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Resumo: 

 

O presente artigo desenvolve uma digressão sobre a importância do giro 

lingüístico (linguistic turn) em suas duas vertentes – pragmática e hermenêutica 

–, para a auto-compreensão da linguagem jurídica, o que conduz a uma crítica 

ao positivismo jurídico, bem como a busca de uma teoria que explique melhor a 

legitimidade do direito moderno. 
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Kant é, sem dúvida, o maior filósofo da Modernidade (GALUPPO, 2002:77), haja 

vista que os reflexos de seu pensamento ainda são sentidos nos dias atuais. Em 

sua primeira Crítica (1787), indaga sobre os limites do conhecimento humano. 

Encontra, como resposta, uma razão humana finita, limitada, incapaz de ter 

acesso a questões metafísicas – a alma, Deus, a liberdade – e revela que “a 

natureza da realidade que conhecemos não pode ser afastada da natureza da 

mente que a conhece” (BELL, 2002:589). Destarte, operou o que chamou de 

revolução copernicana, uma vez que, assim como Copérnico, Kant inverteu o que 

parecia ser a ordem natural: não mais o sujeito deveria girar em torno do objeto, 

mas ocorreria justamente o contrário.  Haveria ainda uma diferença entre o 

objeto e o quê, de fato, é percebido por nossa sensibilidade,  que chamou de 

fenômeno. Dessa forma, entendimento e sensibilidade estão interligados e não 
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podem ser dissociados totalmente, como queria anteriormente Descartes.  

Todavia, Kant não percebeu o que Gadamer buscara ir além: vincular esse 

sujeito isolado imaginado por Kant, que conhece a História, mostrando que “a 

constituição do sentido não é obra de uma subjetividade isolada e separada da 

história, mas só é explicável a partir de nossa pertença à tradição [...]” 

(OLIVEIRA, 2001:227). Dessa forma, o projeto de Kant é tomado por um 

solipsismo metodológico (GALUPPO, 2002:107), que não está restrito à primeira 

Crítica, tendo sido transportado para a segunda. Aqui Kant estabelece a 

liberdade como conteúdo absoluto do agir moral humano e passa a enunciar esse 

agir a partir do imperativo categórico.  O agir humano livre é aquele decorrente 

única e exclusivamente da própria Razão (o respeito ao dever), de modo que, 

mesmo que se possa também reconhecer que a ação humana derive de outras 

causas – desejo de felicidade, medo da punição, etc. – com base nessas, não se 

poderá afirmar que a ação foi livre.  Logo, a lei moral constitui um Faktum da 

Razão, não cabendo a ninguém discutir por que ela é assim; trata-se de um 

pressuposto axiomático em Kant. Distingue-se assim a moralidade – 

característica da ação orientada pelo dever – da legalidade – característica da 

ação que não é realizada pelo dever, mas sim por outra causa, como por 

exemplo, o temor da sanção.  A Razão humana produziria “leis” (princípios, como 

normas de condutas) dotadas de universalidade, isto é, reconhecidas como 

válidas e legítimas por qualquer ser racional em qualquer tempo e lugar. Por isso 

mesmo, para Kant, a solidão da consciência individual, que cria normas para si 

mesma, não constituiria um problema. Todavia, ela opera apenas a partir da 

máxima da adequação de meios conforme fins, não aberta à intersubjetividade, o 

que irá suscitar diversas críticas por parte de outros filósofos. Habermas 

(2004:186:187) chamará essa tradição – na qual se pode incluir filósofos 

modernos, como Descartes, Kant, até Husserl e Sartre, entre outros – de 

mentalismo (também chamada de filosofia da consciência ou filosofia do sujeito). 

Um traço dessa tradição é que ela sugere um modelo dualista formado a partir 

de uma relação sujeito/objeto, traduzindo-se, conforme Habermas, em três 

supostos básicos: 

- Pela introspecção, o sujeito cognoscente ganha um acesso privilegiado às suas 

próprias representações, mais ou menos transparentes e não corrigíveis, que são 

dadas como vivências imediatamente evidentes. 

