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Introdução  

 

No presente artigo de caráter filosófico descrevemos em um primeiro momento 

os fundamentos que dão origem ao conceito de experiência hermenêutica na filosofia de 

Gadamer, tendo como hipótese a pertinência em admitir o conceito de consciência 

histórica ou historicidade de experiência, onde a consideração deste conceito pode nos 

apresentar um caminho de possíveis respostas em relação a perguntas como: o que 

exatamente queremos dizer quando dizemos algo? Podemos colocar a capacidade de 

entendimento em uma teoria que defina de modo prévio como acontece o fenômeno de 

compreensão? É pertinente fundamentar uma justificação epistemológica “tão precisa” 

quanto a justificação das ciências naturais, para o fenômeno da compreensão 

(verstehen), pré-julgando subjetivamente a partir de categorias universais alheias ao vir 

a ser da história e da linguagem? 

Este conceito de historicidade pode ser a raiz ontológica da hermenêutica 

filosófica de Gadamer; a historicidade parece ser o conceito sustentador e que dá 

sentido ao fenômeno humano de compreensão. Também devemos considerar que a 

pertinência do conceito de historicidade parece sugerir um lugar comum não só ao 

fenômeno da compreensão, como também algo de específico às ciências humanas e à 

educação. Se pensamos a historicidade da ação humana como o específico da 

hermenêutica filosófica, devemos considerar a legítima experiência hermenêutica como 

uma possibilidade de pensar as ciências humanas e sua pesquisa por algo específico a 

esta, sem recorrer aos métodos oriundos das ciências naturais. Em um segundo 

momento visamos descrever a hermenêutica filosófica em seu sentido de experiência 

                                                           
1 Mestrando em Educação pela Universidade de Passo Fundo e Bacharel em Filosofia pela 

mesma instituição. 
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como um caminho para as ciências humanas e a educação, em oposição aos métodos 

objetivadores herdeiros do positivismo moderno. 

 

I – Da historicidade enquanto fundamento filosófico à experiência hermenêutica. 

 

  Compreender e interpretar, elementos do intelecto fundamentais ao 

entendimento que compõe e dão sentido à experiência humana enquanto experiência da 

consciência histórica e fazem da hermenêutica filosófica mais que um simples método 

epistêmico; a hermenêutica filosófica, a partir de H. G. Gadamer e sua Verdade e 

Método (1960) não se limita a apenas um método de investigação epistemológica, em ir 

onde a epistemologia não consegue responder, de ser parâmetro para esta, mas assume 

um caráter filosófico de postura intelectual diante daquilo que pode ser a existência 

humana. A proposta de Gadamer de uma hermenêutica filosófica faz com que esta seja 

uma análise da experiência humana, da experiência da consciência histórica, onde os 

conceitos de experiência e historicidade são fundamentais para o filósofo. É preciso 

lembrar que o substancial da reflexão hermenêutica é sua ligação com a experiência, ela 

tem que advir da práxis hermenêutica.  

A postura filosófica de Gadamer coloca a hermenêutica oriunda da experiência 

da práxis da consciência. Se a hermenêutica em si é esta postura que vem da práxis 

histórica, esta tem para si uma tarefa prática, uma vez que não há experiência de 

consciência sem historicidade e significação conceitual/linguística. É necessário 

observar que a tarefa prática aqui não é método (ALMEIDA, 2002, p. 353), como 

ocorre na noção de experiência das ciências naturais, que determinam seus conceitos 

como absolutos quando o método consegue “determinar a realidade”. Gadamer tendo se 

debruçado sobre a hermenêutica metodológica e epistemológica de Schleiermacher e 

Dilthey, quer mostrar que sua concepção de hermenêutica não aparece como um método 

ou uma série de metodologias para a fundamentação científica, como pura teoria da 

ciência, a hermenêutica filosófica se trata de uma filosofia diante da experiência da 

consciência histórica.  

