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1. Da Fenomenologia Hermenêutica à Hermenêutica Filosófica 

 

 

O ponto de partida da hermenêutica filosófica de Gadamer deve ser marcado 
de forma clara: trata-se de uma perspectiva que se desfaz do quadro 
tradicional da filosofia tida como “ontoteologia”, tal como Martin Heidegger a 
caracterizou a partir da destruição (Destruktion) efetivada em “Ser e Tempo”. 
Segundo Heidegger, a metafísica sempre pensou a filosofia fora do horizonte 
da finitude, considerando-a como um defeito corrigível. A isso ele contrapõe 
um pensamento que se percebo finito, ligado a uma pré-compreensão de 
mundo que está envolta da preocupação prática na dimensão do cuidado – 
ponto de partida irrecuperável que não é defeito, mas condição sine qua non do 
pensamento, por mais “puro” que este almeje ser1. Por essa razão, Heidegger 
liga o pensamento do Ser à temporalidade (como dimensão “esquecida” pela 
metafísica tradicional) (GADAMER, 2007, p. 322). Sob esse prisma, 
Heidegger não se contrapõe a outros modelos filosóficos, mas recua para aquém 
desses raciocínios, buscando alcançar os elementos que permitem que eles 
sejam pensados dentro da concretude que a fenomenologia de Husserl 
permitiu que a filosofia imergisse (STEIN, 2008, p. 40).  
 
Essa dimensão irrecuperável que permanece oculta para a maior parte das 
teorias filosóficas – em especial as “sistemáticas” – aproxima-se da noção de 

                                                 
1 “Mas o ser não é mais, aqui, um termo aristotélico e sim algo ‘descritível’ que deve ser pressuposto como 
fundamental. Porém, não se chega ao ‘ser’ sem uma análise prévia sobre o Homem, pois este coloca a questão 
do ser antes pela transcendentalidade da sua situação. O homem está condenado a ‘respirar o ar impuro’ a 
‘voar no vácuo’, a ‘suportar a mancha podre’. É por isso que a questão do ser coloca-se a partir da questão do 
‘mundo’. Por isso o Dasein é ser-no-mundo” (STEIN, 2004, p.149). 
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mundo vivido (Lebenswelt) de Husserl2 e é tratada por Heidegger como 
“facticidade”, nosso “estar lançado” no mundo antes mesmo de começar as 
indagações teóricas acerca dele3. E, como pontua Grondin,  
 

“nossos esboços, de início, não são de nossa escolha. Somos, 
antes, ‘jogados’ neles. O específico ‘ser lançado’ e a historicidade 
do ser-aí são a característica indelével de nossa ‘facticidade’. Faz 
parte da pré-estrutura fática e, com isso, primária do nosso 
compreender, que ela se encontre no âmbito de perspectivas 
prévias, que orientam suas expectativas de sentido” (GRONDIN, 
p. 163).  

 
Dessa forma, toda perspectiva que ignora essa dimensão prévia inerente e 
ineliminável pode ser qualificada como “ingênua”, uma vez que trata como 
defeito corrigível ou simplesmente abstrai algo que é condição desse próprio 
pensamento. Sob esse ponto de vista, a fenomenologia não representa apenas 
uma alternativa filosófica em termos de paradigmas concorrentes, mas uma 
nova forma de fazer filosofia comprometida com o concreto, em contraponto 
a modelos abstratos que se baseiam exclusivamente na lógica formal e acabam 
gerando uma filosofia vazia (por isso, afirma Stein, “a tentativa de recuperar o 
mundo do cotidiano é antes de tudo a empresa de devolver espessura ao 
ôntico” – 2004, p. 13).  
 
A dimensão de ser-no-mundo – esse estar jogado em um mundo vivido que 
não se pode recuperar por inteiro – é anterior à de sujeito-objeto, típica da 
teoria do conhecimento. Por isso, há uma incompreensão contumaz quando 
se critica esse recuo sem entendê-lo como tal, isto é, com os mesmos 
parâmetros da teoria do conhecimento orienta da metafísica tradicional e em 
especial da Modernidade, com a filosofia do sujeito inaugurada por Descartes. 
O ser-no-mundo não pode ser julgado em termos de verdade e falsidade 
lógicas, pois é ele que viabiliza a constituição da razão enquanto tal e da 
própria indagação típica da teoria do conhecimento (GADAMER, 2007, p. 
325; STEIN, 2004a, pp.134-5; 2008, pp. 26-7; 2004b, pp. 19-20; REIS, 2001, 
p. 325).  
 

