




 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAUL RICŒUR 
 
 
 

  



 

• Agnaldo Cuoco Portugal, UNB, Brasil 

• Alexandre Franco Sá, Universidade de Coimbra, Portugal 

• Christian Iber, Alemanha 

• Claudio Gonçalves de Almeida, PUCRS, Brasil 

• Cleide Calgaro, UCS, Brasil 

• Danilo Marcondes Souza Filho, PUCRJ, Brasil 

• Danilo Vaz C. R. M. Costa, UNICAP/PE, Brasil 

• Delamar José Volpato Dutra, UFSC, Brasil 

• Draiton Gonzaga de Souza, PUCRS, Brasil 

• Eduardo Luft, PUCRS, Brasil 

• Ernildo Jacob Stein, PUCRS, Brasil 

• Felipe de Matos Muller, PUCRS, Brasil 

• Jean-François Kervégan, Université Paris I, França 

• João F. Hobuss, UFPEL, Brasil 

• José Pinheiro Pertille, UFRGS, Brasil 

• Karl Heinz Efken, UNICAP/PE, Brasil 

• Konrad Utz, UFC, Brasil 

• Lauro Valentim Stoll Nardi, UFRGS, Brasil 

• Marcia Andrea Bühring, PUCRS, Brasil 

• Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität, Alemanha 

• Miguel Giusti, PUCP, Peru 

• Norman Roland Madarasz, PUCRS, Brasil 

• Nythamar H. F. de Oliveira Jr., PUCRS, Brasil 

• Reynner Franco, Universidade de Salamanca, Espanha 

• Ricardo Timm de Souza, PUCRS, Brasil 

• Robert Brandom, University of Pittsburgh, EUA 

• Roberto Hofmeister Pich, PUCRS, Brasil 

• Tarcílio Ciotta, UNIOESTE, Brasil 

• Thadeu Weber, PUCRS, Brasil  

Comitê Editorial da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL RICŒUR 
Pontos da tessitura de 

um filosofar 
 
 

 

Rosa Maria F. Martini 
 
 

 

φ  



Diagramação e capa: Lucas Fontella Margoni 

 

O padrão ortográfico, o sistema de citações e referências bibliográficas são 

prerrogativas do autor. Da mesma forma, o conteúdo da obra é de inteira e 

exclusiva responsabilidade de seu autor. 

 

 

Todos os livros publicados pela Editora Fi 

estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

 

http://www.abecbrasil.org.br 

 

Série Filosofia e Interdisciplinaridade - 82 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

MARTINI, Rosa Maria F.. 

 

Paul Ricoeur: pontos da tessitura de um filosofar [recurso eletrônico] / Rosa Maria F. 

Martini - Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2017. 

 

161 p. 

 

ISBN - 978-85-5696-230-0 

 

Disponível em: http://www.editorafi.org 

 

1. Filosofia.  2. Hermenêutica.  3.  Fenomenologia. 4. Filosofia francesa. 5. Educação. 

6. Pedagogia I. Título. 

 

CDD-100 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Filosofia       100  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para Suzana e Ernildo, meus amigos e 
incentivadores, minha gratidão 

 

  



  



SUMÁRIO 
 

PREFÁCIO - Ernildo Stein .......................................................................................... 11 

PRIMEIRAS PALAVRAS ............................................................................................. 15 

I. PAUL RICOEUR: PONTOS DA TESSITURA DE UM FILOSOFAR. ...................... 17 

Introdução ............................................................................................................. 17 

Um olhar sobre o itinerário filosófico de Paul Ricoeur ..................................... 19 

Filosofia hermenêutica e fenomenológica ......................................................... 22 

A virada hermenêutico–linguística ..................................................................... 24 

A antropologia filosófica de Ricoeur e seus temas transversais ...................... 29 

Direito e justiça ..................................................................................................... 31 

II. SOBRE A IMAGINAÇÃO NA OBRA DE PAUL RICOEUR ..................................... 35 

Introdução à questão da imaginação .................................................................. 35 

A imaginação na memória, na história e no esquecimento .............................. 37 

Buscando indícios da questão da imaginação em outras obras de Ricoeur ... 39 

A imaginação teórica e prática ............................................................................ 42 

O imaginário social .............................................................................................. 48 

III. AS DUAS ANTROPOLOGIAS SUBJACENTES AO PENSAMENTO DE PAUL 

RICOEUR .................................................................................................................... 53 

Introdução ............................................................................................................. 53 

Refletindo sobre a finitude humana .................................................................... 54 

Uma observação epistemológica ........................................................................ 63 

A questão da imaginação como um passo para a antropologia do homem 

capaz ..................................................................................................................... 68 

A antropologia do homem capaz .........................................................................70 

Considerações finais ............................................................................................. 74 

IV. METÁFORA E METAFÍSICA ................................................................................ 77 

O trabalho hermenêutico com relação à metáfora ............................................ 81 

Metáfora, referência e sentido ............................................................................ 86 

Metáfora e discurso filosófico ............................................................................. 90 

A metáfora e a equivocidade do ser em Aristóteles .......................................... 92 

A metáfora e a imaginação .................................................................................. 94 



O meta-fórico e o meta-físico.............................................................................. 96 

Conclusões ............................................................................................................ 98 

V. FENOMENOLOGIA E HERMENÊUTICA APÓS HEIDEGGER E GADAMER .. 101 

A tradição fenomenológica e a filosofia da linguagem .................................... 102 

Ricoeur e a crítica ao transcendentalismo idealista de Husserl ....................... 117 

A hermenêutica como crítica do idealismo husserliano .................................. 119 

A memória, a história e o esquecimento .......................................................... 124 

Fenomenologia hermenêutica ........................................................................... 126 

VI. A ÉTICA DA SOLICITUDE QUESTIONA A EDUCAÇÃO .................................... 131 

Introdução ............................................................................................................131 

Imaginação e narratividade ............................................................................... 132 

Identidade narrativa ........................................................................................... 133 

Da narratividade para a compreensão ética ..................................................... 138 

A ética da solicitude ............................................................................................ 142 

O que podemos aprender com a ética da solicitude ........................................ 147 

PALAVRAS FINAIS .................................................................................................... 151 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 155 

 



PREFÁCIO 
Ernildo Stein 

 

 Ter um encontro com este livro representa, sem dúvida, a 
descoberta de uma obra de qualidade excepcional. Não é 
simplesmente mais um texto resultado da pressão acadêmica. Ao 
longo de muitos anos de estudos na Universidade, a autora 
amadureceu sua personalidade para uma fina capacidade de 
percepção e um especial talento para análise de temas clássicos da 
filosofia. Viveu uma experiência com filosofia da educação, onde 
teve ocasião de escolher autores e temas que sempre se 
desenvolveram nas bordas da filosofia, quando não mergulhavam 
no coração de questões centrais do pensamento. Vou referir apenas 
seu particular conhecimento da obra de Habermas, entre muitos 
outros. Seu horizonte se abriu cada vez mais para temas filosóficos 
e, ao terminar sua etapa ligada ao universo das questões 

pedagógicas, possuía uma perspectiva de trabalho para fazer uma 
escolha particular de um autor e os temas centrais de sua obra.  
 Não vamos mencionar os motivos que a fizeram escolher a 
obra de Paul Ricoeur. Sorte teve a autora e mais sorte teve esse 
filósofo. O estudo de Rosa Maria tomou grandeza e beleza com o 
encontro do filósofo com a mente treinada para universos 

complexos de criação. Ao ler agora o livro concluído, tive não 
apenas a surpresa de um grande trabalho filosófico, mas a 
revelação de um olhar privilegiado sobre um modo de lidar com a 
filosofia ricoeuriana. Não é fácil exercer a reflexão sobre sua 
grande obra. Mais desafiador foi encontrar um olhar adequado 
para uma visão integrada sobre seu pensamento. Por mais que 
variassem as etapas de trabalho do autor analisado, os lugares de 

atuação e a sucessão de temas escolhidos para sua atividade 
filosófica, nos grandes centros de saber e nos múltiplos embates 
com os mais exigentes interlocutores, Rosa Maria soube apanhar 
os temas centrais para articular, em cada livro e em cada artigo do 
filósofo, uma unidade que foi surgindo ao longo de mais de 
sessenta anos de trabalho. 
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 Nestas breves palavras, com os recursos de que me sirvo, 
não faço justiça à densidade e clareza com que os textos vão 

convergindo para o ponto da tessitura de um filosofar, mas vou 
fazer uso de certos recursos de que se servem os capítulos e a 
unidade de um pensamento que os comanda. A autora dispunha de 
longa experiência de reflexão e análise para desenhar um quadro 

teórico para compreender os importantes temas centrais da obra 
estudada. É essa moldura teórica, que Rosa Maria trazia consigo 
pela sua familiaridade com as grandes filosofias, que envolveu 
numa unidade os pontos centrais da tessitura do pensamento de 
Ricoeur. O que encanta nesse filósofo é, em primeiro lugar, seu 
conhecimento do método fenomenológico, mas sua descoberta de 
Husserl seria direcionada para temas metafísicos da condição 
humana. No início, dominam as questões da culpabilidade e da 
finitude, com todas as implicações do espírito do seu tempo. Logo 

viria a questão da imaginação, mas esta atravessa seu pensamento. 
A obra como um todo é marcada pela antropologia do homem 
falível e do homem capaz. Rosa Maria veria, com seu recurso 
metodológico, como o tema da metafísica ligada à metáfora se 
converteria em presença irrecusável. Isso daria ao filósofo uma 
densidade que outros autores de seu tempo não encontraram.  
 Quem estuda esse filósofo não pode deixar de nele perceber 
seu modo particular de tratar da interpretação, mas esta lhe 
serviria para ser aplicada aos grandes temas das ciências humanas 
como, por exemplo, a psicanálise, a antropologia e questões da 
ideologia e utopia. Rosa Martini percebe, guiada por seu quadro 
referencial, como o autor vai se aproximando da fenomenologia 

hermenêutica de Heidegger e da hermenêutica filosófica de 
Gadamer, mas essa mudança não seria uma pura veleidade, ao 

contrário, ela seria realizada nos campos teóricos originais de sua 
história intelectual. Desse modo, o filósofo hermeneuta influencia 
antropólogos como Clifford Geertz, nos Estados Unidos, e muitos 
estudiosos entre nós. A questão que Ricoeur desenvolve com seus 
recursos hermenêuticos é a questão da ação humana. Aliás, o agir 
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humano e as vicissitudes das relações do ser humano na sociedade 
terminam sendo a preocupação constante do filósofo. 

 Onde o olhar da filósofa da educação encontraria uma 
proximidade eletiva teria que ser com o tema da solicitude na 
relação com o outro. Sem dúvida, a imaginação e a narratividade 
são os tópoi para a abordagem crítica num campo em que a 

educadora prestara tantos estímulos para o debate e a reflexão. 
Mas sem diminuir sua vocação para o trabalho da filosofia, 
observei, na minha leitura do livro, uma forma de lidar com a 
linguagem que livrou a filosofia da aspereza acadêmica de quem só 
experimentou a análise filosófica. Aqui a autora se tornou uma 
companheira sensível e capaz de dar uma contribuição particular 
para a leitura de Paul Ricoeur e para o discurso filosófico como tal. 
Pode-se observar porque Rosa Maria veio ao meu encontro com 
seu estudo, ou melhor, devo confessar que Ricoeur foi, em muitas 

etapas do meu caminho, um compagnon de route. Em minhas 
ansiedades nas escolhas e decisões, na vida e na filosofia, muitas 
vezes tive o filósofo como orientador e modelo de honestidade 
intelectual. E se isso aprendi na minha jornada, de minhas leituras 
do filósofo fui munido do principal. 
 Para concluir esta minha breve impressão desse belo 
trabalho, gostaria de dizer que a etapa de maturidade em que Rosa 
Maria nos falou de Ricoeur foi um momento especial. É por isso 
que seu livro se tornará único entre nós. Para a professora foi um 
momento de afirmação na filosofia. Para os interessados na obra e 
vida do filósofo, surgiu um dos melhores trabalhos, nos dias de 
perplexidade a que temos de dar sentido. 

 
Porto Alegre, 07 de novembro de 2016 





PRIMEIRAS PALAVRAS 
 
Ao realizarmos um pós-doutorado em filosofia e, 

especialmente dedicado a Paul Ricoeur, a pergunta que se coloca é: 

- Por que Ricoeur? É claro que meu professor na graduação de 
Filosofia, Ernani Fiori, já havia escrito seu nome no quadro verde, 
e me despertara a curiosidade por sua obra. E por ocasião do meu 
doutorado em Educação na UFRGS, ao participar de Seminários no 
Instituto de Filosofia, fui novamente estimulada a ler o filósofo, 
quando aquele que seria mais tarde meu orientador de pós-
doutorado, Ernildo Stein, me convidou a ler Ricoeur em mais 
profundidade. Li então De l’interprétation, Essai sur Freud e Le 
conflit des interprétations - Essais d’herméneutique I.  Na época de 
meu Doutorado em Educação, voltado para a epistemologia das 
ciências humanas, dediquei-me a Jürgen Habermas e à sua teoria 

da ação comunicativa. O que me levava a Habermas era sua 

extensa revisão de literatura, que me provocava uma atualização 
na filosofia contemporânea, especialmente da filosofia anglo-
saxônica. Entretanto, a filosofia sociologizante de Habermas me 
conduziu a certo desalento, sobretudo quando tratado o seu 
pensamento na perspectiva da área da educação. Logo, mais tarde, 
em 2008, tendo sido aceita por meu mestre para realizar um pós-
doutorado em Filosofia na PUCRS, voltei a Ricoeur.  Seria ele que 
me conduziria para o interior da filosofia com sua filosofia 
fenomenológico-hermenêutica.  

Com relação à sua filosofia fenomenológica, é importante a 
pergunta “O que significa significar”? Surgem os temas da exegese 
de si mesmo, como cogito ferido. Coloca-se então a necessidade do 
pensar às avessas a questão da linguagem, herdada de Heidegger, 

enquanto emergência do Dasein como aquele que interroga sobre o 
sentido do ser. Outro aspecto que me levou a Ricoeur foi sua 

necessidade de aprofundamento dos problemas, de tal forma que 
em cada obra sempre sobrava algo a ser reexaminado na próxima. 
Outro motivo que me moveu foi a curiosidade que me levou a 
perguntar-me quais os temas que atravessavam tão extensa obra. 
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Constatei, pela revisão de literatura, que o tema da imaginação e a 
antropologia são transversais à sua obra. Outra questão que me 

cativou foi o fato de Ricoeur filosofar sobre a ação humana e de ter 
desenvolvido seu método fenomenológico-hermenêutico para 
realizá-lo. 

 O livro inicia com uma biografia intelectual de Ricoeur que 

trabalhou com filosofia quase até sua morte. Segue-se pelo 
trabalho dos dois temas transversais de sua extensa obra, o da 
imaginação e o das duas antropologias, a do homem falível e a do 
homem capaz. E após, em Metáfora e metafísica, acompanha a sua 
incursão numa filosofia da linguagem. No centro da nossa reflexão 
manteve-se a visão de Ricoeur sobre a própria filosofia, ou seja, 
como ele vê a possibilidade de filosofar após Heidegger e Gadamer. 
O livro conclui com a consideração da ética da solicitude tal como 
foi pensada nessa obra filosófica, e a forma como ali se apresentam 

questões à educação, encaminhando finalmente para uma breve 
conclusão. 

Agradeço à UNILASALLE, instituição em que realizei, por 
último, minhas atividades de pesquisa e ensino, por me ter 
propiciado o tempo suficiente para realizar esta pesquisa sobre 
Paul Ricoeur e sua vasta obra. Desejo agradecer também a minha 
amiga e colega Suzana Albornoz, por nossos diálogos sobre o autor 
e a filosofia. Em especial, agradeço ao meu orientador Ernildo 
Stein que, com sua sabedoria, me guiou para os caminhos que 
conduzem à volta ao filosofar. Sentir-me livre para filosofar na 
companhia de um mestre como Stein, além de ter sido um 
privilégio, fez-me experimentar, com ele e com Ricoeur, a eficácia 

da palavra que ensina. 
Rosa Maria Martini, 2016 



I 

PAUL RICOEUR: 
PONTOS DA TESSITURA DE UM FILOSOFAR. 

 

Introdução 

A obra de Paul Ricoeur (1913-2005), um dos maiores 
filósofos do século XX, nos oferece tantos motivos para filosofar 
quanto a sua extensa e criativa produção que representa o 
auscultar dos grandes problemas filosóficos do nosso tempo. Difícil 
se torna encontrar pontos que possibilitem repensar com o filósofo 
um conjunto de problemas significativos para um projeto filosófico 
que pretenda aprender com ele o gosto da aporia e a busca 
incessante de motivos para filosofar.  

Para formular um projeto filosófico e, ao mesmo tempo, 

entrar em contato com o todo da obra do autor em destaque, faz-se 
mistér acompanhar seu itinerário filosófico, na tentativa de 
surpreender, num amplo horizonte, as intenções de seu filosofar, 
para, num segundo momento, tentar realizar um recorte, 
destacando alguns pontos, sem mutilar a totalidade e a 
organicidade dos motivos de um pensamento cuja característica foi 
a profunda sensibilidade e a atenção às exigências do momento 
histórico e político de seu tempo, sem deixar de colocar o 

questionamento na perspectiva da tradição filosófica. Tal gesto 
caracteriza um dos aspectos mais originais de seu estilo de 
filosofar, ou seja, sua capacidade de debruçar-se sobre a tradição 
filosófica, não só para reconstruí-la, mas para recriar as grandes 

aporias filosóficas numa ambiência contemporânea, praticando 
com maestria o que Gadamer nos recomenda, em Verdade e 
método, com a ideia de história dos efeitos.  

Portanto, em Ricoeur não se trata apenas de trazer à tona a 
tradição, mas de atualizá-la com questões pertinentes ao momento 
vivido, que ele próprio, em várias entrevistas sobre o seu itinerário 
intelectual, caracterizou como pensamento aporético, ou seja, 
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sempre aberto para novas interrogações, uma obra em processo, 
sempre explorando novas sendas. Dessa forma, nesse longo e 

produtivo itinerário filosófico podemos surpreender uma 
sequência de delineamentos de interesses e problemas filosóficos 
que se sucedem e diversificam, mas possuem um fio condutor, 
coerente com suas posições filosóficas de pensador comprometido 

com seu tempo, que nos dá um testemunho de inteireza e 
fidelidade às suas opções com relação ao mundo, ao homem, à 
história e a Deus, sem cair em atitudes apologéticas, mantendo o 
rigor e a coerência do discurso filosófico. 
 A questão central desse livro se situa na percepção da 
organicidade do pensamento que abordamos. Essa organicidade 
nos permite identificar diversas ênfases em seu itinerário filosófico, 
que podem até mesmo ser datadas em termos de sua extensa obra, 
mas nos permitem também tomar como exemplo algumas delas, e 

verificar que a totalidade da opção por um estilo de filosofar, e suas 
preocupações com determinados problemas que o levam a 
filosofar, permitem sua filosofia ser desvelada como um todo cujas 
partes sempre podem ser interpretadas a partir desse modo de 
filosofar que orientou seu itinerário filosófico. Dessa forma, 
tentamos indagar, a partir dessa organicidade da obra, se podemos 
interpretar e encontrar, nas suas entrelinhas, a presença de uma 
antropologia, ainda que não expressamente intitulada assim pelo 
filósofo, como desenvolvimento de uma antropologia filosófica, já 
antes delineada em uma de suas primeiras obras. 
 Outra preocupação do presente trabalho é a maneira como 
o filósofo explicita seu estilo de filosofar que articula duas grandes 

tradições, a francesa e a alemã, sem deixar de lado a virada 
linguística da filosofia, de origem anglo-saxã e pragmática, que se 

apresenta de forma articulada e com sentido no tratamento dos 
problemas, buscando, sobretudo, a compreensão da ação humana. 
Essa compreensão da ação humana nos leva à filosofia prática do 
filósofo, em seu empenho de compreender o significado da 
subjetividade humana, de uma ética, da política, no tratamento das 
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questões da ideologia e utopia. Concluindo essa introdução, 
destacamos que Ricoeur nos ensina a filosofar, conforme ele 

próprio muitas vezes se caracterizou, como um professor de 
filosofia, porém, ensina e exerce uma filosofia em ação, que nos 
convida a filosofar com rigor e seriedade.  

Buscamos, portanto, os pontos da tessitura de um filosofar 

que se apresenta como uma totalidade, quase como um tecido de 
muitas tramas, como o tapete que Penélope tecia à espera de 
Ulisses e que afastava os pretendentes, na medida em que o tapete 
era desmanchado por Penélope a cada noite. Penélope faz da 
ordem de arrumar o leito uma prova, porque só ambos sabiam que 
o leito nupcial foi talhado por ele no tronco de uma oliveira 
plantada no solo. A madeira desse leito era seu grande segredo, 
como admirável sinal do segredo compartilhado pelos dois. 
Aristóteles, na Poética, fala sobre o episódio repentino por meio do 

qual a situação de desconhecimento se transforma em 
reconhecimento.1 É, portanto, como reconhecimento que nos 
debruçamos sobre essa obra, para destacar alguns pontos da 
tessitura de seu filosofar fundamentado em uma reflexão 
fenomenológico- hermenêutica. 

Um olhar sobre o itinerário filosófico de Paul Ricoeur 

Nascido em 1913, o filósofo acompanhou todos os conflitos 
e a vida intelectual do século XX, e conheceu não só a filosofia 
francesa, mas aprofundou-se também na filosofia alemã. Em 1934, 
inicia seus estudos na Sorbonne, frequenta os seminários de 
Gabriel Marcel e descobre a fenomenologia de Husserl. Entre 1936 

e 39, estuda alemão e empreende leituras de Husserl e Heidegger.   
O advento da segunda guerra mundial o coloca no lado 

oposto à Alemanha. Mobilizado pelo exército francês, foi 

prisioneiro dos alemães. Na prisão, lê os escritos de Jaspers e 

                                                            
1 Ricoeur,  2006,  pp.92. 
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começa a tradução de Ideen I de Husserl. Entre 1945 e 1948, liga-se 
ao CNRS (Centre Nacionale de Recherches Scientifiques) e continua 

a aprofundar seus estudos de fenomenologia. Em 1947, lança seu 
primeiro livro, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence. Em 
1948, publica Gabriel Marcel et Jaspers, Philosophie du mystère et 
Philosophie du Paradoxe. Nessa fase podemos surpreender um 

jovem filósofo que busca penetrar na filosofia existencial de sua 
época, realizando sua síntese própria, buscando de início 
desenvolver temas antropológicos e filosófico-teológicos. Embora 
nunca tenha feito reservas em declarar sua fé cristã, preferiu 
sempre enfrentar as dificuldades do raciocínio filosófico, sem 
render-se a explicações dogmáticas ou lançar mão da teologia para 
enfrentar as aporias filosóficas.  

Em 1950, realiza seu Doutorado de Estado, sobre a 
fenomenologia da vontade. Sua tese vem a prelo com o título 

Liberté et nature. Le voluntaire et l’involuntaire. Nessa mesma 
época, publica sua tradução de Ideen I de Husserl e, ainda, Idées 
diréctrices pour une phénomenologie. Em 1955, publica Histoire et 
verité. Como se pode observar, as primeiras questões filosóficas 
colocadas por Ricoeur são problemas antropológicos e existenciais, 
sem render-se a nenhum existencialismo, estando mais afinado 
com uma filosofia existencial no sentido heideggeriano, e com a 
possibilidade de perguntar pelo sentido da história. Tal pergunta 
lhe aparece como urgente, naquele momento entre guerras em que 
o sentido da história como possibilidade de pergunta parecia ter-se 
tornado opaco. Vemos, portanto, já nessa primeira fase, delinear-se 
uma questão que acompanhará o filósofo por toda sua vida e sua 

extensa obra: O que significa ser humano? O que significa a ação 
humana? 

Em 1960 o filósofo publica os outros dois volumes de 
Philosophie de la volonté: Finitude et culpabilité I: L’homme 
faillible; e Finitude et culpabilité  II :La symbolique du mal. Nessa 
fase, elabora sua antropologia do homem precário, finito, falível. 
Lança mão de sua experiência fenomenológica para perguntar 
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como é possível o homem ter uma vontade má, ou optar pelo mal. 
É um filósofo francês que se envolve com a questão do 

transcendental, problema formulado pela filosofia alemã desde 
Kant. O problema transcendental o interessa na medida em que 
não se furta em colocar a pergunta, não apenas sobre as condições 
de possibilidade do conhecimento, mas também sobre as condições 

de possibilidade da razão prática que caracteriza o homem como 
ser de ação, alguém que pode e deve decidir, na medida em que 
sua vida se entretece de escolhas.  

Ricoeur é um exemplo de filósofo que soube trabalhar, 
num estilo próprio, uma síntese entre os problemas da filosofia 
francesa e a maneira do filosofar dos filósofos alemães. Ao colocar 
a questão da falibilidade humana e a perspectiva da finitude, não se 
furta de tentar expressar a tensão de uma consciência humana que 
opera entre o finito e o infinito, entre mito e logos, e recupera o 

caminho da reflexão transcendental, tentando enfrentar a questão 
da corporeidade, da percepção e da imaginação transcendental a 
partir de Descartes, Kant, Husserl e Heidegger, problematizando a 
passagem do teórico ao prático, e encontrando nessa passagem 
aquilo que pode significar o humano por excelência. Essa forma de 
se debruçar sobre a tradição francesa e alemã da filosofia é uma 
das características da reflexão filosófica do filósofo. Ele lança mão 
desses recursos sem recuos, atrevendo-se a enfrentar as 
explorações teóricas das duas tradições em função de uma síntese 
própria, na busca de uma hipótese de trabalho original, qual seja a 
condição de possibilidade da falibilidade humana. Para tanto, recua 
até Platão, questionando a raíz da existência humana caracterizada 

como desproporcional, representada pelo dualismo entre 
entendimento e sensibilidade, como tensão entre liberdade e 

natureza e a forma humana de estruturar sua experiência entre 
mito e logos, entre o caos e a história. Ao enfrentar a questão 
transcendental, destaca sua importância não apenas como a busca 
da origem do problema, mas como uma condição que aparece ao 
mesmo tempo como dualismo e como síntese. Ao empreender uma 
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antropologia da falibilidade, não hesita em enfrentar a questão 
transcendental como passo inicial do filosofar, e o faz na primeira 

pessoa, elegendo Kant e Heidegger como seus interlocutores 
privilegiados.2  

Dessa forma, fazendo da reflexão transcendental o 
instrumento por excelência de sua teoria da desproporção da 

existência humana, passa a um questionamento que conduz à 
passagem do teórico ao prático, e utiliza a noção de respeito como 
uma instância intermediária entre a sensibilidade e a razão, da 
mesma forma que a imaginação transcendental atua entre 
sensibilidade e entendimento. Pode-se caracterizar essa fase do seu 
pensamento como uma antropologia de caráter fenomenológico e 
existencial. 

Filosofia hermenêutica e fenomenológica 

 Se considerarmos a hermenêutica como uma filosofia que 
prioriza o sentido, como o lugar em que pode ser desvelada a 
verdade, o autor é um verdadeiro hermeneuta, pois sua autêntica 
preocupação é a busca do sentido sem abandonar nada ao inefável, 
nem à abstração das pesquisas linguísticas que abstraem a 
intenção da busca de sentido da linguagem. Dessa forma, não pode 
ser considerado um simples hermeneuta, porque a tarefa 
interpretativa em sua obra está sempre articulada com o reforço da 
tarefa fenomenológica de descrever o que é o humano. Segundo ele 
próprio, o enxerto do problema hermenêutico no cerne do método 
fenomenológico deve permitir a reconstituição dos modos pelos 
quais o sujeito humano se apreende a si mesmo, na medida em que 

se interpreta.  
 Nessa fase que pode ser considerada como a da primeira 
virada hermenêutica, Paul Ricoeur publica De l’interprétation, éssai 

                                                            
2Ricoeur trabalha com a primeira versão da Crítica da Razão Pura de Kant e com Heidegger em Kant 

e o problema da Metafísica, para se situar na raiz do problema do transcendental, destacando a 
questão da imaginação transcendental como aporia central do filosofar sobre o homem e seu mundo. 
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sur Freud (1965) e Le conflit des interprétations (1969). Segundo o 
filósofo(1969), o sujeito que se interpreta interpretando os signos 

não é aquele do cogito cartesiano, mas é um existente que 
descobre, pela exegese de sua vida, que se radica no ser, antes 
mesmo de se colocar na existência e se possuir a si mesmo. Esse 
momento da hermenêutica ricoeuriana centra-se no desvelamento 

da equivocidade dos símbolos. Para Ricoeur(1965), trata-se do 
equívoco dos signos que não se deixam traduzir numa significação 
simples e que constituem um desafio a interpretar. O filósofo 
manifesta, nessa fase de seu pensamento hermenêutico, duas 
principais influências: a hegeliana, visando à reconfiguração de 
totalidades de sentido, e a hermenêutica da suspeita, originada no 
trabalho de Marx, Nietzsche e Freud, que se volta para 
desmascarar os símbolos que insistem no ocultamento do sentido 
da existência humana. Ao tentar reunir essas duas tendências, o 

autor pode parecer eclético, visto que trabalha tanto no paradigma 
da consciência como no paradigma pelo qual o sentido emerge da 
história, da cultura e das tradições, e não da consciência como 
sujeito imediato da reflexão.  
 Essa forma de concentração na pluralidade irredutível das 
interpretações coloca o autor numa aporia, pois quer explorar a 
pluralidade das interpretações sem esquecer o sujeito que as 
realiza. A despeito da dívida que reconhece com relação a 
Heidegger, manteve-se à distância da ontologia hermenêutica do 
grande mestre. O acesso direto ao ser da ontologia heideggeriana 
parece-lhe constituir-se numa via muito curta. Ele prefere dar 
ênfase à multiplicidade de mediações, em especial àquelas de 

caráter simbólico que caracterizam a existência do homem no 
mundo. Recusa-se também a conceder ao marxismo ortodoxo o 

primado do econômico. Tal prioridade lhe parece ser a 
absolutização de uma dimensão particular da experiência humana 
em detrimento de outras. Para o filósofo, ao interpretar-se, o 
homem é obrigado a operar com a pluralidade de esferas da 
experiência, e o hermeneuta deve aprender a articulá-las, 
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recusando-se a adotar um princípio único de explicação do mundo 
e do homem. 

 Encontramos nessa primeira fase do pensamento 
hermenêutico-antropológico de Ricoeur uma primeira dificuldade 
de compreensão do seu modo de filosofar. O que o afasta de 
Heidegger? Como ele tenta superar o paradigma metafísico, e o da 

consciência, sem abdicar de falar do sujeito? A tarefa da filosofia se 
esgota no descrever e no compreender? Se o caminho da ontologia 
hermenêutica de Heidegger lhe parece muito curto, e se o da 
metafísica é uma forma de absolutizar a experiência, como operar 
com múltiplas mediações sem perder-se em teorias, como 
prosseguir o caminho filosófico, como colocar a questão do sentido 
sem apelar para a metafísica, à teologia, ou mesmo para uma 
hermenêutica do Dasein, no sentido de pensar a diferença 
ontológica? 

A virada hermenêutico–linguística 

Em meados do anos 60, Ricoeur entra no debate com o 
estruturalismo de Lévi-Strauss, tendo como espaço a revista Esprit. 
Por ocasião da publicação do Pensamento Selvagem (1963), ele se 
pronuncia da seguinte forma: não é possível concordar com a 
identificação operada neste livro entre o pensamento mítico e uma 
estrutura indiferente a seus conteúdos, desprovida dessa forma de 
toda a significação. Ricoeur acrescenta ainda que, se o sentido não 
é um segmento da compreensão de si, não saberia então o que ele 
é. Enfatiza que a linguagem é essencialmente transitiva e, 
sobretudo, em se tratando de discursos simbólicos e míticos, não 

poderia ser considerada como uma simples estrutura. Essa tese, 
em oposição ao estruturalismo de Lévi-Strauss, apresenta também 
implicações sociais. A filosofia não poderia ficar no nível da 

descrição de uma dada sociedade, mas deveria produzir meios de 
avaliá-la e de julgar os agenciamentos de sua vida em comum. 
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 Outra influência com a qual se confronta o pensamento de 
Paul Ricoeur é a filosofia analítica e a filosofia da linguagem de 

origem anglo-saxã, visto que, entre 1970 e 1990, ele leciona nos 
EEUU e no Canadá. São desta época as conferências ministradas 
em 1973, na Universidade Cristã do Texas, reunidas num livro 
intitulado Interpretation Theory: discourse and the surplus of 

meaning, nas quais se observa a aproximação do filósofo com a 
filosofia da linguagem e a linguística. Nessas conferências, aborda a 
questão da linguagem como discurso, afastando-se da concepção 
de Wittgenstein da linguagem como forma de vida, e 
aproximando-se de Saussure e Charles S. Peirce, mas já tentando 
aproximar a análise linguística da filosofia com a filosofia da 
linguagem ordinária, e com a fenomenologia da significação, 
derivada da primeira Investigação lógica de Husserl. Destaca-se em 
1977 o trabalho La sémantique de l’action - realizado no Centre de 

Phénoménologie, Paris, CNRS -, do qual faz parte Le discours de 
l’action, traduzido para o português somente em 1988, trabalho no 
qual o autor aproxima a análise das teorias da linguagem com a 
fenomenologia e com as exigências de uma teoria ético-política.  

Ricoeur retoma a filosofia prática de Aristóteles e lê o 
filósofo grego como se fosse um fenomenólogo e um analista da 
linguagem, quando empreende a análise da ação humana no livro 
III da Ética a Nicômaco. Realizando uma análise semântica do 
conceito de preferência, ainda eticamente neutro, para o conceito 
de excelência, que implica já numa dimensão estimativa na medida 
de sua referência à norma e ao valor, procede então à articulação 
da filosofia prática de Aristóteles com a filosofia prática de Kant, 

analisando a conversão da vontade arbitrária (Willkür) para a 
vontade legisladora (Wille) que se caracteriza como ação 

significativa em termos de relação da liberdade com a lei. Essa 
forma de relação pode também ser associada com a linguagem 
hegeliana referente ao direito. Entretanto, não aprova essa relação 
que acaba numa visão de totalidade de um espírito absoluto, que 
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nos envia para um ponto de vista de fundamentação metafísica que 
esquece a própria realidade e misteriosa complexidade do humano.  

Neste trabalho, seria produtivo e instigante tentar 
compreender como o filósofo opera essa transformação analítica e 
semântica da filosofia transcendental, lançando mão da 
fenomenologia hermenêutica à maneira de Heidegger e Gadamer. 

No trabalho O discurso da ação(1977-1988), tenta mostrar os 
limites da fenomenologia linguística, na medida em que a descrição 
dos atos de fala não permite, em seu objetivismo, a possibilidade de 
um exercício reflexivo sobre os próprios jogos de linguagem, 
mesmo tendo de certa forma uma função transcendental, visto que 
suas descrições não são puramente empíricas, abrem-se à 
observação, à explicação e à compreensão de um campo de 
experiência humana que chamamos de ação. Portanto, à maneira 
de Habermas (1984), Ricoeur(1986) reconhece, na descrição dos 

atos de fala de Austin e Searle, um transcendental fraco que 
permite o exame de um campo da experiência humana que 
nomeamos como ação.  
 Em razão dessas novas influências, a concepção 
hermenêutica do autor apresenta uma nova ênfase, mais voltada 
para a noção de texto, definido como discurso, fixado na linguagem 
que tende a substituir a noção de símbolo, tornando-se o universo 
textual seu objeto de estudo, todavia, de um pensamento atento 
aos meios pelos quais o homem se interpreta. Dessa linha das 
preocupações com a linguística e a filosofia da linguagem são as 
obras La métaphore vive, publicada em 1970, e Temps et  récit, em 
três volumes - Temps et récit I, Temps et récit II - La configuration 

dans le récit de fiction, e Temps et récit III- le temps raconté -, 
obras publicadas entre 1983 e 1985. Tais obras devem ser vistas 

como um conjunto no qual se evidencia um propósito sistemático 
de confrontar os procedimentos hermenêuticos com todas as 
práticas discursivas que tomam por objeto a metáfora e a 
narrativa. Nessa fase do seu pensamento, o filósofo articula a 
linguística com a filosofia analítica, a crítica literária e a escrita da 
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história, para empreender uma série de questionamentos que 
parecem revelar sua insatisfação com uma pura teoria da 

interpretação, para se lançar num questionamento mais amplo, 
que radicaliza a pergunta pela linguagem como condição da 
existência humana, explorando assim outra pista convergente para 
o que significa o humano. 

