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“Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder.” 
Friedrich Nietzche



CÍRCULO  HERMENÊUTICO

O círculo hermenêutico é o “conceito-chave” da hermenêutica

moderna. Sendo que ele vem sistematizar o processo de compreensão

e interpretação. É a regra segundo qual é necessário compreender o

todo de um texto a partir das suas partes e estas a partir do todo.

Sendo que o sentido é algo que ultrapassa o texto. Parte-se então do

pressuposto de que parte do conhecimento já está no leitor. Há uma

relação entre o texto e o interprete e essa relação é o que dá

coerência e sentido ao texto.

http://www.mayane.com.br/2010/09/circulo-hermeneutico.html em 24/06/2014



A HERMENÊUICA DE WESTMINSTER
Friedrich Schleiermacher

Schleiermacher, dentre outros, concebe
Deus, para além do naturalismo e do
sobrenaturalismo, como o "ser-em-se",
como "o fundamento criador de tudo
que existe", como "a potência
incondicionada e infinita do ser".
Entretanto, para o naturalismo Deus
está no mundo e, por outro lado, para
o sobrenaturalismo Deus está acima
do mundo.
Por fim, a religião para Schleiermacher
é uma relação do homem com a
totalidade, é intuição e sentimento do
infinito. A religião, assim, aspira a
intuir o universo, tende a ver no
homem, e em todas as outras coisas
finitas, o infinito, a imagem, a marca, a
expressão do infinito: a ação do
infinito sobre o homem é, portanto, a
intuição, e a resposta do sujeito é o
sentimento de total dependência do
infinito.



A PRÉ-COMPREENSÃO E A COMPREENSÃO NA EXPERIÊNCIA 
HERMENÊUTICA

A CONTRIBUIÇÃO DE MARTIN 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 desenvolvimento da obra de Hans-Georg Gadamer,
"Verdade e Método" .
Ao buscar o sentido do "ser", Heidegger verifica que o "ser" só pode ser determinado a partir de seu
sentido como ele mesmo. No entanto, na busca incessante por se definir o "ser", cada vez mais se
compreende 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 compreensão e nesse passo as palavras e seus significados
têm relevância. [...]
Como afirma Heidegger:
"A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, 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 necessariamente já "põe", ou seja, que é preliminarmente dado na posição prévia, visão
prévia e concepção prévia." [3] Amandino Teixeira Nunes Junior

Publicado em 02/2003. Elaborado em 08/2002

http://jus.com.br/artigos/3711/a-pre-compreensao-e-a-compreensao-na-experiencia-hermeneutica



Hermenêutica: Um Enquadramento para Recuperação e Busca de Informação
Hermeneus: A Framework for Information Seeking and Retrieval

por Fabiano Durate Beppler ,  Frederico Torres Fonseca e  Roberto Carlos dos Santos Pacheco

A ideia do círculo hermenêutico, apresentado acima, é uma metáfora que descreve o círculo analítico
que sugere que os seres humanos entendem um todo a partir de pré-concepções sobre o significado das
partes e suas inter-relações (Gadamer, 1989; Heidegger e Stambaugh, (1996). As pré-concepções de
cada pessoa influenciam seu processo de entendimento e interpretação. Para facilitar o entendimento
do que significa o círculo hermenêutico, Gadamer (1989) usa o exemplo de tradução do significado de
uma simples frase, como, por exemplo, “eles estão jogando futebol”. Para entender o significado das
partes individuais da sentença (i . e . , s e futebol u sa um a bola redonda o u em formato oval o u s e não u sa
bola alguma) precisa-se entender o significado da sentença como um todo.

http://www.dgz.org.br/abr09/Art_04.htm



CÍRCULO HERMENÊUTICO DE HEIDEGER

6. 

REFLETIR SOBRE A  QUESTÃO

1.

PRÉ

-

COMPREENSÃO

5. 

APLICAR O SIGNFICADO

4. 

OUVIR O TEXTO

3.

FUSÃO DE HORIZONTES E CONTEXTOS

2

RECONHECER

Explica as diferentes
abordagens filosóficas para a
relação entre linguagem,
pensamento e realidade.

Sintetizado a partir de
discussões filosóficas, uma
concepção do papel ea
estrutura da linguagem.

