(na figura da ciência e da racionalidade) vive na periferia.
Há em Heidegger um novo subjetivismo. Mas ele,
de forma diversa do subjetivismo moderno, está ancorado
(“vive”) no respectivo mundo. A mensagem de Heidegger
implica em sentir o mundo como vida, isto equivale à
abertura:
Dentro da vida fática de um mundo de vida
concreto, esses mundos (mundo circunstante,
compartilhado e próprio) podem ser encontrados
de maneira diversa; e nesse encontro, fatualmente,
significâncias históricas tornam-se decisivas cada
vez de modo diverso, trazendo, assim, a cada vez, o
mundo próprio a um nexo conjuntural de
realização determinado.15

Esse movimento que faz com que a vida “entre em
seu mundo” é a propensibilidade. Assim, a vida
temporaliza-se. Heidegger comenta que “na facticidade, a
própria vida está sempre na configuração de seu mundo,
(...)”.16
A temporalização nessas aulas de 1921 e 1922
parece nos conduzir a uma espécie de “volta para a casa”.
14

Ibid., p. 109.

15

Ibid., p. 111.

16

Ibid., p. 115.
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O cuidado, a cura, são termos que mostram a afetividade da
mãe e do médico. Por isso, a temporalização (em
Heidegger) não representa mais, como na concepção de
tempo ocidental, uma apoteose da liberdade (Cf. Hegel) ou
uma libertação das necessidades (Cf. Marx). A
temporalização em Heidegger indica o próprio sentido
(concreto) a ser perseguido pelo Dasein. Na interpretação
de Gadamer:
O seu caráter [da compreensão] de porvir, o caráter
fundamental
de
projeto,
conveniente
à
temporalidade da presença (Dasein), delimita-se pela
outra determinação do estar-lançado, pela qual não
se designam apenas os limites de uma posse
soberana de si mesmo, mas abrem-se e
determinam-se também as possibilidades positivas
que são as nossas.17

Por hora, percebe-se como nas Interpretações
fenomenológicas sobre Aristóteles a noção de vida é
compreendida por Heidegger. Já nas aulas de 1923,
compiladas em Ontologia, há o sugestivo conceito de
facticidade. Nessas aulas, o ser-aí é a tradução para Dasein.
18
Heidegger recorre à hermenêutica como modo de
interpretação, mas não ao estilo tradicional. Como ele
mesmo acentua, “na hermenêutica configura-se ao ser-aí
como possibilidade de vir a compreender-se e de ser essa
compreensão”.19 Observar que o Dasein já se configura
como um estado de compreensão. Heidegger
complementa:
17

Gadamer, 2011, p. 149.

18

Em Fenomenologia da vida religiosa, os tradutores (Enio Giachini, Jairo
Ferrandin e Renato Kirchner) converteram o Dasein para o ser-aí.
Ver, especialmente, a passagem da p. 298.

19

Heidegger, 2012a , p. 21,
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O ser da vida fática mostra-se no que é no como do
ser da possibilidade de ser de si mesmo. A
possibilidade mais própria de si mesmo que o ser-aí
(faticidade) é, e justamente sem que esta esteja “aí”,
será denominada existência.20

Em outros termos, a existência não pode ser
apreendida sem a dimensão da “possibilidade”. Esse anseio
por algo desconhecido, essa abertura para novas
possibilidades será o fundamento de Ser e tempo. Por isso em
Ontologia, Heidegger faz o nexo entre a hermenêutica e sua
filosofia existencial.21 Ele deixa claro que hermenêutica não
é filosofia. A primeira deve preparar o objeto, demorar-se
em uma problemática e mostrar a impossibilidade do
realismo.
A impossibilidade da metafísica em Heidegger se
traduz na recorrência à cotidianidade. A vida ordinária
representa um primeiro passo rumo à volta para casa, junto
à clareira do ser, de acordo com sua obra Sobre o humanismo.
O presente como cotidianidade já indica um “ser em um
mundo”. Heidegger acentua que sou “vivido pelo mundo”
na impessoalidade. Isto é história. Portanto, a
temporalidade é um fenômeno fundamental da facticidade;
ela possui um caráter existencial.
Ontologia nos mostra que o Dasein (na tradução
como ser-aí) é um ente. Daí a possibilidade de uma
ontologia originária, fenomenológica de tal ente. Mas que
espécie de ente é o Dasein? Heidegger explica:
O ser-aí [Dasein] não é coisa alguma como um
pedaço de madeira; não é algo como uma planta;
também não é algo composto de vivências, nem
20

Ibid., p. 22.

21

“A hermenêutica não tem por objetivo a posse de conhecimentos,
mas um conhecer existencial, isto é, um ser. A hermenêutica fala
desde o ser interpretado e para o ser interpretado” (Ibid., p. 24).
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muito menos é o sujeito (eu) que está diante do
objeto (não eu). O ser-aí [Dasein] é um ente especial
que precisamente, na medida em que propriamente
“está aí”, não é objetualidade – dito em sentido
formal: o ente ao qual o ser intencionalmente se
volta.22

Notar que em Ontologia, Heidegger utiliza o termo
“desconstruir”. Ele se refere à tradição que remodelou (e
“velou”) uma forma originária.23 Assim, a tradição encobriu
algo; por isso o “desconstruir” é conceber algo como
fenômeno. Neste, o ser está “ao modo de encobrir-se”.
Isso justifica uma hermenêutica da facticidade: “Deve
afastar-se do que se encontra mais próximo no assunto que
está em jogo para ir em direção ao que reside em seu
fundo”.24
Tanto na “desconstrução” quanto no encarar algo
como fenômeno, Heidegger comenta que precisamos ter
uma “visão prévia”. Ela permite que o olhar não se fixe, de
forma imediata, em algum traço aparente. Visão prévia se
assemelha muito à epokhé; só que a primeira apresenta uma
face ativa.25 Percebe-se que Heidegger se aproxima,

22

Ibid., p. 54.

23

“Desconstruir quer dizer aqui: retorno à filosofia grega, a
Aristóteles, para ver como decai e fica encoberto o que era
originário; para ver como nós mesmos estamos em meio a essa
decadência” (Ibid., p. 83).

24
25

Ibid., p. 84.
Atentar para essa importante passagem de Ontologia: “A visão de algo
e o determinar, ativo nesta visão, o que está à vista, enquanto
atuação que o configura, supõe ter já de antemão o que se irá ver
enquanto ente que é dessa ou daquela maneira. O que dessa ou
daquela maneira se possui de antemão em todo acesso ao ente e o
lidar com o ente o determinaremos como posição prévia. A riqueza
da aproximação e do modo de realização da descrição hermenêutica
do fenômeno dependem a originalidade e a autenticidade da
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lentamente, do ente que é o Dasein. De forma temporal, O
Dasein está como cotidianidade. Ele é, também, a vida fática
por “ser em um mundo”. Se em Interpretações fenomenológicas
sobre Aristóteles caracteriza-se a vida, em Ontologia é o mundo
que recebe a atenção reflexiva. Como na expressão de
Heidegger, eu ocupo um mundo: “A significância é um
como do ser, e nele centra-se precisamente o categorial do
mundo do ser-aí. Por “ser-aí” desiga-se tanto o ser do
mundo como o ser da vida humana (...)”.26
Aqui, já estamos nas imediações de Ser e tempo. A
questão fundamental que prepara a leitura da obra
fundamental de Heidegger é concebermos o modo de ser
do Dasein. A filosofia de Heidegger não deixa de pensar o
ente (que vem ao meu encontro); mas agora ingressa na
ordem da reflexão o tema “mundo”. É dessa perspectiva
que o ente é entendido como “intramundanidade”.
Nas preleções de 1927 na Universidade de
Marburgo (compiladas como Os problemas fundamentais da
fenomenologia) o tema “mundo” é fundamental. O mundo
para Heidegger não nos remete à natureza, muito menos ao
ente que está em minha presença. Por isso, ele afirma que
aquilo que denominamos universo (Kosmos) não é o mundo.
Se compreendo a natureza e o ente que está ao meu redor,
isto significa que já tenho um sentido de mundo.27 Quando
compreendo o ente, o mundo já está “desvelado” para
mim; mesmo de forma imperceptível, o mundo se
apresentou como “autoevidente”. Heidegger explica
posição prévia na qual o ser-aí enquanto tal (vida fática) se encontra
situado” (Ibid., p. 86).
26

Ibid., p. 91.

27

“Mundo posterior, mas o anterior no sentido rigoroso do termo”
(Heidegger, 2012b, p. 243).

27

Ibid., p. 243não é algo ulterior, que contabilizamos como resultado
a partir da soma do ente. O mundo não é o posterior, mas o
anterior no sentido rigoroso do termo” (Heidegger, 2012b, p. 243).
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melhor, nesta passagem de Os problemas fundamentais da
fenomenologia:
Mundo é aquilo que já se acha anteriormente
desvelado e a partir do que nós retornamos ao ente
com o qual lidamos e junto ao qual nos mantemos.
Nós só podemos nos deparar com um ente
intramundano porque já sempre somos enquanto
existentes a cada vez em um mundo. Já sempre
compreendemos mundo, quando nos mantemos
em uma totalidade conformativa. 28

A noção de mundo, nesta perspectiva
fenomenológica, prepara a determinação do ser-aí (Dasein).
Ou seja, olhar o homem como ente fenomenal. Junto a um
ente (presente à vista), sou um ser-aí; por isso, não me
contraponho a esse ente no modelo sujeito-objeto.29 Como
afirma Heidegger, ao se compreender “já somos sempre em
um mundo. O próprio ser-no-mundo pertence à
determinação de nosso próprio ser”.30 É nesse sentido que
o ser-aí é determinado em seu “modo de ser”: o mundo é
um momento desta estrutura de “modo de ser”; ele é uma
“determinação do ser-no-mundo”.
Agora já temos a condição de sondarmos o Dasein
em Ser e tempo. Logo no início desta obra, Heidegger
comenta que a diversidade do Dasein em relação ao ente
refere-se ao fato de que o primeiro não pode ser

28

Ibid., p. 243, 244.

29

Na crítica de Adorno a esta atitude de Heidegger de rejeitar o
esquema sujeito-objeto, temos: “Heidegger escamoteia esse
momento, digamos, idealista e por meio daí eleva a subjetividade ao
nível daquilo que possui uma preeminência em relação a todo
dualismo sujeito-objeto, ao nível do absoluto” (2009, p. 96).

30

Ibid., p. 245.
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apreendido segundo o pensamento tradicional.31 Assim, no
tratamento do Dasein vislumbra-se a “constituição de ser da
presença (Dasein)”. O Dasein é caracterizado como um “ser
ontológico”.
De forma empírica, fenomenológica, sentimos o
Dasein como existência. Por isso, a constituição do ser de
um ente é denominada de “existencialidade”. É um ser em
um mundo. Isto para Heidegger é uma ontologia
fundamental. Se concebermos o Dasein como algo
transcendente, nos enganamos. Ele é algo que está
próximo; o Dasein se particulariza como “minha vida”:
“(...) a presença tem a tendência de compreender seu
próprio ser a partir daquele ente com quem ela se relaciona
e se comporta de modo essencial, primeira e
constantemente, a saber, a partir do “mundo” ”.32
Isto explica o fator “existencial” na abordagem do
Dasein. Também há neste aspecto “existencial” as incertezas
e inseguranças da vida humana. Heidegger é cauteloso ao
inserir o homem particularizado em sua reflexão. Como
Heidegger propugna um idealismo objetivo, “o homem” é
inserido neste mapeamento aparentemente distante da
instância subjetiva. Notar que em O acontecimento apropriativo
ao se referir ao homem, insere as aspas.33 O mundo não é
caracterizado segundo o homem (isto é ser moderno em
demasia, para Heidegger); é o “homem” que deve ser
testado, experimentado, segundo o aparecimento (aletheia)
31

Por “pensamento tradicional”, Heidegger entende a forma de pensar
que abandonou o “pensar pensante” (como na ontologia grega). O
pensar tradicional é um “pensar calculante”. Heidegger explica
melhor este modelo ocidental de pensamento: “ (...) o pensamento
habitual é impositivo, calculador, planejador, engenhoso, inquieto –
ele é marcado por um estar à espreita, um tomar de assalto e um
assenhorear-se” (Heidegger, 2013b, p. 45).

32

Heidegger, 2009b , p. 53.

33

Cf. Heidegger, 2013b, p. 43.
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do ser. 34 Por isso a temporalidade em Heidegger ser
diversa da temporalidade linear (progressiva) do
pensamento comum. A temporalidade se traduz como o
sentido do ser da presença (Dasein):
Em seu ser fático, a presença [Dasein] é sempre
como “o que” ela já foi. Explicitamente ou não, a
presença é sempre o seu passado e não apenas no
sentido do passado que sempre arrasta “atrás” de si
e, desse modo, possui, como propriedades
simplesmente dadas, as experiências passadas que
às vezes, agem e influem sobre a presença. Não. A
presença [Dasein] “é” o seu passado no modo de
seu ser, o que significa, grosso modo, que ela
sempre “acontece” a partir de seu futuro.35

Radicalismo de Heidegger ao negar a historicidade
tradicional. Se a fenomenologia de Husserl fundamentavase no princípio do ego transcendental, agora com
Heidegger a fenomenologia representa um modo de ser.36

34

Em O acontecimento apropriativo, Heidegger comenta: “Não é de nós
que precisamos fugir, mas também não temos o direito de nos
salvar indo em direção a “nós” mesmos e nos envolvendo de
maneira claramente arbitrária em atividades e buscando uma riqueza
de conhecimentos. Ao contrário, precisamos nos conscientizar da
ligação essencial cambiante do ser que se projeta com a essência do
homem, e, para tanto, é preciso apenas a insistência no
extremamente próximo” (ibid., p. 61).

35

Heidegger, 2009b , p. 58.

36

“A fenomenologia é a via de acesso e o modo de comprovação para
se determinar o que deve constituir tema da ontologia. Ontologia só
é possível como fenomenologia. O conceito fenomenológico de
fenômeno propõe, como o que se mostra, o ser dos entes, o seu
sentido, suas modificações e derivados. Pois, o mostrar-se não é um
mostrar-se qualquer e, muito menos, uma manifestação. O ser dos
entes nunca pode ser uma coisa “atrás” da qual esteja outra coisa
“que não se manifesta” ” (Ibid., p. 75).
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Como Heidegger enfatiza, “atrás” dos fenômenos não há
nada.
Em Ser e tempo, concebe-se o homem como ente.
Mas na ontologia fenomenológica de Heidegger esse ente
(que “somos nós mesmos”) existe em um mundo. Assim,
rompe-se com a representação estática do ente (que eu
sou); esse ente é compreendido como Dasein. Com isso,
problematiza-se o ser, na existencialidade da existência. O
Dasein é uma possibilidade; ele não pode ser compreendido
no modelo das categorias. Daí a importância do termo serno-mundo: “O ser-no-mundo é, sem dúvida, uma
constituição necessária e a priori da presença (Dasein), mas
de forma nenhuma suficiente para determinar por
completo o seu ser”.37 Na relação com o mundo, há uma
familiaridade. Percebe-se, aqui, que o homem não se define
de forma isolada, muito menos em sua inserção social.
Nem mônada, nem o politikós de Aristóteles (o cidadão
ligado à pólis).
E o que significa atrelar o homem a um mundo?
Concebê-lo, segundo a existência? Em primeiro lugar, a
compreensão torna-se uma forma de ser. Existir é
descobrir o mundo; como Heidegger enfatiza: “Conhecer,
ao contrário, é um modo da presença fundado no ser-nomundo”.38 Observar, neste caso, a abertura que propiciam
esses conceitos de mundo, homem e existência. Heidegger
faz uma série de objeções à concepção vulgar de práxis. Na
cotidianidade, o mundo surge como ocupação, no trabalho
de apropriação. Mas isto corresponde a uma
“desmundanização do manual”. Corre-se o risco, neste
caso, de perder-se o Dasein. Nas palavras de Heidegger, ele
é absorvido pelo ente intramundano que vem ao seu
encontro.

37

Ibid., p. 99.

38

Ibid., p. 109.
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A filosofia de Heidegger é um apelo a uma postura
existencial do ser-no-mundo.39 O Dasein já está próximo, o
“ser é sempre meu”. O problema está na abertura. Ser um
sujeito é existir em um mundo; mas este último é algo
compartilhado. Heidegger complementa: “O mundo da
presença (Dasein) é um mundo compartilhado. O ser-em é
ser-com os outros. O ser-em-si intramundano desses
outros é co-presença”.40 Em certos instantes, Heidegger se
aproxima do objetivismo de Hegel mas, ao mesmo tempo,
busca uma particularidade da autarkeia existencial.
Heidegger tem consciência que, de início, vivo uma
impessoalidade:
O mundo da presença (Dasein) libera o ente que
vem ao encontro numa totalidade conjuntural,
familiar ao impessoal e nos limites estabelecidos
pela medianidade. Numa primeira aproximação, a
presença fática está no mundo comum, descoberto
pela medianidade. Numa primeira aproximação,
“eu” não “sou” no sentido do propriamente si
mesmo e sim os outros nos moldes do impessoal.41

39

Isto explica o fato da filosofia de Heidegger desejar romper com a
tradição filosófica, entendida como metafísica. Como ele mesmo
enfatiza, o “começo da metafísica” implica no “mito da caverna”
(2013b, p. 180). Mesmo a antropologia (Hegel, talvez) é apreendida
como “a última forma da metafísica se findando”. Heidegger ainda
acrescenta, sobre o a metafísica: “No interior da metafísica, o
pensamento ainda pode apontar para o fato de que “nós”, os
homens, nunca podemos pensar o ser. Nessa impossibilidade,
captamos ainda a necessidade de que já precisamos sempre ter
pensado o ser. Porque as coisas se mostram assim? Porque o seer
[Heidegger diferencia “seer” e “ser”]se mostra em toda
representação, já de antemão, antes de todo ente” (Ibid.,p. 180).

40

Heidegger, 2009b , p. 175.

41

Ibid., p. 187.
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Mas se me entrego, perenemente, a essa
impessoalidade, ingresso no campo da decadência.
Heidegger comenta que a disposição é importante para
abrir o Dasein; além dela, a compreensão complementa essa
postura
existencial.
Compreensão
dos
entes
intramundanos, na medida em que há uma abertura de
mundo. O pensador alemão, acrescenta: “A abertura
constitui-se de disposição, de compreender e de fala,
referindo-se, de maneira igualmente originária, ao mundo,
ao ser-em e ao ser-si-mesmo”.42 Isto é a verdade para
Heidegger. A abertura do Dasein é um acontecimento da
verdade; no modo de ser da presença, “somos e estamos na
verdade”.43
Um detalhe importante sobre o Dasein é sua
determinação temporal. Dasein é um poder-ser:
(...) na presença (Dasein), há sempre ainda algo
pendente, que ainda não se tornou “real”, como um
poder-ser de si mesma. Na essência da constituição
fundamental da presença reside, portanto, uma
insistente inconclusão. A não-totalidade significa
uma pendência no poder-ser.44

Então, temos diante de nós dois elementos que se
afiguram como obstáculo: a impessoalidade e a postura
estática, identificadora. Para superar essas duas formas de
ser é necessária a presentificação do Dasein como ser-simesmo. Isto ocorre não pelo esforço no sentido da
identificação, mas na “recuperação de uma escolha”. Nas
palavras de Heidegger, “decidir-se por um poder-ser a
partir de seu próprio si-mesmo”.45 Testemunhado pela
42

Ibid., p. 291.

43

Ibid., p. 299.

44

Ibid., p. 309, 310.

45

Ibid., p. 346.
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consciência, asseguro-me do poder-ser próprio. Há um
apelo ao si-mesmo da presença” para se sair do estado (a
perdição) da impessoalidade. Heidegger acrescenta, ainda:
Essa constituição fundamental daquele ente que
nós mesmos somos constitui-se de disposição,
compreensão, decadência e fala. A análise mais
profunda da consciência a desvela como apelo. O
apelo é um modo de fala. O apelo da consciência
possui o caráter de interpelação da presença para o
seu poder-ser-si-mesmo mais próximo e isso no
modo de fazer apelo para o seu ser e estar em
dívida mais próprio.46

Heidegger insere o homem em um estado de dívida.
Tal homem deve estar a caminho, em um anseio de
retornar a algo fundamental, essencial. Como ele mesmo
enfatiza, o “ser e estar em dívida (...) [correspondem a] um
modo de ser da presença (Dasein)”. Sem o ser originário
que já está aqui, mas não pode ser pensado pela tradição
(que nós somos, como decadência), o mundo se perde. Daí
a “metáfora” da clareira do ser, tão apreciada por
Heidegger.47 Ela aquece, centraliza e determina o Dasein em
sua abertura; sentir-se à vontade, simplesmente, no mundo
é experenciar a vida como Dasein, experiencial
existencialmente a vida. Só aqui, libero a presença (Dasein)
“para a sua possibilidade de existência mais extrema”.

46

Ibid., p. 347.

47

Sobre a “clareira do ser”, Gadamer comenta: “O que acontece aí, o
que acontece como um “aí”, é denominado mais tarde por
Heidegger “clareira do ser”. Clareira é um termo que designa o
espaço no qual alguém entra quando avança sem fim na escuridão
da floresta e quando repentinamente as árvores se iluminam,
deixando a luz do sol passar – até que atravessamos a clareira e a
obscuridade se fecha uma vez mais sobre nós” (2012, p. 259).

76 | Fenomenologia e Hermenêutica Histórica

Percebe-se que o conceito de Dasein em Ser e tempo é
fundamental. Primeiro, como ruptura à filosofia tradicional
entendida como metafísica. Segundo, como caminho para
um projeto humano verdadeiramente humanístico. O
homem é projeto, mas não no sentido egóico.48 Como
apropriação (na reatualização, no visar) de uma bela
origem, o mundo torna-se “Mundo” como clareira do ser,
onde o homem se “ex-põe por sua Essência lançada”.49 O
homem é na medida em que é ec-sistente. Só aqui o Dasein
é objetivado segundo as determinações do ser.50

48

“O porvir está à base do compreender-se no projeto de uma
possibilidade existenciária enquanto um vir-a-si, a partir da
possibilidade em que a presença cada vez existe. Do ponto de vista
ontológico, o porvir possibilita um ente que é de tal modo que,
compreendendo, existe em seu poder-ser” (Ibid., p. 422).

49

Heidegger, 2009a, p. 79.

50

Como destino histórico, Heidegger vê “a Essência do homem a
morar na verdade do ser. Esse morar constitui a Essência do Serno-mundo” (Ibid., p. 90).

4
RICOEUR INTÉRPRETE DE
HUSSERL: O SENTIDO DA
HISTÓRIA NA ESCOLA DA
FENOMENOLOGIA
Breno Mendes
Damos à história o seu sentido, mas
não sem que ela o proponha a nós.
Merleau-Ponty
Fenomenologia da percepção.