  A metáfora viva e Tempo e narrativa foram consideradas 
pelo próprio autor como uma totalidade que nos coloca diante de 
um fenômeno radical de inovação semântica. A metáfora designa 
uma nova pertinência semântica por meio de uma atribuição 
impertinente, enquanto que a narrativa produz uma nova 
congruência no agenciamento dos incidentes. Dessa forma, tanto 
na metáfora como na narrativa, o filósofo busca analisar não 
apenas formas de uso da linguagem, mas questionar suas 
implicações genuinamente filosóficas. Portanto, não se trata de 

reduzir metáfora e narrativa a práticas retóricas e discursivas, 
suscetíveis de serem analisadas segundo a lógica de seu 
funcionamento, pois não está em questão priorizar uma explicação 
linguística, ou uma explicação estilística, como um dos termos 
básicos da análise. Trata-se de demonstrar que a explicação e a 
análise linguística e estilística, nesses dois casos, constituem o 
primeiro momento de uma interpretação que reconduz a 
linguagem à sua própria finalidade: a de significar e modificar a 
experiência humana. Ricoeur (1975) se refere a Aristóteles e Kant, 
pois tanto na metáfora como na narrativa o que está em jogo é a 
inovação semântica ligada à questão da imaginação produtiva, 
mais precisamente, ao esquematismo que é sua matriz significante, 

procurando dar ao esquematismo uma explicação 
destranscendentalizada, com regras para operar com a linguagem 

implícitas no próprio uso da linguagem, e não, advindas de uma 
consciência autorreflexiva e produtora de sínteses, como assinalava 
a filosofia transcendental de Kant. 
 Dando continuidade a sua extensa obra de pesquisador e 
filósofo, em 1986 Ricoeur publica Le mal.Un défi à la philosophie et 
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à la théologie; Du texte à la action. Essais d’herméneutique II; e 
uma coletânea de textos que intitulou À l’école de la 

phénoménologie. Nesses últimos dois textos, apresenta suas críticas 
ao idealismo transcendental de Husserl e sua intenção de discutir 
as possibilidades de seguir ainda filosofando após Heidegger e 
Gadamer, e a virada linguística da filosofia, sem abandonar o que 

caracteriza o transcendental, mesmo que reformulado a partir da 
linguagem como ponto de partida do filosofar. Após o Colóquio de 
Cérisy em 1988, sobre a Filosofia de Paul Ricoeur, em 1991 são 
publicadas as atas do colóquio, com o título Paul Ricoeur: Les 
métamorphoses de la raison herméneutique, em que são discutidas 
novas possibilidades da hermenêutica ricoeuriana. 
 Em 1990, Ricoeur publica Soi-même comme un autre, em 
que explora a questão do cogito cartesiano ferido pelas críticas de 
Nietzsche, Freud, Heidegger, e esboça, na segunda parte, uma ética 

baseada no reconhecimento do outro como um outro si mesmo, 
em sua radical alteridade, como possibilidade de estranhamento e 
reconhecimento.  

Entre 1991 e 1994, são publicados diversos textos em três 
tomos, intitulados Lectures. Entre 1995 e 1997, aparecem: Le juste 
I, em que o autor desenvolve uma filosofia política com implicações 
para o direito e a ética; Réflexion faite.Autobiographie intellectuelle, 
e Autrement, textos em que fala de seu itinerário intelectual e 
discute com outros autores sua posição filosófica, ética e política. 
Em 2000, publica uma extensa obra, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
na qual reafirma e explicita seu método de filosofar, articulando 
fenomenologia e hermenêutica. Nessa obra desenvolve muitos 

temas transversais de uma possível antropologia, tais como a 
imaginação, o tempo, a memória, a história, o mal, o problema 

ético e o político. Trata ainda do esquecimento como possibilidade 
de um distanciamento que permite uma forma de perdão, pela 
abolição do ódio, num processo de reconciliação que faz referência 
ao trabalho de Freud em Luto e melancolia (2000), quando as 
perdas são retomadas como narrativas, em que somos capazes de 
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mudar de lugar e nos situarmos na narrativa do outro, na medida 
do reconhecimento da fragilidade, vulnerabilidade e finitude 

humanas, procurando reconhecer e lidar também com as perdas 
do outro, em seu contexto. Em 2001 vem ao prelo Le juste II, a 
finalização da ética de Ricoeur e de uma filosofia política e do 
direito.   

 Após uma breve referência aos momentos principais da 
obra de Paul Ricoeur – incompleta, pois nesse itinerário filosófico 
não foram citados os mais de 500 artigos, as obras específicas de 
teologia, nem as publicações no exterior, nos Estados Unidos da 
América do Norte e Canadá, Inglaterra, Escócia, além dos trabalhos 
publicados na China e no Japão -, voltamos ao problema que nos 
preocupa diante de um filosofar que se debruça e se expande sobre 
a literatura, a linguística, as ciências humanas, a epistemologia das 
próprias ciências humanas, como da história e, especialmente, da 

psicanálise, e por variados temas como a ética, o direito, a política, 
para novamente recolocarmos a questão se há uma antropologia 
nessa vasta obra e quais são os seus temas transversais. 

A antropologia filosófica de Ricoeur e seus temas transversais 

Numa entrevista realizada em 10 de março de 2003 com 
Sorin Antohi, ocasião em que pronunciou uma conferência sobre A 
memória, a história e o esquecimento, no contexto de uma 
Conferência Internacional intitulada Caçando memórias.História 
na Europa depois do autoritarismo, o filósofo foi interrogado por 
seu entrevistador a respeito de como se dá, nessa sua obra - A 
memória, a história e o esquecimento - a complexa passagem de 

uma antropologia do homem falível, precário, vulnerável, sofredor, 
finito, ou seja, de como se dá a passagem da antropologia do 
homem falível para uma antropologia do homem capaz de... O 

filósofo responde então (2000, p.68). que, justamente, o homem 
sofredor e vulnerável também é capaz de imaginar, de se dizer, de 
relatar e retomar sua experiência, de reter na memória, de lidar 
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com suas perdas, de agir, de reconsiderar o desenvolver de suas 
experiências, de reconciliar-se com sua história e de assumir suas 

ações, imputando-as a si mesmo, bem como de sua memória 
coletiva, como pertencendo a um povo, uma nação, assim como de 
assumir sua responsabilidade diante do mundo e da natureza.  

A obra La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) pode ser vista 

como uma síntese inacabada, pois o autor, no final do livro, 
declara, de forma poética, esse inacabamento de toda uma vida de 
trabalho filosófico, com muitos temas em torno do que mais o 
envolveu: perguntar e problematizar as condições de como a vida 
do homem no mundo poderia se tornar sempre cada vez mais 
humana. De início, nessa obra, por um preâmbulo metodológico, o 
autor faz uma crítica ao idealismo transcendental de Kant e 
Husserl, e afirma a possibilidade de articular fenomenologia e 
hermenêutica como alternativas de filosofar a partir de Heidegger 

e Gadamer, trabalhando questões que podem advir das ciências 
humanas, principalmente da antropologia cultural, da psicanálise, 
da história, da psicologia, da literatura, das artes, da política, do 
direito, da linguagem e da imaginação e inclusive das 
neurociências, mas sem fazer uma simples superposição de teorias, 
e sim, servindo-se das mesmas para problematizar mais a fundo o 
que torna uma vida humana digna de se auto-reconhecer como tal.  

Assim, todas essas explorações convergem nessa obra para 
perguntar pelo homem finito, cerceado nas dimensões do seu 
espaço e tempo, em seus mundos vividos, mas capaz de imaginar, 
de lembrar e de esquecer, de trabalhar suas perdas, de se narrar de 
diversas formas, de se historiar, de testemunhar, de assumir-se 

como precário, mas imputar a si mesmo seus atos, sendo capaz de 
colocar-se em diversas posições nas suas narrativas, fazendo um 

balanço de perdas e ganhos pelos dois lados. Nessa obra, além de 
fazer antropologia filosófica, Ricoeur(2000) mostra, de forma 
simples e límpida, sua imensa erudição e sua desenvoltura em 
circular pelos textos clássicos, modernos e contemporâneos, tudo 
no sentido de pensar o homem precário, mas, além de tudo, capaz. 
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No entanto, faz uma advertência no sentido de que há muitas 
formas de habitar na linguagem, lembrando aqueles que por 

déficits de educação, de ambiente cultural e de oportunidades, 
dado o estado inicial de seu nascimento, com as limitações de seu 
estar jogado no mundo ao começar a existir, não conseguem se 
dizer e se narrar e elaborar suas perdas, vindo a cair no campo da 

memória coletiva manipulada. Testemunhamos assim a posição de 
um intelectual do primeiro mundo, aberto generosamente para 
essas vulnerabilidades, que se sente responsável por elas e requer 
operações de justiça e solidariedade, promovendo a possibilidade 
de um grande apaziguamento no qual todas as diferenças possam 
ser consideradas, apontando para a direção de uma filosofia 
política, de uma aspiração de justiça e paz, mas também de luta 
pelos direitos humanos, especialmente dos seres mais fragilizados. 

Direito e justiça  

Após a grande síntese de sua obra La mémoire, l’histoire, 
l’oubli, em 2000, e de Parcours de la reconaissance, em 2004, no 
mesmo ano foi publicado e traduzido O justo I, e, em 2008, O justo 
II, três anos após a morte do filósofo. Estes dois volumes 
originaram-se de uma série de conferências realizadas no Institut 
des hautes études pour la justice(IHEJ). Nesses livros, o autor se 
escusa de ter deixado para o fim de suas publicações o tratamento 
da filosofia do direito, enfatizando que, enquanto a filosofia política 
trabalha com o poder, a violência e a guerra, a filosofia do direito 
se define por um conjunto de dispositivos por meio dos quais o 
conflito é elevado ao nível de processo, estando o conflito centrado 

em palavras que expressam o direito. O volume I se centra no 
cruzamento de uma dimensão horizontal caracterizada como 
dialógica em que se trabalha a dimensão moral, no nexo entre vida, 

desejo, carência e realização. A dimensão vertical se desenvolve na 
dimensão da justiça em que se deseja viver bem em instituições 
justas. Nessas dimensões, trabalha o sujeito do direito e o conceito 
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de responsabilidade. Reconstrói a teoria da justiça de Rawls, 
questionando a possibilidade do puramente procedimental em 

termos da justiça, e discute também os trabalhos de Hannah 
Arendt com relação ao juízo estético e político, estendendo-se na 
análise da interpretação e da argumentação para situar o ato de 
julgar, e conclui com as análises de condenação, reabilitação e 

perdão, dando fechamento ao trabalho com os conceitos de 
consciência e de lei e suas implicações filosóficas. 

Em O justo II, Ricoeur retoma a questão das éticas, da 
justiça e da verdade, da autonomia e da vulnerabilidade, bem como 
o paradoxo da autoridade e a questão da tradução. Na segunda 
parte do livro, dedica-se a reconstruir teorias do direito e outras 
disciplinas ligadas ao mesmo, nas quais examina o pensamento de 
Otfried Höffe com relação aos princípios do direito, explora o 
pensamento de Max Weber em suas categorias básicas da 

sociologia, revisa o kantismo histórico em Karl Otto Apel, com sua 
pragmática transcendental, e em Habermas com sua pragmática 
formal, explicitando-as com a lógica jurídica de Robert Alexy. 
Então relê Michael Walzer em Spheres of justice e as liga a 
Dworkin nos casos de arbitragem em situações de conflito que 
exigem interpretação. Tendo os gregos, especialmente Aristóteles, 
como pano de fundo, revisa autores modernos como Rousseau, 
Kant e Hegel, e contemporâneos especialistas em diversas áreas da 
filosofia do direito. Além de abordar as questões da imputabilidade, 
da autoridade, da legitimidade, da representatividade nas 
democracias contemporâneas, quando utiliza Claude Lefort, Marcel 
Gauchet e Pierre Rosanvallon, evidencia que a representatividade 

não é apenas uma questão de delegação, mas sim de força 
simbólica. Ao finalizar esse volume pleno de discussões valiosas, o 

filósofo se debruça sobre as questões da ciência e da medicina e 
aborda as questões do normal e do patológico, com o devido 
respeito às diversas patologias, citando Canguilhem e outros, 
explorando os três níveis do juízo médico. Discute questões de 
bioética, da esfera da intervenção clinica, e juízos reflexivos em 
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torno de saúde e felicidade, vida e morte, não se omitindo de 
refletir sobre a questão ambiental.  

Ricoeur conclui o livro com um depoimento que foi 
intimado a dar, em que a ré se declarava responsável, mas não 
culpada, e discute novamente a questão da imputabilidade, da 
responsabilidade e da culpabilidade. Não foi possível aqui resumir 

mais completamente as questões abordadas nos dois volumes 
sobre O justo; apenas gostaríamos de salientar a abrangência e 
atualidade, e o nível de profundidade com que o filósofo se dedicou 
ao tema nesse trabalho publicado postumamente, assim como em 
toda a sua vasta obra. 





II 

SOBRE A IMAGINAÇÃO NA 
OBRA DE PAUL RICOEUR 

 

Introdução à questão da imaginação 

 Este capítulo busca indicar algumas notas sobre um dos 
temas transversais da obra de Paul Ricoeur que é o problema da 
imaginação. Sem ter a pretensão de dominar toda a obra do autor, 
podemos tentar adotar um olhar retrospectivo sobre o seu 
conjunto, detendo-nos em seu livro Percurso do reconhecimento 
publicado na França em 2004, o que confirma a tese de que 
trabalhou quase até sua morte em 2005. Nessa obra, o filósofo 
dedica um capítulo inteiro a uma análise de Kant com relação ao 
problema da imaginação. Escolhe essa análise porque seria 

impossível ignorar uma obra crítica como a desse grande filósofo, 
ao contrário de outros pensadores, desde a antiguidade até a 
modernidade, de Platão e Aristóteles até Descartes e Spinoza que, 
embora tenham abordado o problema, não atribuíram uma 
atenção especial à problemática da imaginação, relegando-a à 
posição de simples momento inicial do conhecimento. Mesmo 
entre os empiristas como Locke, o qual deu certa importância a 
essa faculdade, a imaginação foi considerada como atividade 

própria da sensibilidade e de característica reprodutiva.  
Ricoeur(2006) acentua a característica de síntese atribuída 

por Kant à imaginação e a relaciona com a questão do espaço e do 
tempo. Citando-o na Introdução à crítica da razão pura (A 15, B 

30), afirma que há dois troncos dos quais provem o conhecimento 
humano, a sensibilidade e o entendimento: pelo primeiro, os 
objetos nos são dados, e pelo segundo, os objetos são pensados. 
Relacionando a questão do conhecimento ao tempo e ao espaço na 
forma como o faz Kant, enfatiza a importância da estética 
transcendental, na qual o espaço é a forma do sentido externo e o 
tempo, a forma do sentido interno. E sublinha o propósito 
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kantiano de provar a realidade do tempo a partir das mudanças 
ocorridas em nossas representações. Se há mudanças nas nossas 

representações, elas só são possíveis no tempo, pois algo que muda 
é porque foi diferente antes e o poderá ser depois, então, o tempo é 
algo real.  

Lançando mão do pensamento de Kant, Ricoeur(2006) 

afirma: o tempo é a forma de nossa intuição interna. Se dele 
subtrairmos a condição particular de nossa sensibilidade, o 
conceito de tempo desaparece, portanto o tempo não é inerente aos 
objetos, mas ao sujeito que os intui. Dos filosofemas de Kant 
destaca ainda a tríplice atividade de síntese do conhecimento, 
representadas nas figuras de síntese da apreensão na intuição, 
síntese da reprodução na imaginação, síntese da recognição no 
conceito. E comenta que uma grande filosofia da imaginação não 
se anuncia com vocábulos tais como percorrer, reunir, reproduzir 

na imaginação. O desenvolvimento de uma filosofia da imaginação 
teria ficado truncado pela insistência no tema da unidade de 
representação, proclamada pela unidade da consciência 
transcendental. Em sua avaliação, apesar de tudo, a posição 
kantiana representou um avanço considerável no estudo da 
imaginação, pois demonstrou o valor da imaginação, enquanto 
síntese transcendental da imaginação produtiva, diferenciando-a 
da imaginação meramente reprodutiva. O estudioso salienta a 
perplexidade de Kant ao declarar que a síntese em geral é um 
efeito da imaginação, uma função da alma, cega mas indispensável, 
sem a qual não teríamos conhecimento algum, mas da qual 
raramente temos alguma consciência. E reconhece que Kant não 

fez propriamente uma teoria da imaginação, mas tem o mérito de 
ter sido um dos primeiros a ter sublinhado a importância da 

imaginação para o conhecimento, e de ter atribuído um significado 
especial à questão da imaginação, mesmo que esta faculdade tenha 
sido considerada de difícil acesso para a consciência. 
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A imaginação na memória, na história e no esquecimento 

 Em sua obra publicada em 2000 - A memória, a história e o 

esquecimento, ao realizar uma fenomenologia da memória, o autor 
afirma: À memória que repete se opõe a memória que imagina. E 
cita Bergson: para evocar o passado sob a forma de imagens é 
preciso poder se abstrair da ação presente, é preciso atribuir um 

preço ao inútil, é preciso querer sonhar. Somente o homem é capaz 
de um esforço desse gênero. Por outro lado, afirma que imaginar 
não é simplesmente recordar. A imagem pura e simples só me 
levará ao passado se apresentar alguma característica que me 
conduza a ele, portanto, a imaginação me remete a um contexto do 
passado que me permite recordar. Cita também Sartre(1967) em O 
imaginário, afirmando que a imaginação é um ato mágico. É um 
encantamento destinado a fazer aparecer o objeto que se pensa, 

sem a sua presença. Dessa forma, o encantamento da imaginação 
permite a posse do objeto desejado, anulando a ausência e a 
distância. Esse apego à imaginação, segundo Sartre, é uma forma 
de nadificação do real, visto que a consciência é um processo 
nadificador. Ricoeur critica essa atitude ao destacar o papel 
intermediário da imaginação, que tem a seu cargo a finalidade de 
mostrar o que se manifesta e produzir sínteses. Concorda com 
Kant e afirma que a visão de Sartre é mais empirista, no sentido 
que apela para a representação. 

Na segunda parte de A memória, a história e o 
esquecimento, Ricoeur valoriza também a imaginação, pois, 
quando aponta as diferentes operações epistemológicas do 
conhecimento histórico, fala da fase documental em que o 

historiador reúne documentos, testemunhas e outros indícios que 
confirmam os fatos, sendo que a seguir vem a fase da explicação e 

compreensão, na qual o historiador procura analisar e interpretar 
as provas encontradas, para finalmente narrar e, nessa narrativa, 
apresenta-se uma necessidade retórica e imaginativa, visto que o 
próprio levantamento das hipóteses sobre a interpretação dos fatos 
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requer o uso da imaginação e não podemos separar as fases da 
pesquisa histórica, estando a imaginação presente em todas elas. 

Como podemos constatar nessa epistemologia da história, um 
lugar especial é atribuído para a imaginação temporal, pois esta 
remete a subjetividade do historiador, ao momento histórico ao 
qual se refere sua pesquisa. É preciso, portanto, que ele possa se 

imaginar no momento do passado que ele narra. 
 Ainda na obra de 2000, para abordar a questão do 
esquecimento, o autor retoma a tragédia grega em que Édipo 
reconhece em sua própria pessoa a origem dos malefícios da 
cidade, portanto, para reconhecer é preciso imaginar algo do 
passado. Refere-se então novamente à posição de Kant, na qual a 
construção da objetividade do fenômeno passa pela tríplice síntese 
subjetiva; na qual a recognição se conclui a partir da simples 
apreensão na intuição e a reprodução das representações na 

imaginação. Revisa também as análises de Bergson em Matéria e 
memória, até Husserl, em suas longas análises da tríade “fantasia, 
quadro e recordação”, culminando com as análises de Heidegger 
na questão do esquecimento da pergunta pelo sentido do ser. Na 
análise da fantasia e do quadro, o autor procura demonstrar a 
preocupação de Husserl com a experiência do tempo, 
comprovando que a fantasia é produto da imaginação, e que esta 
vai se tornando pouco a pouco mais precisa, no quadro, até a fase 
do reconhecimento como recordação. Isto mostra o papel da 
imaginação em diversas fases do conhecimento e principalmente, 
segundo Husserl, da consciência temporal.  

Ricoeur afirma que a questão do esquecimento se expressa 

na sensação de presença e ausência de fatos e experiências, em 
nossa memória. Nosso autor sublinha que no vocabulário de 

Bergson o traço cortical deve ser colocado no centro da totalidade 
de imagens que chamamos mundo, e tratando, entre muitas 
imagens, a última como a que obtemos no momento em que 
praticamos um corte instantâneo no devir em geral, sendo o corpo 
o centro dessa operação que conduz tanto à memória como ao 
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esquecimento. Segundo Bergson, trata-se da sobrevivência das 
imagens. Não é nossa intenção reconstruir todo esse estudo sobre a 

dialética entre memória e esquecimento, mas acentuar que desde 
suas origens míticas o esquecimento é chamado de léthé, que é 
como um rio que carrega nossa experiência histórica e submerge 
nossas memórias, mas que também oferece à memória a 

oportunidade de poder lembrar. Dessa maneira, a lembrança só é 
possível a partir do esquecimento, e se manifesta como a 
necessária pergunta de Heidegger sobre o esquecimento do sentido 
do ser. Em todo esse trabalho de luta entre memória e 
esquecimento, a imaginação tem um papel significativo, pois é ela 
que nos conduz ao reconhecimento de nossas experiências 
passadas e nos impele a perguntar pelo esquecido sentido do ser. 
 Finalmente, a grande obra A memória, a história e o 
esquecimento(2000) encerra-se com a ideia de perdão. Perdoar 

não significa esquecer e, quase no fim de sua obra, o autor formula 
a pergunta: o que será da memória, da história e do esquecimento, 
tocados pelo espírito do perdão? Na linha desse questionamento, 
Ricoeur propõe a difícil tarefa de separar o perdão do 
esquecimento. No ato do perdão, apesar de reconhecermos a 
imputabilidade dos erros, tanto ao nível pessoal como ao nível 
coletivo das comunidades, o que fazemos é nos permitirmos 
imaginar um cenário de paz interior pessoal e um projeto de paz 
mundial, no qual indivíduos e comunidades são considerados mais 
significativos do que seus próprios erros.  

Buscando indícios da questão da imaginação em outras obras 
de Ricoeur 

 Tentando um recuo para as primeiras obras do filósofo, 
nos valemos de Azevedo e Castro (2000) cujas análises se detêm 

naquelas obras. Segundo a autora, em Le voluntaire et 
l’involuntaire, embora o autor ponha entre parênteses a 
experiência imaginária do mito da inocência e da culpa, abre o 
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caminho para a análise da experiência imaginária enquanto 
imaginação real, ativa e criadora, como conhecimento das 

estruturas justificativas da própria humanidade do homem. Ao 
analisar o problema da imaginação, a autora adota o modelo 
utilizado para a análise ricoeuriana da vontade, segundo os dois 
polos da noesis e do noema. Temos então, segundo a noesis, o 

decidir, o agir e o consentir, e, pelo lado do noema, temos o 
projeto, o pragma e o consentimento. A autora observa que o 
verdadeiro caráter da decisão implica em escolha, e escolher é 
parar de hesitar, é concentrar a atenção num grupo de motivos, é 
passar à ação, e isso implica em deliberação, mas a consciência que 
escolhe é a consciência que projeta e que hesita porque imagina. E 
também observa que, em O voluntário e o involuntário, com 
relação ao problema da imaginação, o filósofo apresenta 
influências que vão de Platão, Aristóteles até Descartes, Kant, 

Sartre e Husserl, mas não permanece apenas numa exposição 
desses autores, buscando um lugar especial para a experiência 
imaginativa, pois é da essência da imaginação imaginar e 
considerar alternativas.  
 A pesquisadora referida destaca o esforço do filósofo, na 
obra História e verdade (1955), para desenvolver a possibilidade de 
uma imaginação temporal capaz de representar outro presente, 
referido à distância temporal. A imaginação temporal faz do 
historiador alguém que, pela sua dimensão imaginante, interpreta 
e se reapropria da verdade histórica. Em outra obra, Ideologia e 
Utopia (1986), também é considerada a imaginação como um 
exercício de projetar. A imaginação possui o poder ficcional de 

redescrever a vida. É uma forma de pensamento político e social 
que alia a crítica à criatividade, a reflexão ao imaginário, a razão à 

esperança. A temporalidade imaginante da utopia é uma narrativa 
ficcional voltada diretamente para a capacidade imaginativa do 
leitor que, afetado por suas próprias premissas, passa a ver o 
mundo de outra forma. A utopia é transcendente. A sua realização 
depende de outro espaço, outro tempo. A utopia é criação 
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imagética que reverte o espaço e o tempo. Dessa forma, na 
projeção utópica, Ricoeur trabalha a força da imaginação e sua 

influência na realização da ação. 
Voltando aos estudos da imaginação em Husserl realizados 

por Ricoeur, Azevedo e Castro (2000) afirma que naquele filósofo a 
imaginação está intimamente relacionada com o processo do 

conhecimento. A consciência imaginante é entendida como uma 
forma de intuição e colocada ao lado da consciência cognitiva como 
um dos modos possíveis para a visão do objeto. A inovação de 
Ricoeur na concepção de imaginação no domínio fenomenológico, 
segundo a análise referida, caracteriza-se pela sua aplicação ao 
campo volitivo. A imaginação é entendida como encarnação, e está 
presente ativamente nas relações corpo-querer, reveladoras do seu 
correlato - o projeto, da necessidade, do desejo e do prazer. O 
prazer é entendido pelo filósofo como um reencontro da percepção 

com a imaginação. A relação entre imaginação e desejo é de tal 
forma intrínseca que se pode afirmar que o desejo vive da 
imaginação. Esta é compreendida como visada intencional sobre a 
ausência; como uma saída da consciência para o nada da realidade. 
A intencionalidade da imaginação indica a intencionalidade virtual. 
Virtual porque a ausência atribui uma forma viva, porém, vazia à 
carência. Viva porque imageticamente real, e vazia, porque o seu 
conteúdo é ainda falho de satisfação. Dessa forma, o homem 
adquire a certeza de sua liberdade por meio da imaginação, pelo 
papel que esta faculdade desempenha na dinâmica da decisão. A 
imaginação nos conduz a entender o homem como ser no mundo e 
projeto de si mesmo.  

Justamente por ser o homem ser no mundo e livre é capaz 
de sentir-se culpado pelo mau uso que faz de sua liberdade. Assim, 

é a partir do homem que o mal aparece no mundo Para Ricoeur 
(1950), o mal é uma experiência enigmática, situada entre a 
censura e o arrependimento. O mal aparece como um acidente que 
se enxerta na própria liberdade humana. Não é propriamente uma 
situação limite derivada da finitude humana, mas uma estrutura 
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contingente, histórica, que se coloca na situação humana entre o 
voluntário e o involuntário absoluto, no complexo contexto das 

paixões e da finitude humana. Na obra Filosofia da vontade (1950) 
é elaborada uma empírica das paixões que busca compreender o 
mal como não justificável de modo intrínseco ao homem, mas na 
forma como ele afeta o homem. O mal irrompe na relação do 

homem com sua liberdade, como uma opção deliberada e 
responsável pelo mal, sendo, portanto, o homem o ator/o autor do 
mal. A perspectiva pela qual é analisada a questão do mal é como 
uma porta estreita do caráter humano, que se situa na dimensão 
do involuntário, mas que surge a partir do voluntário. Dessa 
forma, o mal não se situa na essência do humano, mas a ação 
humana é sua real possibilidade. Dessa correlação se deduz uma 
antropologia do homem falível e extremamente frágil. Essa 
fragilidade aparece nas dimensões da imaginação, do respeito e do 

sentimento. A imaginação pode estimular a opção pelo mal, pois 
apresenta o mal como algo prazeroso, mas também diminui o 
sentimento de respeito por si mesmo e pelo outro. 

A imaginação teórica e prática 

Na obra Du texte à la action(1986), o filósofo consagra um 
capítulo à imaginação no discurso e na ação, referindo que em 
estudos anteriores intitulou o problema da imaginação como 
poética da vontade. Os procedimentos de sua análise são 
enunciados da seguinte forma: Primeiro, faz uma breve síntese da 
forma como a imaginação foi considerada na história das ideias 
filosóficas; depois, passa a explorar o problema da ligação entre 

imaginação e inovação semântica. Numa segunda parte examinará 
como a imaginação pode estender-se do plano teórico ao prático; e 
na terceira parte, examinará a manifestação da presença da 

imaginação na ideologia e na utopia, como fazendo parte das 
complexas relações presentes no imaginário social.  
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Na tradição filosófica, a imaginação sofre a má reputação 
de estar ligada ao conceito de imagem, depois de ter sido 

abusivamente empregada pelo empirismo. Por outro lado, na 
semântica contemporânea a imaginação é acusada de 
psicologismo, tanto por linguistas como por lógicos. Basta ver, 
nesse sentido, o exemplo de Frege (1884) que distingue o sentido 

de uma proposição ou conceito como objetivo em sua referência ao 
objeto exterior, e a representação que permanece subjetiva. Assim, 
o sujeito pode imaginar vários sentidos para o mesmo objeto de 
referência. A psicologia behaviorista reduziu o imaginado a uma 
entidade privada e inobservável. Por outro lado, os estudos sobre 
criatividade contribuíram para o descrédito entre os filósofos de 
tendência analítica. Exceção seria Ryle (1949), que questiona se o 
fenômeno da imaginação tem um caráter homogêneo ou se 
designa um conjunto de experiências fracamente assemelhadas.  

Em 1986 o filósofo resume as concepções tradicionais da 
imaginação em quatro tendências: 1)A imaginação designa a 
evocação de algo ausente, sem que esta evocação implique em 
confusão com o presente dos fatos aqui e agora; 2)Um uso 
próximo ao anterior é o termo que designa retratos, quadros, 
desenhos, diagramas etc., que são dotados de uma existência física 
própria, mas cuja função é evocar, pela imaginação, cenas ou 
realidades que representam. 3) A maior distância de sentido da 
imaginação são as ficções que evocam algo inexistente. As ficções 
desenvolvem termos distantes como sonhos e invenções dotadas 
de uma existência puramente literária tais como os dramas, 
romances e poesias.4) O termo imagem se aplica ao domínio das 

ilusões, ou seja, representações que se dirigem a algo ausente, mas 
que são problemas aos quais um sujeito se entrega, tais como 

sonhos e devaneios, e que fazem crer na realidade das mesmas. 
As teorias da imaginação resumidas como fazendo parte da 

tradição apresentam duas direções: as teorias da imaginação 
reprodutiva, ilustradas por Hume e Sartre, que se referem à 
percepção da qual a imaginação é apenas um traço, no sentido de 
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uma impressão fraca. E as teorias da imaginação produtiva, que 
remetem do sonho à ficção, representando uma alteridade 

fundamental. O filósofo se pergunta se todas essas aporias 
reveladas pela tradição não revelariam uma falha na filosofia da 
imaginação a qual mereceria novas análises.  

Ricoeur (1986) nos convida a considerar a imaginação 

como uma certa forma de uso da linguagem, como uma inovação 
semântica, característica do uso metafórico da linguagem. Afirmar 
que nossas imagens são faladas em vez de representadas é 
renunciar à falsa evidência segundo a qual a imaginação produziria 
uma cena apresentada num teatro mental sob o olhar de um 
espectador interior; seria também renunciar à falsa evidência que a 
imaginação se configuraria como uma forma de estofo mental a 
partir do qual produzimos nossas ideias abstratas, nossos conceitos 
como ingredientes de uma provável alquimia mental. O filósofo 

então questiona: se abandonamos a imagem mental da percepção, 
como poderemos derivá-la da linguagem? E responde à questão 
com o poema, como uma forma de discurso que se desenvolve em 
certas circunstâncias e segundo certos procedimentos. 
Compreender esse procedimento significa que seu ressoar se 
origina de coisas ditas e não de algo percebido.  

O autor conclama a examinar as circunstâncias do discurso 
cujo emprego cria o imaginário e remete ao estudo da metáfora 
realizado na obra A metáfora viva (1975), como uso desviante das 
palavras. Nesse estudo, a metáfora é compreendida como uma 
impertinência predicativa. Essa tendência busca deslocar a 
mudança de sentido das palavras para o uso predicativo como 

reestruturação de campos semânticos. É justamente esse ponto da 
teoria da metáfora que interessa a uma filosofia da imaginação. É 

como se a metáfora conferisse um corpo, um contorno, um rosto 
ao discurso. Ricoeur(1975) se vale de Aristóteles em sua Poética, 
quando afirma que metaforizar bem é perceber o semelhante, mas 
não como simples associação de ideias, mas como uma 
aproximação repentina que abole a distância entre os campos 
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semânticos distanciados, é construir a pertinência na 
impertinência. Assim, imaginar é, segundo Wittgenstein nas 

Investigações filosóficas, um ver como... 
O filósofo remonta ao esquematismo kantiano, afirmando 

aplicar à linguagem a imaginação produtiva de Kant que atribui à 
imagem uma significação produtiva em vez de ser uma percepção 

esmaecida. Dessa forma, podemos falar da velhice como a noite do 
dia, do tempo como um mendigo, da natureza como um templo 
habitado por destruidores. O poeta é um artesão da palavra que 
cria e produz imagens por meio da própria linguagem. O papel da 
linguagem metafórica não é somente difundir o sentido nos 
diversos campos sensoriais, mas suspender a atmosfera 
neutralizante do campo da ficção. Ele entende esse exercício da 
imaginação como um livre jogo das possibilidades, por um estado 
de não engajamento pelo qual ensinamos ideias novas e outras 

formas de estar no mundo. 
Para que uma teoria semântica da imaginação tenha 

sentido fora da esfera do discurso, é necessário que a enunciação 
metafórica tenha força referencial. Isso seria possível? – questiona. 
E responde que a função neutralizante da imaginação, com relação 
à tese do mundo, é apenas uma condição negativa para que seja 
liberada a força referencial. No processo metafórico, o que é 
abolido é a referência ao discurso ordinário que responde ao nosso 
interesse de controle e manipulação do mundo. Na medida em que 
esse interesse fica suspenso, o próprio discurso poético revela uma 
outra forma de pertencimento ao mundo da vida que permite 
perceber o liame de nosso ser aos outros entes e ao ser, sendo este 

uma referência primordial. A ficção tem um duplo valor com 
relação à referência; ela se dirige a nenhuma parte, mas 

justamente em função desse não-lugar ela pode provocar um novo 
efeito de referência, capaz de redescrever a realidade. Isso ocorre 
com força na figura da utopia. Esse liame entre ficção e redescrição 
da realidade é sublinhado por cientistas na teoria dos modelos. Os 
modelos são certas formas de discurso científico, assim como a 
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ficção no campo da linguagem poética, cujo traço comum é sua 
força heurística. Assim, a primeira transição do teórico ao prático 

se dá na possibilidade das ficções descreverem as ações humanas.  
Ricoeur recorre a Aristóteles, na sua reflexão sobre a 

tragédia, quando esse afirma que a poesia é mais filosófica que a 
história, porque ela não depende da contingência dos fatos e vai 

direto à essência da ação, ligando ficção e redescrição (mímesis e 
mythos).  Essa força referencial consiste em que o ato de narrar, 
atravessando as estruturas narrativas, aplica o esquematismo da 
ação humana à articulação narrativa de uma ficção regrada. 
Voltando à questão dos modelos, pode-se afirmar que a narrativa é 
um procedimento de redescrição que tem por referente a própria 
ação. Uma poética da ação requer algo que vai além da pura 
redescrição, que é a função mimética aplicada à ação, em que a 
imaginação tem uma função projetiva própria do dinamismo da 

ação. Dessa forma, não há ação sem imaginação, tanto no plano do 
projeto como no plano da motivação e no próprio nível do poder 
fazer. A função do projeto, voltado para o futuro, e a função da 
narrativa, voltada para o passado, significam uma troca de 
esquemas e articulações que recebe da narrativa o poder 
estruturante e do projeto a capacidade de antecipação. A 
linguagem se limita a transpor a articulação do modo condicional, 
uma forma hipotética que é a condição de figurabilidade, para que 
o desejo entre na esfera comum da imaginação. É pela imaginação 
que ensaio meu poder de fazer e que tomo a medida do eu posso. 

