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A FUNÇÃO HERMENÊUTICA DA DISTANCIAÇÃO

No artigo anterior, descrevi, no essencial, o plano de fundo no qual
tento, por minha conta, elaborar o problema hermenêutico de uma forma
que seja significativa para o diálogo entre a hermenêutica e as disciplinas
semiológicas e exegéticas. Esta descrição conduziu-nos a uma antino-
mia que me pareceu sero motor essencial da obra de Gadamer, a saber,
a oposição entre distanciação alienante e pertença. Esta oposição é uma
antinomia porque suscita uma alternativa insustentável: por um lado,
dissemos nós, a distanciação alienante é a atitude a partir da qual é
possível a objectivação que reina nas ciências do espírito ou ciências
humanas; mas esta distanciação que condiciona o estatuto científico das
ciências é, ao mesmo tempo, a degradação que destrói a relação funda-
mental e primordial que nos faz pertencer e participar na realidade
histórica que pretendemos erigir em objecto. Daí a alternativa subjacente
ao próprio título da obra de Gadamer Verdade e Método(1) ou pratica-
mos a atitude metodológica, sem perdermos a densidade ontológica da
realidade estudada, ou praticamos a atitude de verdade, mas, então,
teremos que renunciar à objectividade das ciências humanas.

A minha própria reflexão procede duma recusa desta alternativa e
duma tentativa de a ultrapassar. Esta tentativa encontra a sua primeira
expressão na escolha de uma problemática dominante que me parece
escapar, por natureza, à alternativa entre distanciação alienante e parti-
cipação por pertença. Esta problemática dominante é a do texto, pela
qual, de facto, é reintroduzida uma noção positiva e, se posso dizê-Io,
produtora da distanciação; o texto é, para mim, muito mais que um caso
particular de comunicação inter-humana, ele é o paradigma da distancia-
ção na comunicação; a este título, ele revela um aspecto fundamental da

(1) H: G. Gadamer, Wahrheit und Methode, op. cit.
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própria historicidade da experiência humana, a saber, que ela é uma
comunicação na e pela distância.

No que se segue, elaborar-se-á a noção de texto com vista àqui-
10 que, exactamente, ela testemunha, a saber, a função positiva e
produtora da distanciação no âmago da historicidade da experiência
humana.

Proponho organizar esta problemática em torno de cinco temas: 1)
a realização da linguagem como discurso; 2) a realização do discurso
como obra estruturada; 3) a relação da fala com a escrita no discurso e
nas obras de discurso; 4) a obra de discurso como projecção de um
mundo; 5) o discurso e a obra de discurso como mediação da compre-
ensão de si. Todos estes traços tomados em conjunto constituem os
critérios da textualidade.

Notar-se-á, imediatamente, que a questão da escrita, embora colo-
cada no centro desta rede de critérios, não constitui, de modo nenhum,
a problemática única do texto. Não poderíamos, portanto, identificar,
pura e simplesmente, texto e escrita. E isso por várias razões: primeiro,
não é a escrita como tal que suscita um problema hermenêutico, mas a
oialécticada fala e da escrita; depois, esta dialéctica constrói-se sobre
uma dialéctica de distanciação mais primitiva que a oposição da escrita
à fala e que pertence já ao discurso oral enquanto discurso; é, portanto,
no próprio discurso que se deve procurar a raiz de todas as dialécticas
posteriores; final~~, entre a realização da linguagem como discurso
e a dialéctica da fala e da escrita, pareceu necessário intercalar uma
noção fundamental, a da realização do discurso como obra estruturada;
pareceu-me que a objectivação da linguagem nas obras de discurso
constitui a mais próxima condição da inscrição do.discurso na escrita; a
literatura é constituída porobras escritas, portanto, em princípio, obras.
Mas não é tudo: a tríade discurso-obra-escrita ainda constitui apenas o
tripé que suporta a problemática decisiva, a do projecto de um mundo,
a que eu chamo o mu ndo da obra e onde vejo o centro de gravidade da
questão hermenêutica. Toda a discussão anterior servirá apenas para
preparar a deslocação do problema do texto para o do mundo que ele
abre. Do mesmo modo, a questão da compreensão de si que, na her-
menêutica romântica, tinha ocupado o proscénio, encontra-se relegada
para o fim, como factor terminal e não como factor introdutório e, muito
monos, como centro de gravidade.
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I - A REALIZAÇÃO DA LINGUAGEM
COMO DISCURSO

. O d~scurs?, ~esmo oral, apresenta um traço absolutamente primi-
tivo de distarclaçâc, que é a condição de possibilidade de todos aqueles
que, posteriormente, iremos considerar. O raço primitivo de distancia-
ção pode colocar-se sob o título da dialéctica do acontecimento e da
significação.