Introdução
Neste capítulo pretendemos abordar o primeiro
texto em que o filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005)
se debruçou sobre problemas atinentes ao conhecimento
histórico: Husserl e o sentido da História, publicado
originalmente em 1949 na Révue de Métaphysique et de Morale
e, posteriormente, retomado na coletânea de artigos Na
escola da fenomenologia (1986). Nosso objetivo principal é
apresentar e discutir criticamente a leitura ricoeuriana sobre
a aproximação entre fenomenologia e filosofia da história
no final da trajetória intelectual de Edmund Husserl (18591938). Além disso, também buscaremos situar os
argumentos acerca do sentido da história contidos neste
ensaio em relação ao conjunto da obra ricoeuriana
publicada nas décadas subsequentes.
Nossa questão norteadora é bem simples e, ao
mesmo tempo, difícil de ser respondida: a história tem um
sentido? Ou será que os acontecimentos se sucedem no
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devir temporal de forma caótica e contingente, sem
quaisquer conexões ou propósitos que os unifiquem? Para
pensar esse importante problema, como fonte à obra
filosófica de Ricoeur, investigaremos (em linhas gerais)
quais são as nuances que o conceito de sentido recebeu ao
longo da trajetória ricoeuriana. Logo de saída, mapeamos
três acepções do conceito: 1) Sentido como referência à
realidade; 2) Sentido como o significado de uma narrativa;
3) Sentido como telos, como finalidade última do processo
histórico.1
O filósofo brasileiro Olinto Pegoraro apresenta-nos
uma hipótese segundo a qual podemos dividir as respostas
filosóficas à questão sobre o sentido da história em três
vertentes principais: Na primeira, a história e a experiência
de todos nós possui uma inteligibilidade, pois vivemos em
um mundo submetido a um desígnio superior que
encaminha os acontecimentos para uma meta precisa:
“tudo faz sentido, pelo exercício da inteligência o homem
descobre o sentido do universo”.2 Na segunda linha de
raciocínio, a perspectiva é oposta: a história humana se
mostra como um amontoado de fatos caóticos e eventos
desastrosos. As guerras, a exploração de um ser humano
sobre o outro em busca do acúmulo de riquezas, o ódio
entre as pessoas, nada faz sentido. A terceira corrente
responde à questão do seguinte modo: quem atribui sentido
à experiência é a inteligência humana por meio da história,
da filosofia, da literatura e de outros discursos criadores de
sentido. Logo, por trás dos acontecimentos não existe um
princípio ordenador transcendente. Quando tomados em si
mesmos os eventos não fazem sentido. “O sentido não está
embutido nas coisas; mas ele é uma leitura mental que

1

2

Esse mapeamento foi inspirado naquele que Martin Wiklund realizou
sobre a obra de Jorn Rüsen. Cf. Wiklund, 2008.
Pegoraro, 2011, p. 51, 52.
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fazemos: é o nosso olhar que faz o sentido do que está ao
nosso redor”.3
Paul Ricoeur e a fenomenologia de Edmund Husserl
Após essa breve introdução, retomemos nosso
tema central. Seguindo o tradicional formato acadêmico das
pesquisas históricas, apresentamos, primeiro, nossas fontes
e, em seguida, nossos objetivos. Como já dissemos, nossa
fonte será, principalmente, o artigo publicado por Paul
Ricoeur em 1949 na Revista de Metafísica e Moral intitulado
“Husserl e o sentido da história”, embora haja menções
também a outras de suas produções filosóficas. Nosso
principal objetivo é compreender a importância dos
argumentos fenomenológicos de Husserl para a elaboração
da filosofia da história ricoeuriana. Salientamos que esse é
um tema pouco estudado pelos pesquisadores. Aliás, não
conseguimos encontrar nenhum artigo monográfico sobre
o assunto. Nosso objetivo secundário será tentar
estabelecer alguns vínculos entre as obras de juventude de
Ricoeur e as de maturidade. Para tanto, será fundamental
estar atento tanto às permanências quanto às
descontinuidades. Para finalizar lançaremos algumas
hipóteses sobre uma questão que tem nos inquietado: por
que ao longo de sua trajetória Paul Ricoeur quase não fez
referência a esse artigo publicado em 1949? Esse fato fica
ainda mais intrigante ao lembrarmos que o autor possui
certo apreço à própria obra e, frequentemente, retoma os
argumentos trabalhados em textos anteriores.
Desde o princípio de seus 47 anos de
trajetória intelectual, Ricoeur manteve uma relação muito
próxima com a fenomenologia husserliana. Durante a
Segunda Guerra Mundial, quando ainda estava no campo
de prisioneiros da Pomerânia, ele deu início, em condições
3

Ibid., p. 52.
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adversas,4 à tradução da obra Ideias 1: Ideias diretrizes para
uma fenomenologia de Husserl que, posteriormente, foi
apresentada como um dos requisitos para a obtenção de
seu doutorado em Filosofia e publicada em 1950. François
Dosse observa que Ricoeur desempenhou o papel de
introdutor de Husserl na França, permitindo a formação de
gerações de filósofos afeitos à fenomenologia.5
Em um artigo de 1983 intitulado Da interpretação,
Paul Ricoeur busca caracterizar a tradição filosófica a qual
pertence e destaca três traços: ele se insere na linha de uma
“filosofia reflexiva” que está na esfera de influência da
“fenomenologia husserliana" e deseja ser uma variante
hermenêutica dessa fenomenologia. Um pouco mais
adiante, encontramos uma afirmativa preciosa para nossos
propósitos. Nela a fenomenologia é apontada pelo filósofo
francês como o espaço de um “império do sentido”, onde a
atitude natural em relação ao mundo é suspensa em favor
de uma reflexão que busca compreender as articulações
fundamentais da experiência: “é este império do sentido, assim
liberto de toda a questão factual, que constitui o campo
privilegiado da experiência fenomenológica, o lugar por
excelência da intuitividade”.6 Ora, se estamos nesse
território do “império do sentido”, cabe-nos perguntar:
qual a concepção fenomenológica do problema do “sentido
da história”?

4

Não havia dicionário disponível para consulta, nem mesmo papel para
anotações. A tradução em francês começou a ser esboçada na
margem do exemplar em alemão. Cf. Dosse, 2008.

5

Dosse, 2008. Sem dúvida, outros nomes importantes para a
introdução e difusão da fenomenologia em solo francês foram
Merleau-Ponty com sua Fenomenologia da percepção (1945), Trân-Duc
Thao com Fenomenologia e materialismo dialético (1951) e Emmanuel
Lévinas com seu estudo pioneiro, Teoria da intuição na fenomenologia de
Husserl (1930).

6

Ricoeur,1989, p. 37. Grifo nosso.
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Edmund Husserl e a história: intencionalidade e
intersubjetividade
O caminho que estamos trilhando parte de questões
mais amplas em direção a problemas mais específicos.
Portanto, passaremos a dissecar os principais argumentos
da nossa fonte primária, o artigo Husserl e o sentido da história.
A questão de fundo desse ensaio é uma reflexão sobre os
motivos que levaram o fundador da fenomenologia a
considerar a história em suas últimas obras, já que boa
parte de sua carreira fora marcada por uma abordagem
eidética transcendental, que colocava a realidade factual
entre parênteses para descrever suas essências.7
A principal razão apontada por Ricoeur para
essa mudança é bem clara: o fundador da fenomenologia
passou a refletir sobre o sentido da história após a ascensão
do regime nazista na Alemanha, “a própria tragédia da
história inclinou Husserl a pensar historicamente”.8 Antes
deste período, ele era considerado como um pensador
apolítico; porém, na última fase de seu pensamento deixou
de estudar só o ego transcendental, para abordar a
“consciência de uma crise coletiva da humanidade”,
especificamente do homem europeu. Vale lembrar que em
1933 ele havia sido aposentado compulsoriamente da
Universidade de Freiburg em virtude de sua ascendência
judaica. Entretanto, Ricoeur alerta que a transformação na
7

A essência tem a ver com aqueles predicados cuja supressão
implicariam no desaparecimento do fenômeno. “A essência ou eidos
do objeto é constituída pelo invariante que permanece idêntico
através das variações” (...) Experimenta-se, pois, a essência como
uma intuição vivida. Mas, a visão das essências (Wesenchau) não tem
qualquer caráter metafísico. A teoria das essências não se enquadra
num realismo platônico em que a existência da essência seria
afirmada; a essência é apenas aquilo em que a própria coisa se me
revelou numa doação originária (Lyotard, s/d, p. 18, 19).

8

Ricoeur, 2009, p. 19.
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problemática filosófica husserliana excede suas motivações
psicológicas, na medida em que as Ideias, no sentido
fenomenológico, buscariam uma mediação entre
consciência e história.
De modo mais claro, podemos afirmar que isso
implica que não devemos adotar uma oposição simplória na
obra husserliana entre uma primeira fase estritamente
idealista e transcendental e uma última, mais histórica.
Husserl reteve de Brentano o lema “a consciência é sempre
consciência de alguma coisa”, ou seja, a consciência é
intencionalidade.9 Donde, todo objeto e sua própria
essência (eidos) é objeto para uma consciência que o
percebe. Entretanto, não estamos diante de um mero
psicologismo, mas de uma correlação entre o pensamento
e seu objeto da qual emerge a subjetividade. A questão é
que no ato de percepção o objeto é apreendido como um
fluxo de vivências em incessantes modificações, ou seja,
sempre percebemos apenas uma face das coisas por vez, de
modo que o objeto está sempre aberto a novos horizontes
de determinação, jamais é dado como um absoluto. Em
virtude da inextinguível “correlação” entre a coisa e a
percepção da coisa é possível que no decorrer da percepção
novos aspectos sejam apreendidos, retificando os
precedentes, sem qualquer contradição.10 Essa observação
será importante para a relação que a consciência mantém
com o “sentido da história”.
A intencionalidade implica que a
consciência não pode ser pensada sem aquilo de que ela é
9

10

“Como se sabe, a fenomenologia husserliana se fez conhecer na
França por meio do tema da intencionalidade. Nem a exigência de
fundamento último, nem a reivindicação de evidência apodítica da
consciência de si foram notadas em primeiro lugar, mas, pelo
contrário, aquilo que no tema da intencionalidade rompia com a
identificação cartesiana entre consciência e consciência de si”
(Ricoeur, 2007, p. 19).
Lyotard, s/d.
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consciência. A relação da consciência com o mundo dos
objetos não corresponde à relação de duas realidades
exteriores e independentes. O objeto é um face-a-face, um
fenômeno que remete à consciência ao qual aparece, assim
como a consciência é consciência desse fenômeno. O
corolário da análise intencional é que “o sentido do mundo
é assim decifrado como sentido que eu dou ao mundo; mas
tal sentido é vivido como objetivo, descubro-o, de outra
forma não seria o sentido que o mundo tem para mim”.11
Todo sentido se funda na consciência, a intenção é uma
doação de sentido. Não esqueçamos, porém, que a
intencionalidade é uma correlação; portanto, o sentido das
coisas não é uma reles construção subjetiva, mas também é
constitutiva da consciência do sujeito. A relação é de mãodupla.
Qualquer historiador ou cientista social
poderia objetar sobre a aplicação dessa reflexão filosófica às
ciências humanas, rotulando-a de um solipsismo, visto que
só parecem existir o Eu e suas sensações percebidas na
consciência. Segundo Lyotard, na verdade, o próprio
Husserl buscava se distanciar dessa espécie de idealismo
monádico, pois os outros Eus “não são, por certo, simples
representações e objetos representados em mim das
unidades sintáticas de um processo de verificação que se
desenvolve ‘em mim’, mas efetivamente, nos ‘outros’ ”.12 O
problema da intersubjetividade é que o outro não é passível
de explicação, mediante uma redução eidética, como as
coisas do mundo.
Ricoeur parece discordar um pouco dessa
leitura ao sustentar que pelo menos durante um primeiro
momento, nas primeiras Meditações cartesianas (1931),
Husserl assumia lucidamente um solipsismo transcendental
em que “o mundo é em primeira instância o sentido que
11

Ibid., p. 39.

12

Husserl, 2001, p. 105.
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meu ego desdobra”.13 Para o autor de Na escola da
fenomenologia será em Ideen II que Husserl irá deslocar o foco
da experiência solipsista para a experiência intersubjetiva.
Ele chega a acrescentar que essa virada foi feita de modo
bastante brusco. Curiosamente, o próprio Lyotard também
concorda que permanece uma tensão entre a filosofia
transcendental e uma sociologia da cultura.
A crise das ciências, o sentido da história e o Mundo
da Vida
Tanto Ricoeur quanto Lyotard concordam que será
na Krisis (A crise das ciências europeias e a fenomenologia
transcendental)14 que o fundador da fenomenologia irá
estreitar seus vínculos com o problema da história e da
intersubjetividade. Nesse sentido, é preciso compreender
como uma filosofia do cogito – que comentava do retorno
radical ao ego fundador - se tornou capaz de uma filosofia
da história. Um texto de destaque nessa última fase do
pensamento husserliano é a conferência A filosofia e a crise da
humanidade europeia. No início de Krisis I, Husserl afirma que
tentou converter a filosofia à fenomenologia transcendental
por meio de uma tomada de consciência teleológicohistórica, aplicada às origens da situação crítica em que se
encontrava. Ali o autor de Meditações cartesianas desenvolve o
núcleo de sua filosofia da história, indicando que existe
uma íntima ligação entre a crise da cultura ocidental e a
crise epistemológica das ciências. Ambas correspondem a
uma “crise de sentido” e expressam uma perda de télos.
Portanto, a crise europeia vivida na década de 1930 não era
uma mera turbulência das ciências particulares, mas uma
13

Ricoeur, 2009, p. 90.

14

A data da publicação original desta obra é 1954, mas os textos e
conferências nele contidos foram produzidos entre 1926 e 1938,
ano da morte do autor.
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crise cultural do próprio projeto de conhecimento, da ideia
diretora que fundamenta a cientificidade. No plano
epistemológico isso ocorreu por causa da adoção do
modelo galileano que matematizou a realidade e teve como
implicação a perda do Mundo da Vida. Seguindo a máxima
galileana, segundo a qual “o mundo está escrito em
caracteres matemáticos”, o conhecimento científico
concentrou-se nos aspectos matematizáveis e quantificáveis
da experiência, deixando de lado todas as outras dimensões
do Mundo da Vida. O mundo objetivado da ciência é
colocado no lugar do Mundo da Vida – que é o solo de
onde ele emerge – e apresentado como única apreensão
possível da realidade. O paradigma objetivista da ciência e
da técnica teria se concentrado nos “meios” e se esquecido
dos “fins”. O télos subjacente ao Mundo da Vida – que
deveria ser recuperado – era a ideia de humanidade global,
o projeto de racionalidade universal.15
A ciência objetivista toma o que ela chama o
mundo objetivo como sendo o universo de todo o
existente, sem considerar que a subjetividade
criadora da ciência não pode ter lugar legítimo em
nenhuma ciência objetiva. Mas o investigador da
natureza não se dá conta de que o fundamento
permanente de seu trabalho mental, subjetivo, é o
mundo circuncidante vital (Lebenswelt), que
constantemente é pressuposto como base, como
terreno da atividade, sobre o qual suas perguntas e
métodos de pensar adquirem um sentido.16
15

“É assim que se faz possível uma história, mas possível apenas como
realização da razão. Ela não é uma evolução, o que equivaleria a
uma derivação do sentido a partir do não sentido, nem uma pura
aventura, o que resultaria em uma sucessão absurda de não
sentidos. Ela é sim, uma permanência em movimento, a
autorrealização de uma eterna e infinita identidade de sentido”
(Ricoeur, 2009, p. 38).

16

Husserl, 2008, p. 82.
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Os últimos escritos husserlianos tem um
sabor genético, pois visam evidenciar os limites do
objetivismo, preocupando-se com a gênese da vivência que
oferece fundamentação para a consciência (a dação de
sentido ). Trata-se de um passo atrás, um movimento de
desobjetivação (epokhé) em direção ao Mundo da Vida
(Lebenswelt), “índice único e solo de nossa inscrição prática,
sensível e comunitária enquanto sujeitos encarnados”.17 A
remissão a esse solo originário se deve a necessidade vital
de reenraizar as abstrações da ciência moderna em seu
ambiente mais imediato e prático. Assim, lança-se luz sobre
a perda da experiência do Mundo da Vida, um dos perigos
ontológicos implícitos na objetivação lógica.
O Mundo da Vida é uma experiência vivida précategorial, pré-conceitual, que constitui a condição
filosófica de possibilidade da ciência. Ou poderia se
sustentar em uma ciência que não acreditasse na existência
de uma realidade cujas estruturas e meandros pretende
explicar? No solo deste “mundo vital” o sujeito “recebe os
objetos” como sínteses passivas que sua consciência irá
perceber mesmo antes de qualquer saber conceitual. Este
“mundo” não é o mundo matematizado das ciências
naturais, uma vez que inclui tudo o que há ou pode haver
consciência.18 Trocando em miúdos, o “mundo originário”
é o terreno da experiência vivida onde os valores e os
sentidos são tão reais para a consciência quanto os objetos
mais sólidos.
Como se percebe, a história passou a ocupar o
centro das atenções da fenomenologia pela “consciência de
crise”. Isto é, a consciência percebe a crise no “interior da

17
18

Depraz, 2008, p. 119.
Lyotard, s/d.
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história”19 e se questiona: para onde estamos indo? Qual o
sentido da humanidade? Dessa forma, surge uma filosofia
da história cuja primeira pergunta parte da percepção da
crise, passando à reflexão sobre uma “ideia”, da dúvida ao
questionamento sobre o sentido. A palavra krisis significa,
originalmente, escolha ou decisão. Naquele momento
histórico, então, a tarefa seria decidir sobre o destino da
Europa e da humanidade. Entretanto, antes de qualquer
decisão, é preciso uma autocompreensão radical da situação
circundante:
Só assim se decide se o télos que, com o nascimento
da filosofia grega, se tornou inato à humanidade
europeia, o télos de (...) querer ser a humanidade a
partir de uma razão filosófica e de só poder ser
como tal, é um mero delírio histórico-fático, uma
aquisição acidental de uma humanidade acidental,
no meio de muitas outras humanidades e
historicidades.20

Logo, Ricoeur conclui que para Husserl a filosofia
da história é equivalente à teleologia. Na compreensão
husserliana, somente a Europa teria essa teleologia
imanente: o sentido da história. Porém, para ele a Europa é
mais do que um lugar geográfico: é um vínculo espiritual. A
Europa não se separou culturalmente do resto da
humanidade a não ser descobrindo o sentido do homem,
por meio da filosofia; portanto, toda a humanidade em seu

19

20

“Se crise existe é porque a história e, em particular, a história
europeia, não é uma mera história de fatos, mas sim história que
vive e progride na tensão motivada pela realização de uma
finalidade. Ou, noutros termos, (...) uma intenção em busca de
preenchimento” (Morujão, 2007, p. 4).
Husserl, 2012b, p. 11.
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conjunto tem um sentido.21 Bem entendido, aqui, filosofia
não quer dizer um sistema ou escola de pensamento; antes,
ela é uma “ideia”, no sentido kantiano, um espírito, uma
tarefa. “A “ideia” da filosofia, eis a teleologia da história.
Por isso, a filosofia da história é em última instância a
história da filosofia, indiscernível, ela mesma, da tomada de
consciência da filosofia”.22 A tribulação pela qual a cultura
europeia passava era um sinal da crise de um projeto de
humanidade.
Todavia, a leitura ricoeuriana da fenomenologia da
história de Husserl contém várias observações críticas. A
primeira instigante questão por ele formulada surge dessa
forma: será que os historiadores tout court irão aceitar ler a
história ocidental, em sua totalidade, como o advento e
desenvolvimento da filosofia? Ou ainda, será que o
historiador pode falar em “uma” história que reúne todas as
demais? O filósofo francês ressalta a pertinência de existir
um diálogo entre a crença fenomenológica (de que a “ideia”
é a realidade histórica do ocidente) e as pesquisas feitas
pelos historiadores de ofício. Esta interação com as
investigações historiográficas propriamente ditas não se fez
presente no fundador da fenomenologia. Pelo contrário,
existe uma nítida oposição entre o método fenomenológico
aplicado à filosofia da história e a história dos historiadores.
Naquela perspectiva, a teleologia da história é inseparável
da criação de sentido sobre si mesmo; portanto, o olhar
não parte do exterior, dos fatos, como na visada
historiográfica, mas, do interior, da consciência: “Como a

21

Estaríamos diante de uma concepção eurocêntrica da história? Para
José Carlos Reis não há dúvida que sim. Assim, Ricoeur é inserido
na linhagem de outros pensadores que também teriam uma visão
etnocêntrica e eurocentrada do desenvolvimento histórico como
Hegel, Nietzsche e Husserl ( Reis, 2011).

22

Ricoeur, 2009, p. 31.
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história é a “nossa” história, o sentido da história é o nosso
sentido”. 23
Tomando como base os elementos que destacamos
até o momento, já temos subsídios para sintetizar algumas
implicações fenomenológicas para a filosofia da história: 1)
Em última instância, é a consciência que confere sentido à
realidade factual ao se dirigir a ela por meio da
intencionalidade. No entanto, esta consciência “doadora de
sentido” não é uma mônada atemporal, encerrada em si
mesma e, tampouco, se reduz a operações lógicas e
intelectuais, porém inclui a experiência vivenciada pelo
sujeito no Mundo da Vida (Lebenswelt); 2) O sentido não é
exterior ao ser. Em outras palavras, não há produção de
significado para a realidade histórica sem apelo a uma
subjetividade, sendo que essa subjetividade é intencional,
aberta para o outro e para a história. Desse modo, refletir
sobre a teleologia da história é inseparável da criação de
sentido sobre si mesmo: “A história é um momento de
compreensão de nós mesmos enquanto cooperamos com
esta história”;24 3) O sentido que atribuímos à história tem
sua origem (sinngebung) no Mundo da Vida, na medida em
que este é um campo aberto e prenhe de significados,
valores e possibilidades. Em nossa leitura, haveria aqui
algumas afinidades com aquela perspectiva sobre o sentido
da história mencionada no início do capítulo, segundo a
qual é a consciência humana que atribui sentido aos
fenômenos, sem romper com a referência aos sentidos
prévios contidos no Mundo da Vida.

23

Ibid., p. 34.

24

Ibid., p. 32.
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A fenomenologia na filosofia da história de Ricoeur: o
que mudou e o que permaneceu?
Para concluir de forma provisória nossas
interpretações, apontaremos de maneira breve quais
aspectos da reflexão fenomenológica permaneceram na
obra ricoeuriana e quais foram redimensionados. Em
relação aos argumentos que permaneceram, destacaremos
três questões: A primeira é a preocupação com o sentido
teleológico da história. Nas obras posteriores ao artigo de
1949, Ricoeur se posicionou no debate epistemológico
sobre temas importantes para a historiografia
contemporânea, como objetividade, verdade, narrativa,
representação e memória; porém, jamais se restringiu
apenas ao domínio metodológico. Podemos perceber essa
preocupação sobre o sentido da história nas obras História e
verdade (1955), Tempo e narrativa (3 volumes, 1983-1985) e A
memória, a história, o esquecimento (2000) e, sobretudo, na
investigação sobre as noções de consciência histórica,
historicidade e condição histórica. A segunda questão diz
respeito ao vínculo existente entre o sentido e a
consciência, ou seja, a ideia de que a compreensão do
sentido histórico contribui para a compreensão de si. Em O
si mesmo como um outro (1990), por exemplo, ele explora
como a produção de significados nas narrativas contribuem
para a compreensão de si do indivíduo naquilo que chamou
de “identidade narrativa”. A terceira questão remete para
aquilo que Husserl denominou de Rückfrage. Derrida
traduziu este termo por question en retour; já Ricoeur por
“questionamento em sentido contrário”. Tal indagação está
presente na versão ricoeuriana do círculo hermenêutico. A
“questão em sentido contrário” pretende reenviar a atenção
da ciência para a terra originária que lhe confere sentido: o
Mundo da Vida. Conforme já comentamos, ela é um
movimento de desobjetivação que tem como propósito
mostrar os limites do objetivismo. No final do primeiro
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tomo de Tempo e narrativa, a autor sentenciava: caso a
historiografia rompesse seu vínculo com a narrativa ela
incorreria em um equívoco semelhante ao das ciências
galileanas, isto é, perderia seu vínculo com o mundo da
ação.25 As perspectivas que, no seu esforço de objetivação,
rompem o vínculo da história com a narrativa levariam a
uma cisão com a experiência do campo prático (mímesis I)26
de modo semelhante ao que fora feito pela ciência moderna
em seu processo de objetivação do real. Algo similar estaria
presente também caso se tomasse a configuração textual da
historiografia (mímesis II) como um objeto autônomo, sem
referente extralinguístico. 27
Como enfatizamos acima, Ricoeur pensa que se a
historiografia romper completamente seu pertencimento à
narrativa incorrerá em um movimento semelhante ao das
ciências galileanas.28 O conhecimento histórico perderá seu
25

Ricoeur, 1991.