- O certificar-se dessa posse de vivências subjetivas abre o caminho para a 

explicação genética do saber sobre os objetos mediado pela experiência. 
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- Visto que a introspecção abre o caminho para a subjetividade e como a 

certificação da objetividade do saber consiste em penetrar em suas fontes 

subjetivas, os enunciados epistemológicos se medem diretamente – e todos os 

outros enunciados indiretamente – pela verdade enquanto evidência subjetiva ou 

certeza (2004:187, grifos no original).  

Todavia, esse pano de fundo solipsista começa a ruir a partir dos estudos sobre a 

linguagem, que, aos poucos, torna-se a questão central da filosofia, como 

reconhece Oliveira (2001:11).  É esse movimento que ficará conhecido como giro 

lingüístico: A reviravolta lingüística do pensamento filosófico do século XX se 

centraliza, então, na tese fundamental de que é impossível filosofar sobre algo 

sem filosofar sobre a linguagem, uma vez que esta é momento necessário 

constitutivo de todo e qualquer saber humano, de tal modo que a formulação de 

conhecimentos intersubjetivamente válidos exige reflexão sobre sua infra-

estrutura lingüística (OLIVEIRA, 2001:13). 

A partir daí, a linguagem passa a ser vista como aquilo que possibilita a 

compreensão do indivíduo no mundo, de modo que essa mesma linguagem é 

necessariamente fruto de um processo de comunicação envolvendo uma relação 

de intersubjetividade, isto é, onde antes havia uma relação sujeito/objeto, 

instaura-se uma relação sujeito/sujeito. Além disso, a própria linguagem começa 

a ser compreendida como elemento de mediação das interações existentes na 

sociedade. Assim, a linguagem não se resume a uma racionalidade 

epistemológica, mas transborda essa esfera ao se apresentar como condição 

para uma racionalidade prática, de modo a unir a racionalidade teórica a uma 

racionalidade prática.  

O movimento em direção do giro começa com os estudos de Frege, em 1892. 

Mesmo ainda presa a uma compreensão monológica da linguagem,  a semântica 

formal – como estudo da função representativa da linguagem – realizou a 

distinção entre pensamentos e representações: os primeiros são capazes de 

ultrapassar os limites espaço-temporais da consciência individual, podendo ser 

apreendidos em diversos tempos ou lugares com o mesmo conteúdo 

(HABERMAS, 1998:72). Por isso mesmo, pensamentos, através de uma análise 

de sentenças predicativas, adquirem uma estrutura mais complexa do que 

objetos de representações; eles podem ser avaliados à luz da linguagem 

gramatical, de modo que é imprescindível que se possa pressupor que os 

falantes de uma determinada comunidade lingüística atribuam o mesmo 

significado às expressões lingüísticas. A partir dessa premissa, os pensamentos 
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passam a veicular um conteúdo específico que pode ser avaliado de acordo com 

a assunção de posições fundadas em razões criticáveis pelos falantes. 

Dando continuidade ao movimento, Pierce concluiu que a verdade pode ser 

compreendida como aceitabilidade racional, ou seja, como justificação de uma 

pretensão de validade criticável sob as condições de comunicação de uma 

audiência de intérpretes confiáveis que se espraia em um sentido ideal através 

do espaço social e do tempo histórico (HABERMAS, 1998:76).  

Todavia, os estudos conduzidos pelos autores, com exceção de Pierce, 

apontavam apenas para uma compreensão semântica da linguagem, deixando de 

lado a dimensão pragmática.  Uma nova perspectiva aparece nos estudos do 

segundo Wittgenstein – marcado pela publicação da obra Investigações 

Filosóficas.  Desse modo,  

[e]le [o segundo Wittgenstein] faz uma crítica detalhada ao mentalismo apenas 

após substituir as formas lingüísticas de um pensamento de entendimento não-

reflexivo, investigadas no Tractatus, por gramáticas de jogos de linguagem, que 

são constitutivos de igual número de formas de vida. Com isso, ele fornece à 

diferença intuitiva de Frege entre “pensamento” e “representações” uma 

interpretação inequívoca. Não podemos “vivenciar”o sentido de uma proposição, 

pois a compreensão não é um processo psíquico, mas depende da observação de 

uma regra: “Compare: ‘Quando suas dores diminuíram?’ e ‘Quando você parou 

de compreender essa palavra?’”. O saber quanto à maneira de aplicar um critério 

é uma faculdade prática – assim como se “sabe” jogar xadrez –, mas não um 

estado mental, nem uma propriedade psíquica (HABERMAS, 2004:78-79).  