A imaginação aparece na experiência histórica na medida 
em que esta é captável por analogia. Nesse ponto, a teoria da 

imaginação transcende não somente os exemplos literários de 
ficção, aplicados à ação, mas também a fenomenologia da vontade 

enquanto princípio individual. O autor toma como ponto de 
partida a quinta meditação das Meditações cartesianas de Husserl, 
e os desenvolvimentos feitos a partir dela por Alfred Schutz. Há um 
campo histórico da experiência, porque meu campo temporal está 
ligado a outro campo temporal que é chamado de 
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emparelhamento, em termos de paridade e igualdade de 
experiência. Segundo essa paridade, um fluxo temporal pode 

acompanhar outro fluxo temporal e este se torna englobante, em 
termo dos contemporâneos, dos antecessores e dos sucessores. 
Essa temporalidade de ordem superior permite a transmissão de 
tradições, enquanto elas podem ser transmitidas num liame 

repetido, negado criticamente ou regenerado. Essa totalidade de 
campos temporais pode ser comparada a um principio 
transcendental, segundo o qual o outro como outro eu é 
semelhante a mim. Tanto como eu posso dizer eu, como meus 
contemporâneos, meus predecessores e meus sucessores puderam 
dizer eu e poderão dizer eu. Dessa maneira, eu sou historicamente 
ligado a todos os outros.   

É assim que os múltiplos campos temporais são, para a 
transmissão das tradições, semelhantes ao eu penso, na ordem 

causal da experiência. Essa é a condição transcendental sob a qual 
a imaginação é uma instância fundamental do campo histórico. Eu 
posso imaginar o sofrimento ou o prazer como estando no lugar do 
outro. A essa experiência Husserl chamou de empatia 
(Einfühlung). Essa imaginação, de poder me colocar no lugar do 
outro, é própria do esquematismo da intersubjetividade na 
apercepção analógica. Esse esquematismo opera à maneira da 
imaginação produtiva na experiência objetiva como gênese de 
conexões novas. Essa é a tarefa da imaginação produtiva, para 
manter vivas as mediações que constituem o liame histórico e as 
que permitem os liames sociais que se objetivam nas instituições. 
Menciona-se o perigo de anulação do ego que representam as 

instituições burocráticas nas quais a empatia fica ausente, sendo a 
imaginação uma possibilidade de lutar contra esta objetivação. A 

possibilidade de uma experiência histórica em geral reside em 
nossa capacidade de estar afetados pelos efeitos da história - para 
retomar a expressão de Gadamer em Verdade e método, como 
história dos efeitos -, na medida em que só o sujeito humano pode 
provocar esse alargamento da experiência. 
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O imaginário social 

Ricoeur(1986) afirma o liame analógico que faz de todo 

homem seu semelhante e se manifesta em práticas imaginativas 
como a ideologia e a utopia. Assim como uma não pode ser 
compreendida sem a outra, cada uma dessas produções do 
imaginário social tem o seu lado positivo e o negativo. A ideologia, 

como manifestação do imaginário social, não pode ser reduzida 
apenas à sua crítica, como o marxismo e a Escola de Frankfurt o 
teriam feito. A ideologia, além da crítica, comporta uma 
constituição do imaginário social. Citando Max Weber em sua obra 
fundamental, a ideologia caracteriza a ação social como um 
comportamento significativo, mutuamente orientado e socialmente 
integrado. A ideologia aparece ligada à necessidade de um grupo de 
atribuir-se uma imagem de si mesmo, representando mesmo, no 

sentido teatral da palavra, aquilo que coloca o próprio grupo na 
cena do mundo. Não pode haver um grupo social sem seu ser 
próprio do qual a ideologia representa ele mesmo. A sociedade 
sendo um efeito dos símbolos que a ideologia comporta, reforça e 
repete os liames sociais que acabam por simplificar, esquematizar, 
ritualizar e formar estereotipias que não cessam de chocar- se 
contra as práticas reais e as interpretações que constituem sua 
existência e pelas quais o grupo toma consciência de sua existência 
e de sua prática.  

Uma certa intransparência dos nossos códigos culturais 
parece ser a condição de produção das mensagens sociais. Essa 
função de dissimulação é importante na medida em que as 
representações ideológicas revelam a pretensão de legitimar a 

autoridade e as crenças que lhe correspondem provocando 
assimetrias. Geralmente a ideologia provem da autoridade e 

provoca uma separação na medida em que a crença se dirige à 
autoridade. O autor dirige uma crítica à ideia marxista, 
considerando sua metáfora de inversão do real como uma imagem 
ilusória. Questiona como essas ilusões poderiam ter eficácia 
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histórica se a ideologia não tivesse um papel mediador incorporado 
ao liame social mais elementar. Poder-se-ia falar em uma atividade 

social pré-ideológica, ou não ideológica? Não se compreenderia 
como uma representação invertida da realidade poderia servir aos 
interesses da classe dominante se a relação entre dominação e 
ideologia fosse mais primitiva que a análise em termos de classes 

sociais. A crítica de Marx é pertinente na medida em que seu 
aporte aponta a ideologia como justificadora da dominação que 
provem da sociedade de classes e da luta de classes.  

A tentativa de demonstrar a utopia como fruto do 
imaginário social começa observando que, paralelamente ao 
anonimato da ideologia, a utopia aparece na história como um 
gênero literário a partir de Thomas Morus. Além disso, é preciso 
resistir em atribuir ao conceito de utopia um sentido patológico. O 
que caracteriza a utopia é uma estranha ideia de 

extraterritorialidade, de não-lugar, no sentido próprio da palavra. 
Aquilo que caracteriza a utopia é o sentido do possível. A questão 
que se coloca é se, sem esse salto para o exterior, a utopia 
comportaria um papel constitutivo com relação à imaginação. A 
utopia aparece de imediato como uma subversão social. Todas as 
utopias oferecem outras maneiras de exercer o poder, seja na 
família, na vida econômica, política ou religiosa. Essa outra 
maneira sempre comporta o exercício do poder, confirmada pela 
descrição de fantasias sociais e políticas de caráter literário, as 
também pelas diferentes tentativas de realizar a utopia. Desta 
forma, o homem está sempre presente na clareira da utopia. Há 
uma permanente tensão entre ideologia e utopia. O mesmo 

fenômeno de imaginação social está presente na ideologia e na 
utopia, e cada uma das instâncias desenvolve sua própria 

patologia. A disfunção da ideologia se caracteriza pela distorção e 
dissimulação. A disfunção da ideologia se insinua na função 
integrativa da imaginação, visto que uma dissimulação originária é 
impensável. É na constituição simbólica do liame social que a 
dialética  do dissimular e do revelar aparece. A utopia tende a certa 
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esquizofrenia, e desenvolve um jogo entre a fantasmagoria e a 
criatividade. Talvez certa patologia seja condição para a mudança 

social, na medida em que essa patologia possa revelar a esclerose 
das instituições mortas. Não se toma posse do poder da imaginação 
a não ser pela relação crítica das ideologias e por uma consciência 
capaz de olhar a partir de nenhuma parte. E esse trabalho do 

imaginário social enquanto uma fenomenologia da imaginação 
individual deve ficar no campo da aporia. 
 
Conclusões relativas à educação  

 
Piaget, em um de seus raros escritos sobre a escola, 

afirmou que a escola tradicional mata a curiosidade e a imaginação 
da criança. A criança precisa interagir com o ambiente, com as 
outras crianças e com o professor, para que possa buscar os 

caminhos do aprender.  
Embora Ricoeur tenha dedicado parte de sua vida a dar 

aulas em um liceu, e a maior parte de sua vida à educação 
superior, nunca evitou o diálogo com os estudantes, mesmo que 
essa atitude tenha implicado em renúncia.  

Em maio de 1968, quando era reitor em Nanterre,  um 
braço da Sorbone, avisou ao Ministério da Educação que não 
permitiria a entrada da polícia no campus, porém não foi atendido. 
Após acalmar os estudantes, o reitor se reuniu com eles. Os 
universitários reivindicavam participação na gestão da 
universidade e nesta reunião lhe perguntaram: O que o senhor tem 
que nós não temos? O mestre respondeu tranquilamente que, com 

certeza, tinha lido mais livros do que eles, afirmando com essa 
resposta o importante papel da pesquisa na Universidade. O 

imaginário dos estudantes se fixava em uma utopia libertária que 
se voltava contra as estruturas tradicionais da universidade. O 
reitor tentou mostrar- lhes que a tradição trazia algo de positivo, o 
valor da pesquisa e do conhecimento. O acontecimento custou-lhe, 
entretanto, o cargo de reitor, porque ele renunciou ao cargo por 
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não concordar com a forma que a questão tinha sido tratada pelas 
autoridades, e sentia que tinha fracassado com relação à tentativa 

de diálogo com os estudantes. Essa atitude autêntica e coerente nos 
dá a prova de um professor universitário que educava não só por 
palavras, mas por gestos responsáveis e autênticos. 





III 

AS DUAS ANTROPOLOGIAS SUBJACENTES AO 
PENSAMENTO DE PAUL RICOEUR 

 

Introdução 

 O presente capítulo tem como hipótese central o exame das 
concepções de homem presentes no trabalho de Paul Ricoeur. A 
obra desse filósofo foi uma constante busca de todas as realidades 
que constituem a vida humana. Desde suas primeiras obras como 
Du volontaire et de l’involontaire, dos anos 50, e em Finitude et 
culpabilité, dos anos 60, o filósofo trata, por meio da 
fenomenologia, a ação voluntária como uma concepção que 
relaciona o projeto, como propósito, à moção voluntária e ao 
consentimento. Essa descrição fenomenológica da vontade implica 

também na descrição do involuntário e na pergunta de como é 
possível uma vontade humana capaz de aderir ao mal. Qual o lugar 
humano do mal? O autor esboça uma antropologia filosófica 
centrada no conceito de labilidade, ou seja, de uma debilidade 
constitutiva do ser humano que torna possível o mal.  
 Graças ao conceito de labilidade, a antropologia filosófica 
estende uma ponte para a consideração da simbólica do mal, o que 
lhe permite articular a simbólica do mal aos mitos e estes ao 

raciocínio filosófico. A exegese do mito da queda revela 
diretamente uma tensão entre dois significados: por um lado, o 
mal entra no mundo enquanto é posto pelo homem, mas o homem 
põe o mal, quando cede ao princípio do mal que reside em uma 

desproporção, em uma desmedida, em uma tensão entre finito e 
infinito que o faz ceder à desmedida, fazendo com que sua 
dimensão finita se pareça à infinita. A reflexão filosófica terá por 
objeto recolher as sugestões desta simbólica do mal, e ampliá-la 
examinando todas as formas de consciência do homem, tanto das 
ciências sociais como da filosofia, no sentido da servidão ao 
arbítrio, como também a banalização do mal que para Arendt 
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(1963) seria o mal sem culpa, o que é o mais grave, pois fica fora de 
uma visão ética do mundo. Se o símbolo dá o que pensar, o que a 

simbólica do mal convida a pensar afeta a grandeza e o limite de 
toda a visão ética do mundo, pois o homem que se revela, por meio 
desta simbólica, é ao mesmo tempo réu e vítima. A questão da 
simbólica do mal é um problema que continua a desafiar a 

humanidade e a educação, pois cada vez mais cresce o sentido da 
banalidade do mal referido por Arendt.  
 Nossa sociedade é cada vez mais desigual e nos tornamos 
indiferentes ao sofrimento alheio e isso também pode ser 
considerado a banalidade do mal.  Em suas obras dos anos 70 até 
aos 90, como O discurso da ação(1980), Du texte à la action (1986), 
Soi-même comme un autre (1990) e em La mémoire, l’histoire, 
l’oubli (2000), o autor resgata a dimensão de finitude e falibilidade, 
no sentido de que o ser humano é também um ser que tem a 

possibilidade de agir, no sentido de desenvolver seus poderes, tais 
como poder reconhecer o outro, poder assumir a responsabilidade 
por suas ações, poder lembrar, poder esquecer, poder se narrar, 
poder se educar ao longo da vida, poder participar da cultura e da 
vida política. Pode-se constatar que, em suas últimas obras, o 
filósofo desenvolveu uma antropologia dos poderes do homem, que 
completa a antropologia da finitude, tendo em vista uma 
antropologia da transcendência e do sentido, ou seja, do homem 
capaz. 

Refletindo sobre a finitude humana 

 Ricoeur (1982) caracteriza a labilidade como um 

deslocamento, a incoincidência do homem consigo mesmo. Essa 
desproporção do indivíduo consigo mesmo marcaria o índice de 
sua labilidade. Recorre a Platão, Pascal e Kierkegaard, para 

desenvolver o que denomina de uma patética da miséria. Em 
Platão, tanto no Banquete como no Fedro e na República, quando 
se quer abordar a questão do homem e de sua condição e não do 
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mundo das ideias, é preciso lançar mão da alegoria e do mito. 
Assim, no Banquete, o ser humano é filho de Porus e Penia, do 

deus que traz a abastança e a sabedoria e a deusa da miséria, 
portanto, é um ser de perplexidade e busca. No Fedro, temos o 
mito da queda, e no Teeteto e na República, os mitos que 
descrevem os tipos de almas e seu esforço contínuo para chegar ao 

conhecimento e para entrever a suprema ideia de Bem. Os mitos 
platônicos que sugerem a queda se referem à fragilidade e 
ambiguidade da natureza humana, que é tensão entre finito e 
infinito.  
 O filósofo cita ainda a patética da miséria apelando para o 
pensamento de Pascal(1623-1662) matemático, físico e  filósofo. 
Pascal evidenciou a pequenez do homem diante do universo que se 
descortinava pela evolução da ciência em sua época, no 
Renascimento, sem abandonar sua fé. Para ele não havia 

contradição entre Deus e o mundo material, visto estar ele 
presente na própria criação. É também dado como exemplo o 
conceito da angústia de Kierkegaard (1813-1855), que resulta da 
percepção aguda de nossa finitude e da abertura para a infinitude. 
Kierkegaard põe em evidência o paradoxo e a angústia de uma 
existência carnal e espiritual da qual o Cristo é o exemplo 
emblemático, no sentido de unir o carnal e o espiritual.  
  A partir dessas explorações, Ricoeur nos convida a realizar 
uma reflexão transcendental, indagando pelas condições de 
possibilidade dessa humanidade complexa e finita. O centro da 
consideração transcendental se coloca como uma abertura que 
introduz a reflexão entre a sensibilidade e o entendimento. No 

início, meu corpo próprio me liga às coisas, aos seres vivos e às 
pessoas que se movem no mundo, assim, me apercebo não como 

finitude, mas como abertura. Meu corpo me abre ao mundo por 
meio de tudo que ele pode fazer; meu corpo está implicado como 
elemento ativo na instrumentalidade do mundo, nos aspectos 
práticos em que vou deixando a marca de minha ação, nos 
produtos do trabalho e da arte. Meu corpo me confere o ponto de 
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vista sobre o qual estou aberto para o mundo. Esta conexão entre 
abertura e perspectiva se apresenta como o sentido da finitude. Um 

enunciado sobre a finitude confirma que essa finitude se conhece e 
se declara a si mesma. A finitude humana não pode experimentar a 
si mesma a não ser por um olhar perscrutador que começa por 
transgredi-la. Surge assim com a ideia de síntese transcendental 

que Kant nos legou, como forma de construção do objeto e 
capacidade de síntese do sujeito, o primeiro momento 
propriamente filosófico da ideia de desproporção entre a finitude e 
a possibilidade de entrever a infinitude. A reflexão transcendental 
se liberta do mito e se aplica a uma temática que partia antes dela 
mesma, e que era a temática da desproporção e do intermediário, 
mas a qual ela elevou ao plano filosófico por meio das noções de 
perspectiva, de sentido e de síntese. 
 Ricoeur então empreende uma análise de nossa finitude 

prática e afirma que todos os aspectos da finitude prática que se 
podem compreender, partindo da noção transcendental de 
perspectiva podem resumir-se na noção de caráter (1982, p.69). 
Inicia conceituando caráter como a totalidade dos aspectos da 
finitude. Nossa vida afetiva vai desenvolvendo suas valorações 
espontâneas ou reflexas, na medida em que carregamos nossa 
vontade de motivos, em seu movimento de projeção. Na minha 
ingenuidade pré-reflexiva, incluo o amável, o odioso e outros 
tantos momentos que constituem meu projeto, o pragma. A 
motivação revela uma nova espécie de receptividade, na qual está 
marcada nossa finitude. A liberdade humana avança por motivos. 
O desejo nos leva para fora de nós mesmos, nos situa ante o 

desejável que está no mundo. O desejo é falta de..., impulso para..., 
e essas formas imaginativas me orientam para o mundo. A 

imagem é, porém, algo mais, ela não só antecipa os contornos 
perceptíveis da conduta e do gesto, mas preludia também o prazer 
e a dor, o gozo e a tristeza de ver-se unidos ou separados do objeto 
desejado. Enquanto uma ação tem lugar, meu corpo é o leito por 
onde passa a corrente. Meu corpo não é a finalidade da ação, o 
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pragma, mas sim o organon. Estes constituem também uma 
espécie de corpo psíquico que no plano cognitivo tem suas 

peculiaridades. Essa mediação prática do corpo tem início desde os 
hábitos motores. Desenvolvemos ao longo da vida conhecimentos 
sociais e morais que nos oportunizam aprendizagens tais como as 
regras da gramática e do cálculo e com novos conhecimentos 

sedimentamos uma história de vida, vamos construindo essa 
mesma história. A aquisição de hábitos é possível porque o ser vivo 
tem a faculdade de se modificar por meio de seus atos. O aprender 
é sempre de um mesmo sujeito e suas faculdades não transitam no 
sentido de um recomeço, mas sim como uma sedimentação 
contínua. Dessa forma, em virtude do hábito, vamos adquirindo 
uma segunda natureza formada a partir do que é inato. Além disso, 
é graças a uma certa ambiguidade de nossos hábitos que eles 
podem se tornar uma vida que aprende ou uma vida que se 

automatiza.  
 Pode-se afirmar que faz parte da finitude humana uma 
certa inércia incrustada na espontaneidade da vida e do querer, 
como se com o  peso de nosso corpo estivéssemos submetidos a 
uma lei da materialidade, presente em todos os níveis da realidade. 
A perspectiva, o amor a si mesmo, a perseverança e a inércia 
convergem na noção de caráter. O caráter é a abertura finita de 
minha existência como um todo. Ricoeur retoma a questão do 
caráter e o conceitua como a abertura limitada de nosso campo de 
motivação, tomado em seu conjunto. Dessa forma, podemos 
interpretar a ideia de caráter como perspectiva e abertura. Por 
meio dessa ideia podemos compreender o caráter como uma 

limitação inerente à função mediadora do corpo próprio, sendo por 
isso mesmo o estreitamento originário de minha abertura (1982, 

p.79). O autor questiona a finitude do caráter e afirma que, longe 
de ser algo fechado, o caráter pode ser considerado como a 
abertura limitada de nosso campo de motivação em seu conjunto. 
Acrescenta que o caráter é o estreitamento da alma integral cuja 
abertura é a humanidade. A totalidade de meu caráter e de minha 
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humanidade faz de minha liberdade uma possibilidade ilimitada e 
uma particularidade constituída. Assim, a imutabilidade do caráter 

é o aspecto mais radical e originário da ideia de origem 
perspectivista. Como consequência, não posso mudar de caráter, 
não existe nenhum movimento que me permita voltar a origem 
zero de meu campo total de motivação, portanto, meu nascimento 

representa o que é dado de meu caráter. Meu nascimento é algo 
que me foi dado, sou portador de uma herança que se revela como 
o estreitamento fático e real de minha livre abertura sobre o 
conjunto das possibilidades de ser humano. Entretanto, a partir 
dessa limitação sou portador de um querer perfeito, enquanto 
destino da razão que abre em meu desejo uma profundidade 
infinita, transformando o desejo de prazer em desejo de felicidade. 
Nenhum ato nos concede a felicidade, ela surge nos contatos de 
nossa vida que se caracterizam como acontecimentos, indicadores 

de um sentido que nos aparece como felicidade. Portanto, o filósofo 
expressa de forma clara o paradoxo que constitui a natureza 
humana atravessada por sua limitação originária, mas aberta para 
uma infinitude (1982, pp.83-88). 
 O filósofo avança em suas reflexões ao questionar se 
haveria possibilidade de uma síntese entre felicidade e caráter, e 
aborda essa condição com a ideia de pessoa, advertindo que a ideia 
de pessoa não é a consciência de si para si mesmo, mas sim a 
consciência de si como representação do ideal do eu. Assim, se a 
pessoa é antes de tudo um ideal de pessoa que promove a síntese 
entre razão e existência, deverá haver uma instância que indique 
essa vivência real. Essa síntese da pessoa se forja em um 

sentimento moral específico, que Kant caracterizou como respeito. 
O respeito procede da síntese da pessoa como objeto ético, 

entretanto o respeito é uma síntese subjetiva frágil, pois implica 
em desproporção. O enigma do respeito preside a síntese prática 
da razão e da finitude, vindo dessa síntese a sua fragilidade, pois 
esse duplo pertencimento traz a marca da possibilidade de um 
desacordo, de uma falha existencial que radica na fragilidade e 
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labilidade do ser humano. Por conseguinte, existe um dualismo 
inerente à visão ética do homem e do mundo que nos mostra a 

possibilidade da decaída e do homem como que dividido contra si 
mesmo, cujo dualismo podemos interpretar como uma 
desproporção inicial presente na existência prática do homem 
(1982, pp.89-95). 

 O autor dá seguimento à sua análise da finitude do 
humano com uma reflexão sobre o sentimento. Com relação ao 
sentimento, destaca uma particularidade, pelo fato de que amor e 
ódio, enquanto sentimentos, são intencionais, pois se referem às 
coisas, às pessoas e ao mundo. Entretanto, o sentimento se 
manifesta e se revela como referido ao mais íntimo do eu. Pode-se 
afirmar que o sentimento é antepredicativo, não é uma parte de 
um todo, mas é um momento significativo do todo. Na vida do 
sentimento se manifesta o ponto intermediário que não se 

conseguia perceber no conhecimento e na vida prática. Pode-se 
incluir, no plano do sentimento, toda uma zona intermediária da 
vida afetiva, situada entre os afetos vitais e os sentimentos 
espirituais, lançando uma ponte entre o viver e o pensar, entre bios 
e logos, que Platão denominou timós. Nessa zona intermediária se 
constitui um eu, diferente dos seres naturais e das demais pessoas. 
É paradoxal que o que me diferencia dos demais se abra no sentido 
de pertencer a uma comunidade ou a uma ideia. Assim, temos que 
buscar o sentimento nas paixões essencialmente interhumanas, 
sociais e culturais. Na medida em que as exigências próprias do 
humano estabelecem novas relações com as coisas, fundam 
também novas relações com os demais. O intercambio apenas de 

olhares se constitui numa relação intersubjetiva muito pobre. As 
diferenças entre o eu e o outro só se estabelecem em conexão com 

certos objetos que se integram em dimensões econômicas, políticas 
e culturais, e pela possibilidade de reciprocidade, ou seja, de poder 
me colocar no lugar do outro. 
 Outra dimensão destacada pelo filósofo, como dimensão 
integrante da finitude humana, é a do trabalho. O trabalho confere 
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à existência humana a característica de um empreendimento 
racionalmente organizado de luta contra a natureza, na medida em 

que a mesma aparece como um conjunto de forças que tem de ser 
superadas e dominadas. Poderíamos acrescentar a esta afirmação 
que, na contemporaneidade, o trabalho humano não é apenas visto 
na dimensão de domínio da natureza, mas também na de cuidado, 

restauração e preservação da natureza, exigindo esforços racionais 
de planejamento e políticas dessa preservação, implicando também 
em sentimentos com relação ao cuidado com o meio-ambiente. Na 
medida em que o homem domina ou tenta restaurar as forças da 
natureza, assinala o autor, entram em jogo operações, atividades e 
eficiências que exigem administração e planejamento. Tais 
atividades envolvem relações de poder que implicam em 
hierarquia, em relações de exercício de poder e liderança, e 
também de obediência, adesão e cumprimento de ordens que 

muitas vezes podem gerar conflitos. Todas essas relações de 
organização do trabalho implicam no exercício de uma política das 
instituições. Essa objetivação do poder do homem sobre o homem, 
em uma instituição, implica em um mundo de sentimentos que 
ressoam afetivamente de diversas formas como exercício, 
impugnação, aspiração e sofrimento. Todas as atividades sociais 
que o homem pode exercer criam determinadas situações que 
consolidam a política de uma instituição, enquanto que a 
afetividade as interioriza, em forma de sentimentos intersubjetivos 
que variam indefinidamente em torno do tema “mandar e 
obedecer.” 
 Após examinar diversos aspectos que constituem a finitude 

humana, o filósofo se concentra no ponto nodal dessa mesma 
finitude, que é a labilidade como marca constitucional da 

possibilidade do mal moral. Trata-se, portanto, de um conceito de 
limitação generalizável à própria humanidade. A limitação humana 
tem que ser extraída da desproporção entre finitude e infinitude. 
Essa relação constitui o lugar ontológico entre o ser e o nada que 
radica na natureza humana Tal relação é a que converte a 
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limitação humana em sinônimo de labilidade. Platão já sugeria essa 
dualidade com seus mitos de mescla, caracterizando o homem 

como um ser misto, alguém que vive na perplexidade dos reclamos 
da carne, mas que é capaz de entrever a espiritualidade e o infinito. 
Ricoeur (1982), entretanto, para buscar uma explicação para este 
paradoxo, prefere recorrer ao pensamento de Kant com sua 

dedução transcendental, usando a categoria da qualidade. Ressalta 
que usará essa categoria de forma ampla, transportando a tríade 
realidade, negação e limitação, provinda da física, para a 
antropologia filosófica, transformando esses conceitos em: 
afirmação originária, diferença existencial e mediação humana. 
Adverte também que, de início, não lançará mão do conceito de 
finitude, porque este é um resultado e não uma causa original.   
 Concordando com Kant, o filósofo afirma que o primeiro 
passo de sua antropologia filosófica deve ser a ideia de um ser 

racional em geral, que será restringida por meio da ideia de 
sensibilidade, terminando com a ideia de ser racional finito. Assim, 
a partir da afirmação originária, afirma-se o verbo, a totalidade 
prática e a afetividade, que a partir dessas instâncias se interioriza, 
até o momento transcendental da afirmação original. Esse 
momento é necessário, mas não suficiente; é necessário para 
acentuar o poder de existir, desde o viver ao pensar, mas não é o 
bastante para estarmos certos de que este pensar somos nós 
mesmos, desde a ideia prática, sempre começada e nunca acabada, 
de todos os desígnios de todos os homens, sobre os quais se 
destacam as brumas de nosso caráter. Essa abertura original nos 
dá acesso ao ergon, a obra, ou seja, o projeto do homem enquanto 

tal, que funda a pessoa e que a obriga a considerar a si mesma e a 
todos como um fim. Nesse sentido, essa humanidade consiste a 

condição de possibilidade da pessoa. O sentimento é a única 
instância que garante a afirmação existencial de que posso 
continuar minha existência na abertura do pensar e do agir, sendo 
que todos nós participamos dessa mesma forma de existir. Além do 
mais, para que essa afirmação originária se converta em 



62 | Paul Ricoeur: pontos da tessitura de um filosofar 
 

humanidade, é preciso passar por essa negação existencial, 
denominada perspectiva, caráter, sentimento vital. Essa forma do 

homem participar do nada já era conhecida, de Platão a Hegel e 
também em Sartre. Há em diversos autores contemporâneos a 
tematização de atos nadificadores, tais como a fuga, a dúvida, a 
angústia. Há, porém, nessa negação, uma afirmação, que confirma 

minha existência, como o diz Spinoza. Dessa forma, o humano não 
é a absoluta diferença, nem a absoluta unidade do ser homem, 
como se a segregação das consciências fosse obra de uma vontade 
perversa. O homem se caracteriza por uma unidade plural, 
comunitária, por meio da qual se completam mutuamente unidade 
e diferença de destinos.  
 O autor dá sequência à sua discussão sobre a questão da 
finitude estabelecendo uma distinção entre diferença e 
contingência. A diferença pode ser percebida quando eu distingo o 

meu eu de outro eu, ou quando interiorizo essa diferença e 
percebo-me como diferente de mim mesmo. A contingência é um 
sentimento mais agudo, na medida em que me dou conta que 
assim como existo poderia não existir. A existência de mim 
mesmo, de meu corpo e de minha vida, são algo totalmente não 
necessário. Na medida em que me dou conta dessa forma de 
gratuidade de minha existência, tomo consciência de mim como 
um ser contingente. A partir dessa compreensão posso entregar-
me à tristeza ou afirmar a vida que me foi dada e buscar um 
sentido para a mesma. Essa dialética entre a afirmação existencial 
e a diferença se aproxima da terceira categoria da qualidade, 
estabelecida por Kant como limitação. Assim como a construção do 

objeto é uma síntese que, segundo Kant, é possível por obra da 
imaginação transcendental, como arte oculta da natureza, a síntese 

da pessoa dá à minha existência mista um sentido prático. Esse 
sentido não me é dado, ele tem que ser buscado. Todas as obras do 
homem - ciência, arte, técnica, educação, cultura - são frutos dessa 
busca de sentido para nossa contingência. Temos, pois, dois 
caminhos: ou enfrentar a contingência ou deixar-nos afogar nela 
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mesma. Nessa espécie de falha existencial reside a labilidade 
humana. A labilidade, enquanto fragilidade radical, dá origem ao 

mal, que se apresenta de várias formas em sua complexidade. Uma 
antropologia filosófica descreve a possibilidade do mal pela 
característica humana de finitude e labilidade. Dessa forma, dizer 
que o homem é lábil equivale a dizer que, por sua vulnerabilidade, 

o homem traz em si mesmo a possibilidade do mal, dependendo 
dele mesmo aceder ou não a esta possibilidade. Essa questão traz 
imensas consequências para a psicologia e, sobretudo, para a 
educação. Aprender a vencer a vulnerabilidade inicial é uma tarefa 
ética para cada existência, e uma enorme tarefa para a educação, a 
qual cabe construir um apoio para a construção de uma existência 
ética e com sentido. Fica a questão: até que ponto nosso sistema 
educacional em suas orientações curriculares tem refletido sobre 
esse problema? Não se trata de ensinar por meios tecnológicos, 

embora tais meios possam facilitar as aprendizagens, mas de 
oferecer o apoio e a solicitude do reconhecimento do direito ao 
desenvolvimento que todo o ser humano deve ter. A consequência 
da reflexão sobre a finitude do ser humano é a constatação de sua 
neotenia, ou seja, o homem aprende e se forma ao longo de sua 
vida. 

Uma observação epistemológica 

 Podemos perceber que as descrições feitas por Ricoeur 
sobre o ser humano finito e lábil foram influenciadas por uma 
síntese entre a filosofia existencial e a filosofia transcendental de 
Kant e Husserl. Trata-se, neste ponto, de mostrar os resultados e 

as modificações ocorridas na filosofia do autor pelas críticas feitas 
ao idealismo transcendental, e pela adesão a uma filosofia 
fenomenológico-hermenêutica e a uma filosofia da ação. Segundo o 

filósofo, é possível criticar a fenomenologia de enfoque 
transcendental sem invalidar totalmente a fenomenologia. (1986, 
pp.61-81) 
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 O primeiro ponto de crítica é com relação ao ideal de 
cientificidade do idealismo husserliano, na medida em que este 

encontra seu limite na condição ontológica da compreensão. 
Apesar da descoberta insuperável da intencionalidade, a 
fenomenologia afirma que o objeto é constituído pela capacidade 
de síntese de um sujeito constituinte. A hermenêutica estabelece 

que a relação sujeito-objeto parte de um todo englobante. O autor 
cita Heidegger, ao afirmar que esta relação é englobante e  se 
manifesta na ideia de ser no mundo. Por outro lado, a exigência 
husserliana de retorno à intuição é criticável pela necessidade que 
toda a compreensão exige a mediação de uma interpretação. 
Ricoeur se refere ao pensamento heideggeriano ao salientar a ideia 
do como hermenêutico(als). Segundo Heidegger, há um sentido 
prévio que é como uma estrutura de antecipação e que liga o als ao 
vor. Essa função seletiva do contexto se liga à função mais 

primitiva da interpretação. Por esse processo os interlocutores 
determinam em comum os valores contextuais que estruturam a 
conversação. A relação intersubjetiva curta se coordena com a 
conexão histórica, em diversas conexões longas mediatizadas por 
instâncias coletivas, tais como instituições diversas, papéis sociais, 
grupos, classes, nações, tradições culturais. Tais mediações 
aparecem em textos, documentos, monumentos e obras de arte, e 
em todo tipo de expressão ou marca humana. Nelas o homem 
mostra sua forma de estar no mundo e de compreender essa 
mesma forma, na medida em que não apenas dispomos das coisas 
de maneira instrumental, mas tentamos compreender o que nos 
rodeia.  