                                                 
2 “O problema da Lebenswelt, então, liga-se com a questão da experiência, porque o mundo vivido é para ser o 
lugar originário da experiência, sendo, porém, um não-lugar. A experiência tem de se dar a partir desse lugar, 
desse aí, sem, no entanto, fazer deste mundo vivido uma experiência” (STEIN, 2004, p.25).  
3 O mundo vivido, como pondera Stein, “é constituído a partir do universo de significação, mas já sempre 
dado pra toda atividade significativa do ser humano. É, de certo modo, a fonte da significatibilidade possível, 
já sempre dada e que, contudo, se atualiza sempre de novo na significação que se constitui” (2004, p. 12) 
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Em Heidegger, essa dimensão prática é tida como originária e relacionada 
com a hermenêutica enquanto “como hermenêutico” que se opõe ao “como 
apofântico” (STEIN, 2008, p. 17). O discurso proposicional funda-se, 
portanto, sobre a “revelação” e dela deriva, surgindo desde aí outra espécie de 
discurso especulativo: o universo do sentido (STEIN, 2008, p. 49). A questão 
da hermenêutica está, portanto, diretamente ligada à questão da facticidade, 
que por sua vez desconstrói os pilares principais sobre os quais estava erguida 
a metafísica da subjetividade (em especial da idéia de “ponto zero” típica do 
pensamento cartesiano e tantos outros) (GADAMER, 2007, p. 319). A 
hermenêutica aparecerá, no entanto, apenas nesse primeiro nível, antecedente 
do “como apofântico” e vinculado à questão da pré-compreensão derivada da 
pré-ocupação prática em que está inserido o Dasein antes da indagação de 
cunho teórico acerca dos entes. Nesse âmbito prévio, as categorias não se 
movimentam no mesmo âmbito dos juízos de verdade e falsidade, mas 
enquanto “revelados” por uma verdade que não se resume à dimensão da 
certeza. A facticidade refere-se ao nosso caráter ontológico; fático é aquilo que 
é articulado como Dasein, que é estruturado desde ele mesmo, sobre um 
caráter ontológico e, dessa maneira, “é”. Ou seja: nosso ser-aí enquanto está aí. 
A hermenêutica aparece articulada com esse caráter existencial, enquanto 
modo de ser, exibindo algo até então esquecido pela filosofia (STEIN, 2002, 
p. 25; 2004b, p. 21)4.    
 
É no âmbito desse “mundo vivido” que se movimentam Heidegger e 
Gadamer, voltando-se sobretudo para a dimensão do sentido do Ser, naquilo 
que Ernildo Stein chama com propriedade de “encurtamento hermenêutico”5 
e em contraponto às filosofias que – ainda amparadas na idéia da metafísica 
tradicional – presumem ser possível um acesso ao ente “puro”, desprovido de 
sentido, sem que se esse seja sempre percebido como ente enquanto tal6. Assim, 
de um lado afasta-se o subjetivismo extremo que permite uma vontade 
criadora ilimitada sobre o ente (como, de certa forma, Heidegger lê Nietzsche 
enquanto consumação desse processo metafísico com a “vontade de 
                                                 
4 Diz Heidegger: “a tarefa de libertar a gramática da lógica necessita de uma compreensão preliminar e positiva da 
estrutura a priori da fala como existencial” (2006, p. 229).  
5 “O que denomino de encurtamento hermenêutico: a rejeição de Deus e das ‘verdades eternas’ e a forclusão 
(rejeição) do mundo e a rejeição das ‘leis naturais’ (o que Heidegger chamará de superação da metafísica) e a 
proposta de superação da relação sujeito-objeto, base das teorias da consciência, preparam, portanto, em 
Heidegger, a mudança de paradigma tradicional e a proposta de uma nova questão de método” (STEIN, 
2008:32).  
6 Como afirma Stein, Husserl e Heidegger estavam “perguntando pela gênese do sentido e isso era e ainda é 
absolutamente novo na filosofia. Assim, não mais se espera que o sentido venha de fora, da natureza, de 
Deus, mas busca-se, simplesmente, localizar o foco onde esta questão surge como fundamentadora” (STEIN, 
2004a:34). Ver ainda STEIN, 2004b, p. 18.  
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vontade”); de outro, também o “objetivismo” extremo aparece como ingênuo, 
uma vez que a própria “objetificação” não é senão uma forma específica de 
relação com o ente, sem que constitua a única viável e igualmente sendo 
antecedida pela dimensão prática que mencionamos atrás (GADAMER, 2007, 
p. 310; VATTIMO, 1996, p. 28). O próprio Gadamer reconhece esse ponto 
quando afirma mover-se na “imanência fenomenológica” (GADAMER, 2007, 
p. 19; WAELHENS, 2010, p. 3). 
 