Nesse sentido, o Tractatus Logico-Philosophicus tinha o objetivo de explicar a 

linguagem representativa ou factual, isto é, como é possível para o indivíduo, 

através do uso da linguagem, representar e compreender o mundo que o cerca: 

A solução encontrada por Wittgeinstein para explicar a conexão entre linguagem 

e o mundo é chamada de teoria pictorial da frase. Segundo essa teoria, uma tal 

conexão só pode ser feita porque nossas frases declarativas podem ser 

concebidas como figurações ou quadros (Binder) da realidade; modelos capazes 

de reproduzir a realidade ao nível da linguagem (COSTA, 2003:26, grifos no 

original). 

Dessa maneira, em conformidade com o entendimento clássico, uma palavra 

designaria não a coisa individual, mas a essência comum a várias coisas 

individuais. A conseqüência dessa tese é a afirmação de que haveria um mundo 

em si que é dado independentemente da linguagem, a qual apenas tenta 
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exprimi-lo. Tudo isso levou Wittgenstein a empreender uma busca pela 

linguagem perfeita, capaz de reproduzir com absoluta exatidão a estrutura 

ontológica do mundo (OLIVEIRA, 2001:120-121).  

Todavia, o projeto representado pelo Tractatus foi abandonado na segunda fase 

de seu pensamento, marcada pela publicação da obra Investigações Filosóficas. 

Os estudos sobre a linguagem, a partir daí, sofreram uma grande revolução; a 

compreensão da tese dos jogos de linguagem abre definitivamente para uma 

compreensão pragmática:  

Qual o significado de uma palavra?, pergunta-se, então, Wittgenstein. Essa 

pergunta, diria ele, é mal formulada, uma vez que sugere uma única e definitiva 

resposta; na realidade há várias respostas a ela, sendo que cada uma tomará 

como apoio uma situação determinada de emprego das palavras, isto é, aquilo 

que Wittgenstein denomina um “jogo de linguagem” (MORENO, 2000:55). 

É, por isso, que Rohden lembra que, para Apel,  

[...] a mudança do 1º ao 2º Wittgeinstein consistiu no abandono do “pressuposto 

de uma linguagem única, que, por meio da ‘forma lógica’ que este tem em 

comum como mundo descritível”, daria a lei de toda análise da linguagem e da 

realidade. Wittgeinstein substitui esse pressuposto metafísico ou semântico-

transcendental por uma outra hipótese de trabalho, que é a “do número ilimitado 

de diferentes ‘jogos de lingüísticos’ que historicamente nascem e se dissolvem”. 

Jogos que são “como unidades, constituídas por uma regra de conduta, de uso 

lingüístico, forma de vida e abertura do mundo (= de uma situação)” (2002:55, 

grifos no original).  

Em um jogo de linguagem, uma palavra não é apenas dependente da relação 

com outras (semântica), mas também está em relação com os participantes 

(pragmática). O significado somente pode aparecer a partir de uma compreensão 

do uso da palavra dentro de uma forma de vida (COSTA, 2003:40-41; CONDÉ, 

2004:47), e não mais como especulação a priori (OLIVEIRA, 2001:132). Uma 

mesma expressão lingüística poderá, portanto, ser utilizada de forma diversa em 

duas situações distintas, adquirindo significações completamente diferentes 

(CONDÉ, 2004:48): É a partir da análise dessa situação que Wittgenstein supera 

a concepção tradicional da linguagem, mostrando sua parcialidade. Em nossa 

linguagem, não se trata apenas de designar objetos por meio de palavras; as 

palavras estão inseridas numa situação global que regra seu uso, [...] 