26

Em Tempo e narrativa, Ricoeur desdobrou o conceito de mímesis em
três momentos, na sua versão do círculo hermenêutico, para
sistematizar sua tese central de que “o tempo torna-se tempo
humano na medida em que está articulado de maneira narrativa; em
contrapartida, a narrativa é significativa na medida em que desenha
os traços da experiência temporal”. Ricoeur, 1991, p. 17.
Resumindo em poucas palavras a tripla mímesis: “Em mímesis I, está a
referência ao que precede a configuração textual; aqui, estão
incluídas as mediações simbólicas que conferem legibilidade à ação.
Mímesis II é o momento da composição textual, da mímesis criativa,
que funciona como um pivô mediador entre os outros dois estágios.
Por sua vez, mímesis III aponta para o ato de leitura da narrativa que
refigura e transforma o agir do leitor.” Mendes, 2013, p. 64-65.

27

Mendes, 2013.

28

Uma boa ilustração da tentativa matematização do mundo histórico,
sugere Maria Villela Petit, foi o esforço de Hempel em descobrir a
função das leis gerais em história: “Hempel simplesmente esqueceu
que os acontecimentos com que trabalha o historiador (e cujas
causas ele tenta determinar) não são os de uma natureza idealizada
‘galileana’, mas os que, muito menos ‘idealmente’e muito mais

92 | Fenomenologia e Hermenêutica Histórica

vínculo com o “mundo da ação” – mímesis I –, que já
apresenta aspectos simbólicos pré-narrativos, antes mesmo
de ser realizada a operação historiográfica. A proposta
ricoeuriana com essa discussão é investigar como o
conhecimento histórico nasce a partir de uma objetivação,
uma ruptura com a ordem da ação efetiva, sem deixar de
remeter-se ao campo da ação, às estruturas pré-narrativas
da experiência. Traduzindo a tarefa para a linguagem da
tripla mímesis, ela se formularia assim: por um lado, mímesis
II nasce de uma ruptura, de uma objetivação do mundo da
ação. Por outro, ela remete à compreensão da ação e às
estruturas pré-narrativas de mímesis I.
Ao conquistar sua autonomia epistêmica, devido à
grande preocupação com a objetividade científica, a
historiografia parece ter esquecido intencionalmente sua
derivação indireta da operação de configuração narrativa e
de sua remissão ao campo prático, ao mundo da ação.
Ricoeur sustenta que, no interior do próprio conhecimento
histórico, é possível encontrar “passagens” que auxiliem o
“questionamento-em-sentido-contrário”. Dessa forma, o
“esquecimento premeditado” em relação à derivação da
configuração narrativa nunca é completo e sempre pode ser
reconstruído. O “questionamento em retorno” é um
esforço que remete ao lugar ontológico da “gênese do
sentido”, retornando da mímesis II à mímesis I. O projeto
consiste em evidenciar, geneticamente, a referência última
da historiografia proveniente de sua origem no mundo da
ação (mímesis I) e que ela não pode romper completamente
seus vínculos com esse solo. O que está em jogo aqui é a
relação entre narrativa e experiência. Uma vez mais,
podemos notar que Ricoeur é um intérprete, não um
reprodutor de Husserl. Ele enxertou, pela via da
hermenêutica, as mediações simbólicas no espaço do
dramaticamente, dizem respeito aos homens em seu Lebenswelt”
(Petit, 2007, p. 10.
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Mundo da Vida, ou seja, não está preocupado com uma
vivência imediata.
A vantagem que podemos ter sobre Husserl em
suas investigações sobre o Mundo da Vida ao qual
ele reenvia a ciência galileana, é que o
questionamento em retorno aplicado ao saber
historiográfico remete a um mundo cultural já
estruturado e não a uma vivência imediata. Reenvia
a um mundo da ação já configurado por uma
atividade narrativa, anterior quanto ao sentido à
historiografia científica.29

Vejamos agora quais pontos da abordagem
fenomenológica foram redimensionados na trajetória
ricoeuriana. No primeiro artigo em que refletiu mais
detidamente sobre a história, em 1949, Paul Ricoeur não
fez referência a nenhum historiador. Em suas obras
posteriores essa postura se transformou na concessão de
um importante espaço para as pesquisas feitas pelos
historiadores de ofício. Talvez, esse redimensionamento
esteja ligado a outro deslocamento segundo o qual a
questão do sentido não se limita tão somente a uma
operação da consciência sobre os fatos, mas inclui também
a produção de significado das interpretações
historiográficas sobre o passado. Isto é, embora a
investigação da “gênese do sentido” fique a cargo do
filósofo, ela não seria possível caso não se apoiasse na
epistemologia e metodologia das ciências históricas:
“Assim, o ofício do historiador, epistemologia das ciências
históricas e fenomenologia genética somam seus recursos para
reativar essa perspectiva noética fundamental da história,
que para sermos breve, chamamos de intencionalidade
histórica”.30
29

Ricoeur, 1991, p. 318.

30

Ricoeur, 2010, tomo 1, p. 402.Grifo nosso.
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Finalizaremos este capítulo, formulando uma
hipótese ao invés de trazer grandes soluções. Tal hipótese é
uma tentativa de resposta a uma dúvida que tem nos
inquietado: Por que ao longo de sua trajetória Paul Ricoeur
quase não fez referência ao seu texto Husserl e o sentido da
história? No prefácio à primeira edição de História e verdade
(datado de 1955) ele comenta, apenas, em nota de rodapé
que, apesar do artigo estar ligado ao tema central do livro,
resolveu não incluí-lo na coletânea por ser um de seus
“estudos de caráter filosófico muito técnico”.31 Em Tempo e
narrativa e A memória, a história, o esquecimento, não obstante
presenciamos generosas passagens sobre Husserl, o
referido texto não é lembrado. Na sua Autobiografia
intelectual (1995), o filósofo faz apenas uma menção pontual,
sem maiores comentários, ao enfatizar que desde essa
época a questão da história aparece em sua obra. Tratandose de um autor que estava, continuamente, mencionando e
retramando seus textos, este é um dado notável.
Nossa hipótese pode ser assim formulada: isso
ocorreu porque Ricoeur teria ampliado significativamente o
escopo das tradições intelectuais com as quais dialogou. No
que se refere à filosofia da história, parece-nos que além da
abordagem fenomenológica sobre o sentido da história, o
filósofo francês teria intensificado, substancialmente, o
contato com a obra de Hegel. Vale lembrar que Ricoeur
procurou construir suas reflexões nas “fronteiras da
filosofia”, levando em consideração também as fontes não
filosóficas do pensamento como a historiografia, a teologia,
a psicanálise e a ficção. Todavia, a inquietação persiste: em
que pese as parcas referências ao texto de 1949, será que o
autor de Tempo e narrativa teria abandonado a ideia de que é
a intencionalidade da consciência que doa sentido à
história? Será que em conexão a essa concepção se

31

Ricoeur, 1968, p. 7.
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sobrepôs outra? Essas questões devem nortear nossas
futuras investigações.

5
H-G GADAMER: A
HERMENÊUTICA HISTÓRICA
Dagmar Manieri
Emanuela de Moraes Silva
A passagem da filosofia fenomenológica de Husserl
para a história se constitui em um grande problema. Isto
porque a fenomenologia de Husserl não é um padrão
filosófico adaptado aos padrões “macro”, aos grandes
movimentos históricos. Assim como a genealogia de
Nietzsche/Foucault não enquadrava em seu modelo
interpretativo o acontecimento “revolução política”, por
exemplo. A fenomenologia de Husserl se encontra de mãos
atadas ao tentar compreender a vida objetiva, entendida
como história. Como expressa bem o ensaio de Paul
Ricoeur, “Husserl e o sentido da história”, há um “tempo
fenomenológico” que não pode ser confundido com os
movimentos objetivos da história.
Desse ponto de vista, a fenomenologia de Husserl
ingressa em um impasse, na medida em que não pode
abandonar o primado da transcendentalidade do Ego (a
consciência doadora e operante). No círculo traçado por
Husserl para uma nova cientificidade, a história (como
disciplina) está ao lado das práticas que compartilham do
espírito científico tradicional. Aqui, entende-se o
positivismo em sua fundamentação última, quando concebe
o objeto como uma realidade a ser desvendada.1
1

Atentar para esse comentário de H-G Gadamer: “A questão da
reaplicação da filosofia fenomenológica na práxis social no sentido
mais amplo do termo, uma reaplicação exigida por Husserl, é difícil
de ser apreendida de maneira apropriada com os meios da
autoconstituição da fenomenologia” (2012, p. 224).
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De certo modo, o desafio da racionalidade da
história parece conter uma reação do instante objetivo aos
excessos do solipsismo da fenomenologia de Husserl: a
história se converte em uma problemática para além dos
próprios limites da fenomenologia.2 Ao interpretar uma
passagem das Ideen (de Husserl), Ricoeur acentua:
É neste sentido que as “ciências do espírito” devem
ser inicialmente reduzidas. Em vez de nos
perdermos no histórico e no social como em um
absoluto, suspendemos a crença no ser-aí do
espírito como naquele das coisas. De ora em diante
sabemos que o espírito das sociedades históricas
não existe senão para e mesmo por uma
consciência absoluta que o constitui.3

Foi a ruptura empreendida por Heidegger ante a
fenomenologia egológica de Husserl que propiciou uma
nova abertura da fenomenologia para a história. Como
observa Gadamer, o tema do Mundo da Vida só é
reconhecido como um grande tema na fase tardia de
Husserl: Em A crise.4 Isto ocorre “por meio do novo modo
2

Esse “fechamento para a história” nos primeiros escritos de Husserl,
foi assim interpretado por Ricoeur: “Efetuando uma última epokhé,
essa Meditação [a V] “suspende” todas as certezas e todas as
experiências que temos do nosso comércio com o outro: a crença
em um mundo comum de percepção e a crença em mundo comum
de cultura” (2009 , p. 58).

3

Ibid., p. 24.

4

Gadamer enfatiza essa “virada” em Husserl: “O sucesso de Ser e
tempo[de Heidegger] levou Husserl a uma nova meditação, e, assim,
surgiu – em consequência das circunstâncias da época não mais na
Alemanha, mas em Belgrado! – o ensaio sobre A crise. O que tinha
acontecido aí? O que significava essa tematização expressa do
Mundo da Vida e essa tentativa pensada de maneira grandiosa de
contrapor a fenomenologia transcendental ao objetivismo da
filosofia até aqui interpretado como um todo?” (Gadamer, 2012, p.
174)
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de ação heideggeriano, em uma questão crítica e em uma
questão de autocrítica a ele mesmo”.5
Na interpretação de Gadamer sobre a “viragem” de
Heidegger, entende-se que agora “parte-se do Ser, ao invés
de se partir da consciência que pensa o ser (...)”.6
Objetivismo do Ser, onde o homem apresenta-se como
existência. Mas não é esta problemática, especificamente,
que atrai Gadamer. Este vai ser tocado de forma decisiva
por uma questão fundamental de Ser e tempo: a
temporalidade. Não mais a temporalidade de Husserl, mas
a temporalidade do ser-aí (Dasein) de Heidegger. O ser-aí
(humano) é um ser histórico, isto quer dizer que esse Dasein
é “mais frágil e mutável” que os entes da natureza. O ser
histórico da presença (existência) remete ao futuro: a
temporalização implica na abertura para novas
possibilidades.7 Em Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer expõe
essa problemática:
O ser do ser-aí humano é ser um tal “aí”, no qual
futuro e passado não vêm à tona como instantes
que chegam e desaparecem, mas como a história
própria que sempre constitui a cada vez um futuro
próprio e o ser próprio, desde o acaso do
nascimento.8

Percebe-se, nesta passagem interpretativa, a
abertura e fragilidade do ser-aí. Sua facticidade não é
5

Ibid., p. 218.

6

Ibid., p. 257.

7

Em uma passagem interpretativa de Ser e tempo, Gadamer comenta:
“Somente um ser-aí que obedece a tradições, que obedece às suas
próprias tradições, isto é, àquelas que lhe são próprias, sabe e pode
tomar decisões que fazem história. O indivíduo singular que não se
experimenta diante do Tu, ao qual ele abre a possibilidade de lhe
dizer algo, também não pode se compreender” (2007b, p. 143, 144).

8

Gadamer, 2012, p. 258.
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retirada da ciência tradicional (nem mesmo da tradição
filosófica); o ser-aí possui uma objetividade, mas de
apreensão diversa àquela realizada por conceitos rígidos
(razão, identidade, representação, etc.). Desse ponto de
partida ocorre uma confluência da fenomenologia (agora,
objetivada na questão do ser-aí existencial de Heidegger)
com a tradição da hermenêutica. Gadamer é consciente do
percurso formativo desta última; isto explica a constante
referência, em seus escritos, ao pensamento de
Schleiermacher e Dilthey. De forma específica com o
primeiro, a hermenêutica deixa de ser uma arte voltada à
interpretação de textos religiosos ou jurídicos; agora ela é
aplicada aos estudos das “ciências históricas do espírito”.
Como enfatiza Gadamer, “liberou-se o caminho para o
historicismo”.9
De uma hermenêutica filosófica (Heidegger),
passando pela hermenêutica histórica de Dilthey, inicia-se
com Gadamer uma tarefa histórica que se traduz na
questão: o que é compreender algo? O que antes estava
esquecido, na tradicional abordagem científica, agora
aparece como elemento do próprio processo de
compreensão. Gadamer explica nesses termos:
O que a reflexão faz é apenas descobrir os
condicionamentos sob os quais está a cada vez a
compreensão; condicionamentos que sempre já
estão sendo aplicados – enquanto nossa
“compreensão prévia” – quando nos emprenhamos
em enunciar um texto, visto que são constitutivos
de nossa “compreensão prévia”.10

Gadamer afirma
que
uma
interpretação
hermenêutica deve levar em consideração os preconceitos
9
10

Apud Grondin, 2012, p. 86.
Ibid., p. 103.
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do intérprete. Por mais competente que seja a interpretação
(a prática de compreender), sempre há um distanciamento
entre objeto e intérprete.11 Sem dúvida que a hermenêutica
histórica desenvolvida por Gadamer leva em consideração
a lição da fenomenologia em torno da abertura. Ela indica a
incerteza da compreensão. Tal incerteza não deve ser
pensada como uma espécie de fraqueza metodológica. Na
fenomenologia ela é uma condição existencial de um ser
lançado no mundo. Por isso a fenomenologia utiliza-se do
termo “fenômeno” ao invés de “experiência”. No
fenômeno sou atingido; deixo de ser um agente cognitivo
todo poderoso. A hermenêutica influenciada pela
fenomenologia concebe a compreensão como “um único
grande diálogo, no qual todo presente participa sem poder
controlar ou dominar criticamente como se estivesse acima
da mesma”.12
O erro é a univocidade. A hermenêutica histórica
converte-se em uma relação comunicativa: o passado
também tem o direito de aparecer, assim como o quer o
presente. Na tradição positivista isto seria um grande
equívoco. Mas a hermenêutica histórica tem essa abertura e
parece desconhecer o termo “erro”. Assim como o
intérprete pode requerer uma nova interpretação do
passado, ele deve também estar aberto à autocrítica.
Gadamer por diversas vezes comenta sobre a ideologia. Se
o intérprete resgata um passado que lhe interessa, sem
assumir a autocrítica, com certeza pode ingressar no campo
da ideologia:

11

Gadamer comenta: “A distância insuperável e necessária entre os
tempos, as culturas, as classes, as raças – ou mesmo entre as pessoas
– é um momento suprassubjetivo, que confere tensão e vida a todo
compreender” (Idem).

12

Ibid., p. 109, 110.
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Ao contrário, a reflexão hermenêutica implica que,
em toda compreensão de algo outro ou de outro,
procede com uma autocrítica. Aquele que
compreende não postula uma posição superior, mas
reconhece antes a necessidade de pôr à prova a
verdade que supõe própria.13

É desse campo interpretativo que Gadamer pensa o
preconceito. Em outros pensadores há a “concepção de
mundo” ou mesmo o conceito fenomenológico de Mundo
da Vida. Já em Gadamer o preconceito converte-se um
uma forma de antecipação da abertura para o mundo.14 A
hermenêutica de Gadamer compartilha de certo
humanismo. Nela, há uma concepção de homem (ideal)
que reconhece seus preconceitos e está aberto à autocrítica.
Ele está aberto a novas experiências. Por isso Gadamer
utiliza
constantemente
os
termos
“experiência
hermenêutica” e “consciência hermenêutica”. O
estranhamento é bem vindo, pois é dele que pode ocorrer
“a ampliação e o enriquecimento de nossa própria
experiência de mundo”.
Nesse confronto entre presente e passado, entre o
intérprete e seu objeto de pesquisa, não há o predomínio
dos extremos. Há uma fusão que implica em uma gênese
inédita. Não se trata de um passado desentranhado, tal
como foi em sua pureza, muito menos de uma
espontaneidade projetiva do presente. Na hermenêutica
13

Ibid., p. 115.

14

“Os preconceitos não são necessariamente injustificados e
errôneos, de modo a distorcer a verdade. Na realidade, o fato de os
preconceitos, no sentido literal da palavra, constituírem a orientação
prévia de toda nossa capacidade de experiência é constitutivo da
historicidade de nossa existência. São antecipações de nossa
abertura para o mundo que se tornam condições para que
possamos experimentar qualquer coisa, para que aquilo que nos
vem ao encontro possa nos dizer algo” (Ibid., p. 127, 128).
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histórica há um trabalho historiográfico, objetiva-se
compreender o significado do objeto histórico. O que a
hermenêutica histórica apreende da fenomenologia é a
intencionalidade que está presente no produto do saber. O
mundo recriado (que implica o passado atualizado pelo
presente) deve ser entendido como parte da “vivência
presente”. O passado é sempre compreendido por uma
consciência intencional; não há como sair dessa “situação
prévia”. O círculo hermenêutico aplicado aos estudos
históricos implica em um condicionamento em duplo
sentido: o presente já está na visão do passado, assim como
este presentifica de forma mais intensa o presente.15 É
neste sentido que o passado não é recuperado, muito
menos revivido. Ele é constituído em um “nexo vivencial”.
Isto explica o motivo de diversas palavras gregas, por
exemplo, serem de difícil tradução. No exemplo de
Heidegger a dificuldade da tradução representa a
impossibilidade do presente (após as diversas
remodelações) de vivenciar a situação histórica objetal.
Heidegger dá um exemplo:
Similarmente, pensamos ainda a pólis grega e o
“político” numa compreensão totalmente nãogrega. Pensamos o “político” como romanos, isto
é, imperialmente. A essência da pólis grega jamais
será apreendida no círculo de visão do “político”
entendido de modo “romano”.16
15

16

Em uma passagem de Verdade e método I, Gadamer sintetiza essa
relação entrepassado e presente na hermenêutica histórica: “Na
verdade, a adequação de todo conhecer ao conhecido não se baseia
no fato de que ambos possuam o mesmo modo de ser, mas que
recebam seu sentido da especificidade do modo de ser que é
comum a ambos. E esta característica consiste em que nem o
conhecer nem o conhecido estão simplesmente dados
“onticamente”. Eles se dão “historicamente”, isto é, possuem o
modo de ser da historicidade” (2014, p. 350).
Heidegger, 2008, p. 70.
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Por isso, ao dissolver passado, presente e futuro no
círculo hermenêutico, Gadamer parece nos conduzir a um
único fluxo vivencial.17 Nesta perspectiva, Husserl e
Heidegger são integrados: “O fato de que todo sentido do
ser e da objetividade só se torne compreensível e
demonstrável a partir da temporalidade e historicidade da
pré-sença”.18 Gadamer lê Husserl na perspectiva de
Heidegger. O primeiro recebe uma carga de objetividade
histórica em temas adjuntos à temporalidade. Em Gadamer
abandona-se a dimensão transcendental (Husserl) e
originária (Heidegger), mantendo-se o programa
fenomenológico do Mundo da Vida (Husserl) e do ser-nomundo (Heidegger).
Na hermenêutica histórica há um movimento
(gnosiológico) contínuo em direção ao tema da
compreensão. Sua cientificidade reside no fato deste
movimento “determinar-se pela própria coisa” (Cf.
Heidegger). Tal estudo deve ter a precaução de não incorrer
em arbitrariedades. Assim, há uma linha de equilíbrio onde
atua a hermenêutica histórica:
Quem quiser compreender um texto, realiza
sempre um projetar. Tão logo apareça um primeiro
sentido no texto, o intérprete prelineia um sentido
do todo. Naturalmente que o sentido somente se
manifesta porque quem lê o texto lê a partir de
determinadas expectativas e na perspectiva de um
sentido determinado. A compreensão do que está
17

É dessa forma que se justifica o círculo hermenêutico e a
impossibilidade de saída dessa posição circular: “[O círculo
hermenêutico se justifica porque está] entre a existência humana e o
mundo: porque somos no mundo, estamos de fato já em contato
com ele, por isso nosso modo de ser no mundo consiste já em
compreender” (Weber, 2004, p. 85). A tradução é minha.

18

Gadamer, 2014, p. 343.
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posto no texto consiste precisamente na elaboração
desse projeto prévio, que, obviamente, tem que ir
sendo constantemente revisado com base no que se
dá conforme se avança na penetração do sentido.19

Na aproximação de um objeto estranho e na
consequente prática compreensiva, não há como abandonar
nossas “opiniões prévias”. O que se exige na hermenêutica
histórica de Gadamer é uma “abertura para a opinião do
outro”. Isto corresponde à consciência hermenêutica na
medida em que ela se mostra “receptiva à alteridade do
texto”: “Mas essa receptividade não pressupõe nem uma
“neutralidade” com relação à coisa nem tampouco um
anulamento de si mesma; implica antes uma destacada
apropriação das opiniões prévias e preconceitos pessoais”.20
Gadamer afirma que o grande problema na
hermenêutica gira em torno do “caráter essencialmente
preconceituoso de toda compreensão”. O indivíduo não se
define, basicamente, pela razão. Ao se conceber o indivíduo
em sua “realidade histórica”, temos que estar consciente do
tema do preconceito. Gadamer diferencia uma forma
superior de preconceito, denominado de “legítimo”. Ao
refletir sobre os “preconceitos” e a “tradição”, Gadamer se
confronta com a Aufklärung, com a autoridade do
Iluminismo.
Não há por parte de Gadamer um desejo de reviver
o conservadorismo alemão. Seu conceito de tradição se
assemelha à noção de cultura. Em determinada passagem
de Verdade e método, acentua: “[A tradição] necessita ser
afirmada, assumida e cultivada. A tradição é essencialmente
conservação e como tal sempre está atuante nas mudanças
históricas”.21
19

Ibid., p. 356.

20

Ibid., p. 358.