A experiência da consciência é apenas experiência histórica pelo fator 

historicidade. A experiência e sua conceituação apenas tomam sentido e entendimento 

por sua raiz ontológica, a historicidade. Não há experiência sem historicidade, não há 

experiência da consciência histórica sem o vir a ser das coisas, sem o acontecer 

(Geschehen) da fenomenologia do mundo. As teorizações da práxis hermenêutica são 
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oriundas da consciência em experiência no mundo. A compreensão de uma consciência 

em uma determinação histórica já é em si uma nova compreensão e esta é para a 

consciência uma interpretação em determinadas condições históricas. A própria 

compreensão não é pura teorização, ela se dá sob condições concretas da vida, aos quais 

se aplicam forma de pensar sobre a coisa que se quer compreender (ALMEIDA, 2002, 

p. 354). Por isso Gadamer tem como princípio fundamental da hermenêutica filosófica a 

historicidade. 

A historicidade é o elemento filosófico ontológico da consciência e é capaz de 

superar qualquer determinação unilateral do pensar e do entendimento. A historicidade é 

capaz de superar o pré-conceito ou pré-juízo (Vorurteile) unilateral do pensar a priori 

cuja pretensão parece colocar ao entendimento capacidades absolutas e atemporais, 

quando a proposta hermenêutica é colocar as determinações do pensar suscetíveis de 

mudança no acontecer da historicidade. 

A epistemologia enquanto discurso meta-científico ou de fundamentação da 

ciência, parece beneficiar-se da proposta de compreensão da hermenêutica quando olha 

as suas determinações do pensar como resultado de determinadas experiências sob 

determinados aspectos da história; do mesmo modo quando observa que sua linguagem 

também é uma construção nos caminhos da experiência. O discurso epistemológico que 

olha a ciência com um discurso unificador e absoluto, retira da experiência do sujeito e 

da compreensão da vida a própria historicidade, limita a capacidade do entendimento e 

estreita a possibilidade da abertura da linguagem e da tradição à qual pertencemos a 

novas determinações do pensar e a novas possibilidades da práxis científica2. 

Para Gadamer a tarefa prática de sua hermenêutica filosófica está vinculada ao 

conceito desenvolvido por Aristóteles denominado enquanto êthos3. O êthos representa 

o contexto histórico de vida, do sujeito que deseja compreender algo. O sujeito está 

inserido em sua própria historicidade, em seu próprio contexto que representa uma 

influência na tarefa de compreensão do sujeito. O êthos aparece como uma medida, um 

                                                           
2 É pertinente lembrar aqui da importante contribuição de Gaston Bachelard à discussão do status 

e dos caminhos da epistemologia moderna, através da discussão de dois importantes conceitos que deram 

luz ao discurso científico, a noção de obstáculo epistemológico e a ideia de psicanálise da razão. 

Bachelard (1996, p. 22) nos fala de que o epistemólogo deve captar as diferenças psicológicas entre os 

conceitos científicos, entre um modelo de linguagem e outra, estabelecendo entre cada noção, escalas de 

conceitos, mostrando como um conceito pode estar ligado a outro. 

3 Gadamer toma da tradição filosófica a legitimação teórico/prática de sua hermenêutica a partir 

dos problemas dialéticos/linguísticos desenvolvidos por Platão, Aristóteles e Hegel. 
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parâmetro que não se pode eliminar durante o trabalho de interpretação. O conceito 

aristotélico aparece para Gadamer como um ponto não fixo, mas de oscilação entre a 

teoria e a prática no trabalho de compreensão. O êthos é a determinação da práxis 

hermenêutica durante o trabalho de compreensão da “coisa” ou daquilo que se quer 

dizer, mas é oscilante, não fixo, uma justa medida que influencia e que é influenciada.  

O meio termo para Gadamer aparece como uma tarefa hermenêutica que não é 

alcançada por uma racionalização matemática do pensar, mas pelo aprendizado da 

experiência (prática) da consciência histórica. O sujeito enquanto consciência estando 

inserido em um êthos histórico é um sujeito de prática e teoria. A tarefa racional de 

interpretação e compreensão dos fenômenos do mundo exige a aplicação de uma 

racionalidade prática e tal tarefa de se pôr no mundo para compreendê-lo já é uma 

antecipação do que se quer compreender. A tarefa prática da hermenêutica e o objetivo 

da compreensão exigem em si a abertura linguística do mundo e sua compreensão 

conceitual, mas sempre no horizonte de vivência histórica (êthos).  