(OLIVEIRA, 2001:139, grifos no original). 
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A linguagem não pode ser compreendida como puro instrumento de comunicação 

de conhecimentos já realizados; antes disso, ela é condição de possibilidade para 

a construção desse conhecimento. Contudo, constata-se um problema 

remanescente desde a primeira fase: a análise dos jogos de linguagem ainda se 

dá de maneira exclusivamente descritiva, de modo que o sujeito que observa os 

jogos posiciona-se como um observador externo à prática lingüística (ROHDEN, 

2002:133; 2002:58).  

Mesmo sob o peso da crítica acima, o pensamento de Wittgenstein pode trazer 

uma nova luz à compreensão do Direito. O Direito, como elemento da vida em 

sociedade, serve-se da linguagem ordinária; logo o que se aplica àquela também 

se aplica ao Direito. Se, no exemplo clássico de Wittgenstein (1979:22), não é a 

forma da peça de xadrez que distinge o “rei” de um “cavalo”, mas sim seu uso 

dentro da dinâmica do jogo; no Direito, esse fenômeno se repete: o Direito não 

apresenta a priori nenhuma distinção, por exemplo, entre direitos de públicos ou 

direitos privados, ou mesmo uma separação convincente entre direitos 

individuais, coletivos e difusos, por meio de uma justificação ontológica limitada 

ao nível de uma semântica, ao contrário do que quer uma dogmática que, 

lançando mão de um rol de conceitos e classificações exaustivos, quase poderia 

concorrer com a Botânica ou com a Entomologia. Ao invés disso, o Direito 

pressupõe uma prática argumentativa, daí a observação do nível pragmático 

existente na linguagem.  

Günther (1993:91) irá retornar ao pensamento de Wittgenstein para explicar que 

a relação entre o significado e a validade intersubjetiva de uma norma exige a 

assunção de uma perspectiva interna da parte dos envolvidos, isto é, eles 

precisam participar do mesmo jogo de linguagem para que se possa avaliar a 

correção da norma utilizada.   

Ao que parece, Wittgenstein identificaria uma forma de “platonismo” na postura 

assumida pela dogmática jurídica tradicional: a norma se situaria em um plano 

completamente independente da situação de aplicação (GÜNTHER, 1993:92-93). 

Essa norma – ou melhor, essa regra – já traria em si, antecipadamente a 

qualquer situação, suas condições de aplicação;  por isso as análises se 

limitariam a encontrar o significado isolado da norma – bem semelhante à 

proposta de Kelsen (1999:390), já apresentada, de encontrar um quadro que 

comporte todas as possíveis interpretações de uma determinada regra. Todavia, 

a questão levantada ressurge. Ao contrário da proposta dogmática semântica, 

uma compreensão da dimensão pragmática existente no Direito leva a concluir 
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que não é possível compreender o significado de uma norma da perspectiva do 

observador – alguém externo às práticas sociais que acontecem no interior de 

uma dada sociedade, mas somente como um co-participante do mesmo “jogo de 

linguagem”.  Também, não se pode aplicar uma norma sem que se remeta a um 

processo voltado a compreender o seu significado, por sua vez, também ligado à 

atividade de interpretação.  Esse ponto nos remete aos estudos empreendidos 

por Gadamer (2001; 2002). Há ainda um desdobramento importante da teoria 

de Wittgestein para o Direito. Waismann desenvolveu, a partir dos estudos do 

filósofo austríaco, uma pesquisa que conduziu à tese da textura aberta da 

linguagem, que serviu de base, de acordo com Bix (1991:51), para os estudos 

de Hart (1994) sobre a “textura aberta do Direito”.  Segundo Hart, a linguagem 

traz em si uma infinidade de incertezas. Tomando seu exemplo, isso fica bem 

claro: imagine que exista uma regra que proíba veículos no parque. Segundo o 

jurista, na grande maioria das vezes, essa questão não levantaria maiores 

problemas, de modo que sua complexidade potencial passaria despercebida; 

