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Hermenêutica



- É considerada a arte de interpretar o sentido das palavras, das
leis, dos textos, dos signos, da cultura e de outras formas de
interação humana.

- “Não se pode interpretar sem o uso da ciência hermenêutica,
pois interpretação é apenas sistematização, enquanto que
hermenêutica é ciência filosófica”.(Armando Plebe)



1- CONHECIMENTO INTERPRETAÇÃO E HERMENÊUTICA 
- “Interpretação é a atividade ou simples ato  de capacitação de 

sentido”.( Falcão: 2007). Assim a intepretação está diretamente 
vinculada ao conhecimento, na medida em que o homem se 
utiliza dele para captar o sentido.

CONHECER           INTERPRETAR

- Como a interpretação depende do sujeito, surgi a necessidade da 
hermenêutica, que se revela como um conjunto de regramentos 
pelos quais a interpretação se opera. A hermenêutica estabelece  
as “regras” de como interpretar. 



1.2 - UMA COMPREENSÃO DA HERMENÊUTICA E O 
DESVELAMENTO INTERPRETATIVO.

Ø Seria a hermenêutica um discurso do discurso? Um meta-
discurso? Ou, por outro lado, seria uma metodologia eficaz 
para captar o sentido e o significado de nosso ser-no-mundo? 

Ø A hermenêutica pretende recolher o sentido do discurso. Até 
que ponto é possível ou através de que se pode captar e 
recolher o “sentido do discurso”? 



“Somente na conversação, no encontro com pessoas que pensam
diferentemente, podendo habitar em nós mesmos, podemos
esperar chegar além da limitação de nossos eventuais horizontes.”
(Gadamer 1997, p.207).



2. A EPISTEMOLOGIA HERMENÊUTICA COMO 
PARADIGMA REFLEXIVO NA EDUCAÇÃO

- No aspecto conceitual, a educação é um dos termos que possui 
inúmeros significados de acordo com diferentes referenciais e 
carrega, até mesmo no senso comum, autoridades anônimas 
capazes de produzir enunciados a respeito. A educação 
entendida como fenômeno humano não depende da escola, 
mas abrange toda a realidade social e de relações entre as 
pessoas.

- “[...] o processo educativo é uma totalidade. Se aproxima de 
um acontecer da própria existência. O importante é saber que 
não somos totalmente livres para termos a educação que 
queremos, pois nosso querer, desde que nascemos, vem sendo 
educado por ideias e comportamentos que ultrapassam nossa 
consciência das coisas.” (PAVIANI, 2010, p. 11). 



3- HERMENÊUTICA  FILOSÓFICA E EDUCAÇÃO

- A compreensão, para a hermenêutica filosófica, se mostra como
um acontecimento que marca diferentes maneiras de articulação
entre a estrutura preconceitual e o projeto numa situação atual.
Assim, a educação pode ser pensada justamente como a ação e o
movimento onde ocorre a formação ou mudança nestas
articulações.
- “Com a hermenêutica filosófica, a verdade perde a qualidade de 
estável, justamente por que a interpretação, é uma possibilidade. “ 
Sendo possível interpretar uma determinada proposição, põe-se 
logicamente em risco a verdade.”( REUDELL, 200, p. 49)



- “Uma perspectiva hermenêutica na educação retoma seu caráter
dialógico com toda a radicalidade. Reafirma-se aqui o dito de
Gadamer de que “só podemos aprender pelo diálogo”, porque
nesse processo é o próprio sujeito quem se educa com o outro. O
diálogo não é um procedimento metodológico, mas se constitui
na força do próprio educar- que é educar-se.” (Hermann, 2002,
p.94).



Considerações Finais
No âmbito da educação acreditamos que a perspectiva

hermenêutica possa contribuir de forma significativa para a
construção de critérios metodológicos que amparem a
rigorosidade necessária à investigação científica, sem deixar de
considerar as especificidades pertinentes a esta área que se
constitui como uma prática social complexa.

O esforço para construir uma hermenêutica da escuta leva
o ato de falar e escutar à possibilidade de “pensar” a própria vida,
possibilitando ao outro tornar-se narrador de si mesmo. A
perspectiva de abertura, aceitação e transformação trazida pela
experiência genuína da hermenêutica se coloca como uma
importante contribuição para o campo da pesquisa em educação.
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MUITO OBRIGADA PELA  ATENÇÃO!