A hermenêutica filosófica não se limita apenas a ser um método de análise ou 

uma postura intelectual do pesquisador; a hermenêutica filosófica a partir de Verdade e 

Método configura-se como uma filosofia ontológica de raiz na relação entre 

linguagem/historicidade e compreensão humana. A epistemologia e a prática científica 

podem melhor se compreender quando analisam a origem de suas próprias 

determinações teóricas. Quando Gadamer utiliza o conceito de êthos presente na 

filosofia política do estagirita, o hermeneuta tem a pretensão de legitimar a 

universalidade de sua filosofia através do ambiente histórico que perpassa todos os 

homens e toda ação teórica e prática, a linguagem. A hermenêutica filosófica não se 

limita a dar razão dos procedimentos científicos, mas dar razão às questões prévias que 

antecedem qualquer prática científica.  

Para H. G. Gadamer a linguagem é razão ao mesmo tempo teórica e prática 

(ALMEIDA, 2002, p. 358). A experiência é o momento tanto teórico quanto prático do 

estar aí da consciência na historicidade. A capacidade de compreensão e as variantes 

possibilidades da interpretação humana acontecem na historicidade e esta por sua vez 

possibilita a experiência e a compreensão. A experiência para a consciência já é alguma 

coisa e a consciência faz de si mesma através de determinações que representam sua 

evolução no tempo. A experiência Erfahrung já é uma compreensão provinda das 

tensões dialéticas da historicidade, sendo que tanto o agir prático quanto o pensamento 

são permeados pela linguagem. 
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Devemos pensar a experiência enquanto o inicial da compreensão, pois nesse 

sentido de experiência há o imbricamento das dimensões da razão prática e teórica que 

se referem a este inicial. O filósofo vê a tarefa da hermenêutica filosófica através da 

experiência e do trabalho negativo da consciência de modo semelhante ao caminho da 

Fenomenologia do Espírito de G. W. F. Hegel. Para Gadamer, a hermenêutica deve 

refazer o caminho da Fenomenologia e repensar a noção de experiência à luz de uma 

presença real, um outro da experiência. A garantia da dialogicidade da filosofia e a 

distância de um pensamento totalizador da mesma é pensar o fenômeno da compreensão 

humana pela historicidade desta compreensão (ALMEIDA, 2002, p.). Podemos definir 

este fenômeno como a experiência da consciência histórica-efetiva4.  

Em Gadamer a historicidade da experiência hermenêutica se manifesta como 

consciência da história efetiva e possui em si o caráter do pensar reflexivo: 

 

 

[...] quando falamos da consciência da história efetiva, não nos encontramos 

necessariamente presos na lei imanente da reflexão, que rompe com toda 

afecção imediata como a que entendemos sob o nome de efeito? Não nos 

obriga isto a dar razão a Hegel? Não teremos que admitir como fundamento 

da hermenêutica a mediação absoluta de história e verdade, tal como pensava 

Hegel? (GADAMER, 1996, p. 415). 

 

 

 Estamos presos à lei imanente da reflexão que ultrapassa a primeira 

determinação do pensar, de modo que não somos e/ou experênciamos apenas o sentido 

da “coisa” que nos afeta de imediato, mas experênciamos o próprio efeito da 

experiência conceitual sobre a “coisa”, definida como experiência reflexiva. A 

experiência da afecção da consciência não é capaz de manter este caráter de 

neutralidade entre consciência e objeto, pois a carga de experiência histórica e a ação 

reflexiva do pensar já criam o que para si é o objeto ou “coisa”. Um dos problemas 

contemporâneos que a tradição hermenêutica deve lidar é exatamente na atribuição 

instrumental realizada pelas ciências naturais ao conceito de experiência humana, não a 

                                                           
4 No centro da experiência hermenêutica está a historicidade que também é fundamental para as 

determinações epistêmicas da consciência em Hegel. Não existe a possibilidade de evolução ou elevar-se 

sobre o que a consciência já é sem o fator historicidade; o percurso de superação das determinações do 

pensar descritas na Fenomenologia do Espírito de Hegel demonstra o caminho do pensar, um caminho de 

origem ontológica de formação do conceito que servirá de propedêutica filosófica à obra Ciência da 

Lógica. 
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tomando enquanto experiência da consciência e principalmente por desconhecer o 

sentido de historicidade. A lógica da ciência natural e a herança positivista invadiram 

até a própria ciência das humanidades, onde o que vale é o mensurável. 