 
2. Do Sistema à Historicidade  

 

 

A partir do campo aberto pela fenomenologia, em especial a fenomenologia 
hermenêutica de Heidegger, Gadamer delineia os traços do que viria a chamar 
hermenêutica filosófica. Alçando a hermenêutica de um método de interpretação 
de textos (tal como estava situada tradicional, p.ex., pelas hermenêuticas 
teológica e jurídica) à condição da própria filosofia – em um logos 

hermenêutico – Gadamer traduz essa dimensão como inerente ao próprio 
filosofar, em especial à compreensão essencial a todo ato filosófico. Assim, se em 
Heidegger a hermenêutica possui intenção meramente adjetiva, explicitando a 
facticidade como elemento constitutivo do Dasein em que ele já sempre se 
compreende e compreende o ser, em Gadamer a hermenêutica liberta-se da 
“intenção ontológica”, tornando-se substantiva e assumindo-se como área do 
conhecimento constituída pela experiência hermenêutica do sentido (STEIN, 2002, 
p. 30). Gadamer, antes de construir sua teoria, revisa os conceitos de arte e 
história a fim de fazer aparecer a verdade dessas experiências que não se reduz 
aos métodos científicos típicos da Modernidade (WAELHENS, 2010, p. 6). 
Num primeiro momento, mostra a arte como experiência da verdade para, 
logo após, tratar da questão da história, que irá desembocar na sua teoria da 
experiência hermenêutica em que aproxima a dimensão da facticidade da 
historicidade e consciência histórica.  
 
Gadamer inicia a construção a teoria da experiência hermenêutica a partir de 
um ataque ao Iluminismo semelhante ao que Heidegger empreende com a 
“destruição” de Ser e Tempo, sobretudo no tangente à abstração típica do 
pensamento de Descartes que presume um sujeito neutro como ponto de 
partida da filosofia. Aliás, toda primeira parte do livro, dedicada à arte, é 
elaborada no sentido de rechaçar a concepção que liga a arte ao gênio 
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(portanto, um sujeito) e ignora o conteúdo de verdade que aparece a partir da 
experiência da arte (no que, igualmente, é atacado outro dos pilares típicos da 
Modernidade: a primazia do método típico das ciências naturais e a 
assimilação da verdade apenas a esse âmbito, do qual a arte não participaria). 
Para tanto e contra o Iluminismo, Gadamer busca recuperar a dimensão do 
“preconceito”, reabilitando a tradição e a autoridade contra o pensamento 
moderno. O preconceito trabalhado por Heidegger a partir do “como 
hermenêutico”, que indica a ocupação prática no mundo (facticidade), 
encontra-se ele mesmo no solo da Ilustração, mas impensado: o preconceito 
contra todo preconceito, e com ele a desvirtuação da tradição. O Iluminismo, 
nesse sentido, teria mantido apenas uma conotação negativa de preconceito 
(2007, p. 337). 
 
Segundo Gadamer, a ciência moderna segue o padrão cartesiano de não tomar 
por certo nada sobre o qual paire alguma dúvida, nascendo disso a primazia 
do método. A exigência de fundamentação, no espírito do racionalismo, não 
deixa espaço para qualquer modo de certeza que não a metódica. Gadamer 
propõe uma inversão dessas conclusões, desvelando o caráter positivo do 
preconceito. Segundo ele, a tendência da Ilustração é não deixar valer qualquer 
autoridade, tudo decidindo a partir da cátedra da razão. A isso teria ainda 
colaborado o Romantismo que – apesar de opor-se ao Iluminismo – funciona 
como um espelho invertido que reafirma o prejuízo iluminista ao propor uma 
simples restauração do mito, valorizando o “velho como velho”, e com isso 
mantendo a oposição abstrata entre mito e logos. Gadamer afirma que a 
crença nessa perfectibilidade da razão se converte em crença na 
perfectibilidade da consciência “mítica”, e se reflete em um estado anterior 
paradisíaco anterior à caída no pecado do pensar (GADAMER, 2007, pp. 338-
340). 
 