mesmo assim, alguém poderia vislumbrar alguns casos de penumbra quanto ao 

significado do termo “veículo”, por exemplo: uma bicicleta poderia ser 

considerada um veículo? E quanto a patins? E uma charrete? Esse, segundo Hart 

(1994:148), seria um problema que revelaria a existência da “textura aberta do 

Direito”: A textura aberta do direito significa que há, na verdade, áreas de 

conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem desenvolvidas 

pelos tribunais ou pelos funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz das 

circunstâncias, entre interesses conflitantes que variam em peso, de caso em 

caso (1994:148). 

Isso significa que o legislador não seria uma razão absoluta – nem dela 

precisaria – capaz de imaginar em abstrato todas as possíveis interpretações que 

uma regra pode ter. Os tribunais, por meio de um poder discricionário, 

preencheriam essas lacunas existentes no processo de interpretação das regras, 

como uma legítima função criadora do Direito. Isto é, diante de um caso difícil – 

caso no qual inexistiria a incidência de uma regra expressa, os tribunais estariam 

autorizados a criar uma nova regra e aplicá-la de maneira retroativa ao caso sob 

julgamento. Isso, para Hart, não pode ser considerado um problema, mas uma 

solução; por meio desse poder de criação, os tribunais seriam capazes de 

atualizar o Direito, interpretando de maneira razoável as regras existentes e 

aplicando-as a situações que não poderiam ter sido previstas pelos legisladores.  
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Todavia, a saída teórica encontrada por Hart – a discricionariedade judicial, que 

também está no projeto de Kelsen – será duramente criticada por Dworkin e 

Habermas, uma vez que o magistrado, ao se transformar em legislador 

supletivo, ultrapassaria o limite de sua atividade, produzindo decisões carentes 

de legitimidade. De qualquer forma, a solução encontrada por Hart parece 

desconhecer a proposta de Gadamer, que apresenta uma versão complementar 

ao giro lingüístico, que lançará luzes sobre o pensamento desses dois autores 

atuais, influenciando-os. Habermas (2004:86) lembra que a análise realizada por 

Gadamer ultrapassa definitivamente a dimensão semântica da linguagem, 

atingindo a pragmática através da busca de entendimento mútuo entre o autor e 

o intérprete. Para tanto, fará uso do diálogo como caso pragmático da 

compreensão entre interlocutores que buscam entender-se sobre algo. Contudo, 

o diálogo em Gadamer não pode ser tomado como um método para a realização 

de sua hermenêutica, mas antes para sustentar a impossibilidade de um 

conhecimento que não seja finito, datado e histórico (GRONDIN, 1999:181). O 

título de seu próprio livro – Verdade e Método – já traz algo bem sugestivo: o 

método em nada encerra o caminho para a verdade. Ao contrário, a 

compreensão faz-se por meio de um processo dialógico-lingüístico.  

Dessa forma, Gadamer vai contra a tese defendida pelo Historicismo e pelo 

Positivismo, no sentido de que as chamadas “ciências do espírito” 

(Geisteswissenschaften) não necessitam de desenvolver seu método próprio para 

que, só assim, possam gozar do status de ciência.  Com tal postura, ele levanta-

se contra a tradição até então dominante – da qual fazem parte pensadores 

como Schleiermacher  e Dilthey  e, especialmente, no Direito, Betti. O que 

Gadamer pretende demonstrar é que a hermenêutica não pode mais ser 

instrumentalizada, como se fosse uma ferramenta para destrancar o significado 

oculto de um texto ou para esclarecer uma determinada passagem obscura. 