21

Ibid., p. 373.
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Hermenêutica, enfim, que erige um novo campo de
experienciação cognitiva, opondo-se ao modelo do
Iluminismo e à objetividade proposta pela ciência
tradicional. Um ato cognitivo é entendido como uma
espécie de diálogo. Há sempre, na hermenêutica histórica,
uma pergunta; Gadamer enfatiza que “cada época deve
compreender a seu modo um texto transmitido”. Por isso a
compreensão hermenêutica envolve um “compreender de
modo diferente”. Eis uma questão fundamental: a distância
temporal (histórica e de sentido) não deve gerar um
ceticismo cognitivo. O otimismo de Gadamer não deve ser
entendido na óptica do modelo científico:
Na verdade trata-se de reconhecer a distância de
tempo como uma possibilidade positiva e produtiva
do compreender. Não é um abismo devorador, mas
está preenchida pela continuidade da herança
histórica e da tradição, em cuja luz nos é mostrada
toda a tradição.22

Por isso o compreender histórico apresenta-se com
sua especificidade. No fundo,
o hermeneuta tem
consciência que apreende “efeitos”. Não poder sair da
historicidade implica em reconhecer que o resgate da
“realidade histórica” é algo impossível. A objetividade
(como historicidade em si) do compreender histórico faz
com que a “realidade histórica” apareça (daí os “efeitos”)
na compreensão. Aqui, já estamos próximos de um
conceito importante em Gadamer: o horizonte.
Como intérprete e agente cognitivo, o hermeneuta
sabe que é um ser em situação. Finitude e relativismo na
compreensão histórica nos remetem ao tema do ser em
situação. Como acentua Gadamer, tal situação implica
“uma posição que limita as possibilidades de ver”.23 Nesse
22
23

Ibid., p. 393.
Ibid., p. 399.
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“ver” há situação e horizonte. Por isso, o hermeneuta
utiliza-se da faculdade imaginativa de se colocar “no lugar
do outro”.24 Essa é uma possibilidade positiva para o
conhecimento histórico. Gadamer complementa que na
hermenêutica histórica “nos deslocamos à situação
histórica, procurando reconstruir seu horizonte”. Então, o
significado é retirado de um horizonte alheio, do outro:
O horizonte é, antes, algo no qual trilhamos nosso
caminho e que conosco faz o caminho. Os
horizontes se deslocam ao passo de quem se move.
Também o horizonte do passado, do qual vive toda
vida humana e que se apresenta sob a forma de
tradição, que já está sempre em movimento. Não
foi a consciência histórica que colocou inicialmente
em movimento o horizonte que tudo engloba. Nela
esse movimento não faz mais que tomar
consciência de si mesmo.25

Aqui já se vislumbra a consciência histórica que
abarca os “horizontes históricos” (mundos estranhos); tal
consciência é uma forma de autoconsciência que amplia as
fronteiras do presente. Ter consciência histórica é perceber
que há um “horizonte móvel a partir do qual vive a vida
humana”. O conceito de horizonte, com a possibilidade de
nos transportarmos a horizontes estranhos é um elemento
fundamental do ato compreensivo. Gadamer utiliza a
expressão “ganhar um horizonte”; isto é, “ver melhor, em
um todo mais amplo e com critérios mais justos”.26

24

“Se nos deslocamos, por exemplo, á situação de um outro homem,
então vamos compreendê-lo, isto é, tornamo-nos conscientes da
alteridade e até da individualidade irredutível do outro precisamente
por nos deslocarmos à sua situação” (Ibid., p. 403).

25

Ibid., p. 402.

26

Ibid., p. 403.
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Se notarmos com atenção, o preconceito em
Gadamer transforma-se em um fundamento a ser
questionado, alterado. Ele é revisto na medida em que se
desenvolve a consciência histórica:
O horizonte do presente não se forma pois à
margem do passado. Não existe um horizonte do
passado por si mesmo, assim como não existem
horizontes históricos a serem conquistados. Antes,
compreender é sempre o processo de fusão desses
horizontes presumivelmente dados por si mesmos.
27

Passagem importante, onde surge o termo “fusão
de horizontes”. Conceber a tradição como algo vivo, como
história, implica na própria natureza da consciência
histórica. A prática hermenêutica dá espaço a um horizonte
que se diferencia da dimensão “presente”. Gadamer
comenta que nessa relação de horizontes o intérprete
encontra-se em uma situação hermenêutica:
Todo encontro com a tradição, realizado graças à
consciência histórica, experimenta por si mesmo a
relação de tensão entre texto e presente. A tarefa
hermenêutica consiste em não dissimular essa
tensão em uma assimilação ingênua, mas em
desenvolvê-la conscientemente.28

O horizonte histórico deve ser compreendido no
próprio solo do “horizonte compreensivo do presente”. É
a mesma compreensão que já atua em um ser-no-mundo,
só que agora com a tarefa de “recuperar” horizontes
estranhos. O que se entende por Fusão de Horizontes é a
própria realização da compreensão.
27

Ibid., p. 404.

28

Ibid., p. 405.
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Ao que tudo indica, Gadamer deseja converter a
hermenêutica em uma corrente filosófica. Astutamente
distanciado de Husserl e Heidegger, seu pensamento abarca
as três dimensões da hermenêutica: compreensão,
interpretação e aplicação. Isto implica que em sua
hermenêutica ocorrer um dever-ser. O homem
hermenêutico que surge de seus estudos já não é mais o
especialista, restrito à interpretação textual. A filosofia de
Gadamer requer um homo hermeneuticus, aberto às alteridades
que se depara no ato compreensivo.
“História de África” e novas tendências do ensino de
História.
Como exemplo de estudo da hermenêutica histórica
fundamentada nos trabalhos de Gadamer, podemos
identificar a nova tendência de ensino sobre a África e
cultura africana em sua vertente brasileira (a denominada
“cultura afrodescendente”). Os estudos sobre o ensino de
História da África e cultura afro-brasileira no Brasil ganham
cada vez mais espaço na comunidade acadêmica. Uma das
razões é a obrigatoriedade do seu ensino nas instituições
escolares a partir da lei 10.639,29 decretada em 2003. No
entanto, mais de uma década se passou e as preocupações
sobre o “como” e o “quê” se ensinar sobre África ainda se
assentam em dúvidas. De certo, muito se avançou no
âmbito das pesquisas voltadas para academia, bem como
nas práticas direcionadas para o ensino.

29

A lei 10.639/ 2003 foi alterada em 2008 pela Lei 11.645, ampliando
a obrigatoriedade dos estudos de História e Culturas indígenas,
juntamente com os estudos de História e Cultura Africana e afrobrasileira. Pelo direcionamento especifico, optamos por utilizar os
termos da lei 10.639/ 03, por se tratar do objeto de análise deste
trabalho, não por suposta importância entre os temas, mas por
funções metodológicas de pesquisa, optamos pelo recorte.
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A assertiva de que a História da África foi relegada
a um segundo plano, reflete um momento histórico
específico do Brasil. Com a ascensão do PT (Partido dos
Trabalhadores) ao poder político na esfera federal, bem
como os grupos e partidos a ele coligados, procurou-se
uma forma de “reparo” em nossa herança histórica. A
crítica desses grupos políticos de esquerda se concentra na
forma, até então adotada, de se trabalhar a História. Ela se
refere ao ensino da cultura africana e afro-brasileira de
forma generalizada e distorcida, europeizada, estigmatizada,
partindo de “uma tradição de imagens e representações
formuladas sobre África e suas populações, associam aos
africanos um grande número de estigmas e leituras
depreciativas” 30.
Essas tradições de imagens e representações
comentadas por Oliva podem ser identificadas e localizadas
nos manuais de suporte didáticos. Geralmente, os
conteúdos dos livros didáticos que fazem referência à
África e Cultura afro-brasileira estão inseridos nos temas
tradicionais. As temáticas que abordam o tema “África”
estão inseridas em: Civilizações Antigas: Egito; Diásporas
Africanas (deslocamentos populacionais forçados/
Resistencia e libertação) África e Ásia no século XIX
(Colonização e descolonização). Todos esses tópicos
inseridos no interior de grandes temas/ conteúdos, num
viés eurocêntrico, não permitindo uma nova representação
do continente Africano, silenciando suas relações de
resistência, organização social das comunidades africanas e
suas especificidades, religiosidade e cultura, reproduzindo
com isso estereótipos e distorções. Não podemos deixar de
mencionar que novas abordagens da Historia da África nos
livros didáticos tem sido verificadas, devido às novas
produções da historiografia, como também por questões de
políticas públicas desenvolvidas para a educação. Tudo isto
30

Oliva, 2007, p. 3.

110 | Fenomenologia e Hermenêutica Histórica

requer novas representações da identidade negra. No
entanto, ainda há elementos a serem inseridos e
reelaborados.
Compreendendo a importância dos discursos
textuais e iconográficos que fazem parte dos manuais
didáticos utilizados no ensino básico brasileiro, destacamos
as variadas abordagens do livro didático: como mercadoria;
depositário de conteúdos escolares; instrumento
pedagógico; meio portador de sistema de valores, de
ideologia, culturas e construtor de identidades, além de
passar por vários sujeitos em seu processo de produção.
Diante disto tudo, há o fato dos livros didáticos sofrerem
intervenção de alunos e professores que se apropriam de
forma diversificada em seu uso escolar. Como enfatiza
Bittencourt, “para entender o papel do que o livro didático
desempenha, não basta analisar a ideologia e as defasagens
dos conteúdos (...) é preciso analisá-lo em todos os
aspectos e contradição” 31.
Quanto aos critérios de escolha e avalição desses
livros didáticos, há o Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD). Este é um programa do governo federal que
distribui os livros paras escolas públicas, através do Guia do
Livro Didático, por conseguinte, os manuais que estão
neste guia, são selecionados para suporte de apoio de
alunos e professores para o ensino na rede pública
brasileira. O PNLD orienta e avalia as obras que se
inscrevem em seus editais trienais. Dentre as cláusulas
avaliativas, há uma referência de que esses manuais devem
contribuir para o aprofundamento dos conceitos
estruturantes da disciplina (no caso, a disciplina História),
tais como: fontes, historiografia, memória, acontecimento,
sequência, duração, sucessão, periodização, fato, processo,
simultaneidade, ritmos de tempo, medidas de tempo,
sujeito histórico, espaço, historicidade, trabalho, cultura,
31

Bittencourt, 2013, p. 73.
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identidade,
semelhança,
diferença,
contradição,
permanência,
mudança,
evidência,
causalidade,
multicausalidade, ficção e narrativa. Além de desenvolver
abordagens qualificadas sobre a História da África, história
e cultura dos afrodescendentes e dos povos indígenas. Nas
suas considerações avaliativas gerais, afirma: “Todas,
explicitam a trajetória das sociedades humanas no tempo,
ou seja, empregam a clássica cronologia, dos primeiros
agrupamentos humanos à globalização”.32
Como citamos anteriormente, algumas narrativas
didáticas ainda se utilizam do modelo europeu de
desenvolvimento (político, econômico e cultural). Eles não
apresentam uma abordagem da História que dê uma
abertura para um debate mais equitativo com outras
culturas. O livro prioriza a linearidade simplificada dos
fatos históricos; essa abordagem tende a conceber a história
da África como complemento à história dos europeus: o
tráfico de escravos, o modelo de economia escravista, etc.
Quanto à cultura de matriz africana no conjunto da cultura
brasileira, há uma ênfase em temas como a religião, a
culinária, danças, a música. Tudo isto reforça os
estereótipos da superioridade da cultura europeia como a
determinante para a formação da nação brasileira.
Portanto, devemos entender o livro didático como
um objeto multifacetado; como artefato cultural, ele
mantém ou altera repertórios de representações. O
“objeto” livro didático compreende um rico material de
análise, onde constatamos permanências ou mudanças de
discursos que compõem os manuais didáticos de História,
discursos esses que se reproduzem ou podem alterar o
desenvolvimento escolar, tanto dos professores, quanto dos
alunos.
Outra questão importante para o debate do ensino
de História da África e Cultura afro-brasileira é a
32
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possibilidade do diálogo de questões como a identidade no
espaço escolar. A construção identitária, como enfatizam as
produções mais recentes, tem nos auxiliado a tratar esses
conceitos de uma forma mais plástica, onde descartamos
àquela ideia de uma identidade petrificada, integral,
originária e unificada, que nos fins do século XIX serviu
como elemento ideológico no âmbito de várias disputas.
Compreendemos aqui, a identidade como um conceito de
uso estratégico, elástico, onde as identidades dos sujeitos se
alteram ao longo do tempo; em nosso tempo atual, tais
identidades estão cada vez mais fragmentadas,
“multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas
e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As
identidades estão sujeitas a uma historicização radical,
estando constantemente em processo de mudança e
transformação”.33
Ao comentarmos sobre o Ensino de História da
África e Cultura afro-brasileira, referimo-nos à educação
para as relações étnico-raciais que, segundo o Conselho
Nacional de Educação em sua resolução n° 1 de 2004,34
objetiva uma divulgação e promoção de conhecimentos,
atitudes, postura e valores que eduquem cidadãos sobre a
pluralidade étnico-racial. Eles devem interagir e negociar
objetivos comuns que garantam a todos o respeito aos
direitos legais e valorização associada à identidade,
buscando a consolidação de uma postura democrática. O
documento do CNE também destaca a importância do
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana para
que os objetivos da educação das Relações Étnico-Raciais
33

Stuart Hall In: SILVA, 2007, p. 108.
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Esta resolução do Conselho Nacional de Educação institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o ensino de História da África e Cultura Afrobrasileira e Africana. Observar a estreita relação dessas Diretrizes
com a alteração da LDB na lei 10.639/03.
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sejam cumpridos. Ao se reconhecer e valorizar a identidade
em termos da africanidade (através da História e Cultura
dos Afro-brasileiros,) garante-se o reconhecimento das
raízes africanas que constituem a nação brasileira,
juntamente com os indígenas e os europeus.
Essa concepção de uma educação para as “relações
étnico-raciais” e os objetivos para uma educação renovada
é uma concepção norteadora que deve ser ampliada,
discutida e apropriada. São orientações em nível nacional
que nos ajudam a pensar sobre as formas e os métodos de
se trabalhar a lei 10.639/03, principalmente por meio das
Diretrizes Curricular Nacional para Educação das Relações
Étnico-Raciais que implementa este parecer.
Ressaltamos a importância da inclusão da temática
africana nas instituições de ensino para a formação da
consciência histórica livre de preconceitos e fortificada no
discurso de pluriculturalidade e diversidade étnica que
formou e forma, a realidade brasileira. Trazer esse tema
para sala de aula também serve de elementos para revisar as
imagens que se tem do continente africano nos alunos e
principalmente dos elementos difusores dessa nova
abordagem da história da África, a escola, o livro didático e
o professor.
Segundo Oliva “se continuarmos a reproduzir essas
leituras distorcidas, é muito pouco provável que o
imaginário de nossas futuras gerações sobre a África sofra
modificações significativa”35 e aqui entra o papel
fundamental das escolas, dos professores e dos manuais
didáticos, que apesar dos últimos anos, abordagens
positivas sobre África, africanos e afro-brasileiros tem se
apresentado nos livros.
Porém há ainda livros que continuam a reproduzir,
principalmente em iconografias, que estereotipam a África,
africanos e afro-brasileiros, imagens que brutalizam e
35
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normatizam a escravidão. Tais representações mostram um
“continente da fome e miséria”. Assim, com a nova
abordagem histórica, procura-se uma desconstrução destes
discursos negativos sobre África.
Portanto, em uma perspectiva mais geral, a nova
tendência anseia por um aprimoramento do ensino de
História e o ensino de História da África e cultura afrobrasileira. Nota-se que estamos em um momento histórico
de renovação de nossas práticas de ensino. Isto quer dizer
que em nossos dias busca-se um novo eixo de
compreensão tendo em vista as narrativas dos livros
didáticos. Através da abordagem multifacetada da formação
histórica brasileira, de afirmação das diferenças e da
identidade pessoal múltipla, da incorporação da História
dos povos africanos (sua importância e contribuição para a
formação da sociedade brasileira), tudo isto corresponde a
um novo modelo de representação sobre o Brasil.

6
A GRÉCIA ANTIGA EM
FRANÇOIS HARTOG
Fabrício Barroso dos Santos
Nascido na França em 1946, François Hartog está
entre os historiadores cujas obras são reconhecidas pelo
público acadêmico. Sua atenção se volta, principalmente,
para as histórias antiga e moderna. Ex-aluno da Ecole
Normale Supérieure e, atualmente, membro do Centre Louis
Gernet de Recherches Comparées sur lês Sociétés Anciennes e Centre
de Recherche Historique; membro-fundador da Association des
Historiens da França e titular da cadeira de historiografia
antiga e moderna da École de Hautes Études de Sciences Sociales
(EHESS - França).
Desde a década de 1980, com a publicação de O
espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro, Hartog
tem contribuído para os estudos historiográficos,
influenciando, contudo, pesquisadores de vários países,
incluindo brasileiros. Trouxe à baila a discussão sobre a
escrita na antiguidade e das formas históricas de
temporalização, tema importante para o ofício do
historiador.
O fazer historiográfico e o ofício do historiador são
constituídos, segundo Hartog, por um regime de
historicidade que se define como os modos de articulação
das três categorias: passado, presente e futuro. Este regime
de historicidade é marcado pelo contexto de cada época,
onde o presente serve de guia.
A obra Evidência da História: o que os historiadores vêem,
publicada originalmente na França em 2005 (traduzida para
o português em 2011), discute questões pontuais sobre a
prática historiográfica como, por exemplo, a importância
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do tempo, as formas de discurso histórico e a relação entre
o documento e o historiador. Hartog identifica que as
ideias deste último, ao constituir o passado, estão
interligadas ao presente, possibilitando uma pluralidade de
regimes de historicidade. É com o objetivo de mostrar
essas evidências (referentes aos vários tipos e tempos
historiográficos) que Hartog produz uma narrativa
elucidando as transformações e a consolidação do método
historiográfico – desde a antiguidade à modernidade – que
se transformou ao longo da profissionalização do
historiador.
É nessa pluralidade de regimes de historicidade que
Hartog estabelece uma análise entre Homero e Tucídides e
suas respectivas práticas historiográficas. Na obra
homeriana, segundo o historiador francês, o método
historiográfico não procurou romper com a economia do
kleos, baseada na narratividade de episódios de grande
notabilidade e com a presença de personagens heróicos. A
primazia de Homero era produzir uma história para que
não fossem esquecidos os vestígios da humanidade.
Em contrapartida, Tucídides, segundo Hartog, não
compartilha do pressuposto herodoteano em relação à
historein e nem ao semainein. A preocupação da narrativa
tucidideana era deixar (historiograficamente) algo que fosse
durável, algum “fato histórico” compreendido como o
maior de todos os tempos. É nessa ótica que o historiador
grego propõe algo que seja útil e não apenas momentâneo.
O que é útil será selecionado como uma espécie de
acúmulo de conhecimento e que será importante, por
exemplo, para impulsionar ou consolidar um império. Algo
que, portanto, receberia uma atenção no futuro.
É a partir dessa análise de Hartog sobre Tucídides
que esse capítulo procura se debruçar com a primazia de
investigar a interpretação que o historiador francês realizou
sobre o historiador grego. Aqui, nos debruçamos sobre
algumas questões: será que na obra tucidideana existe
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realmente a noção de futuro? As expectativas e os
preconceitos de Hartog não promovem a Fusão de
Horizontes, tão propalada por Gadamer?
A secularização do pensamento na Grécia Antiga
Delimitar uma fronteira que assinala o surgimento
do pensamento racional é algo que muitos intelectuais se
debateram ao longo do tempo. Para o filósofo escocês John
Burnet, a gênese da razão como base do pensamento
humano tem data e local bem delimitado, isto é, no século
VI a.C. nas cidades gregas da Ásia Menor. Foi nesse
período que, segundo Burnet, germinou um novo tipo de
reflexão sobre a natureza, quando “os filósofos jônios
abriram o cantinho que a ciência não fez depois senão
seguir”.1 A abertura desse cantinho empreendida pelos
filósofos jônios significou a descoberta do espírito que
representava muito mais do que uma mudança de atitude
intelectual. Foi um importante e profundo movimento
racional da condição humana que descobriu o pensamento
científico.
Burnet elege o homem grego como o inventor da
filosofia, fazendo questão de pontuar as características que
fizeram dos gregos os pioneiros dessa descoberta do
espírito. Entre essas características, o supracitado filósofo
destaca o alto potencial cognitivo do homem grego que
propiciava um aguçado espírito de observação, somado ao
poder de raciocínio. Segundo o helenista francês JeanPierre Vernant (1957), essa tese defendida por Burnet, de
que os filósofos jônios foram os responsáveis pela invenção
do pensamento científico, contribuiu para que as raízes do
pensamento racional fossem buscadas no passado.
Contudo, “no decurso dos últimos cinquenta anos,
a confiança do Ocidente nesse monopólio da razão foi
1

Apud Vernant, 1957, p. 441.
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todavia abalada”.2 Os fundamentos que estavam
cristalizados no que tange a lógica clássica como fundadora
do pensamento científico foi solapado em meio à crise da
própria ciência no mundo contemporâneo. Ainda segundo
Vernant (1957), o contato mais intenso entre a civilização
ocidental e oriental enfraqueceu a tese do pensamento
ocidental como a principal e intocável “lente” para se
entender o homem.
Todo o otimismo depositado pelo homem
moderno de que a ciência seria a panaceia para todos os
problemas da humanidade foi profundamente abalado no
século XIX, com a física não-newtoniana e, no século XX,
após as duas Guerras Mundiais. Para Vernant essa época
marcada por incertezas em relação ao seu futuro (onde seus
princípios são questionados) o pensamento racional se
volta em direção ao passado para buscar suas origens e,
consequentemente, para se situar e para se entender
historicamente.
É nesse ponto nodal de voltar às suas origens que o
pensamento racional foi objeto de pesquisa em algumas
obras do Helenista Cornford. Na obra publicada em 1912
com o título From religion to philosoph, estabelece uma relação
entre o pensamento religioso e o início do conhecimento
racional. Em outra obra intitulada Principium sapientiae: the
origins of greek philosophical thought, publicada em 1952,
Cornford estabelece a origem mítica e ritual da primeira
filosofia grega.
Em resumo, Cornford produz uma narrativa que
nega a tese defendida por Burnet de que foram os jônios os
inventores da ciência. Vernant em sua obra Mito e pensamento
entre os gregos afirma que essa objeção de Cornford foi
elaborada pelo fato de que a física jônia “ignora
inteiramente a experimentação e não é tampouco o produto

2

Vernant, 1957, p. 442.
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da inteligência observando diretamente a natureza”.3 Visto
que os jônios transpuseram em seus pensamentos nada
menos do que uma forma mais laicizada e abstrata da
estrutura de representação da antiga religião.
Ainda segundo Vernant, o filósofo escocês
(Cornford) nos mostra que o pensamento jônico prolongou
os mitos cosmogônicos, pois dão resposta ao mesmo tipo
de pergunta sobre como o mundo ordenado pode emergir
do caos. E, além do mais, se percebe nas entrelinhas do
pensamento jônio a presença de antigas divindades da
narrativa mitológica. “Ao tornarem-se natureza, os
elementos despojaram-se do aspecto de deuses
individualizados; mas permanecem as potências ativas,
animadas e imperecíveis, sentidas como divinas”.4 Isso quer
dizer que de maneira genuinamente mitológica, os jônios
concebiam o mundo a partir da oposição de forças que
dependem umas das outras para chegar ao equilíbrio.
Forças opostas como a narrativa mitológica do ano
novo na Babilônia, em que “o rei deve reafirmar o seu
poder de soberania, posto em causa nesta viagem do tempo
em que o mundo retorna ao seu ponto de partida”.5 O
pode real é colocado à prova em uma luta contra um
dragão valendo a recriação da ordem cósmica. O rei é
representado por Marduc, responsável por criar novamente
a ordem dos fenômenos cósmicos; já o dragão é
representado pelo monstro Tiamat, que é a força do
regresso, do caos.
Derrotado, o dragão é partido em duas partes sendo
que uma é lançada ao ar para criar o céu, estabelecendo a
criação da raça humana, o movimento dos astros, o ano e
os meses. Neste rito fica evidente, por exemplo, “que não
estabelece ainda entre o homem, o mundo e os deuses, uma
3

Ibid., p. 443.

4

Ibid., p. 443.