O problema do aniquilamento da historicidade da experiência humana pela 

assumpção de um conceito reducionista de experiência a partir da tradição de ciência 

moderna é uma das questões centrais para a hermenêutica de Gadamer. O problema 

estaria no recorte epistemológico que as ciências naturais realizam no conceito próprio 

de experiência. A lógica da generalização indutiva destas ciências acaba por reduzir o 

conceito de experiência, a partir de um método científico natural que esmaga e 

escamoteia da própria experiência humana, a historicidade íntima da experiência. De 

modo semelhante a partir da relação consciência/experiência, a Fenomenologia do 

Espírito de Hegel surgiu em 1807 apresentando o desenvolvimento da consciência 

enquanto experiência dialética através do desenvolvimento e superação de suas próprias 

autocontradições; é a consciência em sua historicidade na autocrítica do saber, em que a 

crítica do saber e os objetos de medida da própria crítica variam de acordo com os 

momentos epistêmicos da consciência5 

Para Gadamer, a correspondente desta experiência da consciência dialética que 

constitui a consciência histórica é a experiência da consciência hermenêutica. (1996, pg. 

437). A abertura desta consciência hermenêutica enquanto experiência é dada pela 

linguagem e caracteriza a relação entre os homens; a historicidade e sua significação são 

possibilitadas pela linguagem e pela experiência do outro que torna possível o 

reconhecimento recíproco entre consciências. 

 

II – A experiência hermenêutica enquanto postura intelectual: contribuições para 

pensar as ciências humanas. 

 

                                                           
5 A Fenomenologia sendo chamada pelo próprio idealista de “ciência da experiência da 

consciencia” (1988, p. 72, § 88) demonstra que esta última aprende a partir da experiência do engano, da 

contradição entre seu saber e o objeto que lhe serve de medida para este saber, onde esta nota para-si, as 

figuras do pensar, resultantes deste movimento reflexivo-negativo do pensar. O processo metodológico da 

consciencia tem a si como objeto, e neste movimento, ela se dá conta de que o problema está entre a 

verdade pressuposta e o saber que deve adequar-se. Para Hegel este movimento de supra-assunção 

(aufheben) do saber só é possível, porque a consciência tem para-si, a meta de que o saber deve 

corresponder ao objeto, sendo o padrão de medida de seu próprio saber, que ruma à verdadeira ciência da 

lógica, do puro pensar. Parece-nos que o projeto hegeliano é fundamentar um âmbito legítimo da ciência, 

para que a ciência seja verdadeira, seu âmbito de legitimação também deve ser. 
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Pela procedência da Fenomenologia de Heidegger, a hermenêutica filosófica 

representa uma crítica aos traços modernos da epistemologia em relação a conceitos 

como subjetividade e razão compreendida como absoluta (STEIN, E. 2011, p.10). A 

hermenêutica não significa um ataque à razão e a inserção de uma relatividade na teoria 

do conhecimento, mas ela deve ser vista como um conhecimento prévio que não pode 

ser transformada em teoria do conhecimento, mas que desvela uma relação íntima entre 

o conhecimento e aspectos históricos, abrangentes e contingentes do ato de conhecer. A 

hermenêutica toma caráter de filosofia e pretensões de universalidade com o adjetivo 

filosófica; esta adjetivação cria uma postura intelectual que vê em toda atividade 

humana o campo da interpretação/compreensão. O entendimento da atividade humana e 

a filosofia passam a ser considerados como campo de investigação histórico/filológico, 

onde o saber se preocupa com o acontecer de sentido.  

É evidente a influência da fenomenologia de Heidegger na constituição 

filosófica de Gadamer, o hermeneuta cita o impacto que tivera com o projeto de 

interpretação de Aristóteles de Heidegger6. Entretanto, algumas diferenças 

interpretativas distanciaram Gadamer de Heidegger e o sentido próprio de cada 

filosofia7.  

