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I. Introdução
O presente artigo pretende discutir a pré-compreensão e a compreensão, a

partir dos ensinamentos de Martin Heidegger ("SereTempo") e Hans-Oeorg Oadamer
("Verdade e Método").

Heidegger e Gadamer nos remetem a um universo em que ahennenêutica se
refere ao mundo da experiência, ao mundo da pré-compreensão, em que já somos e
nos compreendemos como seres a partir da estrutura prévia de sentido.

Destarte, a compreensão é ligada ao contexto vital do existente humano e o
ato de compreender é uma realidade existencial. A interpretação não é uma questão
de método. É, sim, uma questão relativa à existência do intérprete.

As obras de Heidegger e Oadamer propiciaram o nascimento de uma nova
hermenêutica em que o processo interpretativo não decorre da descoberta do "exa
to" ou do "correto" sentido do texto ou da norma, mas do exame das condições em
que OCOrre a compreensão.

2. A hermenêutica tradicional e a hermanêutica contemporânea: o
surgimento de mo novo paradigma hermenêutico

A hermenêutica é tida, hoje, como uma teoria ou filosofia de interpretação,
capaz de tornar compreensível o objeto de estudo mais do que sua mera aparência
ou superficialidade.

A questão do significado está intimamente relacionada com a hennenêutica,
palavra cuja origem grega é "hermeneia", estando atrelada à figura de Hermes, o
tradutor da linguagem dos Deuses, tornando-a acessível aos homens. ODeus Hermes
vinculava-se a uma função de transmudação, isto é, transformava aquilo que a com
preensão humana não alcançava em algo que esta compreensão pudesse alcançar.

a verbo "interpretar", segundo nossodicionarista mais conhecido, significa
"ajuizar a intenção, o sentido de; explicar, explanar ou aclarar o sentido de (palavra,

1 Mestre em Direito pela UFMG, doutorando em Direito pela UFPE,



texto, lei, etc.)"2 A hermenêutica, porém, visa arevelar, descobrir, esclarecer qual o
significado mais profundo que está oculto, não-manifesto, não apenas de um\exto
ou nonna, mas também da linguagem. Pode-se afumar que, por meio da hennenêutica,
cbega-se a compreender o próprio homem, o mundo em que vive, sua história e sua
existência.

Daí anecessidade de se implementar uma mudança na questão hermenêutica,
ultrapassando-se ,a visão tradicional, que a tem como um problema normativo e
metodológico (isto é, um conjunto de métodos e técmcas destinado a interpretar a
essência da nonna), para chegar-se à visão contemporânea, que a tem como um
problema umversal (isto é, filosófico e ontológico, que afeta em geral toda a relação
entre o homem e o real).

Com a nova hermenêutica, a interpretação deixa de ser vista sob a perspec
tiva nonnativo-metodológica, mas como algo inerente à totalidade da experiência
humana, vinculado à sua condição de possibilidade finita, sendo uma tarefa criado
ra, circular, que ocorre no ãmbito da linguagem.

Abandonando a interpretação de cunho tradicional, que trabalba na pers
pectiva de que o processo interpretativo possibilita que se alcance a "interpretação
correta", "o sentido exato da norma", "o verdadeiro significado da palavra", etc., a
hennenêutica contemporânea, assentada principalmente nos trabalhos de Martin
Heidegger ('SereTempo') ede Hans-Georg Gadamer ('Verdade eMétodo'), direciona
·se para a compreensão como totalidade e a linguagem como meio de acesso ao
mundo e às coisas.

Neste sentido, é oportuna a observação de Lenio Luiz Streck:
" (.. .) Os contributos da hermenJulica filosófica para o

direito trazem uma nova perspectiva para a hermenêutica jurí
dica, assumindo grande importância as obras de Heidegger e

de Gadamer. Com efeito, Heidegger, desenvolvendo a
hermenêutica no nível ontológico, trabalha com a idéia de que
o horizonte do sentido é dado pela compreensão; é na compre
ensão que se esboça a matriz do método fenomenológico. A
compreensão possui uma estrutura em que se antecipa o senti
do. Ela se compõe de aquisição prévia, vista prévia e antecipa
ção nascendo desta estrutura a situação hermenêutica. Já
Gadamer, seguidor de Heidegger, ao dizer que ser que pode ser
compreendido é linguagem, retoma a idéia de Heidegger da

2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da
língua portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Frollteira, 1999, pág. 1127.



linguagem como casa do ser, onde a linguagem não é simples
mente objeto, e sim, horizonte aberto e estruturado.. Daí qJe, \
para Gadamer, ter um mundo é ter uma linguagem. As palavras
são especulativas, e toda interpretação é especulativa, uma vez
que não se pode crer em um significado infinito, o que caracte~

rizaria o dogma. Ahermenêutica, desse modo, é universal, per~
tence ao ser da filosofia, pois, como assinala Palmer, a concep
ção especulativa do ser que está na ,base da hermenêutica é
tão englobante como a razão e a linguagetn. "3

3. Apré~compreensão e a compreensão na experiência hermenêutica
3.1. A contribuição de Marlin Heidegger
Martin Heidegger foi o grande impulsionador de uma mudança de paradigma

em relação à hermenêutica de cunho tradicional. Com sua obra "Ser e Tempo",
propõe uma hermenêutica ontológica, fundamental mais tarde para o desenvolvi
mento da obra de Hans-Georg Gadamer, "Verdade e Método" .