5

Ibid., p. 444.
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nítida distinção de planos”.6 Isso quer dizer que a regulação
da ordem cósmica era uma função real, ao passo que a
fronteira entre natureza e sociedade não estava delimitada.
Já no poema de Hesíodo, por exemplo, se têm uma
discussão em torno da organização do cosmo em que a
narrativa de criação da ordem é apresentada sem um
conjunto de imagens míticas. Segundo Vernant, os
protagonistas da trama poética são apresentados de forma a
revelar o caráter natural da operação que direciona a
organização do cosmo.
O caos se apresenta no início da narrativa poética
como algo sombrio em que nada é distinto. Dessa maneira,
é necessário que o caos se abra como uma boca para que a
luz e o dia, revezando-se com a noite, entrem e iluminem o
espaço entre a terra e o céu. O mar, por último, acaba
sendo outro elemento que contribui para a emergência do
mundo. Diante disso, forças divinas que são claramente
opostas acham um equilíbrio que as unem e criam uma
ordem.
É nesse ponto nevrálgico que Cornford elucida o
quanto a física jônia absorve a estrutura mítica para
fundamentar sua estrutura de pensamento, pois ela parte do
princípio que aproxima os opostos. Por exemplo, nessa
física há um início ou começo (archê) em que não há
distinção. É desse começo que emergem pelo princípio de
separação os pares de opostos, como o quente e frio, seco e
úmido, que vão delimitar no espaço quatro províncias
diferentes. Os opostos se unem e interferem uns nos
outros em um ciclo que é constantemente renovado por
meio dos fenômenos meteóricos; no nascimento e na
morte de tudo que tem vida e na sucessão das estações.
É a partir desse exemplo da própria física jônia que
Cornford elucida o fato de que o pensamento filosófico
encontrou um sistema de explicação do mundo já
6

Ibid., p. 445.
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estruturado pela narrativa mitológica. Isto é, eles não
inventaram essa estrutura: ela já estava pronta. Dessa
forma, “a obra de Cornford marca uma viragem na maneira
de abordar o problema das origens da filosofia e do
pensamento racional”.7 Ela combateu a teoria que os
gregos defendiam no que tange à física jônia, como sendo a
reveladora do milagre de que uma nova atitude intelectual,
ou seja, a descoberta do pensamento científico.
Desta perspectiva de Cornford sobre a filosofia
jônia, ou seja, que ela reproduziu, por meio de uma
linguagem diferente, o que já dizia o mito, surge uma
importante interrogação: quando a aletheia (verdade) deixa
de ser pensada desde o terreno do mito? A resposta para
esta questão está relacionada diretamente à pólis. Pois,
“triunfam novas formas políticas, só subsistem do antigo
rito real vestígios cujo sentido se perdeu, apagou-se a
recordação o rei criador da ordem e fazedor do tempo”.8
Isso quer dizer que há uma dissociação entre as realizações
míticas dos soberanos (reis), marcadas pelas suas vitórias
contra forças sobre-humanas, com a organização da ordem
natural e dos fenômenos cósmicos. Todo o universo físico
existente como, por exemplo, as chuvas, os raios e os
ventos são desconectados da atividade política, real.
A partir do momento que a ordem natural e os
fatos atmosféricos são desconectados da atividade real, eles
deixam de ser cognoscíveis na narrativa mitológica onde
eram enunciados. Segundo Vernant:
Apresentam-se doravante como problemas (gênese
da ordem cósmica e explicação dos metéora) que
constituem, na sua forma nova, o problema, a
matéria da primeira reflexão filosófica. O filósofo
toma assim a sucessão do velho rei-mágico, senhor
7

Vernant, 1957, p. 443.

8

Ibid., p. 443.
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do tempo: elabora a teoria do que outrora o rei
realizava.9

A ciência produzida pelo filósofo coloca-se a partir
deste momento como intermediadora da explicação dos
problemas relacionados à ordem cósmica. O início e/ou o
ponto de partida de um processo natural são postos sem
ligação com o rito. O que temos, portanto, é um processo
de solapamento da lógica do mito que repousa na
ambiguidade entre dois planos, isto é, a compreensão de
processos realizados por forças divinas cujo agir é análogo
à dos homens.
Esse solapamento da lógica do mito trouxe,
segundo Cornford, o processo de transformação ou
passagem de coisas que estavam sob o domínio religioso,
para o regime científico (laico). Em resumo, as novas
formas políticas germinadas em concomitância com as
Cidades (entendida como espaço de nómos, da lei humana)
desconstruíram a concepção do rei ordenador da ordem e
do tempo, criador da espécie humana e dos fenômenos
cósmicos. Visto que o rei mágico deu lugar ao filósofo, no
ato de explicar cientificamente o ordenamento do universo
físico. Isso é o que podemos chamar de um processo de
secularização do pensamento na Grécia antiga.10
É nessa ótica que o historiador belga Marcel
Detienne, em sua obra intitulada Mestres da verdade na Grécia
9

Ibid., p. 448.

10

Em Marcel Detienne, o surgimento desse pensamento laico tem esse
fundamento: “Quando isso que chamamos de “reforma hoplita”
entra nos usos da Cidade, por volta de 650 antes da nossa era, com
a imposição de um novo tipo de armamento e de comportamento,
próprio à “falange”, quando essa “reforma” parece favorecer o
surgimento de cidadãos-soldados “iguais e semelhantes”, a palavradiálogo, a palavra profana, essa que age sobre outro, a palavra que
procura persuadir e que se refere aos negócios do grupo, esse tipo
de palavra ganha terreno e pouco a pouco torna obsoleta a palavra
eficaz e portadora de verdade” (Detienne, 2014, p. 78).
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antiga, trouxe à baila uma discussão sobre o processo de
secularização do pensamento na civilização grega. Detienne
(2013) parte do pressuposto que a passagem do mito à
razão não se resume a um “milagre” como, segundo ele,
pensava Burnet. Além disso, não concorda que essa
passagem tenha sido uma separação progressiva de um
pensamento mítico a uma sistematização filosófica, como
afirmara Cornford. Sobre isso, Detienne assevera:
É nas práticas institucionais de tipo político e
jurídico que, ao longo dos séculos VII e VI, ocorre
um processo de laicização das formas de
pensamento. É na vida social que se constroem, ao
mesmo tempo, o quadro conceitual e as técnicas
mentais que favorecem o advento do pensamento
racional. 11

As Cidades, portanto, exercem papel crucial no
processo de transformação do pensamento mítico para o
pensamento racional. Visto que é no âmbito social que
ocorre a laicização do discurso, efetuado em diferentes
níveis como, por exemplo, nas práticas da retórica e da
filosofia e, também, da construção do direito e da produção
da história.
Podemos dizer que essa laicização do discurso foi
edificada a partir do processo de esgotamento da narrativa
mágico-religiosa. Entende-se por discurso mágico-religioso
a prática humana excepcional em que alguns homens são
constituídos de poderes extraordinários (mágicos). Isto
mostra o exemplo de reis que podiam gerir e (re)criar o
universo físico com seus poderes, ordenando o mundo e
rejeitando o caos, a desordem.
Na visão de Detienne, o espaço social da pólis
condiciona essas novas formas de se pensar. O social não é
marcado mais pelo privilégio de um homem com poderes
11

Detiene, 2013, p. 108.
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sobre-humanos, mas por um cenário balizado nos
princípios da isonomia. Nesse sentido, os homens passam a
agir de maneira institucionalizada, na medida em que as
relações de poder são edificadas por meio de assembleias
(de cidadãos).
Sendo assim, o homem já não está preso ao
discurso ancorado no campo simbólico-religioso, pois ele
tem, por meio do discurso-diálogo, autonomia sobre o seu
pensamento. Ele age, dessa forma, dentro de um campo
laico com a possibilidade para gerir sua condição humana,
compreendendo as leis (nómos) como racionalmente
elaboradas.
A ruptura entre Heródoto e Tucídides
Segundo o filósofo alemão Ulrich von Wilamowitz,
os gregos não são os inventores da história, mas do
historiador como sujeito que escreve. A gênese12 desse
ofício teve como pano de fundo a época da história
intelectual grega (entre os séculos VI e V a.C.) em que
diferentes cientistas e artistas fizeram uso da palavra com o
objetivo de marcar sua autoria na produção do
conhecimento.
Inicialmente, a historiografia mostrou certa
fragilidade perante as outras fontes de conhecimento, uma
vez que a história – neste período – torna-se um gênero e
não uma disciplina. Diante disso, “em nenhum momento,
ela será reconhecida e assumida por uma instituição (escola
ou outra entidade) que se dispusesse codificar suas regras
12

Segundo François Hartog (2011) o desenvolvimento da cidade
isonômica criou um cenário propício para que a história se
desenvolvesse no mundo grego. Os espaços públicos favoreciam os
debates e reflexões sobre diferentes assuntos, contendo diferentes
opiniões. A vontade de saber, de questionar e de repensar o mundo
com base na experiência política alimentava cada vez mais esses
debates.
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de credenciamento e a controlar seus métodos de
legitimação”.13
A ausência de códigos e regras como componentes
do princípio formativo de reconhecimento institucional da
historiografia foi determinante, portanto, para que a
história se apresentasse vulnerável em relação aos outros
saberes. Por conta disso, esse cenário conduziu o
historiador a se inclinar diante do filósofo que, a partir do
século V a.C., assumiu o papel de protagonista no que
tange o mundo intelectual grego. Teve início, nessa
conjuntura, as críticas do historiador ante o filósofo a fim
de mostrar, por exemplo, que a história também é
filosófica.
Fragilizada ou não, a historiografia tornou
perceptível à diferença entre passado e presente. Todavia, a
história como um gênero não está preocupada com a
questão da verdade, mas com a doxa, isto é, a reprodução
da opinião. Inicialmente os historiadores produziram uma
narrativa de acordo com suas impressões, como fez
Hecateu de Mileto em sua obra intitulada Genealogias,
histórias ou herologia. Nesta obra, Hecateu tinha a ambição de
inventariar o mundo e colocar ordem nas narrativas dos
gregos sob a exegese genealógica.
Na visão de François Hartog (2011) o saber
genealógico é uma ciência dos nomes de personagens que
marcaram os episódios históricos em uma escala regional
ou mais ampla. A apreensão desses nomes seria para tornar
perceptível a sucessão das gerações. O genealogista com
mais prestígio seria aquele que decorasse o maior número
de nomes.
Heródoto, por exemplo, está inserido em todo esse
contexto de investigações e prática da escrita. Ao escrever
sobre a guerra entre gregos e bárbaros, ele procurou
determinar as causas que determinaram o seu início, ou
13

Hartog, 2011, p. 46.
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seja, a sua origem. Diferentemente do aedo Homero que –
na epopeia sobre a Guerra de Tróia – registra os momentos
da disputa funesta entre os heróis de cada lado.
O projeto de escrita de Heródoto não pretendia
romper completamente com a economia do kléos, isto é, a
narratividade de episódios de grande notoriedade,
marcados por personagens heróicos (ou de grande glória).
Enquanto o aedo tinha voluntariamente como repertório o
“nascimento dos heróis e dos deuses”, o historiador adota
como seu único domínio de competência um passado
ocorrido por obra dos homens.
A grande preocupação de Heródoto era com a
preservação da memória para que as marcas e os vestígios
da atividade humana não fossem apagados. A economia do
kléos apesar de apresentar várias fraturas na narrativa
herodoteana servia como instrumento para enfrentar a
principal ameaça à memória: o tempo. O herói celebrado
pelo aedo se transformava em homem de outrora e
contribuía, sobretudo, para lutar contra o apagamento
temporal dos vestígios humanos.
O verbo semainein (designar, revelar, significar)
também é um ponto importante do projeto historiográfico
de Heródoto. Entende-se por semainein o ato de
investigação e designação de um estudo sobre o passado
que revela ao homem um saber, ou seja, apresenta-se aquilo
que alguém observou.14 Tucídides, por sua vez, não
compartilha do pressuposto herodoteano em relação à
historein e nem ao semainein. O cerne da preocupação de
Tucídides é deixar por escrito algo durável como, por
exemplo, escrever sobre a “maior” guerra de todos os
tempos. Ele apresenta sua narrativa como um ktema, isto é,
14

Uma inovação de Heródoto, segundo Hartog, refere-se à exposição
de seu discurso em um espaço público. Apódeixis (apresentação
pública) é um termo utilizado por Heródoto. Hartog complementa:
“O que é novo nas Histórias de Heródoto, contudo, é não terem
sido escritas em louvor de reis, (...)” (2003, p. 41).
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aquilo que é para sempre. É notória, no comparativo entre
os dois supramencionados autores, a passagem do kléos ao
ktema.
Segundo Hartog (2011), ao invés de se preocupar
exclusivamente em proteger as atividades humanas (de
grande valor) do esquecimento, Tucídides tenta oferecer
aos homens do futuro uma análise sistematizada de algum
acontecimento importante que servirá como um
instrumento de cognição do próprio presente. Não se trata
de uma previsão do futuro, mas de um mecanismo para
decifração dos presentes por vir. No projeto de Tucídides,
a história não é algo que deve ser utilizada para provocar
prazer no ouvinte, nem muito menos ser utilizada apenas
em função de um curto momento de apresentação, como
faziam os logógrafos. Em resumo, a história deve ser algo
útil e não apenas algo momentâneo. E, sobretudo, a
história só adquire sentindo se ela tiver, por assim dizer, o
seu olhar fixado no futuro. É evidente, portanto, que o
saber em Tucídides é filtrado por um senso crítico, uma vez
que o conhecimento histórico não é algo que deva ser
entendido como uma diversão.
A Fusão de Horizontes em Hartog
Segundo François Hartog, o fazer historiográfico e
o ofício do historiador respeitam o que denomina de
regime de historicidade. Tal regime define os modos de
articulação das três categorias: passado, presente e futuro.
Na interpretação de Temístocles Cezar: “O regime de
historicidade é um artefato tipo-ideal, no molde weberiano,
que valida sua capacidade heurística ao interrogar as
modalidades de articulação das categorias do passado, do
presente e do futuro, (...)”.15 Assim, o que marca,
principalmente, o regime de historicidade antigo é a historia
15

In: Magalhães, 2014, p. 15.
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magistral vitae: os grandes homens da história devem nos
ensinar algo, ser modelo de vida.
Em Evidência da história: o que os historiadores vêem,
Hartog afirma que em nossos dias (na condição pósmoderna) está ocorrendo uma transformação do regime de
historicidade:
Mais profundamente, essa postura ou esse
momento reflexivo reenvia e responde a uma
mudança de nossa relação com o tempo, marcada
por um profundo questionamento do regime
moderno de historicidade e, talvez, pela emergência
de um regime de novo tipo em que predominaria
de forma duradoura a categoria do presente: um
futuro confinado, um futuro imprevisível, um
presente onipresente e um passado, incessante e
compulsivamente, visitado e revisitado.16

Com esse “futuro imprevisível” e um “presente
onipresente”, Hartog lança uma questão que se resume,
desta forma: “as relações com o tempo estão perdendo sua
evidência?”. Problema em si grave, mas que não deixa de
gravitar em torno da hermenêutica histórica, onde não há
tanto a presença da “evidência” (como “fato histórico”).
É justamente nessa obra supramencionada que o
historiador francês analisa Heródoto e Tucídides, nas
diferenças da prática historiográfica. Como já mencionado
anteriormente, o primeiro preocupava-se em preservar a
memória para que as marcas da atividade humana não
sejam esquecidas; já o segundo objetiva uma forma de
escrita que seja durável, útil aos homens do futuro. Sobre a
prática historiográfica, Hartog destaca uma importante
passagem sobre o regime de historicidade na obra
tucidideana:

16

Hartog, 2011, p. 251.
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Essa história do presente só adquire seu pleno
sentido se, respaldada firmemente na escrita e indo
além dos instantes de sua apresentação ao público,
ela tiver, por assim dizer, os olhos fitos no futuro.
Como
se
Tucídides
dissesse
a
seus
contemporâneos: procurem compreender que se
procedo como faço, é porque já me dirijo àqueles
que virão depois de vocês, ou só me dirijo a vocês
na medida em que vocês compartilham com os
homens do futuro uma natureza humana comum.17

A questão levantada por Tucídides deixa em
evidência dois pontos importantes. O primeiro está
relacionado ao seu senso crítico em relação à metodologia,
isto é, de que a produção historiográfica deva estar
fundamentada por meio da escrita para tornar evidentes os
fatos fornecidos (ao adquirir sentido). A história não pode
servir como fonte de prazer, como no exemplo dos
logógrafos.
O segundo ponto está relacionado ao
regime de historicidade discutido, pois, segundo Hartog,
para Tucídides a história faz-se no presente, fundamentada
na observação.18 A análise sobre algum fato histórico de
grande relevância é construído a partir de testemunhas
oculares que têm seus depoimentos coletados e convertidos
na escrita, pois a única história verossímil é a história do
presente. Além do mais, “é impossível basear-se na
memória, que esquece ou deforma ou cede, no momento
da exposição, à lei do prazer que preside a prática de falar
ao pé do ouvido”.19 A escrita, portanto, é essencial, visto
17

Hartog, 2011, p. 63.

18

O saber histórico, segundo Tucídides, deve ser fundamentado com
base em dados fornecidos por dois recursos. O olho (opsis) e o
ouvido (akoe). O primeiro pode conduzir a uma visão clara e
distinta ao passo que o ouvido nunca é totalmente confiável, pois o
que anuncia não é experimentado.

19

Tucídides Apud Hartog, 2011, p. 64.
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que a memória além da eminência do esquecimento, pode
se entregar ao prazer de ocultar ou acrescentar dados
importantes.
Se a única história verossímil é a história do
presente, o que dizer então do passado? O que seria o
fazer histórico com os olhos fitos no futuro? Essas
questões são importantes para se compreender a articulação
entre os diferentes tempos referentes ao regime de
historicidade. Para Hartog, o passado, segundo a
perspectiva tucidideana, não é verdadeiramente
cognoscível, pois é o presente que modela o passado no
sentindo de buscar nele aquilo que pode ser útil para os
acontecimentos contemporâneos:
Ao avaliar os acontecimentos do passado pela
bitola dos acontecimentos contemporâneos e ao
buscar-se no rastreamento e na reunião de indícios
(semeia) convergentes. Assim o império ateniense (
com seus três componentes: muralhas, frota e
dinheiro) serve de modelo para delinear a história
do passado.20

As discussões no presente sobre o império
ateniense e seu poderio bélico de conquistas induzem uma
reflexão sobre a mesma temática no período passado. Os
fatos históricos relevantes e notáveis acontecidos na
história ateniense são selecionados como formas de
elucidar e fundamentar um processo evolutivo dos povos
gregos. “Enquanto meditação sobre o poderio (dynamis),
encontra-se uma teoria do progresso que faz eco às
reflexões contemporâneas sobre o mesmo tema”.21 Nesse
ponto, Hartog parece querer dizer que Tucídides quer
incluir o passado no quadro de progresso do presente. Na
20

Hartog, 2011, p. 65.

21

Ibid., p. 65.
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obra tucidideana o que importa é o presente e sua
contribuição para a evolução e a consolidação do império.
Hartog, em busca de indícios sobre a prática
historiadora de Tucídides, evidencia o quanto o passado é
delineado pelo presente. Para o historiador grego, “o
mundo antigo grego vivia de maneira análoga ao mundo
bárbaro atual”.22 Essa narrativa de colocar sob a mesma
exegese os gregos de antes e os bárbaros de hoje é um meio
pelo qual o passado e os bárbaros são desvalorizados. O
presente dos bárbaros é o passado dos gregos ao passo que
o presente dos gregos é valorizado, pois houve um estágio
evolutivo que, segundo Hartog, está ligado ao progresso.
A luz que observa o passado é guiada pelo presente
ou pelos acontecimentos contemporâneos. Os indícios
e/ou os rastros são seguidos com base nos interesses do
presente. Segundo Hartog, a tese de Tucídides é mostrar
que o passado é uma forma de valorizar o presente
destacando o progresso das épocas históricas.
Isso explica a preocupação do historiador grego em
fazer uma história durável e notória para que no futuro os
homens possam perceber esses fatos históricos com o
objetivo de valorizar a sua época – o presente –, pois
“convocado como modelo, o passado é naturalmente um
passado constituído por fragmentos escolhidos”.23
Portanto, é por meio desses fragmentos selecionados que o
presente observa o passado para, com isso, dar sentido aos
acontecimentos da civilização grega.
Nessa interpretação da obra de Tucídides fica
evidente que, para Hartog, o historiador grego tinha a
noção de progresso, uma vez que é detectado que o tempo
é concebido no sentido de progresso, de acúmulo serial.
Os fatos históricos notórios contribuem para transmitir aos
homens do futuro o sentido da história. O presente – como
22
23

Tucídides apud Hartog, 2011, p. 65
Hartog, 2011, p. 69.
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um garimpeiro que extrai da terra substâncias minerais
valiosas – seleciona o que é útil e agrega essas informações
ao plano de evolução que norteia a história dos homens.
Mas se empreendermos um estudo atento (como
reflexividade) sobre a temporalidade no pensamento geral
entre os gregos antigos, concluiremos que não há uma
noção de futuro, como algo novo que vem ao encontro do
presente. Para tanto, vamos nos amparar nas análises de
Miguel Spinelli. Segundo este último, o conceito de archê
(origem, princípio, começo) é pensado como algo inerente
“ao inesgotável movimento cíclico do gerar e do pensar”. 24
Em Heráclito, por exemplo, a alma seria a expressão “do
princípio vital e também da revitalização cíclica continuada
e constante a que o Cosmos e os existentes particulares
estão submetidos”.25 O movimento da vida é entendido
como uma “realização”, onde se mesclam archê e télos (fim,
objetivo). Quando Spinelli reproduz uma passagem do
Eklesistes, comenta que há uma visível influência da
mentalidade da palingenesia (renovação, nascer de novo)
pitagórica:
“Uma geração (geneà) passa e outra geração lhe
sucede, mas a terra permanece sempre estável"; “O
que foi gerado (ti tò gegonós) por si mesmo voltará a
ser (gerado), e o que foi feito (ti tó pepoiêménon)
voltará a se refazer, de modo que não há nada de
novo debaixo do sol. E ninguém poderá dizer: eis
aqui uma coisa nova, porque ela já foi antes gerada
(gégonem)”.26

Essa é uma passagem sugestiva que comprova que a
temporalidade antiga estava impregnada pelas noções de
24

Spinelli, 2015, p. 158.

25

Ibid., p. 183.

26

Ibid., p. 193.
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geração (génesis) e degeneração (phthóra).27 A própria ideia de
daímôn (entidade divina, individualizada) está intimamente
relacionada a este ciclo temporal. Spinelli comenta: “Nos
termos da phýsis, daímôn designava um princípio de
determinação: aquele pelo qual os existentes nascem,
crescem e morrem mantendo-se, desde o início ao fim de
sua geração, sempre os mesmos, inabaláveis em sua
essência”.28 Observar que a phýsis, tão importante para os
gregos, corresponde a “um princípio de movimento”, onde
“tudo o que existe é gerado e se corrompe, ou seja, nasce,
cresce e morre”.29
Esses exemplos extraídos de Miguel Spinelli
comprovam que não há a noção de “novo”, de “progresso”
na temporalidade dos gregos antigos. No próprio
pensamento de Aristóteles, a ciência (episteme) só pode se
realizar em algo permanente. No próprio movimento há
um ponto de realização (enteléquia). Assim, fora do
“princípio divino” que é eterno, permanente, há o
“processo natural de nascimento, crescimento, realização,
decadência e morte”.30 Também encontramos uma
passagem importante em Mario Untersteiner, em sua A
obra dos sofistas:
27

Sobre as noções de “geração” e “corrupção” em Aristóteles, Pierre
Aubenque comenta: “Porém, todo o esforço de Aristóteles tende a
provar que essa ordem aparentemente ascendente da geração só se
tornou possível pela aspiração da matéria por uma forma que é ao
mesmo tempo causa final e eficiente. Para Aristóteles, não há
evolução criadora: a essência do perfeito não está no termo, mas no
começo do processo; o movimento aparentemente ascendente da
geração não é senão a supressão dos obstáculos que se opõe ao
movimento verdadeiramente descendente da forma. Nesse sentido,
a ordem dedutiva do saber coincide bem com a ordem real da
geração” (2012, p. 60).