A filosofia de Gadamer não se propunha a acompanhar seu mestre no modo de 

uso da fenomenologia hermenêutica para pensar o ser. Gadamer desenvolve uma 

filosofia no contexto hermenêutico que recupere a historicidade da cultura e do mundo 

vivido. A diferença para Heidegger é que a hermenêutica deve ser um adjetivo, uma 

função para a fenomenologia no propósito de entender o ser-aí através da analítica 

existencial. É interessante pensar que a hermenêutica de Gadamer talvez se aproxime 

mais em uma linha husserliana se lembrarmos do conceito de mundo vivido, com o 

conceito gadameriano de historicidade da cultura, do que propriamente como 

Heidegger via a hermenêutica (STEIN, E. 2011, p.14). 

A tarefa da filosofia enquanto hermenêutica filosófica consiste para Gadamer na 

questão de sentido do sujeito diante do mundo vivido. O mundo vivido aqui é o devir 

enquanto acontecer das coisas, ligado à historicidade do mesmo. Na hermenêutica 

filosófica o compreender se desliga da questão do sentido do ser, como em Heidegger, 

                                                           
6 Manuscrito Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles: Indicações da Situação 

Hermenêutica, de 1922. 
7 Para Heidegger a filosofia consistia na distinção entre o propriamente hermenêutico da analítica 

existencial; o problema do compreender, ligado a um conceito transcendental era um existencial do ser-aí, 

cujo objetivo é deslocar o ser e sua compreensão do contexto da tradição metafísica para uma questão 

fenomenológica, analítica-existencial. 
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em que a compreensão hermenêutica era uma função para o desvelar do ser-aí na 

fenomenologia. Mas como a hermenêutica filosófica de Gadamer é capaz de assegurar a 

superação da imediatidade do conhecer que pode tornar o entendimento presa do 

empirismo? É preciso um movimento de compreensão que passe da intenção imediata à 

intenção reflexiva, mas sem cair em um círculo de reflexão. Mas Gadamer percebeu que 

era preciso manter a barreira da reflexão para não cair na ingenuidade do saber natural, 

imediato. 

Como nos diz Gadamer (apud STEIN, E. 2011 p.18) a sua pretensão exposta em 

Verdade e Método foi e é de caráter filosófico e está em jogo na hermenêutica aquilo 

que está na origem do querer e do fazer, do que acontece com o sujeito. O conceito de 

acontecer (Geschehen) tem para Gadamer um sentido diverso daquele apresentado por 

Heidegger; acontecer representa a abertura de um universo teórico e temático, de 

estrutura abrangente, descritiva, ligado à história da ação e que marca a universalidade 

da hermenêutica. O acontecer como história da ação, substitui a posição 

transcendental/existencial da filosofia de Heidegger que nos levava a um processo de 

pré-compreensão, uma espécie de a priori8.  

Parece-nos claro que o resultado de uma fundação de uma hermenêutica 

filosófica discutindo a história do conceito e do acontecer que a tudo conecta pela 

linguagem, advém de um ambiente, um clima onde confluíram elementos teóricos da 

filosofia até os anos 60. Também pode surpreender a presença de Hegel durante toda 

Verdade e Método, mas neste filósofo está presente um conceito de saber de uma 

verdade que acontece na história.  

Há um fascínio por parte do hermeneuta sobre o filósofo de Jena diante do 

movimento da fenomenologia do espírito e as formas de saber da consciência, onde há 

uma aproximação entre hermenêutica e dialética desprovida de sua infinitude. Gadamer 

busca extrair de Hegel um movimento para sua hermenêutica enquanto acontecer, 

aproximando assim a universalidade da ontologia da interpretação que será o fio 

condutor de uma teoria universal do compreender. Como nos diz STEIN (2011, p. 22) o 

compreender enquanto verstehen, genuinamente próprio da filosofia de Heidegger, se 

aproxima inevitavelmente do acontecer (geschehen), interpretado aos moldes da 

filosofia de Hegel, e que se aproximam de modo insustentável e aproximando Hegel de 

                                                           
8 A Verdade e Método de Gadamer reflete um conjunto de influências de autores que 

desenvolveram suas filosofias até meados dos anos 50; autores e filosofias naturalmente em evidência. O 

hermeneuta estava enraizado em uma visão de ciência como poucos e levava consigo o desafio de moldar 

para as ciências humanas uma racionalidade que lhe fosse particular. 
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Heidegger, através de dois conceitos interpretados por Gadamer e que seriam o título 

primeiro de Verdade e Método.  