Ao buscar o sentido do "ser", Heidegger veritica que o "ser" só pode ser
determinado a partir de seu sentido como ele mesmo. No entanto, na busca inces
sante por se definir o "ser", cada vez mais se compreen~e que o "ser" não pode ser
aprisionado numa definição, porque o "ser" não pode dissociar-se do tempo de seu
sentido.

Igualmente, Heidegger não se descuidou de analisar a linguagem, pois, ao falar
do "ser" e do "ser e seu sentido" na correspondência histórica de sua verdade, verifica
se uma grande oferta de palavras e gramática que exige grande esforço do Autor.

Afinal, a compreensão se elabora em forma e essa elaboração é chamada
compreensão. De modo que a interpretação se funda existencialmente na compreen
são e nesse passo as palavras e seus significados têm relevância.

O que ocorre é que o intérprete já possui uma pré-compreensão daquilo que
vai interpretar, inclusive das palavras que irá usar. Essa pré-compreensão está adstrita
à circunvisão dele mesmo e, à medida que se chega ao compreendido (aquilo que se
abre na compreensão), este torna-se de tal forma acessível que pode explicitar-se em
si mesmo "como isso ou aquilo" e este "como" constitui a própria estrutura da
explicitação do compreendido, a interpretação.

Assim, toda perspectiva que se tem à vista já é em si mesma uma compreen
são e interpretação. E ambas partem de uma estrutura prévia caracterizada (posição

3 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica
da construção do Direito. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, págs. 165-6.



prévia, visão prévia, concepção prévia) adstrita à circunvisão do intérprete.
Como afmna Heidegger:

"A interpretação de algo como algo funda~se, essencial~

mente, numa posição prévia, visão prévia e concepção prévia. A

interpretação nunca é a apreensão de um dado preliminar isenta

de pressuposições. (... ) Em todo princípio de interpretação, ela se
apresenta como sendo aquilo que a interpretação necessariamen

te já "põe", ou seja, que é preliminannente dado na posição pré
via, visão prévia e concepção prévia. "4

Assim, em sendo o homem uma conjugação dele mesmo mais a sua vida, as

suas impressões prévias, a sua cultura prévia, enfim, todos os seus preconceitos,
vão impregnar a sua interpretação.

De tal fonna que ao aplicador do direito, para fazê-lo, deve interpretar e ao
interpretar estará fazendo a partir de sua circunvisão, de sua perspectiva, que parte
de uma compreensão, que só subsiste a partir de uma pré-compreensão.

Nesse passo, entende-se que até a essência daquilo que se vai interpretar é
a essência na perspectiva do intérprete e como a interpretação depende dos fatores
supracitados, a própria essência pode ser discutida.

Destarte, o "ser" do intérprete contamina a interpretação que ele fará, por

que, em sendo ele um indivíduo inserido num contexto social, histórico, lingüístico,
etc, a interpretação feita estará, necessariamente, associada às suas impressões
anteriores, à sua pré-compreensão.

Ao tentar dissecar a essência do "ser", Heidegger contribui de forma efetiva

para a hermenêutica contemporânea, pois nos leva a concluir que não há interpre
tações definitivas, elas hão de ser estudadas à luz do tempo em que foram concehi
das e tendo em vista as possíveis pré-compreensões do intérprete, de maneira que
nós ·mesmos ao lê-las, a partir de nossas pré-compreensões, dentro de nossas
circunvisões, também estaremos abrindo um novo sentido, uma nova possibilidade
de interpretar.

A compreensão, para Heidegger, opera no interior de um conjunto de rela
ções já interpretadas, num todo relacional, vale dizer, que atua dentro de um "círculo
hermenêutico", inseparável da existência do intérprete. Não se pode conceber a

compreens~o fora de um contexto histórico e social.