28

Spinelli, 2006, p. 126.

29

Ibid., p. 289.

30

Ibid., p. 307.
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Se for verdade que os helenos não conheciam o
conceito moderno de sociedade, limitados como
estavam a um jogo de relações entre os “muitos” e
o singular, e se for verdade que, ignaros de uma
ideia de história como evolução, viam “no novo
uma convenção social contraposta ao estado social
próximo à natureza” (Cf. Alessandro Chiappelli),31
é necessário, contudo, reconhecer que a vida social,
não ainda traduzida em consciência científica,
justamente no século V a. C., começou a constituir
uma realidade atuante.32

Todavia, ao analisar a interpretação hartoguiana,
podemos levantar as seguintes questões: será mesmo que
Tucídides compartilha da noção de progresso (ou seja, de
um futuro renovado, novo)? Não houve, neste caso, uma
Fusão de Horizontes? As expectativas e os preconceitos de
Hartog não podem explicar sua compreensão de Tucídides?
Segundo o hermeneuta alemão Hans-Georg
Gadamer (em Verdade e Método), ao se compreender um
texto histórico, realizamos sempre um espécie de projetar.
Neste sentido, quem interpreta o texto histórico parte de
conhecimentos prévios que, inicialmente, irão compor o
sentido da compreensão.
Segundo Gadamer, a prática histórica pode ser
entendida como uma forma de se pensar a questão da
distância; isto é, converte-se em um problema de alteridade,
visto que a história em si expressa esse encontro de
diferentes situações temporais. Na visão de Gadamer, todo
distanciamento (e a história corresponde ao trabalho
compreensivo sobre esse “distanciamento”) de “contextos
de vida originários”
corresponde a um problema
31

Alessandro Chiappelli. “Per la storia dela Sofistica grega”. Archiv für
Gesch. Der Philosophic. 3, 1890.

32

Untersteiner, 2012, p. 496, 497.
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hermenêutico. Esse problema está ligado à “consciência
hermenêutica” que evita os extremos, isto é, o ato de anular
a individualidade do intérprete (positivismo) ou rejeitar
(ceticismo) a possibilidade da compreensão objetiva.
A compreensão se apresenta em uma estrutura
tipicamente circular, pois sob esse prisma o intérprete se
transforma. A estrutura de análise do texto deve seguir
uma estrutura espiral em que as pré-compreensões do
intérprete e seu primeiro significado precisam ser
continuamente revistas no decorrer de uma análise mais
abissal do próprio texto. “Em princípio, quem quer
compreender um texto deve estar disposto a deixar que este
lhe diga alguma coisa. Por isso, uma consciência
hermeneuticamente deve, desde o princípio, mostrar-se
receptiva à alteridade do texto”.33 Na medida em que se
aprofunda a leitura compreensiva ocorre naturalmente a
descoberta de novos sentidos que superam as
pressuposições anteriores, construindo, desse modo, um
movimento dialético
Assim, a hermenêutica histórica trabalha em um
campo onde se conjugam o “objeto” (passado) e o
“intérprete” (presente), em que no trabalho do historiador
“as antecipações de sentido do intérprete fazem parte
integrante do sentido a interpretar”.34 Segundo Ricoeur:
O horizonte é o que recorta um ponto de vista.
Falar de fusão dos horizontes é admitir, com a
hermenêutica diltheiana, que sempre é possível se
transportar para o ponto de vista do outro. Mas
essa transferência não é um enigma psicológico. Se
é possível entrar numa dialética dos pontos de vista
é porque na tensão entre o outro e o mesmo, um

33

Gadamer, 2014, p. 358.

34

Ricoeur, 2011b, p. 99.
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acordo preliminar sobre a própria coisa traz a busca
de um acordo efetivo.35

Ricoeur inclusive comenta sobre uma “filosofia
hermenêutica”, no sentido de que o ser humano “não
existe nem em horizontes fechados, nem num horizonte
único”.36 Então, viver é constantemente estar diante do
problema da compreensão do Outro. A história é uma
dessas faces da hermenêutica geral. Nesta importante
passagem, Ricoeur complementa sua ideia:
A ideia de “fusão de horizontes”, como a de
“competência histórica”, tem um alcance positivo e
outro negativo. Negativamente, ela significa recusar
toda inclusão objetivista ou toda Aufhebung
37especulativa. Positivamente, significa que a partir
da “fusão dos horizontes” e do acordo prévio sobre
a própria coisa que a sustenta é possível transferir
para o outro ponto de vista e para outra cultura o
que está na base do conhecimento histórico.38

Contudo, ao que parece, Hartog realiza a Fusão de
Horizontes na acepção de Gadamer. Nesse sentindo, houve
acordo prévio entre o intérprete e o autor da obra, uma vez
que o conhecimento histórico não se aparta das valorações
do presente.39 As opiniões prévias e os preconceitos estão
35

Ibid., p. 105.

36

Idem.

37

A supressão da disparidade dos pontos de vista.

38

Ricoeur, 2011b, p. 106.

39

Notar, particularmente, esta passagem em Hartog: “Os gregos
opunham os palaioí (os antigos, os velhos, os de outro tempo) aos
neóteroi (forma comparativa de neós), os mais jovens. Mas esse
mesmo comparativo servia também para designar uma rebelião ou
uma revolução, e o verbo neoterídzo significa tomar medidas novas,
fazer uma revolução. Não se tratava, admitamo-lo, de índices de
uma valorização excessiva do que era recente. Embora na própria
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presentes na análise do texto histórico de Tucídides. Assim,
os extremos não foram evitados, uma vez que o intérprete
não foi individualmente anulado: a compreensão do texto
histórico não deixa de conter alguns preconceitos.
A interpretação, como Fusão de Horizontes está
presente, pois Hartog não deixou de “projetar” seu próprio
mundo, como dimensão do presente. Por isso a objeção a
essa práxis de Hartog torna-se algo natural, segundo o
modelo hermenêutico interpretativo de Gadamer, posto
que o “horizonte” de significados e suposições históricas se
“fundiu” com o “horizonte” dentro do qual o próprio texto
está situado. Hartog não deixou de situar-se em seu Mundo
da Vida, ao estabelecer o diálogo com o mundo estranho, o
passado. A receptividade artoguiana nos mostrou que não
houve “neutralidade” em relação ao texto de Tucídides e,
tampouco, ocorreu o anulamento do intérprete.
Os preconceitos do intérprete constituem, portanto,
parte elementar do processo de interpretação, uma vez que
o exemplo sintomático de Hartog analisando Tucídides
deixa transparecer que no diálogo (cognitivo) entre duas
consciências marcadas notadamente pelo distanciamento
não deixa de estar presente a Fusão de Horizontes. Além
disso, não vivemos em horizontes fechados, nem
tampouco quando visamos a horizontes estranhos. A
hermenêutica histórica nos ensinou que vivenciamos uma
conjuntura intrigante, marcada pelo encontro do
desconhecido com o auxílio do que nos é familiar.

língua se inscrevesse uma tendência de fundo da civilização grega,
está bem claro que houve um pensamento de progresso,
notadamente no âmbito da reflexão sofística. Basta evocar
Tucídides, no começo da Guerra do Peloponeso, medindo a
“grandeza” do presente e de outrora e concluindo que as guerras do
passado, a começar pela de Tróia, tinham sido pequenas em
comparação com a iniciada havia pouco, da qual justamente ele
decidira tornar-se o historiador” (2003, p. 118, 119).

7
A HERMENÊUTICA ESTÉTICA:
A HISTORICIDADE NA
OBRA FÍLMICA
Dagmar Manieri
A hermenêutica estética
Como enfatizamos na Introdução, há um momento
em que a hermenêutica em seu tradicional campo de
exegese jurídica e religiosa, confronta-se com a
fenomenologia. Neste instante, não se exige do hermeneuta
só uma boa compreensão (a arte de bem interpretar um
texto). Está em jogo, neste momento, todo o universo do
intérprete. Agora a hermenêutica parece não compartilhar
mais de um ingênuo programa de se resgatar, de forma
objetiva, o significado do objeto (texto). A hermenêutica
fenomenológica abandona essa pretensão, reconhecendo
como “normal” a projeção (Ricoeur diria, a “aplicação”) na
práxis da compreensão. Mas como nos adverte HansGeorg Gadamer, “a obra de arte não admite ser concebida
de forma arbitrária”.1 Por isso a hermenêutica após o
confronto (ou encontro) com a fenomenologia, toma o
intérprete como um elemento no conjunto da análise.
A hermenêutica estética foi desenvolvida, em
grande parte, por Gadamer. Seu interesse pela obra de arte
se explica pelo caráter simbólico da produção artística. Em
sua concepção, “a linguagem da obra de arte tem a
característica pela qual a obra de arte singular reúne e traz à
manifestação
o
caráter
simbólico
que,
visto
1

Gadamer, “Estética e hermenêutica” (1964) In: Grondin, 2012, p.
213.
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hermeneuticamente, advém a todo ente”.2 Então, não se
trata de extrair um significado da obra, simplesmente. A
relação do hermeneuta com a obra requer que a experiência
de vida do intérprete (seu Mundo da Vida) integre a relação
do pensamento com a obra. Ao experienciar a obra,
confronto-me comigo mesmo: como afirma Gadamer,
“sou atingido”.
Não há um distanciamento da obra em relação ao
receptor. Há algo de especial na obra de arte que a faz
“viva” e íntima à minha percepção.3 É com esta perspectiva
que a hermenêutica estética pode acrescentar uma nova
visão interpretativa à obra de arte, levando-se em
consideração as correntes interpretativas já estabelecidas,
como o estruturalismo cultural marxista, por exemplo. Na
hermenêutica estética não se trata só de compreender o
autor, o significado e intenção do criador da obra. A
hermenêutica estética vê a obra de forma mais abrangente;
a obra é aberta e sujeita a múltiplas interpretações.4 Nesta
modalidade da hermenêutica, rompe-se com o conceito de
objetividade das ciências tradicionais, onde se exige “a
fidelidade ao cânon formulado pela mens auctoris”.5
2

Ibid., p. 223.

3

Por isso Gadamer diferencia um documento histórico de uma obra
de arte: “A obra de arte fala à pessoa não apenas no modo como
um documento histórico fala ao historiador, por exemplo – ela fala
a cada um algo como se fosse algo próprio dele, como algo presente
e contemporâneo” (Ibid., p. 218).

4

Ver, especialmente, a diferenciação entre exegese e hermenêutica, em
Spinelli: “[A exegese é] uma atividade ou uma prática interpretativa
fechada, concentrada na busca por sentidos devidos, determinantes
do comportamento e condutores de um certo modo de vida; no
contraposto, a hermenêutica se definiu como uma prática aberta,
crítica (ou pelo menos se assumiu teoricamente como o lugar do
pensamento crítico) e dialogante” (2015, p. 541).

5

Gadamer, “Hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica” (1968)
In : Grondin, 2012, p. 96.
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O que a fenomenologia trouxe de novo para o
antiga tradição hermenêutica foi a inversão do vetor
interpretativo. Agora, a obra de arte deve convergir para a
experiência de meu Mundo da Vida. A subjetividade,
irredutível e transcendental (em Edmund Husserl) é levada
em consideração, pois a própria hermenêutica é integrada
como elemento do Mundo da Vida. Nas palavras de
Gadamer, “a dimensão hermenêutica encontra-se à base de
toda experiência de mundo, (...)”.6 Viver é interpretar de
forma constante. Como sabemos, Husserl realiza uma
crítica à ciência tradicional. Ao propor uma nova
cientificidade, não despreza o mundo da opinião (dóxa), já
que este último é um mundo “meramente relativo ao
sujeito”. Husserl complementa:
Na própria vida pré-científica, ela [dóxa] nada tem
certamente de desprezível; ela é aí um domínio de
boa confirmação, a partir dela dispõe-se de
conhecimento predicativos bem confirmados,
assim como de verdades certas, conforme exigido
pelos próprios propósitos práticos da vida que
determinam o seu sentido.7

Husserl tem a ideia de que o cientista (a ciência) e o
homem comum (como expressão da dóxa) vivem na
“superfície”. Por isso enfatiza a “vida de uma superfície
“patente” e a vida de uma profundeza “latente” ”.8
Conceber o mundo como fenômeno é o produto da
aplicação da epokhé. É nesse sentido que Gadamer não
rompe totalmente com Husserl, embora siga de forma
prioritária os passos de Heidegger. O que Gadamer
denomina de “consciência hermenêutica” é uma espécie de
6

Ibid., p. 111.

7

Husserl, 2012b, p. 102.

8

Ibid., p. 97.
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programa que rejeita a tese positivista (Ranke) de anular a
individualidade do intérprete. Gadamer tem a coragem de
afirmar que “são nossos preconceitos que perfazem nosso
ser”.9 Em uma passagem significativa, Gadamer
complementa essa ideia de normalidade do preconceito:
Os preconceitos não são necessariamente
injustificados e errôneos, de modo a distorcer a
verdade. Na realidade, o fato de os preconceitos, no
sentido literal da palavra, constituírem a orientação
prévia de toda nossa capacidade de experiência é
constitutivo da historicidade de nossa existência.
São antecipações de nossa abertura para o mundo
que se tornam condições para que possamos
experimentar qualquer coisa, para que aquilo que
nos vem ao encontro possa nos dizer algo.10

Assim, a obra de arte ao nos tocar, confronta-se
com nossos preconceitos. O que se denomina de
“experiência hermenêutica” é uma abertura em dois
sentidos: o espectador e a obra. O estranhamento desta
última se converte em familiaridade compreensiva. No
final, a experienciação artística torna-se um elemento
cultural de formação, pois ocorre “a ampliação e o
enriquecimento de nossa própria experiência de mundo”.11
Poderíamos, a título de hipótese, lançar um
pequeno programa para a interpretação da obra fílmica,
respeitando a hermenêutica estética. A obra, nesta
perspectiva, deve ser entendida como uma possibilidade de
abertura de meu Mundo da Vida. Com a experienciação da
obra está em curso um diálogo que permite que eu me veja
como “projeto-de-ser”. Ao se referir ao pensamento de
9

Gadamer, “A universalidade do problema hermenêutico” (1966) In:
Grondin, 2012, p. 127.

10

Ibid., p. 128.

11

Ibid., p. 137.
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Heidegger, Gadamer em Hermenêutica em retrospectiva II
utiliza o termo “estrutura hermenêutica”. Na abordagem
estética podemos utilizar tal abordagem através da
experienciação, ao transformarmos a obra em “fenômeno”.
Isto quer dizer que na compreensão do fenômeno estético
há uma estrutura hermenêutica, não como no
estruturalismo marxista (onde há a ocorrência de
hierarquias de sentido), mas de forma estratificada, como
diversidade e que implica em uma abertura da obra.
Podemos, com isso, destacar quatro etapas: a)
experienciação da obra (fenômeno); b) A análise dos efeitos
da obra em mim; c) A reflexão da obra, partindo dos
efeitos em mim; D) A reflexividade, que expressa a
totalidade possível (potencial da obra artística).
Este último elemento das etapas interpretativas
pode soar como algo estranho ao campo da hermenêutica.
Tal etapa implica, como podemos notar, em uma
complementação à excessiva subjetivação da hermenêutica
de origem fenomenológica. Neste caso, podemos
interrogar: a reflexividade implica nos mesmos padrões
apontados por Ricoeur em Lógica hermenêutica? Este artigo
que, originalmente, foi uma conferência de 1978 (publicado
em Contemporary philosophy), não deixa de reproduzir uma
forma de crítica à fenomenologia:
Do ponto de vista epistemológico, essa implicação
do intérprete na coisa interpretada só pode parecer
uma fraqueza, uma tara subjetivista, diante da
objetividade que parece exigir o ideal de
cientificidade.12

Evidentemente que a fenomenologia após Husserl
não deixa de enfatizar o instante subjetivo. Mesmo
Heidegger que intenta romper que esse subjetivismo (da
12

Ricoeur, 2011b, p. 99.

Dagmar Manieri (Org.) | 143

fenomenologia de Husserl), acaba por cair em um
idealismo objetivo.13 O grande mérito da fenomenologia foi
romper com a representação do sujeito em sua
particularidade. Quando pensa o sujeito, pensa no Mundo
da Vida deste sujeito: essa nova postura nos oferece uma
enorme abertura para novas atualizações. Como salienta a
interpretação de Salanskis sobre Husserl, “somos (...) os
filhos de nosso mundo: de alguma maneira estamos ali
presos, nele nós nos realizamos, o desafiamos e dialogamos
com ele, e é isso a nossa existência de homens”.14 Como
enfatiza Husserl, “vivemos imersos”; por isso os efeitos da
obra em mim implicam em experienciar a fenomenalidade
do mundo em um grau mais elevado. A obra de arte em sua
dimensão fenomenológica mostra que não devo encarar o
mundo como algo natural. Nas palavras de Russerl, essa
ingenuidade do natural corresponde “àquele que vive
ingenuamente
imerso,
como
inquestionadamente
disponível, como universo da disponibilidade, como o
campo de todos os interesses vitais, adquiridos e recémfundados”.15 Esta forma renovada de encarar o mundo é o
efeito de uma epokhé estética. A arte é uma forma de
rompimento da valoração produzida por um mundo
natural; também como gestora de um renovado modo de
viver hamletiano, a arte nos ensina a reconciliar a práxis
com a ética, sem deixar de lado a reflexividade que concebe
minha naturalidade como parte da instrumentalidade do
mundo.

13

Observar, particularmente, a crítica de Adorno: “Juntamente com a
posição (Setzung) a um só tempo dogmática e vazia do Ser, o
movimento do pensamento que visa conhecer a origem declara sua
própria falência” (2015, p. 60). O grande alvo de Para a metacrítica da
teoria do conhecimento de Adorno é Husserl.

14

Salanskis, 2006, p. 20.

15

Husserl, 2012b, p. 123.
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O mito de Fausto no cinema
A obra fílmica, por suas próprias características,
incorre em um risco de se transformar na nova mitologia.
Hollywood é a prova mais flagrante desta hipótese. Os
grandes astros do cinema milionário revivem os antigos
heróis mitológicos, próximos aos deuses poderosos. Assim
como na mitologia, a “vida criada” pela obra fílmica
apresenta-se tão encantadora que a pobre realidade se
envergonha ao mostrar um ser humano sofredor, incapaz
de transcender às forças objetivas (naturais e sociais).
Assim, na obra de arte em geral realiza-se, muitas vezes,
uma liberdade abstrata. É a famosa “resolução simbólica”
entendida como ideologia, bem explorada pela crítica
marxista.
Mas se ocorre, na obra, uma reprodução da
realidade social por que assistir ao filme? Foi esse o grande
obstáculo, por exemplo, que se defrontou o Cinema Novo
brasileiro dos anos 1960 e 1970. Aqui, suas produções
ficaram reduzidas a um mínimo de público
(intelectualizado); o grande público não entendia (ou não
queria entender) o realismo crítico do grupo em torno de
Glauber Rocha. Só recentemente uma nova forma de
realismo (bruto) despontou, encabeçado por Tropa de elite.
Essa forma de realismo (que, no fundo, é um naturalismo)
apelava para as fortes emoções: a realidade das favelas era
mostrada de forma nua. Com isso, esse realismo bruto (que
chegou até à TV) se estendeu por quase uma década.
É neste instante que uma questão deve ser
proposta: a fenomenologia, aplicada à arte fílmica, pode
romper com a ilusão mitológica? Alexandre Kojève ao
interpretar a concepção de Hegel sobre o “cristão”, afirma:
O homem imagina Deus porque quer objetivar-se.
E imagina um Deus transcendente porque não
consegue objetivar-se no mundo. Mas querer
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realizar a individualidade pela união com um Deus
transcendente é realizá-la no transcendente, no
Jenseits, no além do mundo e de si mesmo,
considerado como Bewusstsein (consciência), como
vivente no mundo. Logo, é renunciar à realização
do ideal aqui-na-Terra. Por isso, é ser e saber que se
é infeliz neste mundo.16

Hoje, torna-se curioso verificarmos como a mídia
ancora-se no mito para gerar uma nova forma de valor.
Esse processo está tão desenvolvido, que desaparecem as
fronteiras entre “cultura” e marketing. Este último se alojou
no interior do primeiro: o shampoo e o refrigerante
consumidos pelo grande ator são meticulosamente
pensados em sua mise en scène. Hollywood vive do mito,
desde o modelo de beleza até o estilo imperial de Sylvester
Stallone e Arnold Schwarzenegger. Deste ponto de vista, a
representação fílmica depende do mito, ora como grandeza
monumental, ora como categoria mimética.17
Mas podemos interrogar: como a obra fílmica
opera, especificamente, uma forma de mito que não
compartilha da funcionalização do mito na lógica do grande
mercado cinéfilo? O mito de Fausto é um bom exemplo.
Ele apresenta um passado riquíssimo, desde sua origem em
um suposto Fausto histórico, alemão que viveu no século
XVI e que, provavelmente, era um mágico ambulante. Sua
primeira passagem para o mundo erudito ocorre em 1588
com Christopher Marlowe em A história trágica do Dr.
Faustus. Ao empreendermos um estudo retrospectivo da
presença do mito de Fausto nas artes, ficaremos surpresos
com sua recorrência: Literatura (Goethe, Thomas Mann,
Paul Valèry, Klinger), Música (Berlioz, Schumann, etc. ),
16

Kojève, 2014, p. 196.