. Por um lado, o discurso oferece-se como acontecimento: alguma
cosa acontece quando alguém fala. Esta noção de discurso como acon-
tecim~nto,i~põe-s~ logo que se toma em consideração a passagem de
uma IIngUlstlca da IIngua ou do código a uma linguística do discurso ou
da mensagem. A distinção vem, como se sabe, de Ferdinand de Saus-
sure(1) e de Louis HIelmslev(2). O primeiro distingue a "língua» e a «ta-
Ia», o segundo, o "esquema» e o "uso». A teoria do discurso tira todas
as ,c~nsequências epistemológicas desta dualidade. Enquanto a lin-
gUlstlca estrutural se limita a pôr entre parêntesis a fala e o uso a teoria
do discurso retira o parêntesis e considera a existência de duas lin-
guísticas que assentam em leis diferentes. Foi o linguista Émile Benve-
niste(3) que foi mais longe nesta direcção. Para ele, a linguística do dis-
curso e a linguísticas da língua constroem-se sobre unidades diferentes.
Se o ,,~igno» (fonológic? e lexical) é a unidade base da língua, a "frase»
é. a ~n~dade base do discurso. É a linguística da frase que suporta a
dialéctica do acontecimento e do sentido, de onde parte a nossa teoria
do texto.

Mas o que se entende, aqui, por acontecimento?
Dizer que o discurso é um acontecimento significa, em primeiro

lug~r, que o discurso se realiza temporalmente e no presente, enquanto
o sistema da língua é virtual e fora do tempo; neste sentido, pode falar-
-~e, com Benven.iste: da "instância do discurso» para designar o apare-
cl~ento d~ própno ~I~curso como acontecimento. Além disso, enquanto
a IIngua nao tem sureno, no sentido de que a pergunta "quem tata?» não

(1) F. de Saussure. Cours de linguistique générale, ed. critica T. de Mauro, Paris, Payot
1972, p. 30 sgs, 36 sgs, 112, 127. . '
(2) L. Hjelmsl~v, Essais linguistiques, Copenhaga, Circulo lingulstico de Copenhaga, 1959.
(3) E. Benvenlste, Problémes de linguistique générale, Paris, Galimard, 1966.
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tem validade a este nível, o discurso remete para o seu locutor por meio
de um conjunto complexo de indicadores, tais como os pronomes pes-
soais; diremos, neste sentido, que a instância de discurso é sui-refe-
rencial; o carácter de acontecimento prende-se, agora, à pessoa da-
quele que fala; o acontecimento consiste em que alguém fala, alguém se
exprime ao falar. O discurso é ainda acontecimento, num terceiro sen-
tido: enquanto os signos da linguagem remetem apenas para outros sig-
nos no interior do próprio sistema e fazem com que a língua não tenha
mais mundo que tempo e subjectividade, o discurso é sempre sobre
alguma coisa: ele refere-se a um mundo que pretende descrever, expri-
mir ou representar; o acontecimento, neste terceiro sentido, é a chega-
da à linguagem de um mundo por intermédio do discurso. Finalmente,
enquanto a língua é apenas uma condição prévia da comunicação à qual
fornece os seus códigos, é no discurso que se trocam todas as mensa-
gens; neste sentido, o discurso, sozinho, não tem apenas um mundo,
mas tem um outro, uma outra pessoa, um interlocutor ao qual ele se diri-
ge; o acontecimento, neste último sentido, é o fenómeno temporal da tro-
ca, o estabelecimento do diálogo que pode prolongar-se ou interrom-
per-se.

Todos estes traços tomados em conjunto transformam o discurso
em acontecimento. É notável que eles só apareçam no movimento de
realização da língua er discu rso, na actualização da nossa competência
linguística em períormance.

Mas, ao acentuarmos, assim, o carácter de acontecimento do dis-
curso, apenas fizemos aparecer um dos dois pólos do par constitutivo do
discurso; é preciso, agora, esclarecer o segundo pólo: o da significação;
porque é da tensão entre es~dois pólos que nascem a produção do
discurso como obra, a dialéctica da fala e da escrita e todos os outros
traços do texto que irão enriquecer a noção de distanciação.Para intro-
duzir esta dialéctica do acontecimento e do sentido, proponho-me dizer
que, se todo o discurso é efectuado como acontecimento, todo o dis-
curso é compreendido como significação.