3.2. A contrihuição de Hans·Georg Gadamer
Nesta linha de ahandono da hennenêutica de cunho tradicional, situa-se

4 HEIDEGGER, Martín. Ser e Tempo. Petrópolis, Vozes, 1988, I, pág. 207.



Hans-Georg Gadamer que, na sua obra "Verdade e Método", contribuiu sobrema
. neira para o desenvolvimento da nova hermenêutica, a qual, nas palavras de Antd

nio Osuna Femández-Largo:
"(.,.) describirâ eI comprender como "el cardeter ôntico

original de la vida humana misma, " 0, lo que es lo mismo, "la

forma originaria de realización deI estar ahí. " La comprensión

engloba toda la experiencia y autoconciencia que es capaz de

asumir eI existente humano, derivadamente e su apertura ai
mondo y enraizada en su condición de "posibilidad" finita."5

A interpretação, para Gadamer, "começa sempre com conceitos prévios que
serão substituídos por outros mais adequados. Justamente todo esse constante
reprojetar que perfaz o movimento de sentido do compreender e do interpretar, é que
constitui o processo que Heidegger descreve.'"

No entanto, aduz Gadamer, "face a qualquer texto, nossa tarefa é não intro
duzir, direta e acriticamente, nossos próprios hábitos lingüísticos"? , mas "o que se
exige é simplesmente a abertura à opinião do outro ou à do texto". 8

Entra em jogo aqui a noção de alteridade do texto exposta por Gadamer, pois
"quem quer compreender um texto, em princípio, tem que estar disposto a deixar que
ele diga alguma coisa por si. Por isso, uma consciência formada henneneuticamente
tem que se mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto. Mas essa
receptividade não pressupõe nem neutralidade com relação à coisa nem tampouco
auto-arrulamento, mas inclui a apropriação das próprias opiniões prévias e precon
ceitos, apropriação que se destaca destes,"9

A compreensão, para Gadamer, ocorre a partir de nossos preconceitos (ou
pré-juízos), que são muito mais do que meros juízos individuais, mas a realidade
histórica do nosso ser.

Tais preconceitos, que estruturam a compreensão, não são arbitrários. Diz
Gadamer:

"A compreensão somente alcança sua verdadeira possi

bilidade; quando as opiniões prévias, com as quais ela inicia,

não são arbitrárias. Por isso faz sentido que o intérprete não se

dirija aos textos diretamente, a partir da opinião prévia que

5 FERNÁNDEZ-LARGO, Antonio Osuna, La hermenêutica jurídica de Hans-Georg
Gadamer.Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991, pág. 42,

6 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis, Vozes, 1997, pág. 42.
7 GADAMER, Hans~Georg, ob. cit., pág. 403.
8 GADAMER, Hans-Georg, ob. cit., pág. 404
9 GADAMER, Hans-Georg, ob. cit. Pág. 405



lhe subjaz, mas que examine tais opiniões quanto à sua
legitimação, isto é, quanto à sua origem e validez. "10 ~.

Põe-se em relevo aqui a noção gadameriana de tradição, pois, como esclare
ce Manfredo Araújo de Oliveira:

"Compreendemos e buscamos verdade a partir das nos~

sas expectativas de sentido que nos dirigem e provêm de nossa

tradição específica. Essa tradição, porém, não está a nosso
dispor: antes de estar sob nosso poder nós é que estamos sujei
tos a ela. Onde quer que compreendamos algo, nós o fazemos a
partir do horizonte de uma tradição de sentido, que nos marca
e precisamente torna essa compreensão possível."11

O círculo hermenêutico, ensina Gadamer, "não é de natureza íbnnal. Não é
nem objetivo 'nem subjetivo, descreve, porém, a compreensão como a interpretação
do movimento da tradição e do movimento do intérprete"". A relação do intérprete

com a tradição é instaurada por ele mesmo enquanto compreende, enquanto partici
pa do acontecer da tradição, que é continuamente determinada a partir dele próprio.
Daí por que Gadamer entende O círculo hennenêutico não no sentido tradicional,
sob uma perspectiva metodológica, mas como algo que descreve um momento

estrutural ontológico da compreensão.
Note-se, pois. a importância que Gadamer atribui à tradição, entendida como

o objeto de nossa pré-compreensão. Como esclarece Lenio Luiz Streck:
U(... ) O iegado da tradição vem a n6s através da lingua

gem, cujo papel é centrai/primordial na teoria gadameriana. A

linguagem não é somente um meio a mais dentre outros, diz ele,
senão que guarda uma relação e~pecial com a comunidade po~

tencial da razão; (. .. ) a linguagem não é um mero fato, e, sim,'
princípio no qual descansa a universalidade da dimensão
hermenêutica. Por evidente, destarte, que a tradição terá uma
dimensão lingüf.<;tica. (... ) A experiência hermenêutica, diz o mes~

tre, tem direta relação com a tradição. É esta que deve anuir
com a experiência. A tradição não é um simples acontecer que
se possa conhecer e dominar pela experiência, senão que é lin
guagem, isto é, a tradição fala por si mesma. O transmitido con
tinua, mostra novos aspectos significativos em virtude da conti-

10 GADAMER, Hans-Georg, ob. cit., pág. 403
II OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Linguístico~Pragmática. São Paulo,

Loyola,1996, pág. 228.
12, GADAMER, Hans-Georg, ob. clt. pág. 439.



nuação histórica do acontecer. Através de sua atualização na
compreensão, os textos se integram em um autêntico acontec~r.