17

Como na expressão de Guy Debord, o “espetáculo é um catálogo
apologético [da mercadoria]” (1997, p. 43).
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Pintura (Delacroix) e, finalmente, no cinema (Orson
Welles, Claude Autant-Lara, René Clair, István Szabó, Jan
svankmajer, etc.).
O mito de Fausto é uma forma de apresentar o
mundo da perspectiva miraculosa. Mas não no sentido das
sociedades indígenas. Fausto corresponde à retomada do
mito em uma era científica; por isso o conflito entre a
ciência e o princípio do mal.18 Fausto é o desencantamento
do mundo, marcado pelo descrédito do “otimismo
científico” e pelo pessimismo humanista. Em suas versões
mais atuais (Parker e Sokurov) o mito pensa a condição
humana. A objetivação do princípio do mal em
Mefistófeles é a realização mimética do mito que
transforma o sofrimento humano em um produto que vai
além das forças humanas. Se Mefistófeles deseja o domínio
da alma de Fausto, isto significa que ela ainda é o único
refúgio da liberdade humana. Observar, particularmente,
como o príncipe das trevas domina as forças naturais em
um modelo maravilhoso.
A utilização do mito de Fausto pela arte fílmica
mostra uma forma de “encantamento pensante”. Trata-se
de uma prática mitológica que não está em função do
mercado. Em Sokurov, particularmente, há por toda a obra
um ceticismo. Fausto não fica maravilhado ante o poder de
Mefistófeles; ele convive, desdenhosamente, com este
último. Aliás, Mefistófeles se equipara à sordidez da vida
cotidiana (prática, usurária, famélica). O usurário que a
18

Observar que na Idade Média, há este conflito entre o bem e o mal.
Huizinga comenta em uma passagem de O declínio da Idade Média:
“Infelizmente o zelo da Igreja [Católica] pela pureza da fé não
conseguia evitar a demonomania. A sua própria doutrina impedia-a
de arrancar essa crença pela raiz. Fixadas pelos autorizados Tomás
de Aquino e Santo Agostinho, as normas eram estas: Omnes quae
visibiliter fiunt in hoc mundo, possunt fieri per daemones (Tudo o que
acontece visivelmente neste mundo pode ser obra dos demônios)”
(1966, p. 247).
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comunidade despreza, mesmo recorrendo a ele em
momentos de necessidade, já é a essência da vida moderna
capitalista. Sokurov apresenta uma atração especial pela
natureza campesina; ver, especialmente, seu singelo mãe e
filho. O russo Sokurov traz em suas entranhas o fracasso
dos marxistas russos. Industrialismo com a socialização
imposta mostraram a sombria modernidade bolchevique.
Na era pós-moderna, sem utopias e após a inocência
baconiana de uma ciência humanística, o humor de Fausto
se traduz como um sentimento possível: sentir-se
responsável pelo mundo, mantendo a consciência dos
limites humanos. Fausto corresponde a um presente vazio.
Ele visualiza o horizonte, sem o otimismo tradicional
(utópico).
O mito de Fausto, das profundezas da cultura
popular do princípio da época moderna, salta para a cultura
erudita. Goethe publica seu poema em 1806 (primeira
parte). O mito de Fausto corresponde a uma fase do
desenvolvimento da ciência onde ainda há inúmeras
incertezas. Fausto indica que o poder negativo (lido como
“maligno”) é o poder eficiente no mundo. O princípio
divino se distancia da cotidianidade dos seres humanos.
Mas essa ideia ainda corresponde a uma ancestralidade das
sociedades tribais. Quando as coisas referentes à
comunidade não estão bem, quando presenciamos uma
péssima colheita, por exemplo, algum poder negativo está
atuando na vida da comunidade. O homem primitivo tem
consciência que necessita das forças positivas para voltar a
neutralizar as poderosas forças negativas que ameaçam a
comunidade.
De forma originária, o mito de Fausto representa
uma expressão popular sobre o fundamento do sofrimento
humano. Ao se referir ao “mal”, entende-se um
ordenamento do mundo que não condiz com o bom
ordenamento. Se há um Deus bom, com onipotência,
como explicar tanto sofrimento humano? O cristianismo
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oficial sempre lutou com correntes de pensamento que
substanciavam o mal. Mesmo antes da expansão das
heresias medievais, Santo Agostinho já se deparava ante um
pensamento religioso que encarava o mal como algo
absoluto. O bispo de Hipona chegou a ser adepto do
maniqueísmo. Em De utilitate credendi, Agostinho
confidencia a Horonato seus erros, indicando em
contraposição o correto caminho para ser um cristão. O
maniqueu “crê que sua alma não só é espiritualmente como
também divina, (...)”.19 Sendo assim, nasce no maniqueísmo
uma rígida dualidade entre alma e corpo. As causas do mal
estão nas paixões e desejos vinculados ao corpo. Dessa
forma, Agostinho rejeita a concepção maniqueia de que há
um “poder independente” no mal. Essa substancialização
do mal, convertendo-o em um princípio (ativo)
corresponde a uma falsidade para Agostinho.
Algo curioso, para efeito de nosso estudo,
corresponde ao fato de que o líder dos maniqueus na época
de Agostinho ser denominado de Fausto. Evans comenta
(ao se referir às Confissões) que Agostinho ansiava pelo
encontro com esse líder: “O encontro, quando enfim
ocorreu, constituiu grande desapontamento; com efeito,
Agostinho percebeu que era mais educado do que o mestre,
(...)”.20 Em outro sentido àquele proposto pelos maniqueus,
Agostinho advoga que a fonte do mal é a “vontade humana
danificada; o “mal é nada” ”. 21
Foi a especificidade da era moderna que tornou
possível a gênese do mito de Fausto. Perceber que nas
obras fílmicas descritas acima, há sempre um clima de
guerra. No Fausto de Sokurov, a carestia contamina o ideal
de vida do Dr. Fausto. Até seu pai lhe recusa alimento, na
justificativa de que “um homem precisa trabalhar e não
19

Evans, 1995, p. 30.

20

Ibid., p. 35.

21

Ibid., p. 176.
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pedir”. Nos momentos anteriores ao pacto com
Mefistófeles, Dr. Fausto é mostrado como um homem
confuso, desiludido. Sokurov – que apreende o sentido de
sua obra de Murnau – mostra um Fausto na iminência do
suicídio. Em Murnau, o velho Fausto cai em desespero ante
a impotência da ciência para solucionar as enormes
calamidades populares. Nesse clima de desilusão, o
princípio divino é colocado em causa. Murnau e Sokurov
representam um mesmo Fausto: ansioso, bom, exausto,
desesperado. Sokurov, ao observarmos com atenção,
reatualizou Murnau sem romper com as bases do
protagonista. Nessas duas obras, Mefistófeles está em toda
parte, empreitando os desejos humanos. Ver a cena em
Sokurov onde Fausto, juntamente com Mefistófeles, dirigese a uma fonte onde as mulheres lavam suas roupas.
Mefistófeles observa o interesse (início da paixão) de
Fausto por Margarida. Ele sabe que esta paixão repentina é
a porta de entrada para poder dominar a alma de Fausto.
Assim, três elementos precisam ocorrer para a realização
dos objetivos de Mefistófeles: a) Condições sociais adversas
(fome, guerra); b) Descrença nas forças divinas; c) Presença
de um intenso desejo.
Já em Franz Seitz e Alan Parker há um novo
elemento: o anseio pelo sucesso. Nessas últimas obras,
Mefistófeles é mais passivo; não sugestiona como em
Sokurov e Murnau. Em Seitz e Parker há uma crítica ao
egocentrismo de Fausto. Seitz nos apresenta o jovem
compositor Adrian em seu drama. Para ser criativo e obter
sucesso, Adrian faz um pacto com Mefistófeles. Desde
então, o amor no primeiro está envenenado: Mefistófeles
comenta que a vida de Adrian deve ser “fria”, sem amor.
Quando conhecemos as confissões de Adrian, o diretor
não explora essas visões cinematograficamente. A beleza na
obra de Seitz é paisagística e monumental. O Doutor Fausto
de Seitz é uma construção sóbria, em comparação a
Murnau ou Sokurov. Além do mais, ao seguir o romance
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de Thomas Mann, temos um ambiente histórico da
Primeira Grande Guerra. Se o Fausto de Murnau assinala,
de forma indireta, a ascensão do nazismo, já o Doutor Fausto
de Seitz evoca diretamente Hitler e seu grupo. Já em
Sokurov, seu Fausto experiência uma mundo circundante
como algo estranho. Ele não é nem “mundo fático”, nem
um mundo encantado para o bem. Nas profundas
incertezas de Fausto, resta a única liberdade humana de
“sair do mundo”. Sua ciência não teve o êxito em erigir um
“mundo circundante novo” (Cf. Husserl). O problema
maior em Fausto é que desejou conciliar a filosofia com a
ciência. Na época moderna, a ciência se encaminha para o
realismo; já a filosofia (Descartes e Kant) para o idealismo.
São dois sentidos opostos. O que se traduz em dois
paradoxos (da realidade externa e do a priori humano), em
Fausto funde-se em um único questionar fundamental. Ele
quer descobrir a origem da vida, pensando que ao
desvendar tal segredo possa felicitar a vida humana. Em
Fausto há um alquimista mágico, mas também o despertar
da ciência. Como observaram muitos intérpretes do mito
de Fausto, há neste último um pouco de Paracelso.22 O
pesquisador Fausto nos apresenta um falso objeto (a alma,
a origem da vida) a ser descoberto. Em sua historicidade, o
cientista pensador da passagem do medievo para o
moderno é um intelectual anterior a Bacon, Descartes e
Galileu. Com uma filosofia eivada do maravilhoso
medieval, seu método moderno não prospera. Por isso, o
Fausto de Sokurov é uma personagem que expressa, de
forma bem característica, esta fase de transição. Jules

22

Jules Michelet em A feiticeira comenta: “O grande e poderoso
médico renascentista Paracelso, queimando os tratados da medicina
aplicada pelos gregos, judeus e árabes, declara nada ter aprendido
além da medicina popular, praticada pelas boas mulheres, pelos
pastores e pelos carrascos, que eram frequentemente hábeis
cirurgiões e bons veterinários” (1990, p. 77).
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Michelet fez uma breve síntese, em termos de princípios do
bem e do mal, sobre esta fase:
Para os olhos fracos do homem que não sabe
distinguir entre a natureza criada por Deus e a que
o Diabo arquitetou, o mundo está dividido. Há de
pairar uma terrível incerteza sobre as coisas.
Perdeu-se a inocência da própria natureza. A fonte
pura, a flor branca, o passarinho, será tudo isso
conjunto de bens divinos ou pérfidas imitações
diabólicas, armadilhas postas para prender o
homem? Tudo se tornou suspeito. As duas
criações, a boa e a outra, em dúvida, foram
invadidas pelo obscurantismo. A sombra do Diabo
vela o dia e se alonga sobre a vida. A julgar pelas
aparências e pelos temores humanos, ele não
partilha do mundo – usurpo-o todo.23

Quando fazemos uma retrospectiva do potencial
dessas obras fílmicas que evocamos acima, podemos inferir
o valor da hermenêutica no intento interpretativo. O que a
hermenêutica estética pode trazer de novo para a
experiência cultural é uma forma de interpretar onde há a
possibilidade do erro. Aliás, há uma apreensão importante
do “erro” pela fenomenologia hermenêutica: ele não é
considerado um engano, uma falha. A concepção de
“erro”, no fundo, expressa e diz meu Mundo da Vida. É
nesse sentido que pode ser dar uma abertura. O “erro” é
uma relação, expressa além do Mundo da Vida, o nexo com
outros níveis de existência. Como compreendo uma obra
fílmica? Essa é uma questão fundamental para a
hermenêutica estética.
A obra necessita ser desencantada para ingressar no
experimental pensante; a obra não é um discurso fechado.
É um espaço experimental onde as coisas se dão, mostram23

Ibid., p. 122.
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se em perspectiva, em complexidade. A obra dialoga com
meu Mundo da Vida, incita-o à prática compreensiva que
amplia os horizontes. Por isso a obra não deve ser
experienciada como algo familiar; sua estranheza comprova
que o bem cultural ao estar além do campo mercadológico,
deve incitar o espectador a percepcionar novas
modalidades de vida.
A sociedade norte-americana em Beleza americana.
A obra de Sam Mendes (Beleza americana) é um
exemplo de obra fílmica que realiza com sucesso uma
crítica abrangente ao sistema capitalista norte-americano. O
objeto da narrativa fílmica tem como objeto a família norteamericana. Impregnada de valores de mercado, a família de
Lester Burnham expõe de forma exemplar a reificação dos
tipos sociais. Aliás, com exceção do casal de homossexuais,
vizinho de Lester, todos se comportam de uma forma
aparente. Até mesmo a surpreendente revelação de Ângela
– que imaginávamos ser uma adolescente “liberada” –
mostrou no final uma mulher sem qualquer experiência
sexual. Outra surpresa é o conservador coronel Frank Fitts
que no final da obra se revela homossexual (ele intenta um
beijo em Lester). É com esses elementos que Sam Mendes
parece nos mostrar que diante dos anos rebeldes de 1960 e
1970, hoje nos tornamos hipocritamente conservadores.
Somos atores não de nós mesmos, mas do sistema de
valores que gravitam com a lógica do capital.
O protagonista deste drama norte-americano é
Lester Burnham. Homem infeliz e oprimido pela severa
esposa, Carolyn. Na verdade, Lester está na iminência de
abandonar todo o compromisso: emprego, status, etc.
Inicialmente surge na figura de um derrotado; desajeitado,
não representa o homem eficiente que requer a
representação coletiva. O que precipita sua “libertação” é a
paixão (sexual) por Ângela, amiga de sua filha (Jane). Em
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Ângela, Lester vê a própria realização da felicidade. De
certa forma, Lester retorna aos anos 1970 para realizar o
sonho de “dormir” com a adolescente. O diretor nos
apresenta uma série de detalhes históricos. O carro pontiac
firebird, de 1970, corresponde ao sonho de liberdade. As
músicas e a forma de se comportar se transformam,
também. Lester vivencia os anos 1970.
Se observarmos com atenção, Beleza americana
apresenta-se com uma gama extensa de detalhes históricos.
A obra realiza, com sucesso, uma narrativa que comporta
uma importante historicidade. Sentimentos, gestos, olhares,
indumentárias, gostos: eis alguns dos elementos da obra
que são tratados (mediatizados) em sua historicidade. Esta
última está por toda parte, sem que o diretor recorra ao
vínculo histórico mais direto (como no caso de Abaixo o
amor).
Eis a riqueza de beleza americana: a historicidade não
apela para os recortes históricos gerais (concentrados em
figuras históricas). Isto já ocorre com Abaixo o amor, onde
há uma recorrência a Presidentes da República ou líderes
comunistas, que aparecem na TV ou em cartazes. Adorno,
em seu exílio nos E.U.A e atento ao comportamento dos
norte-americanos, escreve em 1944:
Os burgueses perderam sua ingenuidade e ficaram
muito embaraçados e irritados com isso. A mão
cuidadosa que ainda cultiva seu jardinzinho como
se ele não tivesse há muito se convertido em “lote”
enquanto mantém medrosamente à distância o
intruso já é aquela que nega asilo ao refugiado
político. Objetivamente ameaçados, os detentores
do poder e seu séquito tornam-se inteiramente
desumanos subjetivamente.24

24

Adorno, 2008, p. 30, 31.
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Esta passagem pode servir como uma boa análise
da esposa de Lester, Carolyn. Ela se irrita com o fato das
raízes da árvore de seu vizinho adentrar em seu lote. Aliás,
Carolyn expressa um tipo social que introjetou os valores
do sistema competitivo e que, no fundo, é tão pusilânime
quanto seu esposo. Assim como cultiva um “falso” jardim,
sua aparência é de uma empreendedora de sucesso. Ver a
cena onde Carolyn não tem sucesso na venda de um
imóvel: ao chorar, ela mesma a esbofeteia, com um alter
ego exigente. Carolyn absorveu o poder competitivo a tal
ponto que fragmentou sua personalidade; o alter ego está
sempre presente para repreender à “Carolyn sensível”. É
neste ponto que podemos entender seu “romance” com
Buddy Kane, o rei dos imóveis. Bem ao estilo de
Maquiavel: se você não pode vencer o inimigo, una-se a ele.
Carolyn está tão desumanizada quanto Ricky; a
primeira pelos valores de mercado, o último por um
“arcaísmo tecnicamente equipado”.25 Já a dupla Buddy
Kane e Ricky são personagens determinados. Eles não
hesitam, são absolutos. Buddy é o capitalismo competitivo;
Ricky o fascismo.
A totalidade alcançada em Beleza americana é algo
raro. As drogas, o homossexualismo, o conservadorismo, a
reificação nas relações sociais, o estilo de vida aparente, a
estética: eis alguns dos temas apresentados no filme. De
uma perspectiva hermenêutica a obra me atinge na medida
em que interroga o espectador sobre sua humanização nas
relações cotidianas. Até que ponto ao visar o sucesso, não
passo a conceber o outro de forma instrumental? Por isso,
a obra me lança no interior das relações sociais reificadas
25

Quando Guy Debord em A sociedade do espetáculo faz referência ao
fascismo, acentua que nele atua a “ressurreição violenta do mito”,
no sentido de se tornar a ideologia (raça, sangue, chefe) da
comunidade. Também no fascismo há um “contexto espetacular
dos mais modernos meios de condicionamento e de ilusão” (1997,
p. 75). Fascismo “é o arcaísmo tecnicamente equipado” (Idem).
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onde o sistema opera através de meus anseios. O que é ser
feliz? Aqui, talvez, a grande questão de Beleza americana.
Lester, no final da obra, torna-se um homem feliz.
Abandona seu sonho de “possuir” Ângela; sua felicidade
provém do fato de ter renunciado ao tipo social submisso,
vivendo em uma família de aparência. A questão não é
conhecer-se, mas tornar-se algo verdadeiro. Mas, como
saber? Através do sentimento de bem-estar. A sociedade
nos impõe um ideal de felicidade; com ele, vivemos a
perseguir a realização deste ideal que, no fundo, implica na
alegria de ser reconhecido socialmente. A família em Beleza
americana renunciou à felicidade (real) em troca de uma
imagem (familiar) aparente. Neste modelo de capitalismo
avançado, a família não representa mais um espaço
apartado dos valores de mercado. Agora ela foi inundada
por tais valores, “esfriando” as relações humanas. Tal
família, neste novo circuito, opera como uma empresa
capitalista, onde a eficiência e o desempenho são os
critérios essenciais de reconhecimento da familiaridade.
Em Beleza americana há um personagem intrigante.
Ricky Fitts, filho do coronel Frank, ele representa um
adolescente problema, mas inteligente. De uma família de
militares conservadores, Ricky também simula uma vida
aparente (de jovem conservador), mas no fundo se adapta
astutamente à sociedade: ele vende drogas. Há um
momento da obra, inclusive, que insinua ter a coragem
assassinar o pai de Jane, desde que haja uma contrapartida
financeita: “Isto tem um preço”, em suas palavras. Ricky
também possui uma estética que se assemelha à de Ernst
Jünger: a estética fascista do realismo mágico. Por detrás
das coisas transitórias há um profundo poder. A guerra
torna-se algo belo, onde fogo e sangue se misturam em um
ambiente tecnológico de destruição. Na interpretação de
Jeffrey Herf:
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Quando visto através das lentes do realismo mágico
de Jünger, o encouraçado aparece como
objetivação de uma tremenda energia e potencial
técnico. Os seres humanos entram como parte do
maquinário em funcionamento, maquinário
completamente reificado; (...).26

Ricky compartilha dessa estética fascista ou na
expressão de Adorno (na Teoria estética) um “indivíduo
esteticamente reacionário”.27 Ele é um voyeur, mas não ao
estilo de Hallam Foe de Olhar do desejo. Aqui, de forma
semelhante à Beleza americana, problematiza-se o desejo. São
desejos que se libertam. Mas como um desejo pode
conquistar a liberdade, sem ser entendido como “insano”,
“desajustado”? Em Olhar do desejo o desejo liberto adquire
um tom pessimista; em Beleza americana ele surge de forma
reacionária (em Ricky). O protagonista de Olhar do desejo,
Hallam Foe, após a morte da mãe, torna-se um garoto
desajustado. Mora em uma cabana no alto de uma árvore,
onde observa os prazeres alheios. Essa é a linha
interpretativa da obra: o voyeurismo de Hallam. Mas por
que o sexo? Hallam descobre o real nessas relações sexuais.
Como adolescente inteligente, ele é uma espécie de Hamlet
contemporâneo. Anseia desvendar um fato (o assassinato
de sua mãe), mas para isto precisa, simultaneamente,
desvendar a verdade do mundo (em sua hipocrisia). Em
Hallam é a dualidade entre o “normal” e o “pervertido”
que realiza o círculo narrativo em torno da personagem. A
ética, o bom e a verdade estão concentrados na figura da
mãe; por isso a paixão por Kate (seu amor platônico) não
se desvencilhar do complexo em torno da mãe.
Hallam vive em um mundo sombrio, transforma-se
em um rebelde vingador. O ápice de sua contradição está
26

Herf, 1993, p. 99.

27

Adorno, 1993, p. 38.
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na cena onde intenta assassinar a madrasta, Verity. O
diretor construiu uma saída para Hallam; ela está no
momento em que Kate se confessa humana: “Olha,
Hallam, eu sou humana, vou morrer um dia, (...). Procureme daqui a uns cinco anos, quando resolver seus
problemas”. O feitiço da projeção foi desfeito; a partir
deste momento, Hallam deve resolver conscientemente o
problema da imagem da mãe, sem uma resolução simbólica
nos objetos (os desejos) observados. Por isso, na tradução
brasileira da obra como “Olhar do desejo” pode nos
enganar. Talvez “Olhar para o real” (ou “Realidade do
olhar”) expressa melhor aquilo que a obra nos mostrou. Já
o título original, “Hallam Foe” não se atreve a uma
conclusão, já que o filme trata de seu complexo, com o
processo de cura, no final.
Por isso, a estética psicanalisada de Hallam Foe não
é semelhante à de Ricky, de Beleza americana. Esta última
personagem vê a beleza em um pássaro morto, em um saco
de lixo que voa, ao sabor do vento, bem como na família
destruída de Lester Burnham. Como bem acentua Herf,
trata-se de uma estética desumanizada, onde a tecnologia se
conjuga com caos e sangue. Em uma das cenas finais da
obra, o diretor fixa a câmera na cabeça ensanguentada de
Lestes: neste instante, Ricky o observa, com intenso prazer
estético.
Antes de finalizarmos a análise de Beleza americana,
não podemos deixar de enfatizar a dimensão temporal,
trabalhada por Sam Mendes. Na obra, o passado é utilizado
como forma de libertação da dimensão do presente. Mas o
interessante nesta “libertação” é que não ocorre uma fuga
romântica, no sentido de uma idealização do passado; pelo
contrário, há um afluxo do passado (rebelde) em um
presente asfixiante. Lester corre o risco, neste atrevimento
rebelde, de infantilidade. A regressão da personagem parece
representar uma perspectiva crítica. A sociedade norteamericana atual em relação aos anos rebeldes de 1960 e
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1970 é entendida como conservadora. Isto no sentido da
padronização dos valores capitalistas.28
Aqui, talvez, há um ponto onde a hermenêutica
estética pode nos auxiliar. Em Beleza americana, a
temporalidade é representada no sentido de um presente
asfixiante, fechado e eivado de valores competitivos. Sob a
influência de Ângela e Ricky, Lester revive um passado
feliz, única solução existencial para escapar às garras do
presente. A presentificação do presente se faz com a
intensificação da retenção. A regressão de Lester representa
uma vivência do passado. Isto é possível? Como em Dom
Quixote, vivencia-se um presente com significado de
passado, em um anacronismo perigoso na medida em que a
normalidade representa os valores atualizados do senso
comum (do presente): a incorporação da historicidade,
como consciência. Mas Lester não é Dom Quixote. Ele
tem a consciência da historicidade do presente e utiliza o
passado para combater um presente desumanizado. Neste
caso, o passado converte-se em arma crítica (na luta
simbólica). Na linguagem de Jean Baudrillard, o efeito
ideológico que dominava Lester implicava na “castração do
sujeito”.29
Por isso um dos méritos de Beleza americana está em
utilizar o passado como um instrumento possível ante os
valores do presente. A obra assinala a importância do
passado, lembrando-se do perigo da “perda tipicamente
pós-moderna de qualquer senso de passado, (...)”.30 Beleza
americana não recuperou um passado neutro, ao estilo de
uma narrativa relativamente distante, como nos filmes
históricos. Na obra de Sam Mendes são objetos, gestos,
atitudes, temores, que foram reconstruídos em suas
28

Sobre este modelo padronizado, altamente tecnológico, ver a obra
de Charles Chaplin, Um rei em New York .

29

Baudrillard, 1972, p. 103.

30

Anderson, 1999, p. 70.
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historicidades. A obra mostrou uma forma de relação entre
passado e presente; no exemplo de Beleza americana, houve
uma seletividade em relação ao passado. A recuperação de
determinado passado (em alguns casos) pode servir como
estímulo a uma vida humana e renovada. Beleza americana
nos mostrou que o resgate do passado pode ser um
elemento que possibilite a autonomia, bem como na
descoberta da dimensão moral, como na cena final em que
Lester cobre o corpo de Ângela, ao saber de sua inocência
sexual.31 Lester promoveu uma espécie de “restituição
intencional”, na medida em que vivenciou um passado
como novo projeto de vida. A obra mostrou, embora com
um desfecho trágico, que o campo dos possíveis é uma
dimensão ao alcance do ser humano. Ao reviver os anos
1960 e 1970, Lester promoveu uma intencionalidade mais
autêntica.