Concepções crítica da
realidade difundidas pelos
meios de comunicação, com
base na análise filosófica da
linguagem

http://lenguajeyfilosofia.wikispaces.com/G
u%C3%ADa+El+c%C3%ADrculo+herme
n%C3%A9utico



EL  AGOTADO MÉTODO DE LA DICOTÓMIA (II)

A obra de Martin Heidegger inclui o tempo variável desenvolvimento do corpo, mas também a
variável mente (alma), ambos os elementos fundidos em Ser, para representar o círculo
hermenêutico, que é um assunto para outra revisão. Mas, essencialmente, a meu ver, um
argumento válido para fechar o dispositivo metodológico da dicotomia, é considerar as dimensões,
pólos opostos, ou em ciências sociais, são sempre complementares, interdependentes e central;
Assim, preeminência separado ou Etic ou Emic sobre outro ou visões estão profundamente
enganados, que nega a possibilidade real de uma abordagem holística, na medida em que vai, da
realidade.

Primeira impressão

Inspeção detalhada

A compreensão mais profunda

Inspeção global

http://dgaipchile.wordpress.com/tag/dicotomia Blog de Enzo Hernández



A CONTRIBUIÇÃO DE HANS-GEORG GADAMER
Para Gadamer,
"A compreensão somente alcança sua verdadeira possibilidade, 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 lhe subjaz, mas que examine tais opiniões quanto à sua
legitimação, isto é, quanto à sua origem e validez." [9]

Põe-se em relevo aqui a noção gadameriana de tradição, pois, como esclarece Manfredo Araújo de
Oliveira:
"Compreendemos e buscamos verdade a partir das nossas 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." [10]

O círculo hermenêutico, ensina Gadamer, "não é de natureza formal. Não é nem objetivo nem
subjetivo, descreve, porém, a compreensão como a interpretação do movimento da tradição e do
movimento do intérprete" [11]. A relação do intérprete com a tradição é instaurada por ele mesmo
enquanto compreende, enquanto participa do acontecer da tradição, que é continuamente determinada
a partir dele próprio. Daí por que Gadamer entende o círculo hermenêutico não no sentido tradicional,
sob uma perspectiva metodológica, mas como algo que descreve um momento estrutural ontológico da
compreensão.

http://jus.com.br/artigos/3711/a-pre-compreensao-e-a-compreensao-na-experiencia-hermeneutica

Amandino Teixeira Nunes Junior
Publicado em 02/2003. Elaborado em 08/2002

Amandino Teixeira Nunes Junior
Publicado em 02/2003. Elaborado em 08/2002



CÍRCULO HERMENÉUTICO SEGUNDO GADAMER

Leitor-intérprete

1. Suspeita ideológica

2. Preconceitos e estimativas

4. Responde as perguntas como

Reconstrução

Interpretação literal

http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Georg_Gadamer



MÉTODOS COMPRENSIVOS VS MÉTODOS EXPLICATIVOS

Para melhor entendimento;
Wilhelm Dilthey apresenta dois
métodos, o método de explicação
(gestão do conhecimento dentro
para fora) e o método de
compreensão (conhecimento para
dentro). A explicação se concentra
em começar os nossos conceitos que
entendemos o nosso meio ambiente;
a compreensão de como adotamos o
conhecimento.

http://yosibanez.wordpress.com/2011/03/12/metodos-comprensivos-vs-metodos-explicativos/



Assunto

Categorização
(classificação)

Definição

Integração de características (intenção)

Relação (diferenças e semelhanças)

P

ercepção

Significado formação (conceito)

Características de abstração

Síntese

Avaliação
Análise

Observação

Geração de imagem

Comparação

(discriminação ou generalização)



Hermenêutica aproximação teórica envolvidos no sistema deproteção de crianças e 
Adolescentes  a partir dos ambientes escolares venezuelanos

Autor: Dra. Anna Rodríguez | Publicado: 21/06/2012 |
Medicina Preventiva y Salud Publica , Pediatria y
Neonatologia , Medicina Familiar y Atencion Primaria ,
Articulos | |

Autor: Dra. Anna Rodríguez | Publicado: 21/06/2012 |
Medicina Preventiva y Salud Publica , Pediatria y
Neonatologia , Medicina Familiar y Atencion Primaria ,
Articulos | |

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4466/19/
Aproximacion-teorica-hermeneutica-implicada-en-el-sistema-de-
proteccion-de-ni%F1os%2C-ni%F1as-y-adolescentes-desde-los-
escenarios-escolares-venezolanos

Ideias forças

Compreensão

Legitimação da consistência

Aplicação do entendimento



O CÍRCULO HERMENÊUTICOO CÍRCULO HERMENÊUTICOO CÍRCULO HERMENÊUTICOO CÍRCULO HERMENÊUTICO----DIALÉTICO (CHD)DIALÉTICO (CHD)DIALÉTICO (CHD)DIALÉTICO (CHD)