Muito mais que isso, a hermenêutica é uma atividade que acontece a todo 

momento, como lembra o autor: A interpretação, tal como hoje a entendemos, 

se aplica não apenas aos textos e à tradição oral, mas a tudo que nos é 

transmitido pela história: desse modo falamos, por exemplo, da interpretação de 

um evento histórico ou ainda da interpretação de expressões espirituais e 

gestuais, da interpretação de um comportamento, etc. Em todos esses casos, o 

que queremos dizer é que o sentido daquilo que se oferece à nossa interpretação 

não se revela sem mediação, e que é necessário olhar para além do sentido 

imediato a fim de descobrir o “verdadeiro” significado que se encontra escondido. 
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Essa generalização da noção de interpretação remonta a Nietzsche. Segundo ele, 

todos os enunciados provenientes da razão são suscetíveis de interpretação, 

posto que o seu sentido verdadeiro ou real nos chega sempre mascarado ou 

deformado por ideologias (GADAMER, 2003:19).  

Um pressuposto da hermenêutica gadameriana é o conceito de horizonte, trazido 

de Husserl, representado não como algo rígido, mas como algo que se desloca 

junto à pessoa, permitindo o acesso dela ao mundo e envolvendo-a: 

Horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a partir 

de um determinado ponto. [...] A linguagem filosófica empregou essa palavra, 

sobretudo desde Nietzsche e Husserl, para caracterizar a vinculação do 

pensamento à sua determinidade finita e para caracterizar, com isso, a lei do 

pregresso de ampliação do âmbito visual. Aquele que não tem um horizonte é 

um homem que não vê suficientemente longe e que, por conseguinte, 

supervaloriza o que lhe está mais próximo. Pelo contrário, ter horizontes significa 

não estar limitado ao que há de mais próximo, mas poder ver além disso. Aquele 

que tem horizontes sabe valorizar corretamente o significado de todas as coisas 

que caem dentro deles, segundo os padrões de próximo e distante, de grande e 

pequeno. A elaboração da situação hermenêutica significa então a obtenção do 

horizonte de questionamento correto para as questões que se colocam frente à 

tradição (GADAMER, 2001:452). 

Cada pessoa tem diante de si um horizonte, principalmente um horizonte 

histórico, que atua não como elemento limitador, mas como “condição de 

possibilidade” de nossa compreensão (OLIVEIRA, 2001:227-228). É por isso que 

Gadamer, apoiando-se principalmente no modo de ser do Dasein (do ser-aí) 

heideggeriano, vai afirmar que [c]ompreendemos e buscamos verdade a partir 

das 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 sujeitos 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. Ela é instância a partir 

de onde toda e qualquer compreensão atual é determinada, possibilitada 

(OLIVEIRA, 2001:228).  

Esses horizontes, ou antecipações de sentido, funcionam como verdadeiros pré-

conceitos – entendidos sem a carga pejorativa que muitas vezes se lhes atribui 

(KUSCH, 2001:262). Dessa forma, não se pode falar em um conhecimento 

apartado da História,  isto é, a compreensão se faz a partir de uma imersão em 
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determinada tradição, operando-se de maneira circular, condicionada à revisão 

sempre constante das pré-compreensões do indivíduo:  

Daí o caráter circular de toda compreensão: ela sempre se realiza a partir de 

uma pré-compreensão, que é procedente de nosso próprio mundo de experiência 

e de compreensão, mas essa pré-compreensão pode enriquecer-se por meio da 

captação de conteúdos novos.  Precisamente o enraizamento da compreensão no 

campo do objeto é a expressão desse círculo inevitável em que se dá qualquer 

compreensão. Por essa razão, a reflexão hermenêutica é essencialmente uma 

reflexão sobre a influência da história, ou seja, uma reflexão que tem como 

tarefa tematizar a realidade da “história agindo” em qualquer compreensão. 

Numa palavra, a hermenêutica desvela a mediação histórica tanto do objeto da 

compreensão como da própria situacionalidade do que compreende. (OLIVEIRA, 

2001:230). 