31

Observar, neste caso, a crítica de Bauman às relações humanas em
uma sociedade competitiva: “Numa relação, porém, dois indivíduos
se encontram. Um indivíduo moralmente “insensibilizado” (ou seja,
que está capacitado e disposto a não levar em conta o bem-estar de
outro) é ao mesmo tempo situado, de modo contraditório, na
extremidade receptora da insensibilidade moral dos objetos de sua
própria insensibilidade. As “relações puras” [Cf. Anthony Giddens,
em uma “relação pura”, cada um dos dois parceiros tentará fazer o
papel de sujeito, tendo o outro como objeto] não prenunciam tanto
uma reciprocidade da libertação quanto uma reciprocidade da
insensibilidade moral” (Bauman; Donskis, 2014, p. 180).

8
A DIMENSÃO
HERMENÊUTICA DE
GUERRA DE CANUDOS
Dimas José Batista
Explicando a escolha: o primeiro passo hermenêutico.
Interpretar uma obra fílmica é um exercício
hermenêutico complexo. Primeiro porque há inúmeras
obras cinematográficas dignas de análise – tanto no cinema
nacional como no cinema internacional – o que torna, em
si, a escolha um exercício epistemológico e hermenêutico
denso e difícil. Segundo, porque interpretar a obra
cinematográfica implica direcionar e, reter, o olhar nos
pormenores de uma problemática, objeto, metodologia ou
projeto conceitual elaborado pelo cineasta. Terceiro, a
escolha implica uma série, nem sempre fácil de justificar, de
recusas, silêncios e insistentes projetos de seleção e de
classificação imagética.
Desta forma, a própria escolha se configura e
reconfigura um campo de dificuldades e novas escolhas.
Ou seja, da escolha que farei a seguir decorre infinitas
novas escolhas e opções que requer fundamentação e
explicações. Mas, não posso me esconder ou me encolher
atrás dos joelhos. Optei por analisar o filme do cineasta
Sérgio Rezende, Guerra de Canudos. Este filme me marcou
psicológica e socialmente desde a adolescência quando o
assisti pela primeira vez. Assim, a escolha é existencial e
subjetiva. Irei, portanto, justificar e explicar a escolha,
pautado por razões sociais, psicológicas e ambientais.
Afinal, a obra de arte precisa se amparar em algum espaço
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social e cultural onde se situa o falante (no caso, o pseudo
crítico). Sob, o ângulo da análise do discurso, diria que
preciso deixar claro que em minha biografia, como nasci,
cresci e vivi em um ambiente social hostil. Isto é “natural”
que opte pelo tema da violência, melhor, de uma estética da
violência.
Curioso que a escolha envolva a violência que, aliás,
permeia todas as relações humanas desde as primeiras eras.
Sem discutir o mérito, pois o espaço exíguo não nos
permite, a historia ocidental está eivada da dimensão da
violência; no entanto, a violência foi sendo ao longo do
tempo disciplinada, adestrada, higienizada, regulada e, sob
determinadas condições, até desejada. Mas, calma leitor!
Estou justificando e explicando a escolha da obra fílmica.
Logo alcançarei o tema – a hermenêutica da obra de arte
fílmica e seus aspectos fenomenológicos –, por ora,
preciso colocar os “pingos nos is”.
A sociedade, particularmente, a ocidental
colonizadora ou colonizada, se fundou em atos de
violência. Discuto aqui a violência, sob o ângulo sóciopolítico e sociocultural, isto é, tanto a violência prática com
fins de dominação política, como de controle ideológico,
simbólico. A presença – “real” ou imaginária – da violência
tem sido objeto de análise de inúmeros intelectuais
nacionais e estrangeiros e, para a maioria deles, a violência
tornou-se também uma categoria de analise para
compreender as relações humanas em sociedade. É um
objeto – enquanto manifestação tangível, palpável, isto é,
passível de captação e apreensão pelos sentidos, bem como,
ao mesmo tempo, é susceptível de ser complexificada1 e
problematizada. A violência se manifesta sob um duplo

1

Morin; Le Moigne, 2000. Ver, também, sobre o pensamento de
Edgar Morin a excelente coletânea organizada por Pena-Vega;
Nascimento, 1999.
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ângulo ou espectro, o objeto torna-se visível como
fenômeno e representação do fenômeno.
A violência “real” não é a preocupação tematizada
ou problematizada nesta reflexão sobre a Estética da
Violência sertaneja. O que objetivamos é a violência
representada, ideologizada, imaginada, simbolizada, isto é, a
representação da representação da violência que é encenada
na obra de Sérgio Rezende, Guerra de Canudos. Trata da
violência higienizada, tratada e, previamente, racionalizada
que irá ser consumida como um produto aceitável pela
sociedade brasileira. Uma espécie de catarse, de expiação
coletiva e social expurgadora de um mal de origem. Pois,
como defendeu Michel Foucault inúmeras vezes em seus
trabalhos sobre a violência e o poder. Ele afirma que
ontologicamente, as relações de poder fundam e
consolidam a dominação, o controle e a administração
social.
A representação da representação, isto é, a violência
encenada é aceitável como objeto de prazer, desejo, fruição,
ou melhor, como algo belo. Porque esse tipo de belo está
problematizando, talvez, algo ancestral na existência
humana: os instintos destrutivos, conflitivos e a “vontade
de saber e de poder”.2 Mas, mesmo a representação da
representação do fenômeno “violência” tem um substrato
no mundo “real”; assim, no próprio filme de Sérgio
Rezende a base de que se parte é um “fato real”: o conflito
armado ocorrido no sertão da Bahia no final do século
XIX, onde estão presentes o Estado e os cidadãos. A
escolha deste filme começa a se tornar inteligível.
Esta escolha possui motivações subjetivas e
existenciais. Ela também se lastreia em critérios objetivos –
a existência de um fato histórico e na ontologia da violência
– o que, gradativamente, vai demonstrando ao leitor o árido
2

Foucault, 1997. Para entender esse desejo de poder e de dominação,
ver também a análise desenvolvida por Foucault, 1995.

Dagmar Manieri (Org.) | 163

caminho que iremos percorrer. Isto porque refletir sobre a
Estética da Violência sertaneja implica em uma
interpretação sobre a fenomenologia e na hermenêutica da
violência em sociedades ocidentais, particularmente, em
sociedades colonizadas.
Prelúdio: as limitações do hermeneuta.
Pensar e interpretar uma obra cinematográfica
implica um esforço de síntese sem precedentes. Um
empreendimento filosófico dessa natureza impõe ao
hermeneuta o compromisso de fazer vir à tona a
“intencionalidade” do cineasta e, - mais extensivamente –
de toda a equipe que o coadjuvou na execução da obra
fílmica. A atividade de análise da obra cinematográfica
requer reconstrução do percurso, das leituras que o “autor”
percorreu, mas por outro lado, implica captar na própria
tessitura da narrativa cinematográfica as “intenções” do
cineasta. O hermeneuta tem, no mínimo, dois caminhos: do
interior para fora ou de fora para o interior; contudo, não
importa o ponto de partida porque ao longo da experiência
de análise irá se defrontar com um sem número de
obstáculos que importarão em desdobramentos e
transbordamentos a cada passo, a cada cena, a cada diálogo
da obra que se busca analisar. É algo singular a experiência
visual que vivenciamos com a obra cinematográfica.
A complexidade do exercício analítico é excitante e
estimulante. Caso se resolva caminhar de fora para o
interior da obra, adota-se uma postura sociológica e
histórica. Por outro lado, se se refaz o percurso do interior
para fora, as análises se fixam em aspectos estéticos,
psicológicos, éticos e ideológicos stricto sensu. Abarcar a obra
cinematográfica apenas histórica e sociologicamente é
mutilar a compreensão e complexidade da construção
estética; assim como, encarar a obra fílmica pelo viés
estético, psicológico ou ideológico é desprezar uma riqueza
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imensa que a obra revela sobre o lugar em que foi
produzida e sobre o lugar das falas que a produziram,
implica negar a historicidade e temporalidade da obra de
arte.
O hermeneuta se vê forçado a empreender uma
aventura analítica que oscila entre o todo e a parte, entre o
geral e o particular, entre o macro e o micro. A exemplo do
investigador, do detetive, deve volta seu olhar para o
quadro geral devendo apreender o pano de fundo, os
elementos centrais e norteadores da narrativa fílmica, mas
deve pousar sua lupa sobre os mais ínfimos detalhes das
cenas, dos personagens, das falas, dos simbolismos e das
ideologias que permeiam a narrativa cinematográfica da
obra. A complexidade que a obra implica descortina os
mais intensos lances de poder, as hierarquias sociais, as
estruturas de controle e os arcabouços discursivos que
ordenam e orientam os parâmetros e paradigmas
tradicionais que regem a sociedade abrangente.
A obra cinematográfica é resultado do esforço
humano para codificar, decodificar e recodificar mitos,
arquétipos e símbolos que condensam a espiritualidade, o
imaginário e as mentalidades de uma sociedade ou de um
grupo/classe social. A sociedade brasileira, russa, polonesa,
britânica, norte-americana se espelha nas telas dos cinemas
e nas inúmeras obras cinematográficas produzidas no
mundo contemporâneo. É indubitável que muitos
elementos estruturais das sociedades contemporâneas
podem ser apreendidos e captados pelo hermeneuta que se
aventura a analisar/interpretar a obra cinematográfica. Mas,
isso não significa que um filme, por mais elaborado que
seja, consiga abarcar as nuanças tênues da personalidade e
as psicopatias e neuroses da contemporaneidade. Abarca-se
muito, captura-se muito, capta-se inúmeros e até
insuspeitados elementos estruturantes, mas não a
totalidade.
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O hermeneuta também não absorve, em seu
esforço especulativo e abstrato, a integralidade e totalidade
do fazer estético da obra cinematográfica. A ilusão da
compreensão ou da apreensão total já foi recusada por
todos ou quase todos os hermeneutas contemporâneos
como Schleiermacher,3 Dilthey , Heidegger, Gadamer4 e
outros. Dito isto, é preciso delimitar, circunscrever os
limites do campo ou terreno de análise/interpretação
hermenêutica. A interpretação irá lançar vistas sobre os
elementos estruturantes da sociedade contemporânea
capitalista, destacando o processo de massificação social.
Estética: os contornos exteriores do belo
A essência desta reflexão sobre a estética se ampara
em Crítica da faculdade do juízo, de Kant. O exercício de
reflexão empreendido pelo hermeneuta para descortinar as
múltiplas temáticas implícitas na obra de arte
cinematográfica exige que se enxerguem as mensagens
subliminares existentes no texto fílmico. O hermeneuta
procura o singular, único e, ao mesmo tempo, o universal:
o belo. Mas, o intérprete não se detém diante apenas dos
contornos exteriores do belo, se lança na aventura analítica
para compreender o porquê da obra de arte ser percebida e
representada como bela. O que causa prazer ou desprazer,
encanto e desencanto no objeto excitando os sentidos e a
imaginação do sujeito? O que torna a representação do
objeto e/ou o objeto representado, e, mais ainda,
especificamente na obra de arte fílmica, as representações
das representações insertas na obra cinematográfica bela ou
não? Como apreender os elementos essenciais que
constituiriam o belo na obra cinematográfica sem cair no
mero subjetivismo?
3

Schleiermacher, 2001.

4

Gadamer, 1998.
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Mesmo que se defrontasse com a problemática da
contingencia na analítica da obra de arte fílmica, nem por
isso o esforço hermenêutico se apresentaria menos
complexo. A obra comporta, transborda e transporta uma
infinidade de símbolos, imagens e projeções sobre o
mundo fático que expande e o reconceitua na própria
relação entre o símbolo e a representação simbolizada.
Podemos interrogar: na obra de Sergio Rezende, Guerra de
Canudos, por exemplo, traduz-se (e retraduz-se) a realidade
brasileira do final do século XIX ou espelha-se (e
condensa-se) as tensões imaginárias do milenarismo
medieval? Expressaria, representaria (ou rediscutiria) a
percepção entre o mundo temporal e o secular? Reabriria a
discussão sobre os fantasmas do mito do sebastianismo?
Iluminaria as tensões entre as matrizes religiosas europeias,
nativas americanas e africanas?
O esforço hermenêutico pode projetar-se sobre a
dimensão sagrada, vazando-a fenomenologicamente.
Antônio Vicente Mendes Maciel é a sobrevivência de um
tempo morto ou vivo? Representaria – reencenaria? – a
tensão entre o temporal e o atemporal, entre o mundo
terreno e o mundo celeste, entre a cidade dos homens e a
cidade de Deus? A obra fílmica faz o hermeneuta
defrontar-se com os contornos interiores e exteriores do
belo. Impõe na analítica da obra fílmica que se opere
escolhas, decisões importantes no ato de conhecer.
A encenação de momentos religiosos, orações e
predicações, homilias e outras manifestações sagradas ao
longo do filme descortina uma tensão no interior da Igreja
Católica na época. Revela também o intenso e fervoroso
sentimento religioso que aproxima – por sublimação e
catarse – o homem do povo do divino (e do sobrenatural);
esse processo é carregado de beleza e expõe a faceta mais
pura e sublime dos homens sertanejos entregues em sua
devoção. A beleza plástica das imagens se condessam na
própria cor – ou melhor – nos tons de cor que dominam as

Dagmar Manieri (Org.) | 167

cenas do filme de Sergio Rezende. O autor teve um
cuidado impressionante com os detalhes da cenografia e
dos cenários, figurinos, música e direção de fotografia. Essa
preocupação e acuidade se revela como disse nos tons de
cor que dominam o filme: um ocre pardacento, cor de terra
e um quase-cinza. Esse zelo nos detalhes expõem a beleza
externa do filme Guerra de Canudos.
Podemos captar a intensidade emocional do filme
na música, por exemplo, de Edu Lobo que está
intimamente, umbilicalmente vinculada à narrativa do filme.
Há sob esse ponto de vista uma coerência e organicidade
visível na proposta de uma Estética do Sertão. A narrativa
do filme Guerra de Canudos vai construindo aos poucos e
com rara sensibilidade o dia-a-dia do sertanejo do nordeste
brasileiro, encaixando luz, som e cores de modo sincrônico
e diacrônico. Ou seja, Sergio Rezende consegue tecer uma
trama político-social que desnuda o ethos do sertanejo, mas,
ao mesmo tempo, o caráter nacional: centralista, violento,
excludente e elitista. O cineasta tem êxito ao tecer historias
concêntricas e convergentes. Contudo, embora faça uma
narrativa linear é capaz de colocar em xeque a linearidade
temporal dos acontecimentos.
Valendo-se de uma técnica primorosa (de cinema),
o diretor constrói e reconstrói a noção de “heróis e vilões”,
severamente criticada pela mais recente historiografia que
estuda o movimento social de Canudos.5 Isso não significa
dizer que Sérgio Rezende tenha retomado uma ótica ou
tendência positivista da história em seu filme, ao contrário
o cineasta procurou dar voz e retratar todas as falas e
posicionamentos do conflito e sobre a história republicana
e monárquica.
5

A historiografia de Canudos é vasta. Para uma abordagem renovada
do tema ver: HERMANN, Jacqueline. Canudos destruído em nome
da República: uma reflexão sobre as causas políticas do massacre de
1897. In Tempo, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1996, p. 81-105.
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As estéticas fílmicas na narrativa de Guerra de

Canudos

O filme de Sérgio Rezende Guerra de Canudos de
forma poética retrata a estética do mundo sertanejo. Esta
apresenta traços e características que revelam o modus
operandi e o modus vivendi do homem do campo, mais
especialmente, do sertanejo do sertão e das caatingas do
nordeste brasileiro, na virada do século XIX. Desnuda as
tensões sociais, políticas e econômicas inerentes a um
subsistema de exploração do trabalho vigente no Brasil e as
inúmeras dificuldades econômicas pelas quais passavam os
camponeses no sertão da Bahia no final do século XIX.
Descortina um sistema mais amplo de dominação,
tradicionalmente descrito pelos cientistas sociais, conhecido
como coronelismo.
O cineasta procurou retratar desde a primeira cena,
imagem ou quadro do filme o modo de vida dos sertanejos
nordestinos, especialmente, daqueles que residiam no
agreste, nas planícies e nas caatingas do sertão baiano
naquela época. As imagens vão descortinando um viver
humilde, mas alegre e resignado. Na primeira cena em que
os personagens centrais aparecem, vemos dois homens pai e filho - caçando. A presença desses homens revela
modos de viver – a caça de pequenos animais, já utilizando
armas de fogo; e, as indumentárias e vestuários destes dois
sertanejos. Essa estética sertaneja revela a crueldade do
meio ambiente e a adaptabilidade do camponês do sertão.
Embornal, chapéu de couro, gibão, roupas brancas,
sandálias de couro ou botas, bacamarte ou espingarda de
cano longo. Esses recursos técnicos, essas indumentárias e
vestes eram adaptadas ao meio ambiente hostil. Auxiliavam
o sertanejo a se proteger do sol, dos espinhos, do solo rude
e seco. Nesse ambiente tudo se presta a alimentar e a
garantir a sobrevivência dos sertanejos. Estéticas do sertão
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para sermos honestos com os esforços de tantos
intelectuais, artistas e produtores culturais que mergulharam
intensamente nesse universo complexo e, sempre, denso,
de compreensão difícil que é o universo do sertanejo
nordestino.
Estéticas do sertão do viver, do existir, do amar, do
sonhar, do resistir, do se adaptar, do cantar, do sofrer, do
alegrar, enfim, estéticas do mundo físico e do metafísico. O
cineasta se filia a uma corrente longa de “pesquisadores”,
“estudiosos” do universo sertanejo. Inclusive, não se pode
negar que pela abordagem há um paralelo entre a obra de
Rezende e a de Euclides da Cunha, Os Sertões. A analogia se
inicia na abertura do filme. O cineasta, em suas primeiras
cenas, filma lentamente o ambiente, o meio físico, a
natureza, em síntese, o espaço ou território onde se
desenrolará a guerra ou o conflito entre coronéis, jagunços,
cangaceiros, camponeses e forças militares dos governos
estadual e federal.
Há uma confluência muito intensa, uma troca e um
intercâmbio de narrativas entre os mais diversos intelectuais
com o fito de constituir esse universo sertanejo. É evidente
que uma população exposta às condições de vida tão
adversas, elabora meios, técnicas e formas de resistência.
Tudo isto para se adaptar à hostilidade do meio ambiente.
Parafraseando Euclides da Cunha: “O sertanejo é antes de
tudo um forte”. Isso é inegável, pois os sertanejos
nordestinos enfrentaram inúmeras secas, escassez de
alimentos e inexistência de condições favoráveis às
plantações e criações de seus animais, isto no decorrer dos
séculos XIX, XX e XXI. Dito de outro modo, o drama do
sertanejo afligido pela fome, desemprego, seca e exploração
brutal de sua força de trabalho é fato largamente retratado
pela intelectualidade brasileira.
O cineasta com extrema sensibilidade e senso
crítico soube retratar esse tema já exaustivamente discutido,
polemizado e retratado, ou melhor, exposto em belas
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narrativas literárias ou não. Mas, foi além: explorou as
inúmeras versões sobre o porquê do Arraial do Belo Monte
foi duramente reprimido e destruído pelas forças dos
governos estadual e federal. Ampliou um debate, já iniciado
por Euclides da Cunha, sobre as duras condições de vida
do sertão e sobre as teses que a historiografia difunde à
quase um século sobre como o líder do movimento
compreendia a nova ordem político-social do Brasil. Ou
seja, o cineasta abandona o maniqueísmo muito presente
em diversos intelectuais, inserindo a figura de Antônio
Conselheiro no contexto mais amplo dos conflitos
religiosos que permeiam a história do sagrado e do profano
no Brasil.
Sérgio Rezende, como todo cineasta hábil,
inteligente e experimentado, expos com precisão as funções
sociais e políticas que os meios de comunicação assumiram
no final do século XIX. Ao retratar o aparecimento no
Brasil e, mais, a interiorização da fotografia e do
fotojornalismo no país redimensiona a compreensão que o
próprio sertanejo terá do registro da memória. Rezende não
faz apenas um exercício de metalinguagem, mas mostra o
fascínio que a “nova” forma de reter imagens causa no
sertanejo. Uma estética da memória, pois o autor mostra
que tanto os registros fotográficos quanto àqueles da
imprensa brasileira constroem uma memória que não se
apaga. Uma das falas do personagem, que acompanha o
jornalista que irá cobrir a campanha militar de Canudos é
reveladora desta estética da memória:
Auxiliar do Jornalista: Cidadãos de Bom
Conselho se acheguem para ver as novas
maravilhas das Franças e das Alemanhas não é
sonho, não é magia. Não é bruxedo, nem feitiçaria.
É um latejo invisível chamado fotografia.
Jornalista: Já tinha visto moça?
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Auxiliar do Jornalista: A Senhora não gostaria de
fazer um dengo pra suas filhas? É uma lembrança que
não se apaga.
Filha mais nova, Tereza: Olha meu pai que coisa
mais linda.
Filha mais velha, Luiza: Chama fotografia. Me dê
uma, dê?
Auxiliar do Jornalista: É a última maravilha das
terras grandes. Um milagre, por apenas vinte mil
reis.
Pai, José Lucena: Isso é muito dinheiro. Luxo pra
Barão.
Jornalista: Barão é coisa de antigamente senhor.
Na República todo mundo é cidadão.
Auxiliar do Jornalista: Como é a última chapa fica
por quinze.
Auxiliar do Jornalista: Treze e não se fala mais
nisso...
Auxiliar do Jornalista: Dez!
(...)
Filho do casal, Toinho: Quando eu vi o retrato
nem não acreditei, eu achei que era armada do cão.

O cineasta constrói uma “estética da memória
sertaneja” sobre os acontecimentos do Vilarejo de
Canudos. Além do mais, coteja a memória que foi erigida
pelos cientistas sociais e humanos, bem como aquela que a
sociedade nordestina possui dos acontecimentos com a que
ele mesmo vai gradualmente construindo sobre o evento
histórico. Por isso, sempre que possível, traz à cena as
outras formas, técnicas e tecnologias de registro da
informação, as outras mídias. O cineasta procurou
problematizar, polemizar e discutir diversos temas, como:
Monarquia e República; poder secular e temporal;
religiosidade tradicional e popular; hierarquias sociais e
domínio político-social, memória individual e coletiva;
desequilíbrios regionais e pacto federativo; democracia e
autocracia, enfim, abordou inúmeros problemas, temas e
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teses sobre o ethos do povo brasileiro e, particularmente,
sobre o ethos sertanejo.
Nesta teia de estéticas, isto é, neste emaranhado de
visões e versões sobre os fatos e as representações dos
fatos, o cineasta Sérgio Rezende constrói uma visão sui
generis sobre o movimento político-social ocorrido na Bahia
entre 1893 e 1897, vulgarmente conhecido com revolta,
guerra ou movimento de Canudos. Perpassa todo o filme,
isso é inegável, uma estética do mando, do autoritarismo,
da dominação irrefletida e centralizadora dos coronéis. O
autor não é o primeiro a retratar essa estética do mando
como todos os seus traços característicos – vestimentas,
falas, símbolos, discursos, posições, etc. – outros cineastas
brasileiros já realizaram esse forte trabalho de crítica que
expos a Estética da Violência e do Mando coronelístico no
país. 6

6

Glauber Rocha e outros cineastas do conhecido Cinema Novo. Entre
os principais expoentes do Cinema Novo no Brasil temos: Cacá
Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Nelson
Pereira dos Santos, Roberto Santos, Ruy Guerra entre outros que
realizam a rediscussão sobre o ethos brasileiro.
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