A hermenêutica filosófica de Gadamer não pretende resolver os problemas 

epistêmicos da ciência e da filosofia, mas mostra este âmbito velado que é a condição 

prévia do conhecer; esta condição coloca um elemento de historicidade no centro de 

qualquer teoria racional científica, filosófica e nos previne da completa absolutização do 

saber. Esta condição é a historicidade que pretende fundamentar e dar sentido ao 

fenômeno do compreender, ligado ao universo da cultura humana e do acontecer do 

mundo. De acordo com STEIN, (2011, p.23) a ideia da hermenêutica filosófica faz com 

que o todo da cultura humana deva ser compreendido como envolvido em um acontecer 

da historicidade; este acontecer da historicidade possui um sentido que nunca 

recuperamos em sua plenitude.  

A hermenêutica tal como Gadamer cunhou é uma espécie de teoria geral da 

hermenêutica e o adjetivo “filosófico” implica um segundo nível, acima das 

hermenêuticas particulares. Ao propor uma hermenêutica da hermenêutica a partir de 

outras teorias, Gadamer conseguiu extrair o sentido próprio de seu método. A 

originalidade do autor consiste no fato de ter produzido uma complexa descrição do 

modo como deve ser compreendida o momento histórico do qual estamos inseridos 

(STEIN, 2011, p.23).  

Na obra Verdade e Método a filosofia assume o caráter de hermenêutica 

universal do existir no desenvolvimento da cultura. Ações humanas como o 

compreender e interpretar são possíveis em determinado tempo histórico de uma 

determinada cultura; a herança gadameriana se baseia no jogo da pergunta e resposta 

que sempre está num acontecer de sentido sob determinada perspectiva histórica e que 

não se pode dar a última palavra.  

O que Gadamer pretende recuperar na hermenêutica filosófica é o fundamento 

ontológico próprio da consciência humana, a historicidade e dar às ciências humanas 

seu sentido próprio. O problema epistemológico que surge a partir da modernidade é a 

migração dos termos e da forma de ciência das ciências naturais, para com as ciências 

ditas humanas. A modernidade tem no positivismo seu expoente epistêmico e que 

determina seu conceito próprio de experiência, é a experiência metódica e mensurável, 

mas que não é suficiente para dar conta da experiência de uma consciência que apenas 

toma sentido na historicidade. O ideal de ciência do objetivismo científico tem seu 

limite dado por si, quando através de seu método prévio e mensurável tenta determinar a 
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experiência do humano como uma experiência de laboratório. Este sentido de fazer 

ciência, com a primazia da experiência imediata, do fato, do objeto, da quase 

experiência ordinária invadiu a forma de pensar e fazer ciência das pesquisas 

educacionais e de cunho humano. 

O problema do método das ciências humanas se constitui como problema a ser 

tratado pela a hermenêutica filosófica. Na primeira parte do capítulo primeiro de 

Verdade e Método I intitulado Elucidação da questão da verdade desde a experiência 

da Arte, Gadamer expõe o problema do método das humanas e descreve que este tem 

sua origem desde a definição do termo ciência do espírito geisteswissenschaften (1996, 

p. 31). O termo em alemão é uma construção e designa ciências do espírito, para 

designar aquilo que não é ciência natural.  

Queremos dizer através de Gadamer que o próprio termo ciência do espírito que 

designa algo que não deveria ser de ciência natural, foi introduzido, cunhado, a partir de 

uma tradição e noção de ciência natural empirista de herança positivista. É como se as 

ciências do espírito tivessem que obedecer a lógica de pesquisa das ciências da natureza, 

de origem empirista. Mas o que devemos nos ater é que existe nas ciências humanas, do 

espírito, geisteswissenschaften algo que é próprio das humanas e não pode ser 

mensurado pelo ideal de objetividade: a historicidade. 