A idéia de superação do preconceito não é senão outra forma de preconceito, 
cuja revisão revela a necessidade de uma compreensão adequada da finitude 
que domina não apenas os homens, mas sua consciência histórica. A idéia de 
“razão absoluta” não é senão uma possibilidade da humanidade histórica. Para 
Gadamer, a razão só existe enquanto real e histórica, e por isso sempre se 
refere ao dado no qual se exerce. Essa seria a limitação do racionalismo, pois a 
história não nos pertence; antes, nós pertencemos a ela. Muito antes de 
compreendermos a nós mesmos na reflexão, já estamos nos compreendendo 
de maneira auto-evidente na família, na sociedade e no Estado. A lente da 
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subjetividade, diz o filósofo, é deformante7. Por isso os preconceitos do 
indivíduo são, muito mais que conceitos, a realidade histórica do seu ser 
(GADAMER, 2007, pp. 344-355). 
 
A partir disso, Gadamer pretende a recuperação da tradição e da autoridade 
desprezadas pelo pensamento iluminista. Segundo ele, a autoridade como 
atributo pessoal não está ligada por último em um fundamento de submissão 
e abdicação da razão, mas como ato de reconhecimento e conhecimento: 
reconhece-se que o outro está acima em termos de conceitos e perspectivas, 
de modo que seu juízo tem preferência sobre o próprio. A autoridade, por 
isso, não tem relação com a obediência cega do comando, mas com 
conhecimento. Ela é reconhecimento como tal basicamente porque sabe mais. 
Desse modo, o que faz a autoridade ser o que é não é irracional nem 
arbitrário, mas o fato de que pode ser reconhecido em princípio como 
correto. É nisso que consiste a essência da autoridade do educador, do 
superior, do especialista (GADAMER, 2007, pp. 348-9). 
 
Com apoio no romantismo, o filósofo retoma uma espécie de autoridade que 
aquele movimento defendia contra o Iluminismo: a tradição. Segundo 
Gadamer, a tradição, enquanto consagrado que se impõe anonimamente, se 
coloca sobre nós de forma ampla. Mesmo aquele que “se liberta” das 
convenções do educador com a chegada à maturidade não está alheio à 
tradição, continuando sob influência da tradição da qual procede. Nesse 
sentido, Gadamer defende a superioridade da ética antiga sobre a moderna, 
uma vez que a arte da “boa legislação” desde sempre esteve ligada à 
inevitabilidade da tradição. As relações entre razão e tradição não são de 
oposição, pois, por mais transformadora que seja aquela, permanece com 
certo vínculo com a conservação de determinadas tradições. A conservação é 
um ato tão livre quanto a transformação e inovação (GADAMER, 2007, pp. 
349-350)8.      