Não se pode, contudo, confundir o círculo hermenêutico com uma mera 

tautologia ou com um círculo vicioso:  a circularidade traçada pela hermenêutica 

ressalta o fato de que não existe uma interpretação única ou definitiva de 

qualquer texto. Por conseguinte, a circularidade é aberta, de modo que a 

compreensão não retorna ao mesmo lugar de partida, expandindo-se. Não se 

trata ainda de um único círculo, mas de um movimento circular que engloba uma 

infinidade de círculos concêntricos. Cuida-se de um movimento de pré-

compreensão e compreensão, que, por sua vez, se torna uma nova pré-

compreensão e abre as portas para uma compreensão (ROHDEN, 2002:167): 

Com o modelo estrutural do círculo hermenêutico é possível superar a clássica 

dicotomia entre explicar e compreender ou interpretar e compreender, uma vez 

que ele mostra que há uma compreensão originária, anterior ao momento 

temático, que denominamos de ontológico – que o círculo hermenêutico permite 

explicitar, e que mostra a impossibilidade do retorno ao ponto inicial, à Ítaca, 

ileso das marcas do tempo e do espaço. A esquizofrenia filosófica sujeito-objeto 

não é resolvida pela eliminação ou supremacia de um dos pólos, mas pelo 

reconhecimento da existência e constituição de ambos tensional e circularmente 

– o que corporifica no termo enquanto (ROHDEN, 2002:170). 

Gadamer acrescenta à sua teoria a figura da fusão de horizontes 

(Horizontverschmelzung) como forma de compreensão recíproca entre pontos 

situados em horizontes divergentes (HABERMAS, 2004:86). O texto e o 

intérprete passam a dividir um horizonte comum. Não há uma relação de 

apropriação pelo intérprete do texto, há um diálogo, seguido de perguntas e 
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respostas, no qual o intérprete participa, “ouvindo” o que o texto tem para dizer 

(KUSCH, 2001:259; PALMER, 1986:210):   

Na medida em que cada intérprete se situa num novo horizonte, o evento que se 

traduz linguisticamente na experiência hermenêutica é algo novo que aparece, 

algo que não existia antes. Neste evento, fundado na linguisticidade e tornado 

possível pelo encontro dialéctico com o sentido do texto transmitido, encontra a 

experiência hermenêutica a sua total realização (PALMER, 1986:211).  

Mas ainda parecia ficar em aberto a questão sobre a verdade ou a falsidade do 

que é compreendido. Contra isso, Gadamer desenvolveu a noção de história 

efetual (Wirkungsgeschichte).  Para tanto, ele serviu-se de uma idéia presente 

nas teorias literárias desde o século XIX, como explica Grondin:  

Nela se torna claro, que as obras, em determinadas épocas especificas, 

despertam e devem mesmo despertar diferentes interpretações. A consciência da 

história efetual, a ser desenvolvida, está inicialmente em consonância com a 

máxima de se visualizar a própria situação hermenêutica e a produtividade da 

distância temporal. Porém, a consciência da história efetual significa, para 

Gadamer, algo muito mais fundamental. Pois para ele, ela goza do status de um 

“princípio”, do qual se pode deduzir quase toda a sua hermenêutica (1999:190). 

Para além do universo literário, Gadamer insere a noção de história efetual em 

um processo universal (ontológico).  Em um primeiro nível, vai significar a 

exigência de tomada de uma consciência histórica, que revela a própria situação 

hermenêutica do intérprete. Porém, Gadamer reconhece que essa história efetual 

não está à disposição do intérprete, não podendo ser controlada por ele; trata-se 

de uma submissão a essa tradição.  Ela marca o reconhecimento da finitude 

humana, sem contudo gerar uma atrofia da reflexão (GRONDIN, 1999:191-192). 