Não é o acontecimento, na medida em que é fugidio, que nós que-
remos compreender, mas a significação que permanece. Este ponto
exige a maior clarificação: poderia parecer, de facto, que voltávamos
atrás, da linguística do discurso à da língua. Nada disso. É na linguística
do discurso que o acontecimento e o sentido se articulam um com o
outro. Esta articulação é o nó de todo o problema hermenêutico. Do
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mesmo modo que a língua, ao actualizar-se no discurso, se supera
como sistema e se realiza como acontecimento, também ao entrar no
processo da compreensão, o discurso se supera, enquanto aconteci-
mento, na significação. Esta superação do acontecimento na significa-
ção é característica do discurso como tal. Atesta a própria intencional i-
dade da linguagem, a relação, nela, do noema com a noese. Se a
linguagem é um meinen, uma mira significante, é precisamente em
virtude desta superação do acontecimento na significação.

Portanto, a primeira distanciação é a distanciação do dizer no dito.
Mas o que é que é dito? Para esclarecer mais completamente este

problema, a hermenêutica deve fazer apelo, não apenas à lingu ística-
mesmo compreendida no sentido de linguística do discurso por oposição
à linguística da língua, como se fez até aqui -, mas também à teoria do
Speech-Act, como a encontramos em Austin(1) e Searle(2).

Segundo estes autores, o acto de discurso é constituído por uma
hierarquia de actos subordinados, distribuídos por três níveis: 1) nível do
acto locucionário ou proposicional: acto de dizer; 2) nível do acto (ou da
força) ilocucionário: o que fazemos ao dizer; 3) nível do acto perlocu-
cionário: o que fazemos pelo facto de falarmos. Se eu lhe digo que feche
a porta, faço três coisas: relaciono o predicado da acção (fechar) com
dois argumentos (você e a porta); é o acto de dizer. Mas digo-lhe esta
coisa com a força de uma ordem e não de uma constatação, ou de um
desejo, ou de uma promessa; é o acto ilocucionário. Finalmente, posso
provocar certos efeitos, tais como o medo, pelo facto de lhe dar uma
ordem; estes efeitos fazem do discurso uma espécie de estímulo que
produz certos resultados; é o acto perlocucionário.

Quais serão as implicações destas distinções, para o nosso proble-
ma, da exteriorização intencional pela qual o acontecimento se supera
na significação?

O acto locucionário exterioriza-se em frases enquanto proposição.
De facto, é enquanto proposição que uma frase pode ser identificada e
re-identificada como sendo a mesma frase. Uma frase apresenta-se

(1)J. L. Austin, Howto Do Thingswith Words,Oxford, 1962;trad. fr.de G. Lane, Quanddire,
c'est faire, Paris, Ed. du Seuil, 1970.
(2) J. R. Searle, Spreech-Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge
University Press, 1969; Irad. fr. de H. Pauchard, les Actes de langage. Essai de philosophie
du langage, Paris, Hermann, 1972.
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assim como uma e-nunciação (Aus-sage), susceptível de ser transferida
para outras, com tal ou tal sentido. O que assim é identificado é a própria
estrutura predicativa, como o exemplo atrás deixa ver; assim, uma frase
de acção deixa-se identificar pelo seu predicado específico (tal acção) e
pelos seus dois argumentos (o agente e o paciente). Ma~ o acto ilocu-
cionário pode também ser exteriorizado, graças aos paradiçmas wama-
ticais (os modos: indicativo, imperativo, etc.) e aos outros procedírnen-
tos que "marcam» a força ilocucionária duma frase e assim permitem
identificá-Ia e reidentificá-Ia. É verdade que, no discurso oral, a força
ilocucionária permite identificar-se pela mímica e pelos gestos tanto
como por traços verdadeiramente linguísticos e que, no próprio discur-
so, são os aspectos menos articulados, aqueles a que ch~mamos pro-
sódia, que fornecem os indícios mais convincentes. Todavia, as marcas
propriamente sintácticas constituem um sistema de inscrição que torna
possível, por princípio, a fixação pela escrita destas marcas da for~a
ilocucionária. É preciso, no entanto, admitir que o acto perlocucionáno
constitui o aspecto menos inscritível do discurso e caracteriza, de prefe-
rência, o discurso oral. Mas, a acção perlocucionária é precisamente o
que, no discurso, é menos discurso. É o discurso ~nquanto es.tímu!o.
Aqui, o discurso age, não por intermédio do reconhecimento da minha in-
tenção pelo meu interlocutor, mas, de certa forma, sobre o modo ener-
gético, por influência directa sobre as emoções e.a.s disposições .afec-
tivas do interlocutor. Deste modo, o acto proposlcional, a força ilocu-
cionária e a acção perlocucionária estão aptos, por ordem decres-
cente, à exteriorização intencional que torna possível a inscrição pela
escrita.