 Outra crítica endereçada pelo autor a Husserl é com 
relação ao fato de que toda a transcendência seja duvidosa, e que 

só a imanência do cogito seja indubitável. Assim, como o 
distanciamento é um momento do pertencimento, a crítica das 
ideologias pode ser incorporada como um segmento objetivo e 
explicativo no projeto de alargar e restaurar a comunicação e a 
compreensão. Exegese de textos e crítica das ideologias são duas 
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vias privilegiadas sobre as quais a compreensão se desenvolve em 
interpretação e, dessa forma, se transforma nela mesma. Uma 

maneira radical de colocar em questão o primado da subjetividade 
é considerar, como raiz hermenêutica, a teoria do texto que ganha 
autonomia em relação a intenção subjetiva e abre um mundo que o 
texto cobre e descobre. Essa é uma maneira de evitar o perigo da 

fenomenologia se reduzir a um subjetivismo transcendental. A 
maneira de evitar a confusão, sempre renascente, de deslocar a 
raiz da questão da subjetividade para a intenção do autor do texto, 
é o próprio texto que se abre como um mundo à interpretação. Não 
é demais afirmar que um texto nos apresenta um mundo. 
 Opondo-se à tese do sujeito como último responsável pela 
mediação, Ricoeur afirma que a hermenêutica convida a fazer da 
subjetividade a última e não a primeira categoria da compreensão. 
A subjetividade se perde como origem e encontrará um lugar mais 

modesto do que o da origem radical. O ego deve assumir por si 
mesmo as variações imaginativas do real que assumem tanto a 
literatura de ficção como todas as formas de discurso. Esse é o 
estilo de resposta que a hermenêutica opõe ao idealismo como 
última responsabilidade do si mesmo. 
 Entretanto, o filósofo ressalva que a pressuposição mais 
fundamental da fenomenologia é o que Heidegger afirma, nas 
primeiras páginas de Ser e tempo, quando nos fala da questão 
esquecida do sentido do ser e que a questão ontológica é uma 
questão fenomenológica. Essa questão não é hermenêutica na 
medida em que o sentido do ser em si mesmo está dissimulado, 
mas sim, para tornar-se uma questão hermenêutica, é preciso que 

a fenomenologia seja reconhecida como uma questão do sentido. 
Além do mais, a hermenêutica, antes de ser uma filosofia da 

interpretação e uma metodologia de exegese filológica, dirige-se ao 
sentido da condição de linguagem de toda a experiência humana, e, 
por isso mesmo, tem como pressuposição uma teoria geral do 
sentido. Dessa forma, o autor entende que voltar ao sentido não 
idealista da redução é manter-se fiel aos maiores achados das 
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Investigações lógicas de Husserl, a saber, a noção lógica de 
significação, tal como Frege a introduziu. Em seus estudos, 

Frege(1892) separou a referência do sentido, mostrando que um 
objeto pode ter a mesma referência, mas sentidos diferentes. Esse 
resultado permite ampliar a noção de intencionalidade e, dessa 
forma, pode-se falar em sentido da percepção, sentido da 

imaginação e, também, da vontade. Essa subordinação da noção 
lógica de sentido à noção universal de significação, sob a condução 
da intencionalidade, não implica que a subjetividade 
transcendental tenha o domínio soberano do sentido ao qual se 
dirige, pois implica em acentuar mais o sentido do que a 
consciência de si. 
 Segundo Ricoeur(1986), a hermenêutica se reporta de 
outra maneira à fenomenologia, pelo recurso ao distanciamento no 
cerne da experiência de pertencimento. O distanciamento, segundo 

a hermenêutica, se relaciona de alguma forma com a époché 
fenomenológica (colocar o mundo entre parênteses), mas esta é 
interpretada em um sentido não idealista, como um aspecto do 
movimento intencional da consciência para o sentido. Existe um 
movimento de tomada de distância na fenomenologia, porque, não 
contentes em viver, simplesmente, ou de reviver, nos afastamos do 
vivido para perguntar pelo seu sentido. Esse é também o jogo da 
hermenêutica, entre distanciamento e pertinência, e é por isso que 
époché e visada são estreitamente ligadas. A époché é um 
acontecimento virtual, o ato fictício que inaugura o jogo inteiro 
pelo qual trocamos os signos com as coisas, os signos com outros 
signos, a emissão de signos e sua recepção. A fenomenologia é 

como a retomada explícita deste acontecimento virtual que ela 
eleva à dignidade de ato, do gesto filosófico. A hermenêutica 

começa quando, não contentes em pertencer a uma tradição, 
interrompemos a relação de pertencimento para buscar seu 
significado.  
 O filósofo continua suas análises sobre a relação entre 
fenomenologia e hermenêutica afirmando que ambas partilham a 
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tese de possuírem um caráter derivado de significações de ordem 
linguística. Trazendo o testemunho de Hans Gadamer em Verdade 

e método (1975), afirma que o jogo de distância e proximidade, 
constitutivo da conexão histórica, é algo que acontece na 
linguagem antes de ser produto da própria linguagem. Essa forma 
de subordinar a experiência do falar como algo que acontece na 

linguagem refere-se a Heidegger em Ser e tempo, na Analítica do 
Dasein, na medida em que ele afirma que o discurso, em sua forma 
lógica, se origina de algo que é cooriginário à situação de ser no 
mundo, à compreensão e ao projeto. Dessa forma, a ordem lógica é 
precedida por um dizer que é solidário ao estar situado e ao se 
compreender. Assim, a ordem dos enunciados lógicos não pode 
reivindicar nenhuma autonomia. Tais enunciados lógicos, com 
pretensão de verdade, estão fundados na estrutura dos existenciais 
constitutivos do ser no mundo. A essa altura da análise o texto 

volta a evocar o Husserl das Investigações lógicas, em que a 
fenomenologia sai do plano predicativo e apofântico da significação 
para um plano propriamente antepredicativo, no qual a análise 
noemática precede a análise linguística. É por isso que em Ideen I, 
Husserl chega a afirmar que o nível da expressão é essencialmente 
improdutivo ou não operativo.  
 Como podemos observar, Ricoeur busca constantemente 
pontes entre Husserl e Heidegger, seu mais brilhante discípulo, 
dedicando uma análise pormenorizada dos pontos que ligam os 
dois autores. E acrescenta que a ligação da fenomenologia e da 
hermenêutica é tão próxima que a fenomenologia husserliana 
começou a desenvolver uma fenomenologia da percepção na 

direção de uma hermenêutica histórica. Husserl nunca teria 
deixado de explorar as implicações temporais da experiência 

perceptiva. Na medida em que revelou o caráter presuntivo, 
inadequado, que resulta da estrutura temporal da experiência 
perceptiva, ele se aproximou da experiência histórica em seu 
conjunto. A formulação do conceito de Lebenswelt, mundo da vida, 
na obra de Husserl A crise das ciências europeias desempenhou um 
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caráter paradigmático para as ciências hermenêuticas que são as 
ciências humanas em geral. 

 Essas observações epistemológicas me pareceram 
importantes para destacar a forma como Ricoeur vai formular sua 
segunda antropologia, a do homem capaz, aproximando-se cada 
vez mais de uma fenomenologia hermenêutica, tendo sido 

influenciado por Heidegger e Gadamer. 

A questão da imaginação como um passo para a antropologia 
do homem capaz 

 De uma maneira geral, o problema da imaginação não foi 
devidamente valorizado pela tradição filosófica em razão de sua 
proximidade com o termo imagem. Ricoeur reflete sobre essa 
forma de malentendido, lembrando a questão expressa por Gilbert 

Ryle (1949) - O fenômeno da imaginação designa um todo 
homogêneo ou um conjunto de experiências parecidas de forma 
fraca?, e passa então a enumerar tais experiências de acordo com a 
tradição:  
 Em primeiro lugar, a imaginação designa a evocação 
arbitrária de coisas ausentes, mas existentes de forma longínqua, 
sem que essa evocação implique uma confusão da coisa ausente 
com as coisas presentes. Outro uso do termo, próximo ao 
precedente, é quando esse termo indica retratos, quadros, 
desenhos, diagramas etc., dotados de uma existência física própria, 
mas cuja função é estar no lugar das coisas que elas representam. 
A imaginação tem também o sentido de evocar imagens de ficção 
inexistentes. Por sua vez, as ficções se desenvolvem de uma forma 

peculiar como os sonhos e as invenções dotadas de uma existência 
puramente literárias, como nos dramas e romances. Outro sentido 
de imaginação se aplica ao domínio das ilusões, as quais no 

momento em que o sujeito se entrega a elas parecem reais, mas 
que, após uma reflexão, manifestam seu caráter de ausência ou 
inexistência. Como se pode observar, o emprego do conceito 
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mostra sentidos equívocos. As teorias da imaginação da tradição 
filosófica podem estar reunidas em torno de dois polos, o do sujeito 

e o do objeto. Os sentidos da imaginação que partem do sujeito 
podem ser ilustrados pelo sentido empregados por Hume e Sartre. 
Hume concebe a imaginação como referida à percepção, da qual 
ela é apenas um traço, com um sentido de presença esmaecida. No 

sentido da imaginação, concebida por Sartre, ela significa uma 
alteridade fundamental, tal como a ausência, o retrato, o sonho 
enquanto figuras da imaginação produtiva. Tanto a imaginação 
produtiva, como a reprodutiva, se desenvolvem numa linha que vai 
desde que o sujeito tenha uma mínima iniciativa com relação ao 
evocar da coisa ausente até a consciência crítica da diferença entre 
o imaginário e o real. 
 Passando do emprego do termo para uma semântica da 
relação teoria e prática, podemos constatar que não há ação sem 

imaginação. Isso ocorre de diversas maneiras: no plano do projeto, 
na motivação e no próprio plano do poder fazer. Não existe ação 
sem imaginação. No plano do projeto, no plano da motivação e no 
plano do poder fazer mesmo. Em primeiro lugar, o conteúdo 
noemático do projeto, o que o autor chama de pragma, é o efeito 
da imaginação antecipadora do agir que ensaia diversos cursos 
eventuais de ação e que desempenha, no sentido preciso do termo, 
possíveis práticas. Nesse sentido, o jogo pragmático retoma a 
função de narrativa. A função do projeto, voltada para o futuro, 
permuta seus esquemas com o passado e se articula com a 
narrativa que empresta ao projeto seu caráter estruturante, 
recebendo a narrativa a marca da capacidade de antecipação do 

projeto. A imaginação se insere no próprio processo de motivação. 
É a imaginação que fornece o ambiente, a clareira luminosa, na 

qual se pode comparar, medir motivos tão heterogêneos como os 
desejos, as exigências éticas, elas mesmas muitas vezes diversas 
das regras profissionais, os costumes ou os valores fortemente 
pessoais. A imaginação oferece um espaço comum para a 
consideração de forças heterogêneas, algumas que nos levam para 
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frente com motivos que nos seduzem, outras nos detém, na busca 
da própria legitimação do projeto. Essa forma de imaginário 

prático se expressa nas expressões: eu faria isto ou aquilo se eu o 
desejasse. A linguagem se destina, nessas situações, a ultrapassar e 
a articular no modo condicional, um tipo de neutralização, de 
transposição hipotética, que é a condição de figurabilidade do 

desejo na esfera comum da motivação. É por meio da imaginação, 
portanto, que ensaio meu poder fazer, que eu calculo a medida do 
eu posso. Enquanto sou agente de minha ação, imputo a mim 
mesmo meu próprio poder. A forma condicional confere uma 
lógica tensa à imaginação prática. Há neste momento uma 
progressão após a esquematização de meus projetos, passando pela 
figurabilidade de meus desejos até as variações imaginativas do eu 
posso.  
 Essa progressão aponta para a ideia de imaginação como 

função geral da possibilidade prática. É o que Kant sugere na 
Crítica da faculdade do juízo, como o livre jogo da imaginação. A 
imaginação também está implicada nesse processo com o do 
campo histórico e social em geral. Trata-se de uma operação 
analógica que Husserl explorou na V Meditação cartesiana, e que 
foi desenvolvida por Alfred Schutz. Ambas tratam da questão da 
intersubjetividade, e de como essa relação de interação se dá em 
um fluxo englobante, que envolve tanto os contemporâneos, os 
predecessores e os sucessores, caracterizando assim a historicidade 
da experiência humana, pela qual as tradições podem ser 
confirmadas, rompidas ou reformuladas, e é afirmada a existência 
histórica do homem. 

A antropologia do homem capaz 

 Com a análise do poder da ação passamos a examinar a 

antropologia do homem capaz. Ao caracterizar o homem como um 
ser capaz de, o filósofo não invalida a questão da finitude, da 
labilidade e da vulnerabilidade humanas, mas tenta mostrar que, 
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no cerne da própria finitude, o homem pode descobrir-se como 
capaz. No livro La mémoire, l’histoire, l’oubli(2000), faz uma 

pormenorizada análise das capacidades do homem, entre elas, o 
poder da memória. Analisa esse poder desde os clássicos como 
Platão e Aristóteles, até os neurocientistas que tentam ir ao âmago 
da localização e do processamento da memória no cérebro. 

Partindo do que afirma Aristóteles, que a memória é do passado, 
após analisar a memória como traço, como marca, examina 
também a memória como abrigo da fantasia e da imaginação, e 
ressalta o efeito da dialética entre mestre e discípulo no programa 
de educação da Paideia. O modelo clássico consiste em recitar a 
lição aprendida, usando a memória e sem consultar o texto. 
Entretanto, não se trata de uma memorizar mecânico, mas, 
segundo Agostinho, de aprender a distinguir pela memória o 
tríplice presente: o presente do passado, o lembrar, o presente do 

futuro, a expectativa ou a espera, e o presente do presente, ou a 
intuição que o trabalho do mestre desencadeia no interior do 
aluno.  
 Invocando esses autores, Ricoeur demonstra que a 
memória é um potente recurso para a aprendizagem, desde que 
não seja usada de forma mecânica. A educação se desenvolve a 
partir da questão da legitimação da autoridade. Todas as gerações 
tem a responsabilidade de passar seus conteúdos, valores e modos 
de ser e agir. Aprender é para cada geração fazer economia de 
grandes esforços para não ter que começar tudo novamente. Dessa 
forma, a memória é um potente recurso, tanto individual como 
social, para que os homens, lembrando-se dos seus erros, possam 

não tornar a repeti-los. Por outro lado, é pela memória e o registro 
dos textos que o homem sedimenta e acumula os objetos culturais. 

Atualmente contamos com o computador, criação tecnológica do 
homem, simulador de nossas funções cognitivas, e que nos permite 
armazenar e lidar com conhecimentos, ampliando nossas 
aprendizagens e comunicação. É graças à memória que o ser 
humano pode, segundo a psicanálise, fazer o trabalho do luto, 
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transformando a melancolia da perda no investimento em outros 
objetos. De forma analógica se pode falar na superação dos 

traumatismos coletivos. A noção de objeto perdido encontra sua 
semelhança nas perdas que afetam o poder, o território e as 
populações que constituem a substância do Estado. Essas perdas se 
expressam nas celebrações funerárias que significam a recuperação 

do objeto perdido. 
 Segundo Ricoeur(2000), Husserl partilha com William 
James e Bergson a ideia de um fluxo do qual a memória é a fonte 
que preserva a continuidade. O tempo imanente é um fluxo que 
guarda um sentido para todos os objetos e processos imanentes. 
Uma sociologia da memória que se depura de prejuízos idealistas 
desenvolve uma fenomenologia diretamente aplicada à realidade 
social, porque há uma marca de memória que se mantém inscrita 
nas realidades sociais e que permite a participação dos cidadãos 

nas mesmas. Isso se revela nas narrativas e permite a entrada da 
memória no espaço público em tradições, documentos e 
monumentos. Memória que também se apresenta como memória 
partilhada com meus próximos. Meus próximos são aqueles com 
quem partilho o milagre da natalidade. São eles que confirmam 
minha existência na reciprocidade da igualdade de estima. Essa 
partilha permite a asserção dos poderes e dos não-poderes. É nessa 
partilha que aprendemos a aceitação do outro, a compreensão de 
suas falhas e nossa afirmação como pessoas pertencentes a uma 
família e a uma origem. 
 Na obra Soi-même comme un autre(1990), o filósofo 
desenvolve uma fenomenologia prática do autoconhecimento que, 

na medida de sua interiorização, me oportuniza um 
estranhamento que me permite aceitar o outro como eu mesmo. 

Esse processo de reconhecimento mútuo permite uma aceitação do 
outro, enquanto outro, e permite a amizade, independente de sexo, 
idade, cultura, classe e cor, qualquer particularidade que faz uma 
pessoa ser radicalmente diferente da outra, não importando, 
porém, essa diferença para que haja amizade. Essa possibilidade de 
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reconhecimento mútuo incondicional inspira uma ética da 
solicitude que se estende a todos os seres humanos e à natureza, 

legado que devemos a nossos sucessores. Todas essas realidades 
descritas pelo autor revelam um ser humano capaz de conhecer, 
capaz de lembrar e esquecer, de reconhecer o outro em suas 
fraquezas e potencialidades. Significa também um ser humano 

capaz de se narrar, capaz de imputar a si mesmo suas ações e 
reconhecer sua culpa, prometer e perdoar, bem como participar de 
atos de cidadania como um habitante atualmente da pólis global.  
 No final do livro La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), 
nosso autor esclarece que o perdão separa e coloca em conjunção 
duas realidades. Separa, na medida em que para cada um existe 
uma problemática distinta. Para o esquecimento, adverte quanto à 
memória e à fidelidade ao passado; para o perdão, à culpabilidade 
e à reconciliação. Perdoar não significa esquecer, pois há crimes 

contra a humanidade que não podem ser esquecidos, porque 
implicariam na volta à barbárie. Talvez contemporaneamente as 
guerras locais e as intervenções dos países considerados potências 
internacionais, os fracassos da Organização das Nações Unidas 
(ONU) nas negociações de paz, e nossa indiferença com a miséria 
da maioria da população mundial, estejam apontando para essa 
possível barbárie. O interessante nessa obra de 2000 é que o 
filósofo utiliza os recursos da fenomenologia hermenêutica de tal 
forma que parte quase sempre do uso linguístico de um fenômeno, 
pratica a fenomenologia hermenêutica e mostra, junto a grande 
erudição, a forma como concebe a filosofia após Heidegger e 
Gadamer.  

 Ricoeur assumiu com veemência a ideia de história dos 
efeitos de Gadamer, valorizando todas as tradições e respeitando as 

diversas maneiras dos homens estarem no mundo. Nesse ponto, 
adverte a dívida que os cidadãos que tiveram acesso à cultura e aos 
bens materiais têm para com aqueles que nada possuem, a não ser 
sua identidade fragilizada por carências de todo tipo.  Quanto a 
Heidegger, há uma significativa intervenção, especialmente através 
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da referência à passagem de Ser e tempo em que é afirmado que o 
homem é um ser entre o nada e a morte e por isso mesmo é 

cuidado(Sorge), ou seja, o que lhe resta diante da morte é poder 
buscar o sentido. Para o autor  este poder morrer que ronda a 
existência humana, afirmando sua finitude, pode também 
significar um poder de dar sentido à própria morte, e o poder dar 

sentido a cada momento de sua vida, ou seja, afirmar o desejo de 
existir, de deixar sua marca, apesar da morte. 

Considerações finais 

 A antropologia do homem capaz não se opõe à do homem 
finito e lábil que, com sua vulnerabilidade, pode introduzir o mal 
no mundo. Os trabalhos de Ricoeur posteriores aos anos 70 o 
aproximaram mais de Heidegger e Gadamer, e permitiram que ele 

elaborasse, por meio de uma fenomenologia hermenêutica, uma 
antropologia do homem capaz. Sendo capaz de falar, o homem se 
tornou capaz não só de narrativas orais, os mitos e as tradições, 
mas com a escrita se tornou capaz de produzir textos. O texto tem 
uma objetividade na medida em que o que é escrito se libera do 
autor e pode ser interpretado de diferentes formas, portanto, a 
leitura e a escrita se tornaram grandes poderes do homem. Além 
disso, a invenção de máquinas inteligentes aumentou o poder de 
armazenar e difundir a cultura aumentando a possibilidade de 
acesso a todos, desde que haja vontade política para expandir a 
informação. O homem elaborou um imenso legado cultural que se 
diferenciou, segundo os diferentes povos e suas maneiras de viver. 
Inventou organizações para a vida das instituições e, como é um 

animal falante, inventou a política para organizar sua convivência, 
mas que também serviu para anulá-la pela experiência do 
totalitarismo, que é a negação do político. A atividade cultural 

diferenciada que constituiu diferentes formas e objetos de arte, 
ciência e técnica, aumentou ainda mais o poder do homem, de 
poder expressar a beleza em obras de arte, poder passar suas 
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tradições para seus contemporâneos e sucessores, e de, indagando 
sobre as experiências de seus antecessores, poder construir um 

movimento histórico. Como afirmou Heidegger em sua obra Ser e 
tempo, o homem tem o poder de tomar consciência de sua 
temporalidade, constituindo-se como um ser histórico.  
 Além da arte, o homem aprendeu a dominar a natureza, 

construindo artefatos técnicos. Esse poder fazer técnico interferiu 
na natureza, mudou o curso de rios, produziu diferentes formas de 
energia que, apesar de trazerem conforto, trouxeram também 
possibilidade de construir armas destruidoras. 
Contemporaneamente, o poder do homem tem devastado a 
natureza e agora tem que lidar com o problema de regenerar a 
natureza. O homem tem produzido a imitação de seu cérebro em 
máquinas informacionais e redes de informação cada vez mais 
poderosas. Atualmente, o homem pode inventar a própria vida, 

intervindo no código genético. E essa capacidade de informação, e 
todas as outras produções da ciência e da técnica, podem servir 
para objetivos bons, mas também podem causar muito mal. 
Quanto maiores os poderes do homem, maior é o perigo. Os 
poderes que o homem foi capaz de desenvolver ainda não foram 
suficientes para eliminar a fome e as guerras no mundo. Nessa 
questão se mostra o ponto paradoxal da antropologia elaborada 
pelo filósofo. Por mais poderes que o homem tenha, sendo capaz 
de interferir nas entranhas da vida, ele continua a ser um ser 
mortal e vulnerável, capaz de destruir qualquer sinal de vida sobre 
a terra. Embora essa metáfora possa parecer exagerada, ela não 
está muito longe de ser verdadeira. Todos nós somos responsáveis 

pelo bem e pelo mal que temos o poder de trazer ao mundo, e a 
sombra da barbárie está sempre a ameaçar a fragilidade humana, 

apesar dos poderes que o homem pode desenvolver. O grande 
desafio da educação é até que ponto é possível superar a fragilidade 
humana, estimulando o poder fazer e decidir, sem criar uma 
personalidade arbitrária que conduza ao totalitarismo. 
 





IV 

METÁFORA E METAFÍSICA 

 

Introdução 
 
Este capítulo pretende discutir e justificar a original relação 

que Paul Ricoeur estabelece entre filosofia da linguagem e 

metafísica. O autor aqui estudado, que viveu de 1913 a 2005, foi um 
dos mais expressivos filósofos franceses contemporâneos, e 
participou de todos os movimentos filosóficos do século XX, tanto 
da filosofia francesa como da alemã, tendo trabalhado quase até 
sua morte. Sua originalidade reside, especificamente, na síntese 
peculiar que realizou entre a filosofia francesa e a filosofia alemã, 
sem deixar de lado um amplo conhecimento da filosofia da 
linguagem, de origem anglo-saxã. É nessa síntese original que se 
insere este ensaio, ao tentar articular a ideia ricoeuriana de que a 

filosofia implica em um gesto retórico, e que pensar a possibilidade 
da metafísica, atualmente, de alguma forma reside em articular 
metáforas, que não se apresentam como a construção de 
raciocínios com a pretensão de convencer, mas consistem na 
enunciação de possíveis aberturas para o que não é possível dizer 
em totalidade, e assim abrem a possibilidade para que, mediante 
certa forma de dizer, se possa entrever essa totalidade indizível.3 
 Stein (2008b), em sua obra Diferença e metafísica, comenta 
a forma como o trabalho de Heidegger influenciou a filosofia 
francesa da segunda metade do século XX, na medida em que 
muitos filósofos franceses, sobretudo os neo-estruturalistas, 
levaram a questão da diferença a tal ponto que o acento sobre a 

                                                            
3 Ricoeur possuía uma vasta cultura filosófica e, nas suas viagens e seminários aos Estados Unidos da 

América do Norte e ao Reino Unido, apropriou-se da filosofia analítica e da filosofia da linguagem, 

gerando interessantes trabalhos a partir dessa apropriação, tais como O discurso da ação (1980). 

Seria importante destacar, sobretudo, que estudou alemão com afinco e, quando esteve preso 
durante cinco anos pelos alemães, durante a segunda guerra mundial, conseguiu a obra Ideen I de 

Edmund Husserl, e a traduziu a lápis para o francês, nas margens desse livro. Após ter sido 

libertado, publicou em 1950 a tradução, com uma longa introdução que intitulou Idées diréctrices 
pour une phénoménologie. 
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diferença desfigurou as legítimas intenções de Heidegger de 
realizar o pensar sobre a diferença entre ser e ente. Dessa forma, o 

lugar da diferença ontológica foi ocupado por uma crítica 
destruidora da metafísica, incapaz de realizar uma outra forma de 
pensar a diferença entre ser e ente, que constitui o próprio sentido 
e a novidade do esforço do pensar heideggeriano. Stein afirma, na 

mesma obra, que diante dos grandes problemas da filosofia do 
século XX que se resumem na questão do sentido e do outro, 
resultantes da crise dos fundamentos da metafísica, a maioria dos 
autores franceses optou pela solução ou diferença ou metafísica, 
sentido reducionista que trai o verdadeiro pensamento de 
Heidegger, o qual gira em torno dos teoremas da diferença 
ontológica e do círculo hermenêutico, sustentados pela questão da 
compreensão do ser. Portanto, ao afirmar a destruição da 
metafísica, Heidegger não estaria eliminando totalmente a 

metafísica, mas propondo uma nova forma de fazer metafísica. 
Essa nova forma de filosofar, orientada por uma fenomenologia 
hermenêutica, partiu de uma crítica a Husserl e desenvolveu uma 
analítica existencial, com ênfase fenomenológica, que iria produzir 
a análise do ser no mundo, questionando a ilusão de uma absoluta 
objetividade.  O que se pretende sustentar neste ensaio é que o 
pensamento de Ricoeur se constituiu em uma exceção no que 
tange ao pensamento da diferença na filosofia francesa 
contemporânea4. No artigo “A metafísica repensada a partir da 
tradição fenomenológico-hermenêutica”, Rohden(2013) confirma 
que falar em metafísica, ou afirma-la, soa como algo esdrúxulo que 

                                                            
4 Stein, grande estudioso de Heidegger, comenta, especialmente em duas de suas obras - Exercícios 
de fenomenologia - Limites de um paradigma (2004) e Às voltas com a Metafísica e a Fenomenologia 

(2014),como Heidegger a entendeu e dela fez uso para criticar seu mestre Husserl, evidenciando seus 

excessos de transcendentalismo, aos quais Ricoeur adere, abrindo caminho para uma fenomenologia 

hermenêutica que torna possível uma recuperação do conceito de metafísica, anulando o estilo 
reducionista da filosofia francesa em termos de “ou diferença ou metafísica,”insistindo na exclusão, e 

recuperando com a fenomenologia hermenêutica heideggeriana a ideia  de “ciência procurada” de 

Aristóteles. Podemos considerar que Ricoeur levou a sério o trabalho de Heidegger em La métaphore 
vive (1975). 
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pertence a uma tradição medieval e que, portanto, não tem 
significado na cultura filosófica contemporânea.  

 Em vários de seus textos, Ricoeur apresentou capítulos 
introdutórios que explicitam sua forma de filosofar, e será nessa 
explicitação que iremos descobrir o que o diferencia de outros 
autores franceses contemporâneos que pensam a diferença 

excluindo a metafísica. O autor é cuidadoso e, de certa forma, evita 
o termo metafísica, pois ao fazer filosofia não pretende usar 
argumentos teológicos com os quais a metafísica é confundida. Em 
sua obra Du texte à l’action, Essais d’herméneutique II(1986, p. 29), 
o autor explicita seus pontos de partida filosóficos.  Eles se situam 
na linha de um movimento reflexivo no movimento da 
fenomenologia husserliana, e na variante hermenêutica dessa 
mesma fenomenologia. Afirma entender por movimento de 
reflexão uma linha que vem de Descartes e Kant, e a filosofia 

francesa pós-kantiana, que já não percebe esse movimento como 
uma total posse de si mesmo e das ideias construídas por esse 
movimento, visto que o dinamismo que busca a autoconsciência foi 
entrecortado por muitos atravessamentos que não garantem a 
total limpidez e certeza do cogito, mas que mesmo assim se 
compreende a si mesmo como um sujeito de operações de 
conhecimento, de volição, de estima, etc.  

A reflexão é esse ato de retorno a si mesmo pelo qual um 
sujeito retoma, na claridade intelectual e na responsabilidade 
moral, o princípio unificador das operações, entre as quais ele pode 
se dispersar e se esquecer, enquanto sujeito que habita o tempo e a 
linguagem, mas também vivencia a cotidianidade, sem perder o 

sentido do si mesmo e do outro. Nesse momento, o filósofo se 
pergunta: como este eu penso se conhece a si mesmo ou se 

reconhece nestes movimentos? É nesse momento que a 
fenomenologia e, mais ainda, a hermenêutica representam, ao 
mesmo tempo, uma realização e uma transformação radicais do 
próprio programa de uma filosofia reflexiva. Essa certeza 
indubitável de si mesmo é mais fundamental do que todos os 
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saberes positivos. Essa forma de certificação da experiência de si 
que a fenomenologia reivindicou inicialmente e, em seguida, a 

hermenêutica, reportam a um horizonte, cada vez mais distante, 
na medida em que a filosofia se confere instrumentos de 
pensamento capazes de validação. O filósofo chama atenção para a 
fenomenologia, em seu exercício efetivo, não na teorização e em 

suas pretensões de fundamento último. Como foco principal da 
fenomenologia, ressalta o movimento intencional da consciência, 
ou seja, o primado da consciência de algo antes da consciência de si 
mesmo, depurado de qualquer psicologismo. Em seu sentido 
rigoroso, segundo o filósofo aqui considerado, a intencionalidade 
significa que o ato de visar alguma coisa se atinge somente pela 
unidade identificável e reidentificável do sentido visado, ou seja, o 
noema e o noético.  

Na perspectiva crítica de Ricoeur, o trabalho concreto da 

fenomenologia que Husserl denomina constituição da coisa, do 
espaço, do tempo, por uma via regressiva, revela instâncias sempre 
mais fundamentais em que sínteses ativas reenviam, sem cessar, a 
sínteses passivas, cada vez mais radicais, em um movimento 
infinito para realizar a noesis, de um questionamento ao avesso 
por meio do qual evanesce seu projeto de autofundação radical. 
Nessa visão crítica, a grandeza trágica de Husserl foi subverter a 
própria ideia diretriz da fenomenologia, e o mundo da vida, como 
horizonte sempre pressuposto, tornou-se uma espécie de paraíso 
perdido da própria fenomenologia. É desse resultado paradoxal da 
fenomenologia que pôde instaurar-se uma hermenêutica diferente 
da fusão de exegese bíblica, da filologia clássica e da jurisprudência, 

características do século XIX. O enraizamento fenomenológico da 
hermenêutica não se limita ao movimento da compreensão de 

sentido dos textos e da relação intencional da consciência ao 
sentido visado. A questão fenomenológica do mundo da vida é 
assumida pela hermenêutica pós- heideggeriana não como um 
resíduo, mas como uma compreensão prévia que sustenta 
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qualquer tipo de relação do sujeito com o mundo. A compreensão 
de ser no mundo tem para Heidegger um sentido ontológico5. 

O trabalho hermenêutico com relação à metáfora 

Não resta dúvida que Ricoeur se insere na fenomenologia 
hermenêutica do pensamento contemporâneo francês, de filiação 
nitidamente heideggeriana e gadameriana. O próprio filósofo o 

declara quando se pergunta como se pode continuar a filosofar 
após Heidegger e Gadamer. Seria importante examinar, 
entretanto, a maneira com a qual ele se insere nessa forma de 
racionalidade filosófica. Fica claro que sua ideia de sujeito reflexivo 
enfraqueceu seu caráter transcendental de posse absoluta de si 
mesmo, o poder de síntese primordial a priori por meio de muitas 
mediações, e se apresenta como ser no mundo. A consciência do 

mundo não pode, entretanto, emergir como fundamento ou gesto 
filosófico primeiro.  Sua reflexividade aparece como presença e 
distanciamento, como esquecimento dessa compreensão inicial do 
estar no mundo, como uma significação epistemológica derivada 
desse mesmo estar no mundo que permite as operações da 
consciência do senso comum e do conhecimento científico, bem 
como o juízo moral e a decisão ética.  Essa forma de pertencimento 
participante, que supõe um distanciamento, evidencia um estar no 
mundo antes de ser sujeito que se opõe aos objetos para julga- los e 
os submeter ao domínio cognitivo, técnico, moral e ético. Segundo 
Ricoeur(1986), a hermenêutica heideggeriana e pós-heideggeriana, 
à qual ele mesmo se filia, é herdeira da fenomenologia de Husserl, 
porque produz um movimento reverso que, sendo a realização da 

fenomenologia, é também o seu inverso6.  

                                                            
5Outro conceito husserliano e heideggeriano ao qual Ricoeur se liga é o conceito de mundo da vida, o 

qual analisa como mundo do texto, extraindo em profundidade todas as consequências dessa relação 
específica. 

6Nesse aspecto, Ricoeur acentua que, ao contrário do transcendentalismo idealista de Husserl, 
Heidegger, em sua ideia de ser no mundo em Ser e tempo, afirma a ideia do existir e compreender 

prévio do Dasein ao lidar com as coisas(vorhanden), e ao perguntar pelo seu sentido (zuhanden). 
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As consequências filosóficas dessa inversão são, para o 
autor, de grande significado. Não se pode percebê-las se apenas 

nos limitamos a afirmar a finitude do sujeito que torna inacessível 
o ideal de transparência do sujeito a si mesmo. Essa afirmação da 
finitude - em outros contextos, da morte do sujeito, como alguns o 
querem - se torna banal, na medida em que enuncia todo o excesso 

de pretensão do sujeito de se autofundar. Ricoeur reforça sua 
concordância com Heidegger, na medida em que destaca que a 
descoberta da presença do ser no mundo se opõe a um projeto de 
fundamentação última, portanto, metafísica, que reencontra sua 
força, na medida em que retira consequências positivas para uma 
nova ontologia da compreensão. Falando na primeira pessoa, 
afirma que retira consequências epistemológicas que, de certa 
forma, são também práticas, na seguinte formulação: não há 
compreensão de si que não seja mediatizada por signos, símbolos e 

textos. É a passagem de um ao outro que libera a fenomenologia 
do idealismo do qual Husserl não conseguiu se libertar.  

O filósofo enfatiza a condição do ser humano como ser de 
linguagem. Nesse sentido, a linguagem é compreendida antes de 
ser pronunciada. O caminho mais curto para o si mesmo é a 
presença do outro e sua palavra que me permite transitar pelo 
espaço aberto dos signos. Por outro lado, sublinha as expressões de 
duplo sentido que consistem nos símbolos, presentes em todas as 
culturas tradicionais, e que se enraízam no fundo simbólico 
comum da humanidade. E acrescenta então que a interpretação 
por símbolos lhe parece reducionista face aos recursos de uma 
plurivocidade que pode se revelar em contextos apropriados, como 

um texto ou um poema. O próprio Heidegger utilizou poemas para 
sugerir o contexto de seu pensar sobre o sentido do ser e a 

diferença ontológica. Nesse caso, a hermenêutica visa a 
desmistificar o simbolismo, desmascarando forças inimagináveis e 

                                                                                                                              
Ricoeur adere também a essa ideia heideggeriana, e a desenvolve em seus trabalhos sobre a 
linguagem e a metáfora. 



Rosa Maria F. Martini | 83 
 

intrincadas, e visa também a uma síntese mais rica, mais elevada e 
mais espiritual. Esse conflito de interpretações se aplica também 

aos textos. Ao referir- se aos textos, o filósofo não se limita à 
interpretação da literatura em detrimento das culturas orais. A 
interpretação abre recursos originais com relação ao discurso, tais 
como a frase, a narrativa, o poema ou o ensaio. Graças à escrita, o 

sentido adquire uma tríplice semântica: com relação à intenção do 
locutor, com relação à recepção do auditório original e as 
circunstâncias econômicas, sociais, culturais de sua produção. Essa 
conclusão vale também para os deslocamentos atuais pelas redes 
de comunicação, isso porque a intenção do autor se torna ela 
mesma uma questão hermenêutica.  

Ricoeur denomina essa dinâmica interna e a projeção 
externa de trabalho do texto. Esse trabalho do texto é 
hermenêutico, na medida em que a obra constitui um mundo de 

sentido. De um lado, recusa um irracionalismo romântico da 
compreensão dos textos, que permite fazer coincidir, de forma 
imediata, autor e leitor, mas também recusa o racionalismo da 
explicação dos textos que cria a ilusão positivista, a qual estende ao 
texto a análise estrutural dos sistemas de signos, característicos 
não do discurso, mas da língua. Essa extensão induz a outra ilusão 
positivista com relação a uma objetividade independente da 
subjetividade do autor e do leitor. Essa maneira de ver o trabalho 
do texto aproxima a hermenêutica filosófica das ciências humanas.  