Gadamer também foi importante para resolver as separações rígidas que até 

então existiam entre compreensão/interpretação/aplicação. Isso porque o 

compreender já traz em si a noção de aplicação de um sentido à situação 

presente, de modo que não se pode falar em compreender um sentido apartado 

de uma atividade de aplicação em face de uma realidade determinada.  É por 

isso que a compreensão e a aplicação coincidem no ato de interpretação,  que 

Gadamer chamou de applicatio. E tal noção é fundamental ao Direito: 

A estreita pertença que unia na sua origem a hermenêutica filológica com a 

jurídica repousa sobre o reconhecimento da aplicação como momento integrante 

de toda compreensão. Tanto para a hermenêutica jurídica como para a teológica, 

é constitutiva a tensão que existe entre o texto proposto – da lei ou da revelação 
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– por um lado, e o sentido que alcança sua aplicação ao instante concreto da 

interpretação, no juízo ou na prédica, por outro. Uma lei não quer ser entendida 

historicamente. A interpretação deve concretizá-la em sua validez jurídica. Da 

mesma maneira, o texto de uma mensagem religiosa não deseja ser 

compreendido como um mero documento histórico, mas ele deve ser entendido 

de forma a poder exercer seu efeito redentor. Em ambos os casos isso implica 

que o texto, lei ou mensagem de salvação, se se quiser compreendê-lo 

adequadamente, isto é, de acordo com as pretensões que o mesmo apresenta, 

tem de ser compreendido em cada instante, isto é, em cada situação concreta de 

uma maneira nova e distinta. Aqui, compreende é sempre também aplicar 

(GADAMER, 2001:461, grifos no original).  

A leitura gadameriana, complementando a tese dos jogos de linguagem de 

Wittgenstein, parece apontar para o fracasso das teorias semânticas, já que 

essas últimas ignoram a complexidade e a dimensão histórica existente na 

linguagem e no Direito. Todavia, sobre a teoria hermenêutica, Kusch (2001:256) 

faz um alerta: Gadamer fala de uma “fusão do horizonte do intérprete com o 

horizonte do texto, levanta-se a questão sobre quem é o agente ou o sujeito 

autor da ação de fundir”. Mas será que “não haveria uma forma de subordinação 

do intérprete à tradição”?  Essa pergunta impulsionará Habermas a entrar no 

debate, ganhando relevo como novo participante do giro lingüístico. Em réplica, 

Gadamer afirma que a leitura habermasiana estaria equivocada, pois a 

compreensão hermenêutica não poderia ser tomada como acrítica.  Além disso, 

Gadamer dirá que a obediência à autoridade da tradição apenas se dá quando se 

percebe que o outro consegue enxergar melhor (GADAMER, 2002:52-53; 

KUSCH, 2001:257-258). De qualquer forma, essa provocação levará Habermas 

para mais perto dos estudos sobre a linguagem, dando início ao desenvolvimento 

do projeto de uma teoria pragmática formal da linguagem,  vindo a ser coroado 

na Teoria da Ação Comunicativa.  Sua proposta parte do desenvolvimento de 

uma interpretação construtiva,  pois reconhece a necessidade de uma tomada de 

posição também por parte do intérprete:  

Um intérprete só pode esclarecer a significação de uma manifestação opaca 

explicando como se deu esta opacidade, isto é, por que as razões que o autor 

teria podido dar em seu contexto não são mais aceitáveis para nós (HABERMAS, 

1987b:90).  

Desse modo, Habermas (1987b:92) acaba por afirmar que o procedimento de 

interpretação bem sucedida se dá complementarmente a um processo de 
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aprendizagem por parte do autor do texto e de seus destinatários, no sentido de 

que autor e destinatários poderiam compartilhar da compreensão do texto, se o 

primeiro fosse capaz de transpor a distância temporal que o separa do 

intérprete.  A partir daí, os estudos habermasianos sobre a linguagem passam a 

transitar por um novo curso: a compreensão de uma complementaridade entre 

os estudos de Wittgenstein e Gadamer.  

Para o universo jurídico, a contribuição de Habermas aponta para uma 

reconstrução do direito a partir de um princípio do discurso, capaz de manter 

tensionada a facticidade e a validade do mesmo, a partir da necessidade de que 

provimentos (administrativos, legislativos ou jurisdicionais) levem em conta a 

participação potencial de seus destinatários, que devem poder assumir a 

perspectiva de co-autores. Todavia, uma reflexão como esta escapa ao escopo 

da presente reflexão, devendo ser deixada para um trabalho posterior.  
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