                                                 
7 Mas, assim como a destruição de Heidegger reconhece que o “esquecimento do Ser” pela Modernidade é, 
ainda assim, uma forma de manifestação desse Ser, também Gadamer afirma que a idéia de autoconstrução da 
razão absoluta se apresenta como preconceito limitador que forma parte da realidade histórica mesma 
(GADAMER, 2007, p. 344).   
8 Compare-se, nesse sentido, a distinção da relação com a tradição de Gadamer, visivelmente conservadora, 
com aquela já não ingênua defendida por Walter Benjamin, ligada fortemente à ruptura e redenção (conceito 
de vocação teológica que só pode ser apropriado em um contexto no qual a tradição é tomada a sério, não 
apenas tida como irracional e descartável). Veja-se, nesse sentido, o conteúdo da Sexta Tese sobre a História: 
“(...) O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o 
mesmo: entregar-se às classes dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a 
tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele vem 
também como o vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 
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Além desses interessantes pontos que Gadamer defende, resta ainda 
percebermos a oposição que ele traça à filosofia sistemática tradicional. 
Embora não explícito como tópico de Verdade e Método, a idéia de “sistema 
filosófico” é comentada, en passant, quando menciona os méritos do filósofo 
de Oxford, R. G. Collingwood. Segundo Gadamer, Collingwood teria feito 
acertada e engenhosa crítica ao realismo a partir da “logic of question and 
answer”, mas “lamentavelmente” chega a um desenvolvimento sistemático. 
Segundo Gadamer, o procedimento em que Collingwood está inserido no 
sistema universitário inglês – a discussão de statements – talvez seja bom 
exercício de engenhosidade, mas ignora evidentemente a historicidade contida 
no compreender (GADAMER, 2007, p. 448)9. O que parece fundamental na 
crítica de Gadamer é a “ingenuidade” (no sentido fenomenológico) de certa 
tradição filosófica que reduz o exercício da filosofia à análise lógico-formal de 
enunciados (WAELHENS, 2010, p. 9). Com isso, ela se desconecta do mundo 
vivido por meio da abstração, relegando ao segundo plano um elemento 
constitutivo do seu próprio filosofar. Quando critica a fenomenologia, está na 
realidade repristinando critérios lógico-formais que presumem a estrutura que a 
fenomenologia revela, julgando em termos de verdadeiro e falso as estruturas 
que originam a discussão em torno do verdadeiro e do falso lógico-formal. 
Como afirma Ernildo Stein,  

 
“os lógicos não tinham dado conta de que o próprio processo 
lógico se desenvolve dentro de um contexto de compreensão e 
interpretação. Portanto, quem está limitado e dependente do 
processo hermenêutico é o processo lógico-formal. Todo discurso 
que se pretende basear na lógica, pressupõe o universo da 
compreensão e o universo da interpretação. Esse é provavelmente 
o núcleo do problema, quando falamos da racionalidade na 
hermenêutica” (2002b, p. 20).        

  
Dessa forma, o rápido (mas significativo) rechaço que Gadamer faz à idéia de 
sistema não deve ser entendido no sentido da proibição de qualquer esforço 
sistemático na filosofia (o próprio Verdade e Método não é senão uma tentativa 
de teorizar, de forma relativamente sistemática, a compreensão), mas sim de 
sistemas fechados que ignoram a dimensão histórica que lhe subjaz enquanto 

                                                                                                                                               
privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o 
inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer” (BENJAMIN). 
9 Gadamer volta às suas diferenças com Collingwood em ao afirmar que a pergunta não se dá apenas entre 
falantes. A coisa suscita perguntas (2006, p. 14). 
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solo irrecuperável, da qual fazem terra arrasada de forma ingênua e acreditam 
desenhar “espelhos perfeitos” do mundo a partir do rigor lógico-formal. Sob 
esse prisma, Gadamer pertence a uma linhagem de filósofos totalmente 
heterogênea, na qual estão, por exemplo, Adorno, Levinas, Heidegger, Rorty, 
Derrida, mas comum a todos é a rejeição à idéia de que possa o pensamento 
finito dar conta da totalidade a partir de engenhosos sistemas auto-referentes 
imunes à finitude que os constitui como tal. Percebe-se, portanto, a dimensão 
de abertura inerente à teoria da experiência hermenêutica elaborada por 
Gadamer, ligada diretamente à nossa condição finita e à temporalidade, o que 
nos conduz à dialética da pergunta e da resposta e ao espaço de alteridade que 
ela guarda.  

 
 

3. A Dialética da Pergunta e da Resposta 

 

 

Uma dos aspectos mais interessantes de Verdade e Método é a recuperação da 
dialética platônica como elemento fundamental da experiência hermenêutica. 
Gadamer coloca a busca do conhecimento como atividade diversa da 
“autopossessão do espírito” cujo monólogo se inicia em Descartes, a isso 
contrapondo que a vida do espírito consiste em se reconhecer no ser outro, 
enfrentando-se o “positivo” a partir do estranho, fazendo deste o familiar a 
partir da reconciliação. Em vez de auto-reflexão ou superação apenas 
formalmente dialética, o comportamento histórico do espírito é experiência que 
experimenta a realidade e é, ela própria, real (GADAMER, 2007, pp. 420-
421). Gadamer contrapõe ao conceito científico de experiência – baseado na 
reprodutibilidade que lhe dá caráter “objetivo” – o caráter negativo da 
experiência, apresentando-a como relação com a alteridade10 (2007, p. 424).  
 