O autor guarda também uma certa distância da 
fenomenologia hermenêutica de Heidegger e Gadamer,  mas 
afirma que é sobre o pano de fundo dessa ontologia que tenta 

pensar a diferença entre ser e ente, na qual ele pretende 
desenvolver suas reflexões sobre a metáfora e a referência, na 

medida em que todas essas análises se referem a maneira 
“linguageira” do homem habitar o mundo. Justifica ainda seu 
esforço em fraturar o fechamento sobre a própria linguagem, 
herdado de Heidegger e Gadamer, no sentido de conferir uma 
precisão analítica ao pensamento do sentido do ser e da diferença 
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ontológica, que ele julga faltar nesse contexto. Não invalida o 
trabalho do pensamento do ser e da diferença ontológica feito na 

obra de Heidegger, mas afirma que precisava analisar mais 
mediações, pois não conseguia realizar esse salto direto para o 
pensamento do sentido do ser, realizado por Heidegger. Pode-se 
perceber, nesses esforços, uma influência clara do pensamento 

alemão e uma visão crítica do neo-estruturalismo francês, e da 
própria fenomenologia. O autor pretende, com esse 
desenvolvimento de uma hermenêutica própria, aproximar-se 
também da filosofia analítica e da filosofia da linguagem ordinária, 
que se constituem em outras referências por ele herdadas da 
filosofia anglo-saxã.  

Paul Ricoeur mantém um cuidadoso afastamento do termo 
metafísica, preferindo falar de uma ontologia, que se desenvolve 
por meio de uma fenomenologia hermenêutica e que, com um 

constante questionamento das tradições, pretende desvelar a 
totalidade da experiência do ser humano no mundo, enquanto 
saber da totalidade que, ao se presentificar no círculo 
hermenêutico, implicitamente retorna à questão da relação ser e 
ente, colocando de diversas formas históricas a questão da 
metafísica. Em La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), refere-se aos 
parágrafos 45 e 46 de Ser e tempo, que tratam do poder ser total 
do Dasein, e do próprio Dasein como ser finito e para a morte, 
como problemática da totalidade e como estrutura do cuidado, que 
oportuniza o poder ser face à finitude e à morte. Mesmo que 
Heidegger acene para a futuridade do poder ser total como cuidado 
diante da morte, Ricoeur estranha o que ele qualifica de obsessão 

metafísica pelo problema da morte. Objeta a essa ideia, de ser para 
a morte, com a ideia de natalidade, de Hannah Arendt, como o 

aparecimento do novo, de uma existência que traz novas 
possibilidades; e invoca também Spinoza que afirma que o homem 
livre é aquele que não pensa senão na morte, mas sua sabedoria é 
pensar na vida (Spinoza, Ética, IV parte, proposição). Essa 
observação do autor revela uma certa ironia quando fala em 
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obsessão metafísica pela morte7, o que revela suas reservas com 
relação ao termo metafísica. 

Piaget(1969) em Sabedoria e ilusões da filosofia, ao 
distinguir a ciência do pensamento metafísico, critica os 
positivistas quando tratam os problemas metafísicos como 
problemas sem significado cognitivo. Os argumentos de Piaget em 

favor da metafísica são, principalmente, porque nada permite 
classificar definitivamente e, de forma antecipada, um problema 
como metafísico ou científico, especialmente na física teórica e nas 
matemáticas, porque qualquer problema pode ser declarado sem 
significação científica atual, mas nada impede que ao longo da 
história humana possa vir a encontrar sua justificação e seu 
significado cognitivo. Piaget conceitua a filosofia como um saber 
sobre a totalidade do real. Ora, essa visão sobre a totalidade do real 
implica num investimento total do ser humano, para além da 

separação sujeito e objeto. Ora, a metafísica, que para os 
positivistas não tem significado cognitivo atual, é um problema 
central do ponto de vista da existência humana e do sujeito 
pensante, pois se impõe a opção entre uma vida sem valores, uma 
vida de valores relativos e instáveis, e uma vida ligada a valores, 
sentidos como absolutos, que engajam todo o ser. Podemos 
constatar na posição de Piaget que essa visão de totalidade que 
caracteriza a visão metafísica faz parte da busca do sentido 
humano da vida que, mesmo que sejam colocados como problemas 
metafísicos, sem significado cognitivo, tem um significado de outra 
ordem, principalmente porque eles têm significado humano e 
nunca deixarão de possuí-lo. 

Stein em Pensar e errar (2011) observa que o ser humano 
precisa ser descrito enquanto abertura, como ser no mundo, como 

abertura na qual o ser acontece. É nesse horizonte que tudo se dá e 
tudo pode ser compreendido. Essa circularidade da compreensão 
do ser é o fundamento hermenêutico que sempre se coloca como 

                                                            
7 Ricoeur, 2000, pp.464-465. 



86 | Paul Ricoeur: pontos da tessitura de um filosofar 
 

problema. É a ontologia fundamental, da qual fazem parte todas as 
outras ontologias (de Deus, do mundo e da alma). Essa 

compreensão faz parte da condição humana. Dessa forma, o 
problema metafísico é colocado como ontologia fundamental. 
Então, mesmo que o conceito de metafísica tenha ficado ligado ao 
da ciência e do esquecimento do ser, o problema da relação ser e 

ente sempre será colocado em termos de uma outra possibilidade 
de fazer metafísica. 

Em A memória, a história e o esquecimento(2000), Ricoeur 
liga a compreensão da historicidade do ser humano às concepções 
heideggerianas, nas quais a compreensão do ser só pode se dar 
como tempo. Sendo o ser humano um ser finito e mortal, o que lhe 
resta é ser cuidado; é pensar sua existência na dimensão da 
pergunta pela sua própria inserção como ente na dimensão do ser. 
Ora, o que o autor desenvolve em suas reflexões, principalmente, 

sobre identidade narrativa e historicidade, não deixa de ser uma 
metafísica, sem que a nomeie como tal, quando desenvolve uma 
reflexão de caráter ontológico e hermenêutico. Diante de todas 
essas observações, é interessante a observação de Rohden quando 
afirma uma ontologia aberta, in fieri, enquanto o próprio Ricoeur 
na verdade poderia sustentar e justificar uma metafísica narrativa. 

Metáfora, referência e sentido 

No prefácio de La métaphore vive, publicado em 1975, 
menciona-se que o livro se originou de um seminário realizado na 
Universidade de Toronto, e em outros seminários realizados em 
Louvain, na Universidade de Paris-X, e na Universidade de 

Chicago. Podemos encontrar nessa obra o exemplo do trabalho de 
um professor universitário de imensa criatividade e erudição. Ao 
resumir em poucas palavras, no prefácio do livro, o sentido global 

da obra, o autor afirma que cada um dos estudos desenvolve um 
ponto de vista especial, que constitui um todo em si mesmo, mas 
ao mesmo tempo cada um é o seguimento de um itinerário, que 
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começa com a retórica clássica, atravessa a semiótica e a 
semântica, para atingir, finalmente, a hermenêutica. Como o 

próprio autor o declara, a obra se constitui em totalidades e, como 
não se poderia analisar em um único texto toda a obra, pode-se 
escolher dessas totalidades alguns pontos que interessam para a 
tese que desejamos desenvolver, no sentido da relação entre 

metáfora e metafísica. 
Segundo exposto em La métaphore vive ( 1975), a retórica 

de Aristóteles abarca três campos: uma teoria da argumentação, 
que constitui seu fio condutor, articulando-se com a lógica 
demonstrativa e com a filosofia; uma teoria da elocução, e uma 
teoria da composição do discurso. A retórica é tão antiga quanto a 
filosofia. Ela entra em decadência quando se atém a um processo 
reducionista que a enclausura nela mesma. O mérito de Aristóteles 
teria sido elaborar uma articulação entre a retórica como 

persuasão e o conceito lógico de verossimilhança, construindo 
sobre essa relação o edifício inteiro da retórica filosófica. O 
trabalho clássico de Aristóteles é usado para tratar o conceito de 
metáfora porque, segundo o estagirita, a metáfora se situa em dois 
campos, o campo da poética e outro na retórica. O mundo da 
poesia não tem a função de convencer ou de provar nada; ele se 
sustenta na tríade – poiésis, mímesis, catharsis -, especialmente na 
tragédia grega. Já a retórica está ligada à prova e à persuasão. No 
estudo sobre a metáfora em Aristóteles, destacam-se três 
características fundamentais: 1) a metáfora é algo que acontece 
com a palavra; 2) a metáfora trabalha com a ideia de movimento 
(epiphóra) visto que é um processo que não afeta apenas a palavra, 

mas atinge a todas as entidades de linguagem, a ponto de não se 
poder falar da metáfora de um lugar não metafórico; 3) a metáfora 

é a transposição de um nome estranho (allótrios), ou seja, fora do 
seu significado corrente. Quanto a esse aspecto, a metáfora ocorre 
em uma ordem já constituída por gêneros e espécies, regrados por 
relações de subordinação, coordenação, proporcionalidade ou 
igualdade de relações. O autor comenta que essa característica 
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acrescenta à ideia de movimento um significado de transgressão. E 
completa o esforço de definição com as seguintes hipóteses 

interpretativas: 1) Na Retórica, Aristóteles não julga suficiente 
caracterizar a metáfora como algo que se aproxime da ideia de 
comparação, porque seu caráter discursivo é apenas aparente; 2) A 
metáfora traz uma informação porque ela redescreve a realidade; 

3) Criar boas metáforas é perceber o semelhante. A dinâmica da 
metáfora, portanto, é transgredir uma ordem categorial pela qual 
ela mesma é criada. 

Realizou-se aqui um esforço inicial para analisar de forma 
resumida o ponto de partida de Ricoeur, que utiliza o trabalho 
clássico da Retórica de Aristóteles para caracterizar o que é a 
metáfora. Nesse mesmo texto utilizamos uma metáfora para nos 
referirmos a Aristóteles quando substituímos seu nome por o 
estagirita, relativo a Estagira, local onde o filósofo nasceu. No 

presente trabalho serão utilizados os dois últimos estudos da obra 
La métaphore vive(1975): sobre a questão da referência (cap. VI) e 
sobre a questão da articulação entre metáfora e filosofia (cap. VII).  
 O estudo sobre a questão da referência se inicia pela 
evocação do clássico trabalho lógico de Frege (1982) que faz a 
distinção entre sentido e referência ou denotação. Ao comentar o 
trabalho de Frege, o autor afirma que seu objetivo foi chamar 
atenção com relação à distinção entre sentido e referência. O 
sentido (Sinn) é a proposição que diz o que é o objeto, e a 
referência é o objeto ao qual a proposição se aplica (Bedeutung). 
Com esta separação proposta por Frege pode-se aplicar mais de 
um sentido ao mesmo objeto. O autor usa o mesmo exemplo ao 

mostrar que, com relação ao objeto “planeta Vênus” podem-se usar 
dois sentidos: estrela da manhã e estrela da noite. Dessa forma, a 

denotação está sempre aberta ao sentido. Paul Ricoeur se refere a 
Benveniste (1966), linguista francês que também aponta essa 
diferença, porém no domínio apenas dos signos e sentidos 
linguísticos, restringindo-se ao plano da linguagem. A oposição não 
é total entre Frege e Benveniste, apenas que Benveniste se limita ao 
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domínio do uso da linguagem, ao seu emprego, pois para ele a 
palavra tem um referente que possui um sentido particular na 

medida de seu uso no contexto da língua. Para Benveniste (1966) a 
denotação se comunica da frase inteira à palavra por repartição no 
interior do sintagma.  

Segundo Ricoeur, essas discussões sobre a referência se 

tornam mais complexas quando tratamos de textos, pois o texto 
caracteriza um mundo. A formulação de um texto requer um 
trabalho hermenêutico, tanto de quem o produz como de quem o 
lê. Um texto literário ou poético, ou mesmo filosófico, possui um 
estilo, neles não há propriamente denotação, mas conotação, 
enquanto que o discurso científico é descritivo; porém, a obra de 
um matemático ou de um poeta se conforma a uma lógica de suas 
hipóteses sem se ligar a uma realidade descritiva, isso distingue os 
enunciados das ciências puramente formais dos enunciados das 

ciências experimentais. Nessas obras, há uma suspensão da 
referência, abrindo-se a possibilidade da interpretação, entretanto, 
entre uma obra literária e as relações matemáticas há também 
uma diferença, pois na hipótese poética trata-se de um mundo, e 
nas operações matemáticas há uma estrutura de relações formais 
que podem indiretamente vir a se referir a um dado fenômeno. A 
suspensão da referência real nos dá acesso a um mundo virtual, 
pleno de possibilidades interpretativas. Nesse sentido, a abolição da 
referência, própria da linguagem ordinária, caracteriza uma 
inovação semântica, própria da metáfora, e se abre a possibilidade 
da criação de um mundo, o mundo do texto. Esse ver metafórico é 
um ver como. A atitude estética é criação e recriação, assim como 

há algo de criativo nas hipóteses científicas, pois elas se referem a 
relações específicas sobre variáveis, que são hipóteses descobertas 

pelo cientista. Os sistemas simbólicos criam um mundo e são 
recriados por ele. É a partir dessa ideia que Ricoeur confirma a 
metáfora como uma predicação impertinente, pois o sentido se 
desloca de tal forma da referência que sugere novas dimensões de 
sentido, segundo um como se que nos remete para a análise do 



90 | Paul Ricoeur: pontos da tessitura de um filosofar 
 

sentido fenomenológico-hermenêutico entre metáfora e discurso 
filosófico.  

Metáfora e discurso filosófico 

 No último estudo do livro La métaphore vive (1975), o 
filósofo explicita os pressupostos implicados no que significa ser 
como, o que confere uma visão ontológica e hermenêutica ao 

enunciado metafórico. As primeiras questões são: Que tipo de 
filosofia pode estar implicada em uma pesquisa que se move da 
retórica para a semântica e do sentido para a referência? A 
segunda questão versa sobre algo de certa forma implícito, e que 
requer de alguma maneira uma tomada de decisão, pois está 
centrada nas diversas formas de discurso e na possibilidade de as 
mesmas constituírem uma totalidade, cada qual com suas 

características próprias. Dessa maneira, as formas próprias do 
discurso, tais como o discurso poético, o discurso científico, o 
discurso especulativo etc., assumem suas formas peculiares. 
Escolhendo como tema central a questão da discursividade, 
Ricoeur acentua a possibilidade da passagem de uma para outra 
forma de discurso, acentuando, porém, certa forma de 
descontinuidade entre eles, garantindo a autonomia do discurso 
especulativo sem cair no relativismo dos jogos de linguagem 
segundo Wittgenstein.8 É sobre essa base da pluralidade dos 
discursos, mas na autonomia do discurso especulativo instaurada 
pelo ato filosófico, que é possível elaborar a forma de interação, 
existente entre as diversas formas de discurso e a ontologia 
subjacente aos mesmos.  

Com esse pressuposto, o filósofo pretende defender a diferença 
radical entre discurso especulativo e discurso poético, sobre o que 
muitas vezes se faz confusão quando se trata de justificar a 

                                                            
8Ricoeur em suas críticas ao estruturalismo e aos neo-estruturalismos franceses faz valer seus 

conhecimentos de filosofia analítica e da linguagem, evidenciando sua apropriação significativa do 
pensamento de Austin, Searle e Wittgenstein. 
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implicação entre discurso especulativo e discurso metafórico. A 
doutrina aristotélica da unidade analógica das significações 

múltiplas dos seres é tomada como ponto de partida, antecessora 
da doutrina medieval da analogia do ser, acentuando-se que não 
faz uma passagem direta entre o funcionamento semântico da 
enunciação metafórica e a doutrina transcendental da analogia. A 

doutrina tomista da analogia do ser se torna um excelente 
contraexemplo para o tema da descontinuidade entre as formas de 
discurso. E se é possível, portanto, demonstrar a diferença entre o 
discurso ontoteológico, que engloba tanto o discurso teológico 
como o discurso especulativo, abre-se a possibilidade para um livre 
exame das figuras de intersecção, que pressupõe a diferença entre 
os modos de discurso, especialmente entre discurso especulativo e 
discurso poético. 

Ricoeur acentua uma modalidade diferente e, mesmo, inversa, 

de implicação da filosofia com a teoria da metáfora. Essa inversão 
faz mais do que inverter a relação entre metáfora e filosofia. Ela 
subverte a forma de argumentar própria da filosofia. Colocando-se 
em primeiro lugar sob o ponto de vista de uma fenomenologia da 
visada semântica, o filósofo tenta demonstrar que o discurso 
especulativo encontra sua possibilidade no dinamismo semântico 
do discurso metafórico. O trabalho do discurso especulativo sobre 
si mesmo, sob o aguilhão da enunciação metafórica, lhe permitirá 
discutir os conceitos de verdade e de realidade e, finalmente, o 
conceito de ser, que devem ser remetidos à visada semântica da 
enunciação metafórica9. 
  

                                                            
9Nesse sentido vale destacar Stein em sua obra Sobre a verdade. Lições preliminares ao parágrafo 44 

de Ser e tempo(2006), em que se evidencia a questão da verdade como um acontecimento, como um 
jogo entre velamento e desvelamento, quando analisa a afirmação de Heidegger segundo o qual a 

proposição não é o lugar da verdade, mas a verdade acontece, se vela e desvela na proposição. Os 

estudos de Ricoeur sobre a metáfora, como algo que acontece com a linguagem, se assentam sobre 
essa afirmação de Heidegger analisada por Stein. 
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A metáfora e a equivocidade do ser em Aristóteles 

O conceito de analogia pertence tanto ao discurso poético como ao 

discurso especulativo. Na perspectiva do discurso poético, a 
analogia está ligada à categoria da proporção. Certos poetas não 
hesitam em subsumir sob o termo genérico analogia a quarta 
espécie de metáfora que Aristóteles chamava de metáfora por 

analogia ou metáfora proporcional. Do lado filosófico, este mesmo 
conceito pôde se estender a um certo tipo de discurso, presente até 
ao neotomismo. Segundo nosso filósofo, o Tratado das categorias, 
no qual o termo analogia não aparece claramente, produz, 
entretanto, um modelo não poético de equivocidade, colocando as 
condições de possibilidade de uma teoria não metafórica da 
analogia que se estendeu pelos neoplatônicos, pelos medievais 
árabes e cristãos até Kant e Hegel, e a alguns filósofos franceses 

contemporâneos como Maritain e Renouvier, que trabalharam com 
uma filosofia neotomista. A condição para a hierarquização das 
diversas significações do conceito de ser, no Tratado das 
categorias, coloca-se na medida em que a Metafisica discute a 
questão do ser de uma forma que rompe com o discurso poético 
como também com o discurso da linguagem ordinária. A pergunta 
“O que é o ser?” se coloca fora de todos os outros jogos de 
linguagem. Por isso mesmo, a filosofia, na medida em que se 
constrói sobre o paradoxo da proposição “o ser se diz de muitas 
maneiras”, para evitar a polissemia das múltiplas significações do 
ser, estabelece entre elas uma relação que as remete a um termo 
primeiro que não é nem a univocidade de um gênero, nem a 
equivocidade por acaso de uma simples palavra, mas a 

plurivocidade própria do discurso filosófico, que é de uma ordem 
diversa do sentido múltiplo produzido pelo enunciado metafórico. 

Tal enunciado é a plurivocidade mesma da questão especulativa 
que se lança ao aberto do pensamento. O primeiro termo – ousia – 
se coloca no espaço da pergunta que se configura como: “o que é 
isso o ser?”  
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No contexto da metafísica aristotélica, segundo nosso autor, 
o que importa é uma ordem de categorias que permita que haja 

uma medida constituinte, como condição de possibilidade da 
função ordenada de um campo de atribuição. A polissemia regrada 
do ser ordena a polissemia aparentemente caótica da função 
predicativa como tal. Esse processo regrado não possui nenhum 

ponto comum com a metáfora, nem mesmo analógico. 
Equivocidade regrada do ser e equivocidade poética se movem em 
planos radicalmente distintos. O discurso filosófico é uma instância 
que preserva, como reguladora, as extensões de sentido das quais 
se destacam as extensões de sentido inéditas do discurso poético. 
Utilizando essas análises, aponta uma crítica sutil que Aristóteles 
fez ao conceito de participação utilizado por Platão, bem como às 
suas alegorias que seriam como metáforas do ser. Ricoeur põe em 
dúvida que o Tratado das categorias de Aristóteles se justifique em 

si mesmo, visto que a estrutura do seu encadeamento lógico se 
sustenta sobre o conceito de analogia que pertence a outro campo 
especulativo. Entretanto, reconhece que mesmo que Aristóteles 
tenha apelado para um recurso semântico, que é o caso da 
analogia, essa mesma perspectiva semântica se mantém em um 
nível tal de abstração que não sustenta a hipótese levantada por 
Benveniste sobre a construção das categorias aristotélicas, como 
tendo sido fruto da própria língua grega na qual ele pensava de 
forma absoluta, ou seja, metafísica.  

Em A metáfora viva (1975), empreende-se, no último 
trabalho sobre metáfora e o discurso filosófico, uma longa 
discussão com filósofos, linguistas, matemáticos, físicos, biólogos, 

historiadores da filosofia, bem como especialistas no pensamento 
de Aristóteles, tal como Pierre Aubenque(1962), para levantar 

argumentos sobre a hipótese de que Aristóteles tenha realmente 
construído um sistema especulativo, que serviu de paradigma para 
filosofias posteriores. Aqui é apenas referido o longo debate do 
filósofo com outros autores sobre esse tema aporético, porém, 
desenvolve-lo excederia os objetivos desse capítulo. Na verdade, o 
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trabalho de Aristóteles significou um paradigma que, no jogo 
metafísico entre analogia e participação, se manteve vigente da 

antiguidade até o mundo medieval e permitiu rupturas críticas, na 
modernidade, com o surgimento do método experimental, com 
Galileu e a crítica humeana, comportando também a crítica 
kantiana do pensamento metafísico, bem como a dialética das 

ideias do próprio Kant. Entretanto, a discussão em torno desse 
conceito tornou possível definir seu plano especulativo e a recusa 
do compromisso com o discurso poético. Por outro lado, foi 
construída uma forma de racionalidade que, mesmo entre teologia 
e metafísica, nas quais essas formas de discurso se tornam mais 
próximas, foi possível manter a diferença entre discurso poético e 
discurso especulativo.  

No último texto de A metáfora viva, o autor chama atenção 
para a obra de Nietzsche que, de forma genealógica, questiona esse 

paradigma e o submete a suspeita, interrogando suas razões, seus 
motivos e seus interesses. Surge então uma forma de relacionar 
metafísica e metáfora que discute de outra maneira essa 
implicação, questionando suas pressuposições escondidas. Com tal 
propósito, Nietzsche não só inverte a ordem dos termos, mas 
questiona seu modo de implicação, explorando o impensável da 
filosofia, antecipando o não dito da metáfora.10  

A metáfora e a imaginação 

O papel da imaginação na metáfora aparece, segundo nosso 
autor, mesmo quando e ainda que sublinhe a incongruência da 
predicação nova e o desvio de sentido ao nível das palavras pelas 

quais tentamos reduzir essa incongruência. Somos levados então a 
perceber uma nova congruência a partir das ruínas da que se 
fragmentou pelos golpes da impertinência semântica da anterior, 

tentando buscar um novo sentido fora do seu uso comum. Nessa 

                                                            
10 Ver Heidegger: “Quem é o Zaratustra de Nietzsche?” em Ensaios e conferências, edição em 
português de 2006.  
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impertinência semântica Ricoeur vê algo ligado à semelhança na 
produção do sentido. O criador de metáforas gera a metáfora que 

aparece não apenas como desviante, mas como algo, no mínimo, 
inquietante. A metáfora não é o enigma de uma predicação 
impertinente, mas é a própria solução do enigma. Por exemplo, na 
obra de Machado de Assis, em Dom Casmurro, o autor se refere a 

heroína como tendo olhos oblíquos de ressaca.  Entretanto, não há 
nenhuma referência explícita ao mar; a referência é implícita. Esse 
trabalho é realizado pela imaginação. Segundo o ensaio a que nos 
referimos, há na metáfora uma inovação semântica e uma mutação 
por contiguidade ou semelhança. O que é preciso compreender é 
um modo de funcionamento da imaginação que preenche uma 
lacuna. Para que isso aconteça é preciso conceber a imaginação no 
modo kantiano, como imaginação criadora, como esquematização 
de uma operação sintética. Na primeira edição da Crítica da razão 

pura, Kant se refere à imaginação como um poder difícil de 
analisar, porque permanece escondido na forma como operam a 
razão e a sensibilidade. Esta operação imaginativa é, em um 
primeiro momento, passiva e reprodutiva e, em um segundo 
momento, sintética e produtiva. 

Ricoeur (1982) comenta, em artigo sobre a metáfora, que 
nos últimos trinta anos a metáfora foi alvo de novos estudos que 
em vez de se concentrarem na palavra, detiveram-se na estrutura 
predicativa. O enunciado metafórico opera a redução desse desvio 
com o termo de impertinência semântica para caracterizar a 
violação do código de pertinência que regula a atribuição de 
predicados no uso ordinário. O enunciado metafórico opera a 

redução desse desvio sintagmático, estabelecendo uma nova 
pertinência, aceita pelo auditor e leitor. Em um primeiro 

momento, a metáfora é vista como compreensão intuitiva. Essa 
visão da semelhança é ao mesmo tempo ver e pensar. A metáfora 
não é uma simples associação por semelhança; é uma operação 
homogênea à linguagem em seu ato nuclear. A metáfora 
permanece viva enquanto a incompatibilidade anterior aparece em 
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uma nova compatibilidade. O trabalho da imaginação se situa 
precisamente em manter essa tensão, não apenas lógica, entre 

sujeito e predicado, mas na leitura metafórica do enunciado. A 
operação de produzir metáforas cria gêneros que ainda se mantêm 
em uma espécie de luta conceitual entre distância e proximidade. 
Gadamer, citado por Ricoeur no mesmo artigo, afirma o caráter 

metafórico fundamental do pensamento, na medida em que o 
discurso metafórico nos permite lançar um olhar total e projetivo 
em que o movimento do gênero é interceptado pela resistência da 
diferença. 

O meta-fórico e o meta-físico 

Mesmo quando critica o uso metafísico da metáfora, 
Heidegger, segundo Ricoeur, é o filósofo contemporâneo que 

utiliza a metáfora com propriedade de uma compreensão 
fenomenológico-hermenêutica. Ao comentar o texto A Essência do 
fundamento(1962), o autor cita a frase em que o filósofo apela para 
os sentidos: pensar é entender e ver. O ver e o ouvir, ou seja, os 
sentidos, nunca são puramente sensíveis, pois o homem é desde 
sempre ser no mundo entre as coisas, então não tem sentido falar 
em um ver e ouvir sensíveis que depois se tornam inteligíveis. 
Portanto, só tem sentido falar em metafórico nas fronteiras da 
metafísica. Os filósofos recomendam sermos cautelosos com 
relação às metáforas, pois a verdadeira metáfora não é uma teoria 
sábia da metáfora, mas o enunciado em que a crítica converge com 
a própria metáfora. O pensamento vê e entende olhando. Dessa 
forma, segundo Ricoeur, produz-se um distanciamento da 

linguagem ordinária. Neste sentido ele diz que a verdadeira poesia 
é aquela que faz a linguagem remontar à sua origem. Essa 
experiência da autêntica poesia se pode experimentar não só na 

poesia alemã, com Hoelderlin e Rilke, mas em todas as línguas, e 
em português podemos destacar Carlos Drummond de Andrade 
que nos brinda com poesias autenticamente filosóficas. O autor 
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então pergunta se este remeter da poesia às origens não seria a 
metáfora viva11.  

E ao citar mais uma vez o autor de Ser e tempo, o autor de 
Metafóra viva expressa sua concordância com ele, no sentido de 
que o metafórico só existe nas fronteiras da metafísica. Essa figura 
não é um fato qualquer da linguagem, mas é o gesto filosófico por 

excelência. Porque jamais conseguiremos preencher a lacuna entre 
ser e ente. A história da metafísica é a história do esquecimento do 
ser. Tentar empreender um novo começo da pergunta pelo sentido 
do ser foi o que realizou Heidegger em Ser e tempo. O que 
percebemos com o meta-fórico no meta-físico é esse esforço de 
compreender e perguntar pelo sentido do ser, mesmo sabendo que 
o preenchimento da separação ontológica só pode se dar 
metaforicamente, no sentido do jogo entre velamento e 
desvelamento. 

Gadamer(1983), em um artigo intitulado “Fenomenologia, 
hermenêutica e metafísica,”  destaca o trabalho de Husserl contra 
todos os positivismos, criando o conceito de mundo da vida, como 
experiência primordial que se tornou um tema universal de 
meditação filosófica. Husserl, segundo Gadamer, dedicou a vida 
inteira na defesa de uma constituição fenomenológica de toda e 
qualquer validade a partir do ego transcendental. Gadamer 
expressa o mistério deste ego na forma como Husserl aponta sua 
corporeidade vital. O grande mistério dessa corporeidade vital é o 
fato de o “ser” do corpo vital não ser um objeto da consciência. 
Segundo Aristóteles, o que está em obra no corpo vital é sua 
energueia e entelecheia. Gadamer afirma que Heidegger seguiu 

Aristóteles de maneira original. Sob o fio condutor da retórica e da 
ética, buscou novos pontos de partida que ultrapassavam a filosofia 

                                                            
11Heidegger apelou muitas vezes para metáforas poéticas, especialmente os poemas de Hoelderlin e 
Rilke. Chamamos atenção, entretanto, para a poesia de Carlos Drummond de Andrade “A máquina 

do mundo”, poema que certamente Heidegger e Ricoeur apreciariam, que se pode ligar com a 

metáfora da ciência procurada de Aristóteles, e com as dificuldades de abandonar a cotidianeidade 
para poder perguntar pelo sentido do ser. 
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primeira ou metafísica, por meio de uma apreensão conceitual do 
ser como presença e acontecimento, tornando visível a 

unilateralidade da herança dogmática dos gregos, uma herança 
que atingiu seu ápice no primado da autoconsciência da 
modernidade. A antecipação que Aristóteles viu como proairesis, 
escolha preferencial, Heidegger viu como questão do ser no 

horizonte do tempo. Segundo Gadamer, o homem não possui 
apenas linguagem que expressa o logos. Por meio da linguagem o 
homem é colocado no aberto, exposto constantemente ao poder e à 
necessidade de perguntar para além de toda resposta alcançável. 

Conclusões 

As análises empreendidas, centradas principalmente na 
obra La métaphore vive (1975) nos remetem ao pensamento de 

Stein em Diferença e metafísica, quando ao interpretar o 
pensamento de Heidegger, afirma que a palavra Destruktion 
empregada pelo filósofo não significa o fim absoluto da metafísica, 
mas sim uma tentativa mais radical para colocar a questão: - 
Porque o ser e não o nada?  

As análises feitas por Ricoeur em sua obra acima referida 
nos convidam a pensar com Heidegger e Stein a realidade do ser 
homem como ser no mundo, e como ser que habita a linguagem. É 
essa potência de ser no mundo por meio da linguagem que nos faz 
pensar em diferentes formas de dizer o ser. Entre a linguagem 
ordinária, as diferentes linguagens especulativas e a linguagem da 
arte, existe um processo de tornar vivo o dizer dos entes sugerindo 
a metáfora viva do pensar e dizer o ser.  

Esse pensar e dizer o ser encontra no pensamento de 
Ricoeur uma forma de tentar filosofar, num esforço que retoma a 
tradição, apreende-a em um movimento crítico, e busca, no 

pensamento de crítica à metafísica - com Nietzsche, Heidegger e 
Gadamer -, encontrar o resto de uma aporia, sempre presente e 
inesgotável para um pensador. Desde nossa finitude, que nos 
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concedeu a única e radical possibilidade de pensar com a palavra, 
podemos nos arrancar de nossa cotidianidade com a linguagem, e 

buscarmos a autenticidade de um dizer que, a partir do poético, 
tenta ultrapassar o umbral que nos possibilita pensar e dizer o 
sentido do ser. Esse umbral Ricoeur chama de metáfora viva, pois 
seguindo a advertência de Heidegger, para enunciar o seu ser aí o 

homem precisa jogar-se contra todos os limites das diferentes 
formas de linguagem, para tentar atingir, a partir da ausência da 
metafísica, uma outra forma de compreender e dizer um existir 
humano que ainda tenta dizer o ser e pensar a diferença 
ontológica.  

O esforço de Ricoeur em La métaphore vive cumpre a tarefa 
de realizar uma paciente tessitura que parte da Retórica de 
Aristóteles, argumentando a forma como este filósofo da 
antiguidade faz uma teoria da metáfora sem reduzir seu 

pensamento a ela mesma, mas remetendo-a ao pensamento do ser 
enquanto ser, destacando a fundação de um paradigma 
especulativo que permitiu as rupturas ocorridas em toda a história 
do pensamento filosófico, e especialmente nos séculos XIX e XX, e 
que certamente a partir de sua refinada análise crítica nunca 
deixarão de ser concebidas em outras formas de racionalidade. A 
imensa obra de Paul Ricoeur, plena de aporias filosóficas e de 
grande erudição, que o qualifica como um dos mais eminentes 
filósofos franceses contemporâneos, estaria sugerindo aquilo que 
Stein(2014), ao analisar Heidegger, chamou de ciência procurada, 
uma metáfora que sugere, no próprio Heidegger, quando analisa 
Aristóteles, indícios da metafísica como metáfora viva, sentido que  

buscamos ao nos remetermos aos limites da própria linguagem. 12 

                                                            
12Embora em toda a sua obra, tampouco em La métaphore vive, Ricoeur não tenha se referido 
expressamente a essa possível interpretação de Aristóteles da metafísica como uma possível ciência 

procurada, suas considerações sobre o que seria propriamente a metáfora viva nos dão o ensejo de 

pensar que ele teria seguido esse inusitado caminho de Aristóteles, dado que a polissemia do conceito 
de ser não se esgota em meras categorias lógicas. 
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Segundo Gadamer, fenomenologia, hermenêutica e 
metafísica não são três pontos de partida filosóficos diversos, mas 

são formas de questionar o sentido do ser nos entes. Ricoeur usou 
esses mesmos pontos de partida para continuar a questionar a 
separação ontológica que nos inquieta e nos desafia a continuar a 
pensar. A metáfora viva pode ser um caminho fenomenológico 

hermenêutico que, ao manter a tensão entre ser e ente, retome a 
possibilidade da metafísica por um outro caminho. 

Para concluir seria interessante ainda comentar um outro 
filósofo francês contemporâneo, Alain Renaut, que parece manter a 
mesma posição sobre a questão da metafísica, o que mostra tanto a 
atualidade de Aristóteles como a dificuldade de dizer algo sobre a 
metafísica. Renaut(2010) afirma que interrogar de forma 
metafísica não seria proceder como Aristóteles, situando a 
metafísica como causa última e primeiro motor imóvel. A 

abordagem metafísica pretende ir além, no sentido de uma 
abordagem englobante do real, mas não no sentido de que 
perguntássemos se o real seria mesmo real, mas no sentido em que 
propuséssemos o que significa para tudo o que é real ter realidade. 
Esse filósofo afirma que toda a tradição filosófica até Heidegger 
girou entre a teologia e a filosofia primeira, ou metafísica. O autor 
acaba fazendo um elogio ao esforço heideggeriano, expondo a 
forma como ele descreve a metafísica como história do 
esquecimento do ser. 

Podemos, então, concluir que permanece original o 
caminho de Heidegger em sua pergunta pelo sentido do ser, e que 
Ricoeur, ao adotar a herança heideggeriana e gadameriana, 

enriqueceu esse enfoque fenomenológico hermenêutico com 
muitas mediações e estudos relevantes, que não resolvem de todo 

essa aporia, mas apresentam, na dimensão da temporalidade, 
muitos caminhos a serem trilhados com novas explorações. 