É por isso que é necessário entender por significação do acto de
discurso, ou por noema do dizer, não apenas o correlato da fras.e, no
sentido restrito do acto proposicional, mas também o da força Ilocu-
cionária e mesmo o da acção perlocucionária, na medida em que estes
três aspectos do acto de discu rso estão codificados e regu lado~ seg~~do
paradigmas, na medida, portanto, em que eles ~od.~m s:r Identifica-
dos e reidentificados como tendo a mesma slqnlficação. Eu dou,
pois, aqui, à palavra significação uma acepção muito lata que abrange
todos os aspectos e todos os níveis da exteriorização intencional que
torna possível, por sua vez, a exteriorização do discurso na obra e na
escrita.
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11- O DISCURSO COMO OBRA

Proponho três traços distintivos para a noção de obra. Em primeiro
lugar, uma obra é uma sequência mais longa que a frase que suscita um
novo problema de compreensão relativo à totalidade finita e fechada, que
a obra como tal constitui. Em segundo lugar, a obra é submetida a uma
forma de codificação que se aplica à própria composição e que faz do
discurso ou uma narração, ou um poema, ou um ensaio, etc.; éestacodi-
ficação que é conhecida pelo nome de género literário; por outras pala-
vras, pertence a uma obra filiar-se num género literário. Finalmente, uma
obra recebe uma configuração única que a liga a um indivíduo e a que
se chama o estilo.

Composição, pertença a um género, estilo individual caracterizam
o discurso como obra. O próprio termo obra revela a natureza destas
categorias novas; são categorias da produção e do trabalho; impor uma
forma à matéria, submeter a produção a géneros, finalmente, produzir
um indivíduo, eis outros tantos modos de considerar a linguagem como
um material a trabalhar e a formar; por essa razão, o discurso torna-se
o objecto de uma praxis e de uma tecnnê; a este respeito, não há opo-
sição vincada entre o trabalho do espírito e o trabalho manual. Pode lem-
brar-se, a este propósito, o que Aristóteles diz da prática e da produção:
"Toda a prática e toda a produção conduzem ao individual: não é, de
facto, o homem que o médico cura a não ser por acidente, mas Cálias
ou Sócrates ou qualquer outro indivíduo assim designado que, ao mes-
mo tempo, é homem» (MétaphysiqueA, 981, a 15). No-mesmo sentido,
G.G. Granger escreve no seu Essai d'une philosophie du style: "A prá-
tica é a actividade considerada com o seu contexto complexo e, em par-
ticular, as condições sociais que lhe dão significação num mundo efecti-
vamente vivido» (1). O trabalho é, assim, uma das estruturas da prática,
senão a estrutura principal: é «a actividade prática que se objectiva nas
obras» (2). Do mesmo modo, a obra literária é o resultado de um trabalho
que organiza a linguagem. Ao trabalhar o discurso, o homem opera a
determinação prática de uma-c-alegoria de indivíduos: as obras de
discurso. É aqui que a noção de significação recebe uma especificação

(1) G. G. Granger, Essai d'une philosophie du sty/e, Paris, Colin, 1968, p. 6.
(2) /bid., p. 6.

115



Do texto à acção

nova por ser levada à e~cala da obra i.ndivid~al. ~ p.or isso .que. h? u~
problema de interpretaçao das obras, írredutlvel a simples Intellgencla
das frases, uma a uma. A presença de estilo sublinha a categoria do
fenómeno da obra como significante global enquanto obra. O problema
da literatura vem, então, inscrever-se no interior de uma estilística geral
concebida como «rnedltaçâo sobre as obras humanas-It) e especifica-
da pela noção de trabalho, cujas condições de possibilidade ela procura:
«Procurar as condições mais gerais da inserção das estruturas numa
prática individual, essa seria a tarefa de uma estilística»(2~.

À luz destes princípios, que vêm a ser os traços do discurso enu-
merados no início deste estudo?