“Esta, la verdadera experiencia, es siempre negativa. Cuando 
hacemos uma experiencia com um objeto esto quiere decir que 
hasta ahora no habíamos visto correctamente las cosas y que es 
ahora cuando por fin nos damos cuenta de cómo son. La 
negatividad de la experiencia posee em consecuencia un particular 
sentido productivo. No es simplemente um engaño que se vuelve 
visible y em consecuencia una corrección, sino que lo que se 
adquiere es um saber abarcante. Em consecuencia el objeto com el 

                                                 
10 Mais tarde, Gadamer reconfirmará esse ponto: “Sobre todo la introducción del significado hermenéutico de 
la distancia temporal, aun siendo en sí convincente, oscureció le relevancia fundamental de la alteridade del 
otro y el papel fundamental que compete al lenguaje como conversación” (2006, p. 16).  
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que se hace una experiencia no puede ser uno cualquiera sino que 
tiene que ser tal que con él puede accederse a un mejor saber, no 
sólo sobre él sino también sobre aquello que antes se creía saber, 
esto es, sobre uma generalidad. La negación, em virtud de la cual la 
experiencia logra esto, es una negación determinada. A esta forma 
de la experiencia le damos el nombre de dialéctica” (GADAMER, 
2007, pp. 428-429)11.      

 
Para Hegel, outro pensador fundamental da dialética, esta consiste na 
experiência da “volta”, isto é, a consciência realmente tem experiência quando 
ela vai até o estranho e dele retorna, processando uma espécie de “inversão”. 
É preciso sair da consciência imediata para, mergulhando no outro, retornar a 
si mesmo, somente assim realizando a efetiva experiência. Se, porém, Hegel 
acerta ao destacar a negatividade como elemento inerente à experiência, por 
outro lado a experiência da consciência deve conduzir ao saber absoluto que 
nada tem de estranho fora de si, vindo a abarcar o todo. Por isso, a 
consumação da experiência é “ciência”, encontrando a dialética da experiência 
um momento de realização em que se converte em saber absoluto, total 
coincidência entre sujeito e objeto. A essência da experiência é ser superada 
(GADAMER, 2007, pp. 430-431). Gadamer, ao contrário, propõe – junto 
com Heidegger – uma experiência ligada à finitude, na qual o elemento do 
padecer ganha centralidade. O homem experimentado é justamente o menos 
dogmático, o que sabe ser a inconclusão a característica principal do 
conhecimento, reconhecendo, com isso, seus limites e historicidade. Desde a 
tradição que faz acontecer o homem, a experiência do tu (do outro) não se 
mostra como objeto, antes como um companheiro de comunicação (2007, pp. 
432-434). É ela que garante a abertura em contraponto ao sistema fechado e 
absoluto de cunho hegeliano. Dessa forma, diz De Waelhens, “a filosofia, em 
lugar de ser, como em Hegel, sistema, transforma-se em explicitação, em 
hermenêutica universal de uma existência com a qual ela jamais se confunde” 
(2010, p. 13).   
 
A partir desse ponto, Gadamer pode posicionar a pergunta como elemento 
inerente ao exercício filosófico (e, portanto, à experiência hermenêutica). A 
                                                 