V 

FENOMENOLOGIA E HERMENÊUTICA APÓS 
HEIDEGGER E GADAMER 

 
 

O ensinar é mais difícil que aprender porque ensinar 
significa: deixar aprender. O verdadeiro mestre não 
deixa aprender nada mais que “o aprender” 

Martin Heidegger 
 
Introdução 
 

O presente capítulo tem como objetivo evidenciar a 
herança husserliana de Paul Ricoeur e as transformações por ele 
operadas nessa herança fenomenológica com as críticas de 

Heidegger a Husserl, e o acoplamento da herança gadameriana 
com a hermenêutica. Em um primeiro momento, trabalha-se a 
fenomenologia evidenciando a sua presença em textos importantes 
das décadas de 80 e 90, tais como Na Escola da fenomenologia 
(1986) e Soi-même comme un autre (1990). Posteriormente, serão 
trabalhadas as críticas ao excesso de transcendentalismo, operado 
por Husserl, em que o autor se vale das críticas heideggerianas e 

gadamerianas, bem como da filosofia da linguagem inglesa, em Du 
texte à l’action (1986) e La mémoire, l’histoire, l’oubli. O trabalho 
conclui com as reflexões de Ernildo Stein sobre fenomenologia 
hermenêutica, evidenciando a influência de Heidegger no 
pensamento de Paul Ricoeur. Este filósofo, como já dissemos antes, 
atravessou todo o século XX e chegou ao XXI ainda ativo e 

produzindo, quase até sua morte. Não nos parece demais repetir 
que foi um filósofo francês que não se ateve somente à sua cultura, 
produzindo sínteses originais com o pensamento alemão e a 
filosofia anglo-saxônica. Podemos assim reafirma-lo como um 
grande mestre da filosofia contemporânea, que dialogou com 
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várias tradições e nos legou uma obra que sempre servirá de mote 
para quem almeja filosofar com rigor. 

A tradição fenomenológica e a filosofia da linguagem   

Em sua obra Na escola da fenomenologia, 
Ricoeur(1986)(2004)13 faz um estudo detalhado da obra de 
Husserl, autor complexo cuja filosofia se originou no pensamento 

matemático e se estendeu por vários caminhos, sendo a 
fenomenologia, em um amplo sentido, não só o conjunto da obra 
husserliana, mas também todas as heranças filosóficas que 
nasceram a partir dela, das quais a obra de seu mais famoso e 
brilhante aluno Martin Heidegger se configura como sua herança 
mais significativa. Assim, embora a fenomenologia não apareça 
somente em Husserl, ele pode ser considerado seu ponto fulcral. 

Husserl não fez uma Fenomenologia do espírito como a de Hegel, 
pois para ele o fenômeno não se constitui no aparecer de um ser 
que pode ser recuperado em um saber absoluto. A fenomenologia 
de Husserl se liga a Kant em suas explorações da imaginação e da 
sensibilidade, e ainda a Hume e à tradição inglesa com a 
valorização da experiência. A fenomenologia reaparece ainda, 
ligada a Descartes e ao cogito, como o único campo em que todas 
as pretensões de sentido são confrontadas, constituindo-se em uma 
nova versão da filosofia transcendental, não caracterizando uma 
mudança de forma de racionalidade na filosofia14. 

                                                            
*Que significa pensar? Buenos Aires: Nova, 1964, p.20. 

13 Na escola da fenomenologia: Vozes, 2004; original francês: À l’École de la Phénoménologie: Vrin, 
1986. Pode-se verificar como o texto demorou a chegar no Brasil. 

14 Husserl permanece ligado à filosofia do sujeito, por isso examinou-se Descartes: Princípios de 

Filosofia. UFRJ, 2002 §VII a §XXII com relação ao sujeito pensante e à prova da existência de Deus. 
Ver ainda KANT, I. Critica da Razão Pura. Calouste Gulbenkian,1985,§20 a §27 para a questão da 

imaginação enquanto síntese reprodutiva e produtiva. Ver ainda HUME, D. Enquires concerning 

human understanding, Claredon Press,1988, pp.5-165, para verificar a relação entre experiência e 
conhecimento. 
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A fenomenologia, segundo Ricoeur(2004), parte da 
pergunta: o que significa significar? Esta pergunta indica que o ato 

primeiro de operação da consciência é querer dizer, designar 
(meinen). A consciência opera no sentido de distinguir a 
significação entre os outros signos, busca dissociá-la do eu, da 
imagem, elucidar as diversas maneiras dentre as quais uma 

significação vazia poderá ser preenchida por uma presença 
intuitiva, seja ela qual for. Esse ato vazio de significar é a própria 
intencionalidade e o trabalho de buscar o sentido é a descrição 
fenomenológica. Vistos a partir das Investigações lógicas (1929), os 
trabalhos de Husserl seguem dois caminhos: um do lado descritivo 
e o outro, em que pratica uma verdadeira filosofia fenomenológica. 
Isto porque a redução fenomenológica consiste, ao mesmo tempo, 
em uma explicitação do método, praticado na descrição dos 
fenômenos, e na elaboração de uma filosofia transcendental que 

deriva de uma decisão metafísica sobre o estatuto fenomenológico 
dos fenômenos. Fenômeno para Husserl é “sentido visado” 
enquanto fenômeno para a consciência. A redução fenomenológica 
que se volta para o eu não é uma negação, mas um ato global 
aplicado à nossa relação com o mundo e não mais a este ou aquele 
setor do saber. Essa ruptura não separa uma pretensa realidade 
interior da realidade dita exterior, como se distinguisse uma região 
de outra. Essa ruptura faz surgir uma verdadeira relação com o 
mundo, relação intencional que permanece velada na atitude 
natural.  Acima de tudo, fica claro na obra de Husserl que 
constituir não é construir, muito menos criar, mas desdobrar as 
visadas de consciência que, na apreensão natural, ingênua, ficam 

confusas. Esse problema implica na distinção entre noema e noésis, 
sendo as análises noemáticas voltadas para a face objetiva do 

vivido e a noésis voltada para as modalidades intencionais, para o 
poder do cogito, para a temporalidade do fluxo subjetivo. Podemos 
constatar, portanto, que Husserl se mantém nos parâmetros de 
uma filosofia transcendental que aspira primordialmente descrever 
o movimento intencional da consciência e a forma com que ela 
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atinge os significados ontológicos que constituem as essências do 
vivido. 

Segundo o mesmo autor, a fenomenologia nasceu de uma 
crise do ceticismo que põe em questão a intencionalidade da 
consciência e sua própria transcendência. Dessa forma, para além 
de Descartes, a cisão se dá não apenas entre o objeto e a 

consciência, mas no próprio aparecer do objeto para a consciência. 
Desse modo, com sua investigação fenomenológica, Husserl 
pretende superar o realismo e o idealismo, na medida em que se 
concentra na questão da intencionalidade, visto que a 
intencionalidade se caracteriza como uma consciência cujo 
movimento se apresenta como um estar fora de si mesma, de 
múltiplas maneiras, das quais a objetividade lógica consiste em 
uma modalidade de segundo grau, sendo a percepção a modalidade 
mais fundamental. Assim sendo, a consciência atual se descobre 

envolvida em um horizonte de perceptibilidade que confere ao 
mundo sua estranheza e multiplicidade complexa. 

Quanto a esse aspecto, Ricoeur comenta que Husserl se 
mantém fiel aos galileanos, pois a primeira verdade da ciência se 
edifica como superestrutura que recobre o primeiro alicerce da 
presença e da existência do mundo vivido perceptivamente. Nessa 
visão, para Husserl a consciência aparece como um resíduo 
fenomenológico, logo, no trabalho de descrição fenomenológica, o 
filósofo se abstém de um pronunciamento (epoché), no sentido de 
uma decisão sobre o próprio sentido do ser. Prosseguindo com 
suas lições do livro Na escola da fenomenologia, cita as Meditações 
cartesianas, explicitando que para Husserl o mundo não é só para 

mim, mas recebe de mim toda sua validade ontológica. Nesse livro, 
parece-lhe claro que a fenomenologia é o desdobramento do ego, 

dali em diante denominado mônada, como o fez Leibniz. Assim se 
processa uma exegese do si mesmo (Selbstauslegung). Como 
consequência desse radicalismo, o que se coloca primeiro é a 
questão da temporalidade.  O autor cita então os arquivos inéditos 
de Husserl dedicados ao tempo (grupo C) Lições sobre a 
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consciência interna do tempo(1928), nos quais o presente vivo 
aparece como a origem da temporalização por sua estrutura 

dialética de “persistência fluente”. Essa persistência fluente se 
insere em uma intencionalidade transversal, inerente á sequência 
que a consciência faz consigo mesma, colocando- se na origem da 
consciência tética que apresenta as significações como em si.  Este 

tema, embora tenha sido suscitado pelo idealismo husserliano, 
como radicalismo do presente vivo, enquanto questão da 
temporalidade, levantada por Husserl, será uma motivação 
desencadeadora do trabalho de Heidegger, na medida em que na 
ontologia heideggeriana o sentido do ser se revela na 
temporalidade. 

A outra questão apontada nos estudos de Na escola da 
fenomenologia é o problema da existência de outrem que aparece 
na V Meditação cartesiana. O autor compara o problema da 

existência do outro dessa V Meditação com o mesmo papel da 
existência de Deus para Descartes. Assim como para Descartes a 
ideia do Deus verdadeiro garante a objetividade, o ego só pode 
realmente ser transcendido por outro ego. Então, esse outro ego 
que transcende ao próprio ego se constitui como estranho, mas na 
esfera da experiência do próprio ego.  

As obras de Husserl tiveram um destino estranho, visto 
que o autor as retrabalhava continuamente. A partir de 1929, com 
as críticas ao idealismo transcendental feitas por Heidegger, 
Husserl busca, cada vez mais, por sob juízo a própria ordem da 
experiência e a origem da ordem predicativa. Nesta revisão feita 
por Husserl, Ricoeur identifica que a Lebenswelt, o mundo vivido 

ou mundo da vida, é o pré-dado universal de toda a atividade do 
conhecer e julgar. Nesta fase, Husserl se empenha em uma 

pesquisa genealógica. Segundo Ricoeur há um abandono 
progressivo do idealismo das Meditações cartesianas, visto que a 
redução significa, cada vez menos, um retorno ao ego e, cada vez 
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mais, um retorno ao antepredicativo, à evidência primordial do 
mundo.15 

Examinando ainda as observações do autor na obra Na 
escola da fenomenologia, é importante analisar a objeção ao 
solipsismo presente na V Meditação cartesiana de Husserl, a qual 
se dedica a explicar a presença do outro. Diante do problema do 

outro, a fenomenologia husserliana se confronta, segundo Ricoeur, 
com duas dificuldades aparentemente opostas. São elas: constituir 
o sentido do “alter ego” “em” e “a partir de mim”. Por outro lado, 
ter que explicar a especificidade e originalidade da experiência de 
um “outro” que não é o “eu”. Portanto, nesta V Meditação, há uma 
dupla tensão: constituir o outro “em mim” e constituí-lo como 
“outro”. Dessa forma, o conflito, antes latente no trabalho de 
redução, transforma-se em conflito aberto, visto que o outro não é 
uma coisa e sim um “outro eu”, diferente de mim. O teor de 

sentido do outro se apresenta como um triplo paradoxo: 1º) o 
outro não é um objeto psicofísico, situado na natureza. O “outro” 
também é um sujeito de experiência, tanto quanto eu;  2°) o 
mundo não é somente um quadro privado, ou seja, há de um lado 
o “fenômeno mundo” para cada um e, de outro lado, “o fenômeno 
mundo” oposto a todos os sujeitos da experiência e a todos os seus 
fenômenos mundo; 3º) a experiência de outrem se liga a objetos 
culturais que se remetem expressamente a uma constituição ativa 
para cada membro de uma comunidade cultural específica.  

Diante destes problemas husserlianos, o estudioso faz a 
seguinte pergunta: existiria um mundo próprio, anterior à 
intersubjetividade, que possa ainda ser chamado de mundo?  Não 

se trata da pergunta por uma gênese no sentido temporal, mas é 
uma questão de filiação de sentido. Ricoeur explica as descrições de 

Husserl da seguinte forma: na atitude natural há homens que se 
comunicam entre si. Não há “eu” nem “outro”, apenas sujeitos 

                                                            
15Husserl : Méditations cartesiennnes, Vrin, 1992, sobretudo a V Méditation. Ver também Husserl: 
Investigaciones lógicas V. I e II, Alianza,1985, sobretudo v. II pp.473- 524.  
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reais. Com o questionamento filosófico, surge a questão do sujeito 
e o mundo passa a ser mundo para mim. A orientação do mundo 

como “sentido para mim” apresenta uma dissimetria no campo da 
experiência: há o “eu” e há o “outro”. Na experiência natural há 
homens, todos tão reais quanto “os outros”.  Na experiência 
reflexiva, entretanto, um só é “eu” e todos os outros são “outros”. 

Com a posição de um sujeito filosófico a relação “eu outro” aparece 
como problema filosófico.  

O estudioso opera, então, um teste levantando a seguinte 
hipótese: se eu suprimisse da minha experiência aquilo que resulta 
de meu convívio com os outros, não restaria nenhum conteúdo que 
eu pudesse chamar de meu. Seria também inútil levantar a tese de 
isolamento, visto que o outro ainda estaria presente por meio da 
contestação, da decepção e da saudade. O que restaria então? E 
ainda pergunta: como é que um produto da abstração pode ser 

concreto? Responde como se fosse em defesa de Husserl, 
afirmando  que não se trata de uma abstração aristotélica ou 
lockeana, mas da separação metódica de um feixe intencional. Não 
há contradição em alcançar um concreto por meio de uma 
abstração, isto é, trata-se de uma totalidade isolável à qual 
corresponde a esfera do próprio. A análise continua 
acompanhando a reflexão de Husserl, o qual chama de “corpo 
próprio” essa totalidade isolável, ou seja, a carne, este corpo que 
movimento, com o qual percebo e por meio do qual me exprimo.  

Essa questão, colocada por Husserl e assumida por 
Ricoeur, é ao mesmo tempo estranha, mas tem repercussões 
interessantes na medida em que, contemporaneamente, vivemos 

num mundo da comunicação virtual, no qual podemos assumir 
também virtualmente outras esferas simuladas do próprio. 

Podemos ainda concordar, por que mesmo que essas experiências 
sejam todas elas abstrações, sempre fica um questionamento do 
que seria “a esfera do próprio”. Mesmo que eu assumisse uma 
outra representação corporal por simulação virtual, sou eu que 
assumo essa natureza e a declaro “própria para o outro”. A chave 
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do problema reside, portanto, no corpo do outro, mesmo que 
virtualizado, só ele, ao mesmo tempo, pode me ser dado a 

perceber, enquanto se dá “para mim”, “como outro”. Essa 
experiência sugere uma reificação, visto que o outro aparece como 
uma coisa no mundo em sua objetividade. Na medida, entretanto, 
que o “ego” constitui um mundo, este ao se dizer, motiva a 

constituição do “outro”. Na análise do texto de Husserl, o estudioso 
afirma que, nessa relação apresentam-se, como um ponto fulcral, 
duas exigências: uma descritiva e outra de constituição, pois ocorre 
uma apreensão analogizante que respeita a originalidade da 
experiência do outro, mas, ao mesmo tempo, radica também na 
experiência do “corpo próprio” que motiva essa transferência. 
Husserl chama, ousadamente, essa experiência analogizante de 
equiparação (Paarung). O filósofo questiona: Não será a analogia 
uma apreensão indireta da vida estranha a partir da minha, 

enquanto concordância? Com essa questão, introduz um elemento 
novo que é o da imaginação. A imaginação desencadeia uma nova 
possibilidade. Para além da percepção do eu, estou aqui e o outro 
lá, posso por meio da imaginação coordenar os outros lugares e 
outras perspectivas às minhas. 16 Assim se realiza a ficção de me 
movimentar com relação a mim mesmo e ao outro em diferentes 
perspectivas. Tal fenômeno aparece claramente no ambiente 
virtual, no qual “eus e outros” se oferecem, mutuamente em 
diferentes perspectivas, como se fossem ficções do eu e dos outros. 

Em sua obra Soi-même comme un autre(1990) o filósofo 
inicia colocando que a questão do cogito, da ipseidade, do si 
mesmo, é totalmente desconstruída por Nietzsche, na medida em 

que sou apenas os fragmentos de minha própria interpretação 
(cogito brisé). Ao enfrentar as provocações nietzscheanas, o autor 

lança mão de sua familiaridade com a filosofia da linguagem 

                                                            
16Ricoeur explora a questão da imaginação baseado na 1ª edição da Cr. da R. P. e em Heidegger: Kant 

y el problema de la metafísica, Fondo de Cultura Económica,1986, pp.112-172, para verificar a 

questão da imaginação transcendental em Heidegger, pois Ricoeur bebeu nesta fonte para trabalhar 
o problema da imaginação, questão que perpassa toda sua obra.  
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ordinária. Seria oportuno esclarecer que nosso objetivo ao 
examinar essa obra foi o de evidenciar a forma como ele aproxima 

a sua “fenomenologia do si mesmo” à filosofia da linguagem, por 
isso mesmo não analisamos a questão da identidade moral. Ele 
caracteriza a pessoa, o si mesmo, utilizando as análises de 
Strawson em Os individuos, para o qual “dizer eu” é um particular 

de base, pois na medida em que eu falo, posso me autodesignar17. 
Além disso, não se trata da designação de uma coisa qualquer, mas 
do poder de autodesignação que faz da pessoa, não apenas uma 
coisa, mas um “si mesmo”. Continuando a apresentar o 
pensamento de Strawson, Ricoeur comenta que o autor considera 
os corpos como primeiros particulares de base. A partir dessa 
colocação, demonstra o caráter primitivo da noção de pessoa, na 
medida em que se pode atribuir predicados físicos e psíquicos a 
esta pessoa. Questiona o argumento de Strawson afirmando-o 

como uma possibilidade inicial, decorrente da própria linguagem, 
visto que a posse do corpo para “cada um” coloca o enigma de que 
essa posse não é transferível. Pode-se usar o argumento dos 
particulares de base até certo ponto, sendo necessário passar à 
ideia de reflexividade e de alteridade para sobrepor a uma 
correlação fraca, facilmente assumível por qualquer um, para uma 
correlação forte do “si” no sentido de “meu” e do “outro”, no 
sentido de “teu”.  

Ricoeur enriquece suas análises da questão do eu enquanto 
si mesmo, com a teoria dos atos de fala de Austin e Searle, que ele 
prefere chamar de atos de discurso18. Se partirmos de uma análise 
referencial, a pessoa é, em uma primeira instância, aquela de quem 

                                                            
17Ricoeur, P. Soi-même comme un autre, Ed. Du Seuil, especialmente os seis primeiros estudos. 
Ricoeur cita Strawson: Individuals, Methuen, 1957, para trabalhar a questão da individualização e 
dos particulares de base como a auto-designação e a descrição.  

18Ricoeur recorre a Austin: How to do things with words, Harvard University Press, 1962, para 
enfatizar que dizer pode significar fazer. Ricoeur usa de Searle: Les actes de langage. Usei Searle, J. R. 

: Intencionalidade, Martin Fontes, 1995, pois as análises do autor da relação entre intenção e ação 

pp.111-153, foram mais esclarecedoras e podem coincidir com as de Davidson: Essays on actions and 
events, Claredon Press, 1980.  
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se fala, portanto, uma terceira pessoa. Numa dimensão reflexiva, a 
pessoa é um si mesmo(soi) que fala a um outro si mesmo(toi). 

Portanto, o autor busca demonstrar que uma filosofia da 
linguagem pode se articular ao trabalho descritivo e reflexivo da 
fenomenologia. Depois de ter examinado a questão da referência 
com os particulares de base de Strawson, demonstrando seus 

déficits, os quais recaem mais sobre a descrição, Ricoeur passa a 
analisar os atos de linguagem, os quais traduz por atos de discurso, 
em Austin e Searle. Por meio desses autores, analisa o ato locutório 
como operação predicativa - ex: está escuro; o ilocutório como 
performativo - ex: eu te advirto, cuidado com a escuridão; há 
também os perlocutórios - ex: se fores, enquanto está escuro, serás 
assaltado(a). Nesses casos, não é feita uma referência, mas os 
próprios locutores fazem a referência. Essa análise que a teoria dos 
atos de discurso oferece não lhe parece completa, seria apenas 

como um esqueleto das situações de interlocução. Ricoeur explora 
a filosofia da linguagem, tentando extrair o máximo de indicadores 
possíveis que permitam articular a própria filosofia da linguagem à 
fenomenologia.  

E ao continuar esse esforço analítico, o filósofo passa a 
examinar a teoria da ação, visto que acessamos o “outro” quer por 
sua fala, quer por sua ação. Ação e agente pertencem a um mesmo 
esquema conceitual. São noções como circunstâncias, intenções, 
motivos, deliberação, manifestação voluntária e involuntária, 
passividade, constrangimento, resultados desejados. Trata-se, 
portanto, de um jogo de linguagem coerente, no qual as regras que 
governam o emprego de um termo formam um sistema com as 

que governam o sistema do outro. Nesse sentido, a trama nocional 
da ação parece-lhe partilhar o mesmo estatuto transcendental que 

o quadro conceitual dos particulares de base. Como se pode 
constatar, Ricoeur considera as analises linguísticas do “si mesmo e 
do outro”, bem como os atos de linguagem, como condições de 
possibilidade das enunciações discursivas e os esquemas nocionais 
e discursivos da ação. Esses, enquanto esquemas nocionais e 
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discursivos da ação, têm esse mesmo estatuto transcendental que 
permite as análises empíricas da ação, elaboradas pelas ciências, da 

biologia à sociologia. Nesse sentido, o autor conclui que aquilo que 
Strawson chamava de “a mesma coisa”, para a qual são atribuídos 
predicados físicos e psíquicos, tornam-se, desta feita, alguém que 
responde à questão “quem”?  

Embora Ricoeur encontre possibilidades da relação entre a 
filosofia analítica da ação e as análises de Heidegger(2012) sobre a 
circunscrição ontológica do si mesmo (Selbstheit), bem como com 
Hannah Arendt (1981), em suas análises que distinguem o trabalho 
da ação propriamente dita, como algo que aparece nas instituições 
e na política19, ele afirma que, sobretudo é a função narrativa que 
pode determinar “o quem” da ação. Por outro lado, as diversas 
modalidades de filosofia analítica da ação, para ele, têm em comum 
o trabalho de valorizar a ação como um fato objetivo que ocorre 

entre outros fatos do mundo. Esse tipo de análise, que dissocia o 
“quem” do “que”, reduz a ação a uma categoria de evento 
anônimo. Continuando suas análises da ação, o autor afirma que o 
fato acontece e a ação faz acontecer. A força lógica da ação não 
pode ser derivada de nenhum conjunto de constatações sobre fatos 
e suas propriedades. Recorre ao pensamento de Anscombe (1979) 
em sua afirmação referida a uma teoria da ação, na qual se destaca 
a importância de distinguir o “saber que” e o “saber como”. O 
“saber como” produz um efeito com relação aos fatos, de tal forma 
que eles podem ser conhecidos sem observação, enquanto 
intenções. Anscombe caracteriza essa forma de efeito como 
conhecimento prático20. O saber do gesto está no próprio gesto. 

Esse conhecimento que o homem tem de saber como fazer as 
coisas caracteriza o conhecimento prático. Ao estudioso parece que 

a maneira de Ascombe distinguir o “saber que” e o “saber como” 

                                                            
19 Ricoeur cita Heidegger: Ser e tempo. Trad. brasileira: Vozes, 2012 § 25 a 27 para examinar o 
problema do Dasein enquanto Selbstheit. 

20 Ricoeur se refere a Arendt em A condição humana, para mencionar a distinção entre trabalho e 
ação. 
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acaba por reduzir as duas formas à categoria dos fatos, porque 
ignora o sujeito que os realiza, além de enfatizar mais o “que” do 

que o “como”, que se refere à interpretação da ação.  
Ricoeur aprofunda sua análise da teoria da ação 

argumentando sobre a importância do objeto da ação e sua relação 
à causa da mesma. Não se pode, portanto, informar a outrem 

sobre o que se vai fazer, sem ao mesmo tempo dizer “porque” isso 
será feito. E acrescenta mais um argumento: evocar a razão de 
uma ação requer colocá-la, em um contexto mais amplo, 
implicando, geralmente em regras de interpretação e, em normas 
de execução, que são suposições comuns ao agente e a comunidade 
de interação. Assim constata a proximidade da análise conceitual 
da ação à tradição hermenêutica. A ação pode ser tratada como um 
texto e a interpretação dos motivos da ação como uma leitura. 
Ação e motivo estão do mesmo lado, assim como fato e causa estão 

do outro lado. Recorrendo a Wittgenstein, o filósofo afirma que são 
dois jogos de linguagem que não podem ser confundidos, mas a 
separação entre esses dois jogos pode ser transposta, na medida 
em que se substitua uma ontologia geral dos fatos linguísticos por 
uma ontologia regional da pessoa. E segue sua análise conceitual 
detalhada da intenção, acrescentando as análises de Donald 
Davidson, simultaneamente criticando-as, visto que ele as qualifica 
como uma análise conceitual fixada no caráter linguístico público 
como declaração de intenção21. Embora esse autor busque 
caracterizar a intenção temporalmente, em termos de passado, 
presente e futuro, tal análise, fragmento após fragmento, afasta 
cada vez mais a intenção da ação e do agente. Isso ocorre também 

com as análises de Anscombe e por isso, Ricoeur  questiona esses 
dois autores, em função da ênfase exagerada na objetividade da 

vontade, e atribui a essa tendência duas razões: uma pela 
preocupação de dar conta da dimensão descritiva, sem introduzir 
                                                            
21 Ricoeur cita Anscombe: Intention, Blackwell,1979, para analisar o problema da intenção. Ver 

também Wittgenstein: Investigações filosóficas, Calouste Goulbenkian, 1987, aforismos 201- 206, 
pp.321-323. 
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considerações morais na análise conceitual, outra por fornecer 
uma transição inteligível entre ação intencional (feita 

intencionalmente) e ação na intenção de...  
Esses trabalhos contemporâneos são aproximados por 

nosso autor à questão do silogismo prático de Aristóteles22. Nesse 
silogismo o que importa é a deliberação. Segundo Anscombe 

(1979), o raciocínio prático não fornece uma prova, mas conduz à 
ação. Por outro lado, a atribuição da ação ao agente coloca um 
problema de veracidade e não de verdade. Parece-lhe que os 
filósofos analíticos reduzem todas as suas análises a fatos 
linguísticos em função do campo proposicional da verdade. Ricoeur 
invoca Aristóteles porque ele também foi analítico, ainda que não 
focalizando na subjetividade, e oferece um modelo para a 
atribuição  do agente à ação. Com relação à proairesis, a escolha 
preferencial, e à decisão que é a determinação do princípio ético da 

ação, Aristóteles antecipa todas as análises da filosofia analítica 
moderna e acrescenta ainda que podemos deliberar somente sobre 
coisas que dependem de nós. Há outras, como as eternas, as 
intempéries e o governo de outros povos, sobre os quais não 
podemos deliberar. Ricoeur (1990), comprovando a atualidade de 
Aristóteles, menciona a afirmação de uma espécie de sinergia com 
relação à escolha e a natureza humana com relação às disposições 
que constituem nosso caráter. Somos corresponsáveis por estes 
traços, na medida em que podemos fortalecê-los, ou reforçar 
nossas tendências más por meio dos hábitos que adotamos. Até 
esse ponto, pode-se constatar o esforço de análise no sentido de 
apontar para uma ultrapassagem da análise linguística do que 

significa a “ipseidade do si mesmo” em direção a uma 
fenomenologia hermenêutica.  

Ricoeur avança de uma semântica para a pragmática, 
distinguindo atribuição de adscrição. O que distingue a simples 
                                                            
22 Ricoeur recorre à Ética a Nicômacos, 1142ª e 1142b com relação à deliberação, e 1143 a e b, para 

caracterizar a relação do agente a ação, enquanto ser responsável. Ver também Crítica da razão pura 
de Kant, III paralogismo, pp. 342-34.  
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atribuição de um predicado a um sujeito lógico é o poder do agente 
de se “designar a si mesmo”, designando “um outro”. Essa 

possibilidade configura uma primeira aporia, prosseguida de uma 
outra que se concentra no esforço de distinguir a adscrição da 
imputação. Essa distinção seria tarefa de uma análise da práxis no 
sentido moral e jurídico. A terceira aporia aparece em nossa 

certeza de que podemos fazer gestos familiares, os quais Danto 
qualifica de ações de base23.  Entretanto, esse fato primitivo do 
poder fazer tem um lado epistemológico e outro ontológico, na 
medida em que remete para uma ontologia do si mesmo, como 
“sujeito agente” e capaz de sofrimento. Kant problematiza essa 
questão quando aborda a III antinomia que afirma que o sujeito 
pensante é um objeto do sentido interno, mas que, ao mesmo 
tempo, temos notícia do mesmo na medida em  que nos 
diferenciamos daquilo que nos é externo. Portanto, o “eu” que 

acompanha todas as minhas operações é perceptível para mim e 
para o outro, até um certo ponto, guardando de alguma forma 
uma certa impenetrabilidade. Kant afirma que a identidade da 
pessoa encontra-se, infalivelmente, na minha própria consciência. 
Entretanto, quando me considero sob o ponto de vista do outro, 
esse observador externo examina-me no tempo, e nada garante 
que esse tempo, que está ligado a “sua” sensibilidade, coincida com 
o tempo da “minha” sensibilidade. 

Ainda na obra Soi-même comme un autre(1990), o autor 
destaca a questão da identidade narrativa como um exemplo da 
relação entre ipseidade e mesmidade que constitui uma 
significativa contribuição da teoria da narrativa para a constituição 

do si mesmo. Aproximando a questão do “si mesmo” com sua obra 
Temps et récit, I, II, e III(1986), traz a questão da composição de 

um enredo, transposta para a ênfase na ação, e nos personagens da 
narrativa que cria a dialética do personagem que é ao mesmo 

                                                            
23Ricoeur menciona Danto, Basic actions, American Philosophical Quarterly, n° 2, 1965, p.141-143 
para caracterizar pela linguagem os liames concretos da fenomenologia do “eu posso”. 
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tempo uma dialética entre “mesmidade e ipseidade”, na medida  
em que esse reconhecimento se dá nas variações imaginativas do 

próprio enredo.  Faz ainda uma aproximação com Dilthey, com a 
ideia de conexão vital, que se apresenta em uma história de vida. 
Esta pré- compreensão da significatividade histórica da conexão 
vital coloca em um nível superior de conceitualização a teoria 

narrativa da identidade pessoal24. A identidade, narrativamente 
compreendida, pode ser chamada de identidade do personagem. 
Caracteriza-se em termos dinâmicos pela concorrência entre uma 
exigência de concordância e admissão de discordâncias até o 
fechamento da narrativa. É esse conjunto de concordâncias e 
discordâncias, enquanto diversidade de peripécias que fazem do 
enredo uma configuração artística regrada, como uma síntese 
heterogênea. É por essa síntese heterogênea que as diversas 
mediações de um enredo conservam sua unidade temporal. A 

permanência no tempo torna-se assim um transcendental de 
identidade numérica. A ipseidade do si mesmo implica em uma 
forma de permanência no tempo que não é redutível à 
determinação de um substrato, mas que responde à questão “quem 
sou eu”?   

Para responder a essa pergunta, Ricoeur lança mão da 
noção de caráter, em sentido temporal, como o conjunto de 
disposições duráveis pelas quais se reconhece uma pessoa. Essa 
questão remeterá para o conceito de caráter na via da 
narratividade da identidade pessoal.  Isso porque há hábitos que 
são inerentes e outros adquiridos, em um processo de 
sedimentação temporal. A esse fenômeno o filósofo caracteriza 

como identidade ipse e identidade idem. Cada hábito constitui um 
traço de caráter, um signo distintivo pelo qual se reconhece uma 

pessoa. Assim, a identidade de uma pessoa e de uma comunidade é 
formada pelas identificações a valores, normas, ideais, modelos nos 
                                                            
24 Ricoeur em Soi-même comme un autre se reporta a Greimas, A. J. :Maupassant, la sémiotique du 

texte, exercices pratiques,Du Seuil,1976. Ver também Dilthey: Crítica de la Razón Histórica, 
Península, pp.59-70.Ver também Macintyre: Depois da Virtude, Edusc, 2001, pp.155-187.  
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quais a pessoa e a comunidade se reconhecem. Dessa forma, 
integram-se aos traços de caráter aspectos de preferência avaliativa 

que definem o aspecto ético do caráter. Segundo o autor, essa 
sedimentação se assemelha à formação do super ego da psicanálise 
freudiana. Mais uma vez é lembrado  Heidegger em Ser e tempo, 
na medida em que esses traços poderiam sugerir os existenciais 

que aparecem na analítica existencial, como formas de descrição do 
Dasein, enquanto cuidado, enquanto constância a si mesmo 
(Selbständigkeit). 

Essas múltiplas dialéticas, desde Aristóteles, podem se 
sobrepor à dispersão episódica da narrativa pelo poder 
configurador da poiésis. O paradoxo de compor um enredo inverte 
o sentido de contingência, incorporando de certa forma um efeito 
de necessidade ou de probabilidade, exercido pelo ato 
configurador. A correlação entre história narrada e personagem é 

afirmada desde Aristóteles. Na narração, aparecem as 
características de unidade, articulação interna e completude, 
conferidas à operação de compor uma narrativa, na qual o 
personagem conserva ao longo da narrativa uma identidade 
presente na própria narrativa. O modelo de performatividade de 
Greimas acentua mais ainda a correlação entre enredo e 
personagem, em um nível maior de radicalidade, porque, em vez 
de personagem, se fala em agente com o objetivo de subordinar à 
representação antropomórfica do agente a sua posição de operador 
das ações, no percurso narrativo. Dessa forma, entre o descrever e 
o prescrever, existe o narrar.  A maior parte das práticas se ligam a 
interações. O que leva a pensar no que MacIntyre caracteriza como 

unidade narrativa de uma vida, e como esta unidade é frágil e 
imprevisível. O autor acrescenta que o campo prático fica 

subsumido a uma dupla determinação que exige que se lance mão 
da compreensão hermenêutica, como se fosse um texto que integra 
as partes e o todo. 

Todas essas análises de Soi-même comme un autre (1990) 
revelam o esforço do autor em realizar uma outra forma de fazer 
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fenomenologia, evitando os excessos de transcendentalismo de 
Husserl, sem abdicar de uma análise rigorosa e de sínteses 

criadoras com a filosofia da linguagem, a psicanálise e a filosofia 
existencial de Heidegger e outros mestres da tradição alemã e 
francesa, sempre empreendidas a partir da referência aristotélica, 
remetendo as mesmas análises para uma fenomenologia 

hermenêutica25. 

Ricoeur e a crítica ao transcendentalismo idealista de Husserl  

Ao começar a defesa da hermenêutica na obra Du texte à 
l’action(1986), o autor afirma que não foi a hermenêutica que 
arruinou a fenomenologia, mas sim as interpretações idealistas que 
Husserl deu a ela mesma. Por outro lado, afirma que, para além de 
uma simples oposição, há entre fenomenologia e hermenêutica 

uma complementaridade, visto que a fenomenologia se mostra 
como uma indepassável, ou insuperável pressuposição da 
hermenêutica26. E para fazer a crítica ao transcendentalismo 
husserliano, apresenta uma série de teses:  

a) O ideal de cientificidade que a fenomenologia reivindica 
não se coloca como continuidade de sua axiomática e sua tarefa 
fundacional, mas em uma justificação última que caracteriza uma 
outra ordem. A expressão fundação última é a mais típica dessa 
afirmação. Ela lembra a tradição de um saber não hipotético da 
filosofia platônica e também à tradição kantiana da autonomia do 
ato crítico, no sentido de uma certa continuidade com questões 
relativas a princípios que as ciências colocam para elas mesmas. O 
processo de remontar ao fundamento é uma relação interna de 

cada ciência e é diferente da ideia de uma fundamentação última. 

                                                            
25Esta exposição do transcendentalismo de Husserl aparecem em Du texte à l’action,1986. Ver 

também Husserl: A crise das ciências europeias, e a Fenomenologia transcendental, Forense, 2012, 
especialmente § 8 a § 55. 

26Para a crítica ao transcendentalismo de Husserl, Ricoeur se reporta reiteradamente a Ser e tempo 
de Heidegger e a Gadamer, Verdad y metodo, pp.331 a 585.  
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Há começos reais, suscitados pela absoluta ausência de 
pressuposições. Não se trata de perguntar por uma origem última. 