Toda atualização na compreensão pode entender a si mesma
como uma possibilidade histórica do compreendido. Na finitude
histórica de nossa existência, devemos ter consciência de que,

depois de nós, outros entenderão cada vez de maneira diferente,
Para nossa experiência hermenêutica, é inquestionável que a
obra mesma é a que desdobra a sua plenitude de sentido na
medida em que vai transformando a sua compreensão. "13

Para Gadamer, toda experiência hermenêutica pressupõe uma inserção no
processo de transmissão da tradição. Há um movimento antecipatório da compreen

são, a pré-compreensão, que constitui um momento essencial do fenômeno
hermenêutico e é impossível ao intérprete desprender-se do círculo da compreensão.

Por último, o que deve ser ressaltado na hermenêutica gadameri~na é que
não há diferença entra a interpretação e a compreensão, pois compreender é sempre

interpretar. Aliás, Oadamer entende como processo hermenêutico unitário a com
preensão, a interpretação e a aplieação, inclusive,14 e o trabalho do intérprete se
dá a partir de uma fusão de horizontes, porque compreender é sempre o processo de
fusão dos horizontes presumivelmente dados por si mesmos. Compreender urna
tradição implica projetar um horizonte histórico que vai originar um novo horizonte

presente. Um texto histórico somente é interpretávela partir da historicidade do
intérprete,

À realização dessa fusão de horizontes Oadamer denomina "tarefa da cons
ciência da história efeitual"15 que é, em primeiro lugar, a consciência de uma situa
ção hermenêutica, isto é, de uma situação em que nos encontramos em face da

tradição que queremos compreender.
A fusão de horizontes se dá, pois, pela interpretação. O ato de interpretar

implica a produção de um novo texto, mediante a adição de sentido que lhe fora
dada pelo intérprete dentro de uma concepção dialógica. Essa adição de sentido
decorre da consciência da história efeitual do intérprete. Daí por que a hermenêutica
deve atentar para o aspecto construtivista da história, não podendo, quando se
deparar com um texto, ficar limitada à intenção do autor ou o primeiro significado,

mas considerar sobretudo o influxo operado no decurso da história.

l~ STRECK, Lenio Luiz, oh. cit., pág. 192.
M GADAMER, HansMGeorg, ob. cit., pág. 460
IS GADAMER, Hans-Georg, ob. cit, pág. 451



4. Conclusão
Ao fim e ao cabo deste artigo, temos por fiImado o seguinte: '

a) As contribuições de Martin Heidegger e Hans-Georg
Gadamer inauguram um novo paradigma, em que a hermenêutica
não é um simples método das ciências do espírito, mas um modo
de compreendê-las através da interpretação dentro da tradição.

b) A interpretação é a forma explícita da compreensão e
ambas partem de uma estrutura prévia caracterizada (posição pré
via, visão prévia e concepção prévia) adstrita à circunvisão do
interprete.

c) A compreensão opera no interior de um conjunto
relacional que se manifesta na forma de transmissão da tradição
por meio da linguagem.

d) A interpretação começa sempre com conceitos prévios
que serão substituídos por outros mais adequados, pois os pré
juízos do intérprete são constituidores de sua realidade histórica
e intransponíveis.

e) O intérprete deve deixar que o texto lhe diga algo por si:
não pode impor-lhe sua pré-compreensão, mas confrontá-la criti
camente com as possibilidades nela contidas.

f) O ato de compreender implica projetar um horizonte
histórico que, uma vez realizado pelo intérprete, origina um novo
horizonte no presente. A realização dessa fusão de horizontes
decorre da consciência da história efeitual possuída pelo intér
prete.

g) O intérprete, que é dotado de uma personalidade com
posta por fatores biológicos, psíquicos e socioculturais, que se
interagem, tem seu próprio ponto de vista, a partir de uma pers
pectiva, sendo certo que a realidade de cada coisa a interpretar
se apresenta sob diferentes perspectivas.

h) A hermenêntica gadameriana tem contribuído sobremo
do para a formulação do método concretista da interpretação do
Direito. Assim, Kourad Hesse, partindo de Gadamer, propõe que o
teor da norma (texto) somente se complementano ato interpretativo.
A concretização da norma pelo intérprete vai pressupor sempre
uma pré-compreensão desta; essa compreensão pressupõe uma
pré-compreensão.
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