A herança positivista de fazer ciência e de conceber as determinações do pensar 

é, definitivamente, a tendência mundial de várias áreas do saber, dentre as quais, as 

pesquisas em humanas, como a pesquisa em educação. É inegável que este modo de 

percepção imediata do mundo, orientado pelo pensamento positivo, acaba com o sentido 

de historicidade humana, núcleo da experiência humana. As repercussões no campo 

educacional desta tendência científica são imensas. 

O empírico passa a ser compreendido como um dado que fala por si mesmo ou, 

reduzido ao que pode ser mensurado, provocando o enfraquecimento das próprias 

pretensões de validade do conhecimento educacional. A área do pensar em que mais se 

deve problematizar as questões históricas e experienciais do sujeito, acaba adotando 

uma forma de pensar destituída de uma postura intelectual em busca de sentido, mas 

onde o dado empírico toma o lugar do sentido reflexivo do pensar.  

O empírico não existe por si e não é algo pronto e ser catalogado e ordenado. O 

empírico é o resultado da produção cultural e, no sentido estritamente epistemológico, 

uma construção teórica-conceitual, cuja validade brota do consenso, diálogo entre os 

pares da comunidade. Ao dar a primazia do empírico em detrimento do teórico, não 
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consideramos o empírico como construção conceitual, mas como uma determinação 

imediata às percepções sensórias, caindo em um dogmatismo absoluto.9 

O que vemos na hermenêutica filosófica é um sentido mais profundo de 

experiência permeadas pela linguagem e no horizonte da historicidade. Historicidade e 

Linguagem fazem parte da abertura da experiência hermenêutica sempre em relação a 

um outro, de modo que a experiência do outro, do tú, como coloca Gadamer, marca esta 

terceira característica da legítima experiência hermenêutica. A experiência do outro é 

uma abertura de sentido em que mais se desvela algo de nós do que propriamente do 

outro; a experiência do tú marca esta intersubjetividade de construção de sentido que se 

desenvolve em um contexto histórico e envolvido pelos conceitos da linguagem da qual 

os sujeitos fazem parte. Nos diz Flickinger (2010, p. 39) que o outro é o outro de nós e 

esta experiência se torna motivo para a experiência de nós mesmos. Aprendemos muito 

de nós mesmos levando em conta o processo de estranhamento que o olhar do outro nos 

provoca.  

A experiência do outro se configurando como a experiência de si mesmo apenas 

pode existir alicerçada na abertura mútua entre sujeitos e de igualdade de diálogo; a 

hermenêutica abre a possibilidade de a propormos enquanto arte do diálogo, busca do 

sentido daquilo que se quer dizer, da linguagem, entre a relação pergunta e resposta. 

Voltamos deste modo à abertura da pergunta pelo sentido de aquilo que ser quer saber 

ou dizer, tal qual a pergunta de abertura de diálogo da maiêutica socrática. O sentido de 

abertura da pergunta durante o diálogo permite que a resposta da pergunta admita mais 

de um sentido e livre da unilateralidade de resposta. Não há linguagem sem sentido e 

não há diálogo autentico sem a abertura deste diálogo proposto pela pergunta originária, 

por aquilo que se quer dizer ou saber.  

 

Considerações Finais 

 

A hermenêutica desenvolvida por Gadamer tem por objetivo a ampliação do 

sentido de experiência humana e visa destituir o intelecto de falsos dogmatismos, vindos 

de uma visão unilateral do pensar. Nisto a hermenêutica tem uma grande contribuição 

para pensar a forma da ciência contemporânea e os rumos das ciências humanas e da 

própria pesquisa em educação. Nosso intuito neste artigo teve caráter filosófico, pois é 

                                                           
9 Crítica da certeza sensível na Fenomenologia do Espírito de G.W.F. Hegel. 
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de extrema importância demonstrar as bases filosóficas da experiência humana e seu 

sentido, enquanto um acontecer na historicidade; a legítima experiência hermenêutica 

não acontece sem o fenômeno da compreensão, fundamental na definição de sentido do 

sujeito diante do mundo vivido, do acontecer. Por isso Gadamer nos diz sobre a 

experiência: “a experiência autêntica é aquela na qual o ser humano se torna consciente 

de sua finitude” (1999 a, p. 361). Vemos a hermenêutica filosófica como um caminho 

para se pensar o status contemporâneo das ciências humanas como a pesquisa em 

educação e a filosofia. 
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