A justificação é já uma autofundação.  
b) A fundação originária é da ordem da intuição, fundar é 

ver. Esse apriori é afirmado com relação à Sexta investigação lógica 
de Husserl, que o vê como um preenchimento completo em relação 

a toda a filosofia da dedução ou da construção. O conceito chave é o 
de campo da experiência. Em sua crítica ao empirismo, a utilização 
do conceito de experiência significa que a fenomenologia não se 
refere a um além, a um outro mundo, mas no lugar da experiência 
natural, que ignora o sentido, destaca a questão da ênfase no 
caráter apriórico, sobre a redução ao eidos; em suas variações 
imaginativas, é ainda sobre seu caráter de experiência, em seu 
caráter de experiência intuitiva.  

c) A outra tese transcendentalista de Husserl é a relativa à 

subjetividade como lugar da intuitividade plena. Toda a 
transcendência é duvidosa, só a imanência é indubitável. Essa é a 
legítima tese do idealismo husserliano, pois toda transcendência 
procede por esboços ou perfis e esses perfis são sempre 
presuntivos, talvez suscetíveis de discordâncias. Se a consciência 
pode formular a hipótese hiperbólica de uma total discordância das 
aparências, isso seria uma hipótese de destruição do mundo. A 
consciência procede por esboços porque é ela que é a condição do 
vivido.  

d) A subjetividade transcendental não é a consciência 
empírica. A fenomenologia tem uma analogia estrutural no próprio 
campo da experiência com a experiência psicológica, não reduzida. 

A redução opera a partir da atitude natural, a fenomenologia 
transcendental pressupõe de certa forma que ela possa ultrapassar 

a experiência, no sentido empírico.  A diferença não está nos traços 
descritivos, mas no índice ontológico. A redução não acontece entre 
o eu e o mundo. Desta forma, a radicalidade da fenomenologia 
desdobra a subjetividade transcendental e o eu empírico em 
correlato noético da noesis, como que partindo de uma fé no ser.  
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e) A tomada de consciência que sustenta o trabalho da 
reflexão desenvolve implicações éticas, pois a reflexão é um ato 

imediatamente responsável por si. E assim, finalmente, segundo 
nosso autor, a inversão para qual se joga a reflexão, no sentido de 
separar-se da atitude natural, é um ato ao mesmo tempo 
epistemológico e ético27. 

A hermenêutica como crítica do idealismo husserliano 

Partindo do idealismo husserliano, Ricoeur tenta criticar 
uma a uma as teses idealistas de Husserl28:  

a)Com relação ao ideal de cientificidade como fundação 
última: O que a hermenêutica põe em questão no idealismo 
husserliano é de ter inserido a grande descoberta da 
intencionalidade em uma conceituação que enfraquece o próprio 

movimento intencional, acentuando o trabalho do sujeito sobre o 
objeto, esquecendo o próprio objeto e a atividade constituinte que 
liga o sujeito ao objeto. A primeira declaração de princípio da 
hermenêutica é que ela não dissolve nem sujeito nem objeto, mas 
que ela os vê em uma relação de pertencimento. É, justamente, 
esse pertencimento que qualifica a finitude de nossa experiência e 
rompe com o excesso de transcendentalismo subjetivo. Heidegger 
expressou esse pertencimento com a estrutura de ser no mundo 
como linguagem. A construção heideggeriana de ser no mundo, na 
analítica existencial, qualifica o Dasein como aquele que é capaz de 
ouvir e dizer o ser. O ser no mundo heideggeriano é um horizonte 
no qual se dá a experiência do Dasein, enquanto categoria 
ontológica.  

b) A exigência husserliana do retorno à intuição se opõe à 
necessidade de que toda a compreensão seja mediada por uma 
interpretação. O princípio da interpretação é próprio das ciências 

                                                            
27 Ricoeur: La mémoire, l’histoire, l’oubli, Du Seuil, 2000.  

28 Schutz: El problema de la realidad social. Amorrortu, 1974. Nessa obra, em diversas passagens o 
autor destaca a importância dos trabalhos de Husserl para as Ciências Sociais. 
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sociais históricas. O uso da interpretação, nesse caso, não se reduz 
ao epistemológico. O autor cita Heidegger em Ser e tempo: Para 

Heidegger, a Auslegung é a estrutura de desenvolvimento da 
compreensão que se dá segundo a estrutura do como (als). Essa 
estrutura operando como mediação não transforma esse 
movimento em outra coisa, mas o faz tornar- se ela mesma. Essa 

dependência da interpretação à compreensão precede sempre à 
reflexão e elimina toda a constituição do objeto por um sujeito 
soberano. Essa antecedência se dá como estrutura da antecipação.  

É importante sublinhar que não é possível colocar em jogo 
a estrutura do “como”(als) sem colocar também o “para”(vor), o à 
mão(vorhanden) e o “por meio da mão” (zuhanden). Isto distingue 
o lidar do homem como puro objeto (vor) e o dar sentido ao 
mundo (zu).  A interpretação é um processo, em um jogo de 
perguntas e respostas, no qual os interlocutores determinam em 

comum seus valores contextuais. Porém, antes de qualquer técnica 
de interpretação, há na filologia, o exercício mais primitivo da 
compreensão de uma situação dada, para além da conversação que 
é uma relação intersubjetiva curta, está a conexão histórica, em 
diversas relações intersubjetivas longas, mediatizadas por 
instituições diversas, papéis sociais, instâncias coletivas, grupos 
sociais, classes, nações, tradições culturais, que formam um 
contexto mais amplo a ser compreendido. Esse uso da explicação 
na escala de uma tradição histórica se liga à mediação por meio do 
texto, tanto as fixadas pela escrita, mas também documentos, 
monumentos, obras de arte etc. Este é o momento em que o 
círculo hermenêutico como condição fundamental da estrutura da 

pré-compreensão revela sua relação com toda a explicação e a 
compreensão, que a precede e que também a carrega consigo. A 

fenomenologia idealista não pode, pois sustentar sua proposta de 
fundação última, a não ser que retomasse a pretensão hegeliana de 
um saber absoluto, de uma maneira intuitiva e não especulativa. A 
hipótese da hermenêutica filosófica com a qual Ricoeur faz a crítica 
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do idealismo da fenomenologia de Husserl implica em um processo 
aberto que nenhuma visão conclui.  

c) Ricoeur desenvolve sua crítica com relação ao cogito que 
Husserl caracteriza como imanência radical e fundadora, relegando 
a transcendência ao terreno da incerteza, e, para tanto, começa por 
evocar o pensamento de Heidegger, que pergunta em Ser e tempo: 

“O que é o ser aí (Dasein)?”Atribuir a essa pergunta uma resposta 
puramente apriori, provinda da reflexão do sujeito, torna-se um 
aprofundamento desnecessário, visto que o ser se dá no mundo de 
diversas maneiras. Heidegger levanta a seguinte hipótese na crítica 
a Husserl: a analítica existencial, tomando como ponto de partida 
“o si mesmo” como dado, cairia em uma armadilha que apresenta 
o “ser si mesmo” sob a forma de uma interpretação, falsamente 
evidente e falsamente imediata de si mesmo. Ricoeur pretende 
completar essa intervenção de Heidegger, prolongando-a com a 

questão da crítica das ideologias e com a psicanálise. Tanto uma 
quanto a outra são vistas como críticas à afirmação de Husserl 
quanto a transparência do “eu para si mesmo”, pelo fato de ele não 
proceder por esboços, mas diretamente. O “conhecimento de si” 
pode ser pressuposto, e não direto, como o descreve Husserl, em 
função de estruturas de dominação que se interiorizam e 
perturbam o próprio conhecimento de si. Embora Husserl pudesse 
argumentar que as distorções da comunicação deveriam ser 
levadas em consideração pela “egologia” assim como as distorções 
da percepção, o seu crítico afirma que somente uma hermenêutica 
da comunicação pode assumir a tarefa de incorporar a crítica das 
ideologias à compreensão de si mesmo. A crítica das ideologias, 

assim como a psicanálise, contemporaneamente nos oferecem 
meios para completar tanto a crítica do objeto como a do sujeito.  

Ricoeur parte da ideia de pré-compreensão, anteriormente 
aplicada à exegese dos textos na tradição bíblica. Por outro lado, a 
hermenêutica pode mostrar a necessidade de uma critica das 
ideologias que não poderá nunca ser total em função da estrutura 
da pré-compreensão, sempre aberta a novas abordagens. Essa 
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crítica propõe um movimento de distanciamento, próprio da 
conexão histórica e que corresponde à ideia de pertencimento, 

como um jogo de aproximação e distanciamento que faz parte de 
nossa condição histórica. A exegese dos textos e a crítica das 
ideologias são duas vias privilegiadas sobre as quais a compreensão 
se desenvolve em interpretação, permitindo que a subjetividade 

volte a si mesmo em um movimento contínuo de abertura para o 
mundo.  

d) Uma maneira radical de por em questão o primado da 
subjetividade é tomar como fio condutor a hermenêutica e a teoria 
do texto.  O texto ganha autonomia em relação ao autor, porque o 
essencial não é retomar todo o texto, a intenção perdida do autor, 
mas desenvolver por meio do texto o mundo que ele abre e 
desvela.  

e) É preciso antes de tudo destacar a referência do texto, 

enquanto objeto ideal, e a estrutura simbólica que ele manifesta. 
Dessa forma, é preciso explicitar o mundo que o texto projeta. Com 
isso, adverte-se a importância da categoria dos textos, enquanto 
literatura, o drama, a poesia, a ficção narrativa, na medida em que 
eles parecem abolir toda a referência à realidade cotidiana, de 
forma que a linguagem ela mesma parece elevar-se de forma 
suprema em comparação ao discurso cotidiano. É justamente nas 
obras de ficção e poesia que se coloca a questão hermenêutica de 
forma mais fundamental. Isso porque justamente na poesia e no 
discurso de ficção se libera uma referência de segundo grau que 
não se reduz aos objetos manipuláveis.  Dessa forma, o que se 
interpreta em um texto é uma proposta de mundo, o qual eu 

poderia habitar e projetar meus possíveis mais próprios. Na 
literatura funciona a operação de distanciamento, na qual a 

realidade se metamorfoseia pelas variações imaginativas que a 
ficção permite. O autor argumenta também a respeito da 
contradição que Husserl cometeu, visto que tendo descoberto o 
problema da intencionalidade como um estar da consciência fora 
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de si, acaba num total idealismo, na medida em que reduz tudo à 
subjetividade transcendental.  

f) Pode-se ainda combater a tese idealista do si mesmo 
como subjetividade primordial, meditante e responsável por seus 
atos. A subjetividade, sob o ponto de vista hermenêutico, não deve 
se colocar como última, mas sim num papel mais modesto do que 

uma subjetividade originária. O filósofo invoca o exemplo do texto. 
A hermenêutica, neste exemplo, não seria a hermenêutica 
romântica que pretenderia um encontro com a subjetividade do 
autor. Neste caso, a hermenêutica lembra o distanciamento que 
estabelece uma autonomia com relação ao autor. Diante do texto se 
processam dois momentos de distanciamento, com relação ao 
mundo real e com relação ao próprio autor. Há aí um duplo 
movimento, implicado na apropriação. A apropriação não implica 
um retorno dissimulado da subjetividade soberana.  A 

hermenêutica propõe que compreender um texto é também se 
compreender diante do texto, desta forma, a apropriação de um 
ponto de vista é a desapropriação de outro, compreendendo assim 
várias perspectivas. Esse trabalho hermenêutico é o que caracteriza 
a construção do conhecimento nas ciências humanas. Estas, 
mesmo que busquem alguma forma de objetivação, com suas 
metodologias, operam com a necessidade de descrever e 
compreender culturas, grupos e sujeitos em interação, situados 
historicamente, o que exige um trabalho hermenêutico. Por outro 
lado, esse movimento hermenêutico implica também em 
distanciamento de si mesmo por meio da obra, voltando neste 
momento à possibilidade de suspeita, própria da crítica da 

ideologia. Este seria o momento crítico da apropriação do texto. 
Dessa forma fica afastada a pretensão do ego em se constituir na 

origem última. O eu tem que assumir por si mesmo as variações 
imaginativas sobre o real, que constituem o “cogito brisé”. Ricoeur 
acentua ainda a literatura de ficção e a poesia como interpretações 
desse mesmo “cogito brisé”, que ele exemplifica com a 
rememoração da infância e adolescência, das “madeleines” em À la 
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recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Segundo 
Gagnebin(2006), essa é uma lembrança que não se reduz a um só 

momento, mas que ultrapassa todo o trabalho de um texto que se 
prolonga em muito mais de três mil páginas. 

A memória, a história e o esquecimento  

Em A memória, a história e o esquecimento (2000)29, o 

filósofo nos oferece a oportunidade de examinarmos como se 
articulam fenomenologia e hermenêutica, numa obra que de certa 
forma retoma os grandes temas de sua filosofia, desenvolvendo um 
trabalho reflexivo sobre sua maneira de pensar a partir da 
fenomenologia hermenêutica, como sobre as formas de 
racionalidade filosófica que orientam o itinerário de sua pesquisa. 
Para cada um dos temas de sua obra o autor enfatiza uma dessas 

formas de racionalidade, sem, entretanto, perder a unidade da 
obra e o fio condutor da pesquisa, articulando as formas de pensar, 
próprias da fenomenologia hermenêutica, num esforço coerente e 
original para pensar essas realidades que são a memória, a história 
e o esquecimento.  

Ricoeur aponta uma característica de passividade da 
memória, no sentido grego de mnemé, passando para um sentido 
ativo da rememoração annamnesis, que se situa no 
entrecruzamento de uma semântica e uma pragmática, na qual 
lembrar implica a apropriação de um sujeito capaz de lembrar de si 
mesmo, encaminhando-se, por meio da reminiscência, à memória 
reflexiva. Lançando mão da fenomenologia, nesse capítulo são 
analisados os sentidos da memória, revisitando os diversos 

momentos da filosofia, desde os gregos com Platão e Aristóteles, 
passando pela filosofia medieval com Agostinho, e o debate entre 
Descartes e Locke, em que este cria o conceito de consciência e self, 

avançando para a superação do paradigma da consciência, pelo 

                                                            
29 Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000. Ver também Gagnebin, J.-M.: Lembrar, 
escrever, esquecer: Ed.34, 2006. 
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paradigma da linguagem com Wittgenstein e as neurociências. Por 
outro lado, criticando os excessos idealistas da fenomenologia 

husserliana, examina também a dimensão da memória coletiva, 
retomando o conceito de “mundo da vida” no sentido da 
fenomenologia social de Schutz, que se situa no reconhecimento do 
outro, dos precursores, dos contemporâneos e dos sucessores, com 

a importância das tradições e dos outros na elaboração da história, 
remetendo à polaridade da memória individual e coletiva para a 
questão da história30.  

Com relação à história, o filósofo desenvolve uma 
epistemologia do conhecimento histórico que vai desde as 
narrativas míticas até as questões da narrativa e escrita abordadas 
pela Escola dos Anais, enfatizando o momento do arquivo, do jogo 
da compreensão e explicação, até a discussão das condições de 
possibilidade do discurso histórico por meio de uma hermenêutica 

crítica, denunciando os perigos da hybris de uma totalização 
histórica, para chegar ao momento de uma ontologia hermenêutica 
da condição histórica do ser humano, utilizando a reflexão 
heideggeriana do ser humano como cuidado (Sorge) e o cuidado 
como condição temporal da existência humana. Esta condição 
ontológica remete a reflexão ricoeuriana para o binômio 
esquecimento e perdão.  

O esquecimento aparece como uma inquietante ameaça 
para a memória e a história, e é quando o filósofo assume a ideia 
de fusão de horizontes de Gadamer e a transforma em fuga de 
horizontes, no sentido do inacabamento e da finitude humana. Na 
questão do esquecimento, o perdão aparece como uma forma 

escatológica da memória, da história e do esquecimento, bem como 
um radical reconhecimento do outro enquanto outro. O perdão 

não significa esquecer, pois há momentos da história humana que 
não devem ser esquecidos, como guerras, massacres, crimes contra 
a humanidade, e tudo o que possa significar lesão aos direitos 

                                                            
30  Ver Schutz: El problema de la realidad social, Amorrortu,1974. 
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humanos. Tais crimes não podem ser esquecidos porque podem 
conduzir a humanidade a uma volta à barbárie.  

Fenomenologia hermenêutica 

Caberia ainda acentuar a forma como, seguindo os passos 
de Heidegger e Gadamer, o filósofo trabalha em conjunto 
fenomenologia e hermenêutica. A pressuposição fenomenológica 

mais fundamental é aquela de que o que está sendo implica em 
uma pergunta pelo sentido. Em Ser e tempo (2012) podemos 
constatar a forma como Heidegger compreende a fenomenologia. 
Citando: Com a pergunta diretora pelo sentido do ser, a 
investigação se põe ante a pergunta fundamental da filosofia em 
geral. O modo de tratamento dessa pergunta é o fenomenológico. 
Isso não prescreve ao presente tratado nem um “ponto de vista”, 

nem a subordinação a uma “corrente”, pois a fenomenologia não é 
nenhuma dessas coisas e jamais poderá sê-lo, enquanto tiver o 
entendimento de si mesma. A expressão “fenomenologia” tem a 
significação primária de um conceito de método. Não caracteriza o 
quê de conteúdo de coisa dos objetos da pesquisa filosófica, mas o 
seu como. (Heidegger, 2012,§7, p. 101) 

O autor de Soi-même comme um autre retoma o conceito 
de fenomenologia, concordando com Heidegger que, na acepção da 
forma como se concebe a questão fenomenológica, essa é uma 
questão ontológica, mesmo que se refira ao esquecimento do ser. 
Ela não é uma questão hermenêutica, na medida em que seu 
sentido se encontra dissimulado, interditado em seu acesso. Para 
que essa questão se torne hermenêutica, já que ela tem seu sentido 

dissimulado e encoberto, é preciso que a questão central da 
fenomenologia seja reconhecida como questão sobre o sentido. Por 
essa escolha pela fenomenologia, que se nega desde o início a 

permanecer numa atitude natural e se remete para a pergunta pelo 
ser do ente, ou seja, a pergunta pelo sentido do ser que se 
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manifesta no ente. Ora, a escolha pelo sentido é também a mais 
geral de toda a hermenêutica. 

Portanto, há na obra de Ricoeur uma forma de trabalhar 
que integra diversos níveis de abordagem, que vão desde 
preocupações epistemológico-teóricas, relativas ao esclarecimento 
do trabalho das ciências humanas, da literatura e das artes, assim 

como da compreensão dos símbolos culturais, dos mitos, das 
tradições; mas além dessas explorações referentes ao sentido 
ôntico, não deixa de questionar a diferença ontológica e os 
problemas centrais da filosofia, levando em consideração o 
trabalho de Gadamer e, sobretudo, os de Heidegger, em suas 
críticas à fenomenologia de Husserl e sua desconstrução da 
metafísica.  Entretanto, o filósofo muitas vezes afirmou que, ao 
realizar a pergunta pelo sentido do ser, precisou fazer muitas 
mediações, antes de jogar-se contra os limites da linguagem como 

o fez Heidegger, em sua história regressiva da metafísica como 
história do esquecimento do ser.  

Em La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), o autor adverte 
que, para realizar uma fenomenologia da memória, seu caminho 
seria um descentramento da questão da subjetividade em direção à 
pergunta: o quê? A pergunta pelo como remeteria a uma 
compreensão do horizonte temporal em que a memória é exercida; 
ou seja, o homem que exerce a memória, que relembra e esquece, é 
um sujeito histórico, pois só lhe é permitido viver na condição da 
temporalidade, da historicidade. Constatamos, portanto, que 
Ricoeur não faz uma fenomenologia pura transcendental, nem 
uma teoria da cultura ou antropologia filosófica pura. Seguindo o 

caminho de Heidegger, mas sem deixar de reconhecer o valor do 
trabalho de Husserl, vai desdobrando os diversos níveis de 

condição de possibilidade de como colocar a pergunta pelo “sentido 
do ser”, cujo horizonte de existência é a temporalidade e que por 
isso faz história. Nessa sua obra mestra - La mémoire, l’histoire, 
l’oubli(2000) -, realiza um paciente e imenso trabalho de pesquisa 
epistemológica das formas que o homem lançou mão para 
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expressar as marcas de sua capacidade de se narrar, examinando 
diversas linhas de pesquisa histórica até chegar ao nível de religar 

a história à memória e ao esquecimento, para então novamente 
perguntar pela questão do sentido do ser, na dimensão temporal 
que vinha sendo buscada no trabalho persistente de recolhimento 
de fragmentos do sentido, nas diversas dimensões em que a 

historicidade humana vinha se expressando.  
Não seria o objetivo desse trabalho analisar todos esses 

passos, mas ousaríamos afirmar que o filósofo levou a sério o 
desafio de Heidegger, de refazer a história do encobrimento do ser 
pelo dogmatismo da metafísica ontoteológica, buscando, como o 
sugere Gadamer em Verdade e método, despir-se de todo o 
preconceito mas não da pré-compreensão hermenêutica, para 
colher todos os frutos advindos da comunhão dos horizontes das 
tradições históricas e interpela-los à luz do próprio modo de ser 

histórico do ser humano, ou seja, os modos de ser do Dasein em 
sua historial existencialidade31. 

Ricoeur volta ainda a Heidegger para refletir sobre o 
esquecimento. Contra o esquecimento destruidor, o esquecimento 
que preserva. O esquecimento que preserva é aquele da passagem 
de uma existência inautêntica, que vela o sentido do ser, para o 
questionamento que desvela e sugere outros caminhos. Entretanto, 
a equivocidade primeira do esquecimento destruidor, e do 
esquecimento fundador, permanece, como fazendo parte da 
dramaturgia do ser32.  

O trabalho de Heidegger, enquanto desconstrução da 
metafísica, renovou nossas possibilidades de continuar a fazer 

filosofia e, de certa forma, permitiu que fosse realizada a tarefa que 
seu mestre Husserl aspirava para o futuro da filosofia e das 

ciências humanas, no seu trabalho crítico da Crise das ciências 
europeias: não permitir o avanço da compreensão reducionista da 

                                                            
31 Idem Ibidem nota 15 pp373 a 535. 

32 Idem ibidem nota 15, pp. 573 e 574. 
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ciência positiva e abrir caminho para uma tarefa compreensiva das 
ciências humanas. 

A propósito, seria interessante seguir Ernildo Stein (2002), 
em suas reflexões sobre fenomenologia hermenêutica, pois em 
seus estudos sobre Heidegger ele assinala com precisão os 
momentos cruciais dessa jornada na direção em que a 

fenomenologia encontra a hermenêutica para sinalizar a forma de 
perguntar pelo sentido do ser. Os estudos de Stein sobre o jovem 
Heidegger o encontram preocupado com duas ordens de questões: 
o problema da historicidade, da vida e da facticidade, e a forma 
como seu mestre Husserl, ao apresentar a fenomenologia como 
uma volta às coisas mesmas, deixava de lado a própria 
historicidade a vida e a facticidade. A intenção de Heidegger era 
encontrar uma possibilidade de ligar o movimento da 
interpretação ao movimento fenomenológico. Heidegger reúne 

essas tendências, afirmando que compreender não é um modo de 
conhecer, mas um modo de ser.  

Stein (2002) refere uma carta de Heidegger a Husserl, de 
1922, reiterando suas preocupações na seguinte pergunta: qual é o 
modo de ser do ente, no qual se constitui “mundo”? E Stein 
acrescenta: Fenômeno, em seu sentido original, é o ser que se 
mostra em si mesmo, ocultando-se no ente. Compreender a 
fenomenologia significa captar suas possibilidades, significa captá-
la enquanto tarefa de explicitação. A analítica existencial do Dasein 
(ser-aí) desvela as estruturas do ser que compreende o ser. Em 
outro momento, o estudioso esclarece: O hermenêutico é o 
elemento ontológico da compreensão, enquanto ela radica na 

própria existencialidade da existência. O ser aí (Dasein) é em si 
mesmo hermenêutico, enquanto nele reside uma pré-compreensão, 

fundamento de toda a posterior hermenêutica.33 Stein (2014) tem 
razões de sobra para continuar elucidando a obra de Heidegger, 
pois o homem enquanto cuidado (Sorge) está sempre aberto para o 

                                                            
33 Stein,2001, p.187-188. 
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sentido, e essa tarefa de compreensão pode ser concebida como 
ciência procurada, que só pode ser conquistada se procurada de 

novo. 
Também Gadamer (2007) afirma que o foco da 

hermenêutica da facticidade reside no fato do próprio Dasein ser 
hermenêutico, ou seja, um ente aberto à compreensão. Ele, que 

atravessou o século XX como Ricoeur, propõe que nossa sociedade 
planetária, a partir da compreensão de nossas próprias tradições, 
busque compreender outras tradições e promover um amplo 
entendimento. Gadamer sempre insistiu na possibilidade de 
compreender do ser humano, dado a sua característica 
linguageira34.   

Com suas pesquisas, Ricoeur apostou nas possibilidades da 
fenomenologia hermenêutica da facticidade, pois ao explorar as 
narrativas, a compreensão dos textos e a memória, levou um 

pouco mais adiante a tarefa de compreensão do Dasein, o ser que 
diz o ser e se compreende, historicamente, na linguagem.  

                                                            
34 Ver Gadamer: Hermenêutica em retrospectiva, Vozes, 2007 pp.54 e 55.  



VI 

A ÉTICA DA SOLICITUDE 
QUESTIONA A EDUCAÇÃO 

 

Introdução 

Este último capítulo trata do significado da narrativa e de 
suas implicações para uma ética da solicitude, enquanto 
reconhecimento do outro como a si mesmo, em um mundo de 
instituições justas, tornando-se essa afirmação um questionamento 
fundamental para a educação. Aprender a narrar e produzir 
narrativas de si, colocando o ser humano no centro de sua 
humanidade, que é o domínio da fala e da escrita, poderá ser uma 
forma de reflexão ética, estética e moral, com ressonâncias 
fundamentais para a formação e educação do ser humano.  Ricoeur 

(1990) aproxima a ideia de tecer um enredo com a questão da 
ação, pois é por meio de variações imaginativas do exercício de se 
narrar que se pode enfrentar a dialética entre ipseidade e 
mesmidade, utilizando os recursos da ficção literária para fazer 
face à problemática da identidade pessoal, tão importante para a 
formação humana. Quando Dilthey abordou o conceito de 
totalidade da vida, de conexão vital, o que ele tinha em mente era a 
importância das histórias de vida, tanto para as ciências humanas 

como para a formação e a educação35. 
 Em sua obra de 1990, o autor estudado nos fala a respeito 
das narrativas como  uma concordância discordante que surge nas 
vicissitudes de uma história de vida. A concordância é o princípio 

de ordem, já mencionado por Aristóteles, ao considerar a tragédia 
grega, como agenciamento de fatos. A discordância se refere às 
mudanças ocorridas na vida do personagem, as diversas mediações 
que uma história contada opera tais como componentes 

                                                            
35 Dilthey em sua Critica de la razón histórica enfatiza a importância das narrativas a partir das 
vivências e seus três momentos: vivência, expressão e compreensão para a pesquisa histórica. 



132 | Paul Ricoeur: pontos da tessitura de um filosofar 
 

paradoxais da ação, causas, acasos que formam a dialética, 
enquanto síntese heterogênea de uma narrativa de vida e que 

confere uma potência de configuração que se caracteriza como 
poiesis em si mesma. Há, pois, na narrativa de uma história de 
vida um princípio de identidade dinâmica que se constrói na 
medida em que a história é narrada. 

 O que pensamos debater neste ensaio é a narrativa de si 
como forma de educar e estimular o educando para aprender a 
avaliar a si mesmo, refletir sobre seus interesses, seus projetos e 
suas ações cotidianas, no sentido de perceber a si mesmo como um 
ator capaz da assumir a responsabilidade por seus atos e por sua 
vida, na medida em que se espelha na sua própria narrativa. Por 
outro lado, a narrativa de uma história de vida sempre se situa 
numa comunidade e em seus valores, envolve histórias de 
interação com outros e apela para o reconhecimento do outro e da 

maneira como ele é acolhido pelo sujeito que se narra.    

Imaginação e narratividade 

  Segundo Azevedo e Castro(2002), Ricoeur explorou em 
Husserl a consciência temporal e imaginante. Para essa autora, a 
inovação trazida pelo filósofo no domínio fenomenológico da 
imaginação temporal, é sua articulação com o campo volitivo, ou 
seja, o campo da ação. Essa articulação nos permite compreender o 
homem como um ser de projetos. Há três estruturas que 
esclarecem o projeto: o decidir, o agir e o consentir. Quando 
alguém decide, compromete-se e oferece à reflexão o fluxo vital da 
própria consciência que se transcende, no sentido da realização de 

algo no mundo. Sendo o projeto algo irreal, a sua inscrição no real 
depende da moção voluntária, o pragma, o que está resolvido e em 
vias de atualizar-se, ou o já feito. A decisão exige ainda o 

consentimento. O consentir é a anuência do sujeito ao projeto 
realizado e implica em reflexão e na possibilidade do narrar. Esses 
três momentos são semelhantes aos da mímesis I, II, e III, pois na 
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mímesis I se pratica a urdidura de uma narrativa por um processo 
de configuração, na mímesis II os interlocutores recebem, 

concordam, discordam e interpretam a narrativa, e na mímeses III, 
autores e interlocutores se envolvem com um processo de 
reconfiguração da narrativa que pode abrir novas possibilidades 
para a mesma. Ora, narrar é dizer quem fez algo, por quê e como, 

instalando no tempo a conexão desses pontos de vista. A narrativa 
permite uma articulação entre enredo e personagem e enseja a 
confrontação de uma pesquisa virtualmente infinita no plano dos 
motivos, e um questionamento finito de atribuição a alguém. 
Embora se possa constatar, nesse processo, uma certa antinomia, a 
narrativa resolve à sua maneira esse problema, conferindo ao 
personagem uma iniciativa, isto é, o poder de começar uma série 
de fatos, sem que esse começo tenha que ser absoluto, mas apenas 
um começo no tempo que permite ao narrador o poder de 

determinar o começo, o meio e o fim da narração. Na medida em 
que se faz coincidir a iniciativa do personagem e o começo da ação, 
constitui-se, em seus múltiplos aspectos, a réplica poética da 
identidade narrativa. Desta correlação entre ação e personagem da 
narrativa se constitui a dialética de concordância e discordância, 
desenvolvida pelo enredo da ação. Na linha da concordância, a 
dialética consiste na singularidade de uma vida considerada ela 
mesma como uma totalidade temporal. Segundo a discordância, 
essa totalidade temporal está ameaçada pelo efeito de ruptura de 
eventos imprevisíveis, tais como encontros, acasos, etc. A síntese 
concordância - discordância faz com que a contingência dos fatos 
contribua para uma necessidade de alguma maneira retroativa da 

história de uma vida, implicada na identidade do personagem.  

Identidade narrativa 

 Segundo Ricoeur(1990), a pessoa, compreendida como 
personagem de uma narrativa, não é uma identidade diferente de 
suas experiências, na medida em que essa pessoa partilha da 
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identidade dinâmica da própria história que é narrada. A narrativa 
constrói a identidade do personagem, aprofunda sua experiência 

de si mesmo e do mundo.  Podemos chamá-la de identidade 
narrativa, pois sua identidade se constrói à medida que sua própria 
história é narrada e tem como regra de desenvolvimento a 
dinâmica das três mímesis, ou seja, a configuração (mímesis I), a 

interpretação (mímesis II) e a reconfiguração (mímesis III).  Essa 
identidade da história completa é a identidade do personagem. O 
filósofo (1990) acentua que essa forma de dialética concordante- 
discordante precisa se inscrever na dialética da mesmidade e da 
ipseidade. Contamos, portanto, de um lado com a mesmidade de 
um caráter e, de outro, com a necessidade de manter-se como um 
si mesmo. Podemos constatar que Ricoeur usa o conceito de 
mesmidade como o aspecto de autoidentificação, e o termo 
ipseidade como o movimento de reflexão, de percepção do si 

mesmo. Essa percepção do si mesmo não é egocentrada e implica 
na interação com o outro para que se dê esse 
autorreconhecimento. Não é só de si mesmo, de sua mesmidade e 
ipseidade, que esse sujeito da narrativa fala; não se refere a ele 
como a um eu solitário, mas como a um si mesmo que se 
reconhece nos outros que interagem com ele; e fala da comunidade 
a qual pertence, como alguém que constrói sua confiança no 
mundo, no outro e em si, podendo estender este si mesmo a 
qualquer problemática mais universal que esse si mesmo possa 
perceber, desde problemas mais próximos, como os de sua família 
e comunidade, até os mais gerais, como o problema ecológico, a 
violência e a fome no mundo.  

Assim, a função mediadora que a identidade narrativa 
exerce entre a mesmidade e a ipseidade se confirma pelas 

variações imaginativas, as quais a narrativa submete essa 
identidade. Essas variações não são somente aceitas, mas a própria 
narrativa as cria e as investiga. Ricoeur frisa a importância da 
literatura que consiste em um vasto laboratório para que possamos 
constatar essa dialética de tornar manifestas as fontes de variação 
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da identidade narrativa. Segundo Garrido(1994), para o encontro 
com a própria identidade faz-se necessário o esclarecimento da 

dialética entre identidade como idem (mesmidade no tempo) e 
identidade ipse (como reconhecimento de si mesmo nas variações 
temporais e nas relações com os outros). Essa afirmação de 
Garrido com relação à educação sugere que uma educação que 

enfatize a identidade como mesmidade seria, na visão de Freire 
(1976), uma educação bancária. A educação que considera a 
identidade idem e a ipse numa dialética temporal, seria uma 
educação libertadora que se propõe a considerar cada criança, cada 
educando, como um ser único e especial que irá narrar sua 
identidade segundo um processo crítico e formador. 

Nesse sentido, Maas (2000)36 em um estudo sobre o 
romance de formação, o chamado Bildungsroman, aponta para o 
estabelecimento do gênero romance como um exemplo 

significativo, visando o processo de aperfeiçoamento histórico e 
político do indivíduo burguês, na Alemanha dos últimos trinta anos 
do século XVIII. O mais clássico dessa forma de romance foi o de 
Goethe, intitulado Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister 
(1796).  

 No Brasil, essa apropriação do romance de formação 
ocorre, tardiamente, aparecendo, pela primeira vez, com Joaquim 
Nabuco, intitulado Minha formação (1900). Nabuco era um 
aristocrata que combatia a escravidão. Seu romance foi de 
formação, no sentido em que ele relata seu desenvolvimento como 
ser humano e a forma como foi percebendo o mundo. Nesse livro, 
defende a generosidade dos escravos, os quais admirava pela sua 

doçura, percebida nas amas, e pela coragem e resistência 
observada nos homens que trabalhavam nos engenhos. A partir 

dessas experiências, empenhou-se totalmente na campanha 
abolicionista e caracterizava o Brasil como um paradoxo entre 

                                                            
36 Maas dá uma importante contribuição sobre o Bildungsroman na História da Literatura Brasileira, 
confirmando o que Ricoeur acentua em seu texto sobre o significado formativo da narrativa. 
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escravidão e desejo de democracia.  Maas (2000) menciona 
também a obra de Jorge Amado Jubiabá (1935) e Os tambores de 

São Luís, de Josué Montello (1975). Nesses romances, segundo a 
autora, se constata a crise entre um caminho individual de 
formação burguesa e a relação com uma espécie de epopeia que 
pretende referir-se ao mundo social e aos movimentos de 

emancipação de um proletariado que se formava por meio da 
incipiente industrialização do país. O romance de formação de 
Josué Montello (1975), Os tambores de São Luís, contrapõe a 
liberdade do marginal com a submissão das classes proletárias que 
temem o desemprego, tornando-se submissas ao poder dos 
empresários, em outro processo de industrialização, sob a ditadura 
militar que abre a economia para o capital estrangeiro. Podemos 
constatar que o que há de comum nos romances de formação é a 
trama que enfatiza um desenvolvimento psicológico do 

protagonista do romance com um panorama de desenvolvimento 
de uma luta social peculiar a cada momento histórico. Esta 
contradição foi apontada por Lukács em sua Estética como a 
contradição existente entre a infraestrutura e a superestrutura e a 
forma como a luta de classes se insere nas mesmas. 