A hermenêutica representa a busca da compreensão de sentido que se dá na
comunicação entre os seres humanos, destacando-se a mediação, o acordo e a
unidade de sentido; enquanto a dialética consiste em um processo em que
existem diálogos, críticas, análises, construções e reconstruções coletivas,
chegando a um consenso mais próximo da realidade (MINAYO, 2000). Desta
forma, a hermenêutica-dialética leva à compreensão do texto, da fala, do
depoimento como resultantes de um processo social e de um processo de
conhecimento, cada qual com significado específico, porém, articulados entre si
(BARBOSA, 2001).
Nessa perspectiva, tem-se a metodologia que foi descrita por Guba e Lincoln
(1989), baseando-se em um referencial pluralista-construtivista ou descrito
como Avaliação de Quarta Geração, o qual menciona a técnica do Círculo
Hermenêutico-Dialético (CHD), como uma ferramenta para coleta de dados,
pois estabelece diálogos e discussões grupais, em que os envolvidos podem
analisar e refletir sobre diferentes aspectos (OLIVEIRA, 2005). A Figura 2 ilustra
uma representação esquemática do modelo do CHD.

A interação do ciclo da experiência de Kelly com o círculo hermenêutico-dialético para a construção de conceitos de Biologia

Ricardo Ferreira das Neves I  ; Ana Maria dos Anjos Carneiro-Leão II;  Helaine Sivini Ferreira III

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132012000200007&script=sci_arttext



Entradas para círculo

Outros círculos

Documentos

Analetos Literatura

Observações

Construção etic de inquirir

Mais Espaço

Estrutura Seleção

Pouco Poder de 
articulação

Tempo

Entrevistado

Construção

Com relação à Figura 2, R1
representa o entrevistado,
que, a partir de seus relatos,
iniciará as primeiras
construções, caracterizadas
como C1, servindo como
subsídios para o segundo
entrevistado, e, assim,
sucessivamente (FURTADO,
2001). No CHD,
inicialmente, é feita uma
entrevista e, logo a seguir,
uma síntese dos dados
coletados, para ser
apresentada a uma segunda
pessoa, à qual deve ser
solicitado um comentário e o
acréscimo de novos dados e
sugestões (OLIVEIRA,
1999). Então, mediante a
técnica do CHD é possível
verificar com profundidade
as reflexões iniciais, finais e
grupais, das reflexões
apresentadas (OLIVEIRA,
2005).



Na figura 3 , o primeiro
círculo pontilhado
representa o grupo de alunos
entrevistados, enquanto o
segundo círculo simboliza a
dinâmica do "vaivém" das
construções e reconstruções
teóricas. O terceiro círculo
representa o ponto de
culminância da metodologia,
visto que é, nesta etapa, que
os alunos têm oportunidade
para colocar seus
comentários conjuntamente
e construir a concepção que
representa o consenso do
grupo sobre o assunto em
questão. No centro do
círculo, a palavra
"consenso" representa o
resultado do encontro final
com todos os entrevistados,
para colocarem seus
comentários e críticas,
concluindo a pré e pós-
análise dos dados.



A educação inclusiva e a contabilidade

O círculo virtuoso da inclusão das pessoas com deficiência

Fonte: Instituto Ethos (2005)

http://www.monografias.com/trabajos27/educacao-inclusiva/educacao-inclusiva.shtml



De acordo com o Instituto Ethos (2005), a situação das pessoas com deficiência e a

educação pública é a seguinte:

Ö Há 280 mil alunos com deficiência matriculados em escolas especiais de 1ª a 8ª séries.

Ö Há outros 300 mil em classes regulares nessas mesmas séries.

ÖApenas 9 mil alunos conseguiram chegar ao ensino médio.

Ö Há 18.200 escolas públicas para alunos portadores de necessidades especiais no país.

Ö Somente 120 títulos didáticos têm versão em braile, segundo informações do MEC

(Ministério da Educação e Cultura).



Inclusão crescente

De 2007 a 2012, matrículas de alunos com
deficiência nas classes regulares de escolas
públicas do país dobraram. Em alguns
estados aumento foi de quase 300%;
taxas menores podem indicar inclusão
anterior

http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/37/inclusao-
para-todos-308482-1.asp



NORDESTE

BRASIL - 102,78

MA - 181,98

PI - 231,14

CE - 69,29

RN - 169,09

PB - 183,94

PE - 233,73

AL - 292,56