11 Nesse sentido, afora o paralelo com o pensamento da alteridade de, p.ex., Emmanuel Levinas, seria 
interessante traçar os pontos de convergência e divergência com a Escola de Frankfurt, cujo tema do 
“encurtamento da experiência” é típico desde Walter Benjamin e o caráter negativo dela é desenvolvido por 
Theodor Adorno na Dialética Negativa, afora a nítida convergência em torno da crítica da razão instrumental 
entre os frankfurtianos, de um lado, e a crítica da técnica e ciência entre Heidegger e Gadamer, de outro. 
Gadamer aponta alguns elementos em 2006, pp. 372-373. O reconhecimento da influência de Franz 
Rosenzweig, admitida por Gadamer (2006, p. 17), que por sua vez também influenciou Levinas e Benjamin, 
pode ser um dos inúmeros caminhos possíveis para necessárias releituras e novos diálogos.  
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abertura constitutiva da consciência hermenêutica se dá fundamentalmente no 
diálogo – na dialética – entre pergunta e resposta. Assim como a negatividade 
dialética da experiência apontava para a finitude e limitação, também a forma 
lógica da pergunta e a negatividade que lhe é inerente encontram sua 
consumação em uma negatividade radical: o saber que não se sabe (GADAMER, 
2007, p. 439). Que se introduza uma pergunta sempre pressupõe certa ruptura 
com o ser do perguntado. Para perguntar é preciso saber que não se sabe. Há 
uma interrupção na positividade da consciência imediata que abre o discurso, 
impedindo-o da clausura sistemática. Em qualquer sentido, a pergunta 
somente se realiza nessa situação de suspensão que se converte em pergunta 
aberta (GADAMER, 2007, p. 441). 
 
Esse momento de interrupção, suspensão típica da experiência hermenêutica 
encontra um paralelo curioso em Jean-François Lyotard12 quando afirma ser a 
suspensão uma necessidade para o advindo do novo. Pensar seria, assim, um 
receber do exterior que interrompe a segurança da presença. Pensar o 
impensado é sempre um exercício doloroso, pois “o ainda não pensado faz-
nos mal pois sentimo-nos bem entre o já pensado” (1989, p. 28). Esse 
lançamento no “vazio” (ou no negativo, na linguagem de Gadamer) rompe 
com o postulado identifícatório típico da Modernidade, derrubando a idéia do 
sujeito que domina, pelo método, o objeto. Abre-se o espaço (uma clareira, 
para Lyotard) para que o ainda não pensado possa advir13. Gadamer valoriza 
essa dimensão da pergunta reconduzindo a experiência hermenêutica típica do 
exercício filosófico ao local original do diálogo (2007, p. 446) e estabelecendo 
a fusão de horizontes como rendimento genuíno da linguagem (2007, p. 456). E, a 
partir disso, traça a linguagem como “fio condutor” do giro ontológico da 
experiência hermenêutica.  
 
Interessante registrar a pergunta como elemento fundamental da filosofia, pois 
ela permite justamente marcar o lugar específico e tradicional que a filosofia, 
desde os gregos, ocupou: o estar entre o ceticismo e o dogmatismo. Se, de um 
lado, toda experiência da linguagem é experiência de um lugar comum 

                                                 
12 É claro que há muitas dessemelhanças e distinções entre Gadamer e Lyotard, mas, em especial na fase mais 
fenomenológica de “O Inumano”, à qual fazemos referência, os pontos em comum também são deveras 
interessantes.  
13 “O que nada tem a ver com a ‘tabula rasa’, com o que se pretendia (em vão) em Descartes, que o 
pensamento conhecedor começasse do zero, o que, paradoxalmente, só pode ser recomeçar do zero. Mas 
naquilo a que chamamos pensar, o espírito não é por nós ‘dirigido’ mas suspenso. Não desbastamos o terreno 
para construir com mais luz, entreabrimos uma clareira onde a penumbra do quase dado poderá entrar e 
modificar o seu contorno” (LYOTARD, 1989, p. 27). 
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(constituinte e constituído por essa linguagem), como aponta Gadamer, 
elidindo o ceticismo, a pergunta é o momento de suspensão dos juízos que 
supera o dogmatismo, e por isso é abertura da filosofia em relação aos 
solilóquios sistemáticos que se validam a si próprios na tautologia dos seus 
próprios postulados. Como afirma Derrida, descrevendo a filosofia como 
comunidade da pergunta:  
 

“Comunidade da pergunta, portanto, nesta frágil instância em que 
a pergunta ainda não está suficientemente determinada para que a 
hipocrisia de uma resposta já se tenha convidado sob a máscara da 
pergunta, para que sua voz já se tenha deixado articular em fraude 
na própria sintaxe da pergunta” (DERRIDA, 2009:112).   

 
É nesse intervalo de suspensão – cuja origem dialética está na possibilidade da 
pergunta – que se guarda a filosofia ainda não enterrada no dogmatismo dos 
sistemas que, na sua monótona tautologia, reivindicam para si justamente o 
que lhes escapa: o propriamente filosófico. 
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