Josso (1991)37 em sua tese de doutoramento, desenvolveu 
uma pesquisa que entrecruzou a narrativa autobiográfica própria 
com outras narrativas, das quais retirou instigantes achados. A 
pesquisadora caracterizou seu método como pesquisa biográfica de 
formação. E buscou entrecortar e articular sua própria biografia 
com um grupo de cinco sujeitos evidenciando as tensões dialéticas 
entre o individual e o coletivo, constatando como as narrativas de 

si podem se articular e evidenciar achados significativos ao longo 
do processo. O projeto de desenvolvimento da pesquisa de 

formação alcança sua amplitude não só porque define um interesse 
de conhecimento, mas também porque oportuniza o trabalho de 

                                                            
37 Cristine Josso realizou uma interessante pesquisa sobre o significado formativo da narração, em 
que pesquisador e sujeitos da pesquisa empreendem um caminho formativo ao longo da pesquisa. 
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sujeitos que buscam a consciência de si, de seu ambiente, como 
também a qualidade de sua presença no mundo.  A pesquisa 

referida utilizou tanto a narratividade como a identidade narrativa 
para propor uma investigação participante com vistas ao 
desenvolvimento ético e político, tanto dos participantes como da 
pesquisadora, na medida em que na articulação das biografias 

foram surgindo experiências comuns, com significados para o 
pesquisador e para os sujeitos da pesquisa. 

Nolin(2007), em seu trabalho de doutorado, refere-se ao 
romance de formação (Bildungsroman) na França, que usa uma 
narrativa romanesca para apresentar o homem comum ou o 
burguês, com seus problemas de não adaptação a um mundo que 
se desenvolve continuamente. Cita, entre outros, Rousseau, em 
Emílio ou Da Educação (tradução brasileira,1973) e Zola (1840-
1902). Para a autora, o romance de formação francês tem uma 

característica mais realista e de crítica social, como o J’accuse de 
Zola, que critica o antissemitismo na França, e nesse sentido é 
diferente do romance de formação alemão, mais idealista. Nolin 
(2007) acentua a importância para a sua pesquisa desse tipo de 
romance, visto que seu objetivo foi a arte como processo formador. 

Corroborando com a pesquisa de Josso (1991) e de Nolin 
(2007), Ricoeur (1990) enfatizou que a teoria narrativa ocupa uma 
posição articuladora entre a teoria da ação e a ética. O autor se 
referiu ao fato que na teoria da ação começamos por uma descrição 
linear e lógica das ações. Por essa via, critica a teoria da ação 
praticada pela filosofia analítica, por ser abstrata e objetivante, e 
por seguir somente a lógica da ação. De qualquer forma, é preciso, 

em um ou noutro momento, reunir as ações, seus agentes e suas 
interações, porque precisamos articular as ações em um todo 

significativo que ateste a unidade de configuração, sob uma relação 
particular de sentido que exprime a noção de regra. O 
filósofo(1990) observa o significado da regra nas ações e interações 
pertinentes a qualquer ofício, jogo ou arte, que foi ensinado e 
aprendido, no contexto de uma cultura e de uma tradição.   
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Esta mesma relação entre práxis e narrativa se repete, em 
um grau mais elevado de organização, quando se configura uma 

visão de totalidade, o que implica, segundo MacIntyre38, na 
unidade narrativa de uma vida. Ao comentar MacIntyre, o autor de 
Si mesmo como um outro afirma que nas histórias de vida é 
preciso existir uma certa mistura de fabulação e experiência viva. 

O caráter instável e fluido da vida real, quando tomado 
retrospectivamente, precisa da ficção para organizar de forma 
significativa uma história de vida. Dessa forma, as narrativas 
literárias e as histórias de vida não se excluem, mas se completam 
em sua forma. 
 Com suas análises, Ricoeur não exclui a necessidade de 
veracidade de uma história de vida, principalmente no contexto de 
uma pesquisa, mas afirma a importância de uma espécie de forma 
ficcional que torne a narrativa mais fluente e organizada em sua 

totalidade ética e estética. Nesse sentido, a aprendizagem da 
narrativa de si implica na admiração, no encantamento com as 
narrativas do outro, daqueles com quem se interage, da sua 
comunidade, ao aprender sobre seus valores e dos que dela 
participam. Aprender a se narrar implica na curiosidade de buscar 
outras narrativas de outras pessoas, de outras culturas, de outros 
tempos. Implica também em reconhecer o sofrimento do outro. 
Tudo isso forma um todo significativo no qual ética e estética se 
completam na busca de uma essência biográfica eleita e 
aprofundada pela reflexão.   

Da narratividade para a compreensão ética 

 A questão da narratividade e da identidade narrativa são o 
ponto de articulação entre uma teoria da ação e uma ética, na 
medida em que a narrativa desenvolve um espaço imaginário no 

                                                            
38 MacIntyre, em sua obra Depois da virtude, concorda em ressaltar a importância dos contextos 

históricos e sociais para entendermos a ética e a moral, não como aspectos opostos, mas sim, 
complementares. 
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qual se realizam experiências de pensamento nas quais o 
julgamento moral se exerce de modo hipotético. A teoria ética de 

Ricoeur se nutre das influências aristotélicas e kantianas, sem 
estabelecer uma ortodoxia entre uma e outra, mas dá uma atenção 
especial para as duas. Em sua obra de 1990 o filósofo esclarece o 
que julga importante nas duas tradições e dá prioridade à ética 

sobre a moral, porém sem excluir a necessidade de a visão ética 
passar pelo crivo da moral, visto que a legitimidade da norma 
orienta nossa meditação em diversas situações aporéticas, nas 
quais se exerce a reflexão sobre a ipseidade.  A hipótese de trabalho 
do autor coloca a moral como tendo efeito limitado, mas legítimo e 
indispensável, na medida em que a ética envolveria a moral, 
constituindo-se a mesma numa espécie de núcleo da vida ética. 

Dessa forma, as duas tradições - a aristotélica e a kantiana 
- exerceriam uma função simultânea de subordinação e 

complementaridade. Como consequência dessa posição, a visão 
teleológica implica na atribuição do predicado bom a ação, e a visão 
deontológica implica na atribuição do predicado obrigatório a ação. 
Essas visões, por sua vez, correspondem, em termos da designação 
de si, àquilo que chamamos de autoestima, e a visada deontológica 
corresponde ao autorrespeito. O autor reconhece que há dilemas 
em torno do dever que se apresentam de tal forma que nenhuma 
norma certa pode oferecer um guia para o exercício, aqui e agora, 
do respeito, de tal forma que a autoestima aparece não só como a 
fonte, mas como o recurso ao respeito. 

Consequentemente, a autoestima e o autorespeito 
representam o estágio mais avançado do desenvolvimento de si 

mesmo ou da ipseidade. O autor tenta responder dessa forma ao 
célebre dilema de Hume, com relação ao hiato existente entre ser e 

dever ser, ou seja, entre descrever e prescrever. Na medida em que 
se consegue demonstrar que o ponto de vista deontológico está 
subordinado a uma perspectiva teleológica, sem perder seu 
significado próprio, a separação entre ser e dever ser parecerá 
menos intransponível. Esse tipo de colocação tem sido tratada em 
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psicologia do desenvolvimento moral por Piaget (1932), em seu 
livro O julgamento moral da criança, no qual se descrevem estágios 

do desenvolvimento moral, considerado como passagem, ou 
evolução, da heteronomia para a autonomia, ou seja, para o 
processo de tomada de consciência da norma.  

Por sua vez, Kohlberg(1981), em seu célebre artigo “From 

is to ought: how to commit the naturalistic fallacy and get away 
with it in the study of moral development”, e em uma pesquisa de 
toda uma vida dedicada ao desenvolvimento moral, trabalhou com 
pesquisa qualitativa, recolhendo cerca de mil respostas a dilemas 
ético morais. Habermas (1989) em seu livro Consciência moral e 
agir comunicativo, retoma e reconstrói as duas posições de Piaget e 
de Kohlberg, recolocando que para além das considerações 
naturalistas da psicologia do desenvolvimento, o essencial é 
responder à questão: o que significa adotar um ponto de vista 

moral? Por esta posição, baseada mais em princípios 
deontológicos, Habermas foi acusado por Tugendhat de 
desenvolver uma certa forma de “terror prático”. Portanto, as 
questões da ética e da moral vêm sendo debatidas com o peso da 
balança tendendo ora para o bem, ora para o dever, sempre 
buscando relações significativas entre ambos39. 

 O autor de Si mesmo como um outro (1990) tenta 
recolocar o problema, buscando uma solução que contemple os 
dois lados da questão. Considera a intencionalidade ética como a 
visão de uma vida boa, com e para o outro, em instituições justas. 
Nessa colocação, engloba o querer o bem do outro, o bem para si 
mesmo, o bem para a comunidade local e para a comunidade 

global, nisso estando incluídas as questões da paz mundial, o 
cuidado com o meio ambiente e uma distribuição justa das 

                                                            
39 Piaget em “O juízo moral da criança(1932), Kohlberg em “From is to ought: How to commit the 
naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development” (1981) e Habermas em 

Consciência moral e agir comunicativo (1989) e em The inclusion of the other(1998) concordam com 

nosso autor que o significado ético e moral se refere fundamentalmente ao reconhecimento do outro 
como a si mesmo. 
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conquistas da humanidade. Enfim, afirma que toda a ética 
pressupõe um uso não saturado do predicado bom, ou seja, tudo o 

que faz uma vida boa e digna de ser vivida deve ser prerrogativa de 
todo e qualquer ser humano. A consequência desse uso não 
saturado do predicado bom resulta em que os conceitos “estima de 
si” e “respeito por si mesmo” soam abstratos e vazios enquanto 

não houver o reconhecimento do outro, enquanto outro. Nesse 
sentido, o autor argumenta que aquilo que Aristóteles chamou de 
vida boa, e que estendemos nas narrativas para planos de vida e 
unidade narrativa de uma vida, só adquirem sentido se pudermos 
entrever nesses planos uma dimensão de realização do bem para 
todo e qualquer ser humano. Significa vida desde a raiz biológica 
dessa vida, o que implica a preservação do ambiente dessa mesma 
vida, e desenvolvimento pessoal, social, cultural e político dessa 
própria vida. Essa vida desde sua raiz e em seu desenvolvimento 

não é algo homogêneo e abstrato, mas sim alguém, uma pessoa 
humana com suas peculiaridades vitais, pessoais, históricas e 
culturais, e justamente porque humana merece uma vida boa, no 
sentido que esse predicado bom seja atribuído por cada um, na 
vida que lhe foi dado viver. Na verdade, isso que consideramos 
bom é tão frágil quanto a ação humana, e o que nos resta é 
aprender a interpretar a nossa própria vida, em relação com o 
outro e com o mundo, em sua vulnerabilidade. 

Essa forma de conceber a educação pode causar estranheza 
aos defensores do conteudismo, de que não cabe à escola a 
formação ético/moral do educando, devido à diversidade cultural 
da qual o educando provem. Entretanto, aprender a se narrar e 

apreciar a narrativa do outro pode constituir-se em um potente 
recurso para o uso da língua e a aprendizagem de conteúdos 

históricos e literários. 
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A ética da solicitude 

O filósofo que acompanhamos recorre a Aristóteles na 

Ética à Nicômaco para aprofundar o que ele referia como visar à 
vida boa, que se reflete como estima de si, sendo uma virtude 
referente a si mesmo, portanto, aparentemente, solitária. A justiça 
endereçada à comunidade, de caráter essencialmente político, mas 

enquanto justiça em si mesma, aparece como núcleo de uma 
moral. Assim, se algo é considerado como uma finalidade boa, 
portanto como um bem, ela precisa ser estendida a todos. Quando 
a amizade em Aristóteles é um exercício de busca do bem, como 
uma espécie de egoísmo refinado(philautia), reivindica a questão 
da falta, justamente nesse ponto pois, como afirma o estagirita, um 
homem feliz precisa de amigos. Essa falta insere um elemento 
novo que é a alteridade, e coloca a aporia segundo a qual: seria 

necessário amar-se a si mesmo para amar o outro? Aristóteles 
aponta nesse problema uma certa equivocidade, pois há diversos 
tipos de amizade, aquelas que se formam pela busca do bem, 
aquelas que buscam o útil e as que buscam o prazer. Assim, a 
philautia como amor de si mesmo não será a realização direta da 
estima de si, mas será sempre mediatizada por um desejo de busca 
do bem para os amigos. Pode-se, portanto, observar que o desejo 
de busca do bem entre amigos envolve a mutualidade e a 
reciprocidade. Dessa forma, na amizade, a reflexividade do si 
mesmo não é abolida, mas redobrada, visto que orienta tanto a 
ação como os agentes para a busca do bem. Assim, se a amizade 
não é somente prazerosa ou útil, segundo Aristóteles, o que cada 
um compartilha é o melhor de si mesmo, ou seja, a parte pensante, 

o intelecto.  
Dessa forma, segundo Ricoeur(1990), Aristóteles reconhece 

o significado da alteridade, na medida em que é o outro e o 
reconhecimento do outro que tem a possibilidade de buscar o bem 
que não sou capaz de buscar apenas por mim mesmo, exigindo 
iguais condições intelectuais para a busca e reconhecimento do 
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bem40. Esse reconhecimento leva o ser humano a valorizar a 
amizade mais do que qualquer outro bem exterior. Além disso, a 

amizade é uma atividade que envolve a busca do bem por ambos 
amigos, envolvendo a ideia de mutualidade, reciprocidade e o 
reconhecimento de cada um, em sua forma própria de existir. Essa 
mutualidade e igualdade coloca a amizade no caminho da justiça, 

pois o compartilhar a amizade envolve poucas pessoas e, no caso 
da justiça, esses poucos dão lugar à distribuição do bem na escala 
de uma pluralidade, de uma comunidade política e histórica. O 
autor avalia então que essa igualdade no plano intelectual, que 
Aristóteles defende a partir da mutualidade, coloca-se como incerta 
devido à fragilidade do ser humano e de sua própria vida sempre 
limitada. Então, há uma desproporcionalidade entre a aspiração ao 
bem, inteligível e abstrato, da inteligência do ser humano, e o 
concreto de sua existência, de extrema labilidade e vulnerabilidade 

que, mesmo querendo o bem, é capaz de introduzir o mal no 
mundo41. 
 Ao refletir sobre a precariedade da existência humana e a 
fragilidade na busca do bem, o autor de Si mesmo como um outro 
(1990) descreve uma outra alternativa que não a simetria racional 
com relação ao bem proposta por Aristóteles. É o que ele chama de 
partilha, do dar e receber, o que não implica sempre em simetria, 
visto que as possibilidades de dar e receber nem sempre são iguais, 
em termos de possibilidade de iniciativa. Em sua análise, propõe 
como elemento essencial dessa dissimetria a solicitude, e afirma 
que permanece no campo da ética, que se trata da bondade em 
relação ao outro, e não da obrigatoriedade da norma. Trata-se da 

simpatia de um ser humano que age e sofre, e cuja iniciativa pode 

                                                            
40Aristóteles em Ética à Nicômaco, nos livros VII e VIII, afirma a importância da amizade e da justiça 

como reconhecimento do outro e reciprocidade, servindo sua obra de base para o trabalho de muitos 
autores, inclusive o aqui visado.  

41 Em La simbólica del mal, fala da labilidade humana capaz de introduzir o mal no mundo; do 

simbolismo da mancha, do pecado, do livre arbítrio e da culpabilidade, que são indícios da existência 
do mal no mundo. 
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ser a compaixão ou a partilha da alegria e da dor. Essa simpatia 
não se confunde com piedade ou com qualquer outro sentimento; 

o que se pode compartilhar é nossa fragilidade, nossa contingência, 
reconhecida por cada um. É possível quebrar a instância da 
obrigação e reencontrar um sentido ético que não é algo que se 
distancia da norma, mas que a torna muda em face de casos de 

consciência problemáticos.  
O filósofo acentua o estatuto da solicitude como mais 

fundamental que a obediência ao dever. Esse é o estatuto 
espontâneo da benevolência, intimamente ligado ao fato de que 
receber é o mesmo que dar, como responsabilidade decorrente do 
reconhecimento do outro pelo si mesmo, e do outro como a si 
mesmo, tendo em vista que a superioridade da autoridade que 
implica em agir segundo a justiça, na maioria das situações se 
apresenta de forma abstrata. Essa igualdade não é propriamente a 

da amizade em que dar e receber se equivalem. A ênfase está posta 
sobre a nossa condição comum de seres vulneráveis, agentes e 
sofredores. O sofrimento, segundo o autor, não se reduz à dor 
física ou psíquica, mas pela diminuição que o outro observa de sua 
capacidade de agir, de poder fazer, percebidas como algo que 
atinge a integridade do si mesmo. Aqui, a iniciativa, em termos do 
poder fazer, parece voltar exclusivamente ao si mesmo que dá sua 
simpatia, sua compaixão no sentido forte de desejar partilhar a 
alegria ou o sofrimento do outro. Na simpatia verdadeira o si, cuja 
potência de agir é maior que a do seu outro, é afetado por tudo 
com relação ao outro que sofre e lhe oferece de volta a sua própria 
fraqueza.  

Uma prova de extrema solicitude, na qual a desigualdade 
do poder pode ser compensada, é a troca de alegria em estar com 

crianças e jovens auxiliando seu desenvolvimento ou saciando sua 
fome, não só física, mas de cultura e realizações. É também a hora 
da agonia de um ser humano que se refugia no murmúrio 
partilhado das vozes, ou nas mãos que se buscam em um frágil 
aperto. O moribundo nada tem a oferecer senão a si mesmo e seu 
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sofrimento. Mesmo assim, nessa relação podemos aprender e 
captar o sentido que nos ensina nossa finitude. O mais essencial na 

ética da solicitude é o aprofundamento da experiência do si mesmo 
como um outro, em sua relação espontânea que parte da 
constatação que somos iguais em nossa vulnerabilidade e finitude. 
Assim, o que importa não é a troca, nem a simetria, mas a 

experiência radical de nossa contingência. 
 Podemos concluir que o pensamento que contém a 
proposta de uma ética da solicitude parte da fragilidade do bem e 
da condição finita e vulnerável que ronda toda a existência 
humana. É descobrindo essa fragilidade, do estar jogado na 
existência - como afirma Heidegger42 em Ser e tempo -, que 
podemos descobrir que em qualquer situação existencial 
partilhamos com o outro nossa própria vulnerabilidade da qual 
ninguém escapa, nem mesmo a própria natureza. Essa partilha 

significa que não posso estimar-me a mim mesmo sem estimar o 
outro como a mim mesmo. Segundo o autor, esse tu, e esse como a 
mim mesmo, atestam o lugar e o valor do outro como 
insubstituíveis em seus contextos sociais e naturais.  

Entretanto, o viver bem não se limita às relações 
interpessoais, mas estende-se às instituições. A justiça apresenta 
características éticas que não estão presentes na solicitude. A 
justiça se entende pela instituição de uma estrutura do viver 
juntos, como uma comunidade histórica, povo, nação. A ideia de 
instituição se caracteriza por costumes comuns e não por regras 
restritivas. Esse seria o autêntico sentido do éthos do qual a ética 
extrai o seu nome. O autor oportunamente cita Arendt (1981) na 

sua obra A condição humana, que distingue e marca a distância que 
existe entre o poder em comum e a dominação 43. A propósito 
                                                            
42 Heidegger em Ser e tempo procede a uma fenomenologia hermenêutica da existência em que 

descreve o homem como ente jogado no mundo, como alguém que com o outro busca o sentido da 
relação entre ser e ente. Portanto, a pergunta pelo sentido do ser que acontece na existência humana 
precisa do outro para ser formulada. 

43 Hannah Arendt (1981) em sua obra A condição humana,corrobora com a obra de Ricoeur no 

sentido de que a condição humana acontece no momento que reconhecemos nosso destino comum e 
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dessa referência, assevera que, por mais frágil que seja o poder, é a 
característica do agir e viver juntos que acrescenta ao sentido ético 

o ponto de indispensável aplicação de uma terceira dimensão que é 
a justiça. E também adverte(1990) que sua concepção de justiça é 
diferente da deontológica e pragmatista de Rawls em sua Teoria da 
justiça44. Tem em mente a justiça como uma extensão do visar o 

bem, presente nas relações interpessoais, voltadas nessa instância 
para as instituições. Refere-se ao conceito imemorial da ideia de 
justiça que aparece de forma mítica na tragédia grega e permanece 
nas sociedades secularizadas, não se esgotando nos sistemas 
jurídicos, embora exigido, porém, por esses mesmos sistemas. O 
sentido de injustiça é o que mais se manifesta, pois o que impera é 
a injustiça.  

Ricoeur não nos deixa esquecer que Aristóteles também se 
referia ao mésotes, tão característico da virtude aristotélica, e 

menciona que é a igualdade proporcional que define a justiça 
distributiva. A igualdade aritmética não é conveniente, porque a 
distribuição se baseia na natureza das pessoas e das coisas 
compartilhadas. A justiça distributiva se caracteriza em igualar 
duas relações, entre uma pessoa e um mérito. A justiça se baseia, 
portanto, em uma relação de proporcionalidade. Aristóteles, assim 
como Rawls, tentam justificar uma certa ideia de igualdade, sem 
chegar ao igualitarismo. Qualquer que seja o matiz atribuído à 
igualdade, ela se apresenta na vida das instituições como aspiração 
à justiça, da mesma forma com que a solicitude se apresenta nas 
relações interpessoais.  

O filósofo relaciona a ética da solicitude, implicada na 

estima de si, com a moral relativa ao respeito de si. Como teólogo, 
cita o mandamento principal do cristão, ama teu próximo como a ti 

                                                                                                                              
a necessidade que temos de agir em conjunto, reconhecendo o outro para evitarmos cair na barbárie 
e no totalitarismo. 

44 John Rawls (1997) em Uma teoria da justiça examina e afirma a prioridade da justiça sobre todas 

as virtudes, examinando seus princípios teóricos. Ricoeur não discorda totalmente de seus pontos de 
vista, mas qualifica seus estudos como muito abstratos. 
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mesmo, como cerne da moral. E insiste que o homem, ser livre, 
mas limitado por sua contingência e labilidade, é capaz de aceder 

ao bem, mas também é capaz de introduzir o mal no mundo. O 
mal ocorre em relação ao outro e ao mundo, e vai desde o descuido 
com o ambiente, à tentativa de influenciar o outro, quer por elogios 
ou ameaças, e implica também em humilhação, em tortura e 

assassínio. Assim, a posição de Ricoeur com relação ao respeito 
pelo outro, que implica no respeito por si mesmo, coincide com a 
principal formulação do imperativo categórico de Kant, que é 
considerar o ser humano como um fim em si mesmo, ou seja, uma 
pessoa, insubstituível e merecedora de respeito. Entretanto, frisa 
que o imperativo moral, para não se apresentar como uma 
abstração, precisa estar envolvido pela ética da solicitude. 
 A ética da solicitude pode parecer estranha para as teorias 
da educação, baseadas geralmente no cientificismo das teorias 

psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem e na ênfase 
estratégica das metodologias do ensino. Essa posição científica com 
relação à educação lembra a ciência que, talvez ainda com 
influência aristotélica e cartesiana, pretende fazer do educado 
alguém esclarecido e capaz na atualidade de enfrentar o mercado 
de trabalho, que demonstre ter adquirido competências essenciais 
para evoluir no sistema educacional de qualquer país. Entretanto, 
essa forma de educar, que esquece a solicitude, esquece também 
que cada criança é um ser único, e que o professor que exerce a 
solicitude é aquele que vê em cada aluno um destino original. 

O que podemos aprender com a ética da solicitude 

 Concluímos com essa questão: o que podemos aprender? 
Porque tanto Heidegger (1964) como Freire (1976) afirmaram que 
ensinar é deixar aprender. Deixar aprender não significa abdicar 

do papel de professor, mas aprender que nunca estamos prontos 
para aprender a pensar, e aprender a deixar pensar é tudo o que 
um professor deveria procurar. Se ainda não aprendemos 
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suficientemente a pensar, precisamos entrar com o outro, com 
solicitude, no caminho que nos leva a pensar45.  

 A ética da solicitude se manifesta no ofício de professor 
como o que ainda não aprendemos a pensar. Essa aprendizagem 
do pensar tem que ser empreendida com o outro, em um caminho 
que precisa ser sempre recomeçado, dada a nossa precariedade e a 

nossa finitude. Assim, continuamente, com todos os recursos do 
mundo contemporâneo que interligou todos os homens com as 
tecnologias digitais, precisamos atualizar nossa virtual potência de 
aprender. Precisamos aprender a pensar de diversas maneiras e 
em diversos ambientes, neles incluindo especialmente o ambiente 
digital; precisamos aprender a reconhecer o desejo do saber, o 
desejo de criar, o desejo de narrar e reconhecer a narrativa do 
outro.  Deixar aprender a pensar é reconhecer o outro como a si 
mesmo numa relação pedagógica que, sem abdicar da sua tarefa, 

reconhece esse fato como mais essencial: podemos aprender juntos 
a pensar. 

 Sugerimos que em todos os níveis de ensino, na escola, na 
família e na comunidade, se desenvolva essa forma de 
autoconhecimento, e de reconhecimento do outro como alguém no 
qual confiamos e com o qual partilhamos histórias. Narrar e 
partilhar histórias é aprender sobre o mundo e os outros, é tentar 
afirmar sua história e de sua comunidade, é aspirar à afirmação de 
sua cidadania e a daqueles que partilham seu próprio mundo; é 
estender muitos braços de solidariedade e dirigir-se para ações 
efetivas, decorrentes dos problemas identificados nas narrativas. 
Também na pesquisa em educação, trabalhar com histórias de vida 

significa envolver-se em um processo no qual pesquisador e 
sujeitos da pesquisa realizam uma formação mútua. 

                                                            
45 Tanto Heidegger (1964) em Qué significa pensar? Como Freire (1976) em Educação como prática 

da liberdade afirmam, ao seu modo, em estilos diferentes, a ideia de que só se aprende em um clima 

de liberdade e que ensinar é deixar aprender e aprender o mais profundo, ou seja, aprender a 
pensar. 
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Numa época em que ocorrem tantas ameaças à identidade, 
seja na forma de injustiças profundas da desigualdade de renda, 

como se pode verificar nas constatações de Piketty (2014), que 
afirma que no século XXI está ocorrendo a maior concentração de 
renda que já houve na história46, seja também pela violência nas 
cidades e nas guerras locais, ou pela falta de autenticidade e 

solidariedade nas relações interpessoais em função de uma 
sociedade extremamente competitiva, a probabilidade de uma 
identidade frágil é muito frequente. Seres humanos fragilizados 
por injustiças, ou seres indiferentes e que desejam cada vez mais 
devido a sua labilidade e ambição, podem permitir que o mal se 
instaure no mundo. Devido a isso, a educação, além de habilidades 
e competências, deve fazer um contínuo convite a aprender a 
pensar, do qual ninguém pode ser excluído. Uma ética da solicitude 
age em prol do si mesmo como um outro e do cuidado com o 

ambiente. 
Como conclusão, temos que tomar consciência que o deixar 

pensar não se reduz a ele mesmo, mas implica em cidadania que 
trabalha com ações efetivas e participação na esfera pública, hoje 
facilitada pela internet.  O deixar pensar é algo que exige o 
demorar-se nos problemas, é dar espaço para a reflexão, é dar 
tempo para que a maturidade se consume. Se essa forma de 
solicitude puder ser incluída pelo professor como inerente à sua 
ética profissional, poderemos esperar gerações mais bem 
formadas; mas isso implica também na contínua formação do 
professor. 

O professor que se educa de forma contínua e reflexiva, 

para que no exercício de sua tarefa aprenda o verdadeiro sentido 
ético da solicitude, será um professor que, para além de qualquer 

teoria ou estratégia, se concentre em reconhecer a originalidade e a 

                                                            
46Thomas Piketty afirma, em sua obra Le capital au XXI siècle, que nunca houve uma tendência 

maior em concentração de renda em uma minoria, como no século XXI, com um prognóstico que 

tende a piorar se os muito ricos não tomarem consciência de que esse fato poderá causar grandes 
catástrofes. 
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diferença de qualquer aluno, e apesar dessa dificuldade, seja capaz 
de fazer o convite a esse ser único, de palmilhar com ele os 

caminhos do pensamento. 



PALAVRAS FINAIS 
 
 Estudar a obra filosófica de Paul Ricoeur foi um privilégio. 

Com ele aprendemos o compromisso que significa ser professor 

universitário: Significa o respeito ao aluno, tratá-lo de forma 
simétrica sem que isso implique em deixar de reconhecer uma 
maior experiência, uma maior leitura sobre o que é ensinado. 
Significa acreditar na palavra que ensina, e isso requer estudo e 
pesquisa constante e convite ao diálogo.  

Segundo testemunhos da vida do filósofo que esteve no 
centro da atenção deste livro, ele nunca se furtou ao diálogo, com 
alunos, com outros professores, com jornalistas, assistentes sociais, 
psicólogos, antropólogos, sociólogos, juristas tendo participado de 
inúmeros congressos e encontros, pondo-se em diálogo com todo 
tipo de pessoas, até com os totalmente leigos em filosofia, nunca 

deixando de, em respeito ao auditório, bem preparar todas as suas 

falas.  
Com relação aos estudantes universitários, por ocasião das 

revoltas de maio de 1968, quando era reitor em Nanterre, levou 
esse compromisso de diálogo até as últimas consequências. E 
quando não conseguiu evitar a invasão do campus pela polícia, 
renunciou ao seu cargo de reitor, dando início a uma peregrinação 
por todo o mundo como professor visitante e conferencista, 
retornando à França como pesquisador do Centre de Recherches 
Scientifiques-CNRS, e editor da Revista Esprit. 
  A filosofia lhe significou um movimento constante de 
ideias. E embora reconhecesse a perda de prestígio da filosofia nos 
tempos atuais, nas palavras do nihilismo filosófico e no 
desconstrutivismo dos filósofos contemporâneos reconheceu uma 

oportunidade para repensar problemas. Teve consciência da 
importância de desenvolver o pensamento como epistemologia das 

ciências humanas e sociais.  
Reconheceu e utilizou a ontologia heideggeriana, 

afirmando que não conseguiria dar um salto tão radical para o 
sentido do ser, precisando pensar a partir de mais mediações.  No 
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centro da obra, uma das questões mais relevantes na qual o 
filósofo se deteve mais longamente, encontra-se a questão do mal. 

O mal aparece na ação humana em função do ser humano ser 
constituído de uma parte involuntária e outra voluntária que lhe 
permite escolher o mal, agir mal, mas isso não significa que o mal 
seja da essência do humano. E nas suas últimas obras, sobre 

política e filosofia do direito, tratou da questão da justiça e da paz, 
e dos graves problemas ambientais. 

Ao ser inquirido com relação à diversidade de temas de sua 
filosofia, respondeu ser sua obrigação de professor universitário 
pesquisar e dialogar com diversas tendências. Seus livros são a 
prova de seu trabalho, sendo que sempre os concluía com um novo 
problema que sugeria uma próxima obra. Dando um exemplo 
impressionante, trabalhou quase até sua morte, pois em 2004 
ainda publicou o livro Percurso de reconhecimento, e faleceu em 

2005.  
Além do exemplo do trabalho incessante e da humildade de 

sua posição, também não deixou de expressar e valorizar colegas 
dos quais discordava, como Foucault, ao qual dedicou várias 
páginas de sua obra A memória, a história e o esquecimento, 
destacando sua maneira original de trabalhar a história e de 
mostrar a possibilidade de diversas epistémes.  

Aspecto interessante que sobressai quando consideramos 
tal vida e obra, que demonstra a importância do pensador, é o das 
teses que seu pensamento inspirou, tendo mesmo escrito muitas 
vezes o prefácio das mesmas, como ocorreu na de Marie France 
Begué, intitulada Paul Ricoeur: a poética do si-mesmo. Pelo mundo 

todo há muitos grupos de estudos sobre a sua obra, e uma revista 
de publicação contínua, intitulada Études ricoeuriennes, que 

publica, de modo atualizado, resultados de pesquisas e discussões 
sobre a sua obra. Em uma das últimas edições dessa revista, 
registra-se o debate de um grupo de autores que questionam o 
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universalismo da justiça. O intérprete47 enfatiza a dificuldade de 
universalização da justiça, e pensa a partir da reflexão sobre o 

problema do mal, reconhecidas as lutas por poder, as divergências 
culturais e com relação a valores, implicando em exercício de 
autoridade e poder para manter a paz social. Torna-se muito difícil 
a luta pela paz social, pois ela implica em diferenças culturais e em 

sentimentos de diferentes aspirações, pretensões e demandas que 
implicam diálogo e compreensão mútua, sendo, portanto, uma luta 
constante entre o universalismo da ideia de justiça, como algo que 
motiva nossa ação, mas ante o qual se mantém muita luta, o que 
implica tanto em aprofundar a meditação sobre a questão do mal 
como na necessidade de aprimorarmos nossa compreensão das 
diferenças e o reconhecimento do outro como apelo à 
compreensão.  

Das ideias contidas na obra estudada quero destacar, para 

a educação, a valorização da pessoa na ideia de narratividade. 
Aprender a se narrar deve ser estimulado desde a infância, pois a 
narrativa é ao mesmo tempo formativa, porque nos leva a 
considerar nossas ações e a refletir sobre elas. Por outro lado, a 
própria pesquisa, em qualquer campo, precisa ser narrada, não 
apenas para a comunidade científica, mas para todos, pois a ciência 
e a filosofia são narrativas culturais. Outro aspecto importante foi o 
valor que o filósofo deu à dinâmica da imaginação, estimulando 
seu cultivo nas artes, na poesia e na literatura, sendo que a criança 
deve ter sua imaginação estimulada pelo professor. Por outro lado, 
desejo sublinhar, em sua pequena ética, o gesto da solicitude, que 
não se dá a partir de nenhuma hierarquia e que reconhece a 

fragilidade humana. Ninguém poderá ser um verdadeiro educador 
se não respeitar e reconhecer essa fragilidade em si mesmo e no 

outro.  
Enfim, nessa obra filosófica tão significativa foi possível ver 

o esforço e a persistência de um professor universitário, que nunca 

                                                            
47 Dierckesens, 2016, v.2, p.51. 
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se furtou a pensar os problemas que a filosofia contemporânea 
apresentou, dominando também o diálogo com a tradição, o que o 

coloca na posição de um dos maiores filósofos do século XX.  
Finalizando, podemos afirmar que, apesar dos problemas 

contemporâneos, Ricoeur nos estimula a filosofar, pela sua 
dedicação à filosofia, pelo gosto da aporia, e pela forma e beleza de 

sua escrita, pois o raciocínio filosófico não significa um 
pensamento apenas complexo, mas estético, que pode atrair e 
convidar o leitor a pensar. 
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ORIGEM DOS TEXTOS 

 

Neste livro, em sua maioria os textos são inéditos. O capítulo III, 

das Antropologias que perpassam a obra de Ricoeur, é fruto de 
uma Mesa Redonda realizada na UNILASALLE em 2015. O capítulo 
IV, Metáfora e Metafísica, foi publicado no mesmo ano na Revista 
Filosofia da UNISINOS, e o V, Filosofar após Heidegger e Gadamer, 
publicou-se como capítulo do livro Festschrift (um tributo a 
Ernildo Stein), organizado por Alfredo Culleton, Lenio Streck e 
Robson Ramos dos Reis, também em 2015, na Editora da 
UNISINOS. Decidi incluí-los neste livro porque fazem parte de 
importantes momentos de meus estudos sobre o pensamento de 
Paul Ricoeur. 

Rosa Maria 
 