Recordemos o paradoxo inicial do acontecimento e do sentido: o
discurso, dizíamos nós, é realizado como acontecimento, mas compre-
endido como sentido. Como é que a noção de obra se vem situar em
relação a este paradoxo? Ao introduzir na dimensão do discurso catego-
rias próprias da ordem da produção e do trabalho, a noção de obra ap~-
rece como uma mediação prática entre a irracionalidade do aconteci-
mento e a racionalidade do sentido. O acontecimento é a própria estili-
zação, mas esta estilização está numa relação dialéctica ~om uma s.i~ua-
ção concreta complexa que apresenta tendências, conflitos. A estiliza-
ção dá-se no seio de uma experiência já estruturada, mas que comporta
aberturas, possibilidades de jogo, indeter~inações; ~pree~deruma .obra
como acontecimento é apreender a relaçao entre a sítuaçao e o projecto
no processo de reestruturação. A obra de estilização ganha a for~a
singular de uma negociação entre uma situação anterior que, subita-
mente, aparece desfeita, não resolvida, aberta, e uma conduta ou un;a
estratégia que reorganiza os resíduos postos de la~o pela eS,truturaçao
anterior. Pela mesma razão, o paradoxo do acontecimento efemero e do
sentido identificável e repetível, que está no início da nossa meditação
sobre a distanciação no discurso, encontra na noção de obra" u~a me-
diação notável. A noção de estilo acumula as duas características do
acontecimento e do sentido. O estilo, já o dissemos, surge temporal-
mente como um indivíduo único e, a este título, diz respeito ao momento
irracional do partido tomado, mas a sUf inscrição no material da lingua-

\

\
\
I

(1) Ibid., p. 11.
(2) Ibid., p. 12.
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gem dá-lhe a aparência de uma ideia sensível, de um universo concreto,
como diz W.K. Wimsatt em The Verba//con(1). Um sentido é a pro-
moção de um partido tomado, legível numa obra que, pela sua singula-
ridade, ilustra e exalta o carácter acontecível do discurso; mas este acon-
tecimento não se pode procurar fora da própria forma da obra. Mas, se
o indivíduo é inapreensível teoricamente, ele pode ser reconhecido como
a singularidade de um processo, de uma construção, em resposta a uma
situação determinada.

Quanto à noção de sujeito de discurso, ela recebe um estatuto novo,
quando o discurso se torna uma obra. A noção de estilo permite uma
nova abordagem da questão do sujeito da obra literária. A chave situa-
-se ao nível das categorias da produção do trabalho; nesta perspectiva,
o modelo do artesão é, particularmente, esclarecedor (o carimbo do
móvel do séc. XVIII; a assinatura do artista, etc.). De facto, a noção de
autor, que vem qualificar, aqui, a de sujeito falante, aparece como o
correlato da individualidade da obra. A demonstração mais palpável é
dada pelo exemplo menos literário, o estilo da construção do objecto
matemático, tal como G. G. Granger o expõe na primeira parte do seu
Essai d'une philosophie du sty/e. Até a construção de um modelo
abstracto dos fenómenos adquire um nome próprio a partir do momento
em que ela é uma actividade prática imanente a um processo de estru-
tu ração. Tal modo de estruturação aparece, necessariamente, como
escolhido de preferência a um outro. Porque o estilo é um trabalho que
individua, quer dizer, que produz o individual, designa, igual e retroacti-
vamente, o seu autor. Assim, a palavra «autor» pertence à estilística.
Autor diz mais que locutor; é o artesão da linguagem. Mas, ao mesmo
tempo, a categoria do autor é uma categoria da interpretação, no sentido
de que ela é contemporânea da significação da obra como um todo. A
configuração singular da obra e a configuração singular do autor são
estritamente correlativas. O homem individua-se ao produzir obras indi-
viduais. A assinatura é a marca desta relação.

Mas a consequência mais importante da introdução da categoria de
obra prende-se com a própria noção de composição. A obra de discurso
apresenta, efectivamente, características de organização e de estrutura
que permitem estender ao próprio discurso os métodos estruturais que,

(1) W. K. Wimsatt, The Verballcon, Studies in the Meaning of Poetry, University of Kentucky
Press, 1954.
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inicialmente, foram aplicados com sucesso às entidades da linguagem
mais curtas que a frase, em fonologia e em semântica. A objectivação do
discurso na obra e o carácter estrutural da composição, a que se acres-
centará a distanciação pela escrita, obrigam-nos a pôr inteiramente em
questão a oposição de Dilthey entre «compreender» e «explicar». Abre-
-se uma nova época da hermenêutica pelo sucesso da análise estrutural;
doravante, a explicação é o caminho obrigatório da compreensão. Não
que, apresso-me a dizê-Io, a explicação possa eliminar, de retorno, a
compreensão. A objectivação do discurso numa obra estruturada não
suprime o traço fundamental e primeiro do discurso, a saber, que ele é
constituído por um conjunto de frases em que alguém diz alguma coisa
a alguém a propósito de alguma coisa. A hermenêutica, diria eu, continua
a sera arte de discernirodiscurso na obra. Mas este discurso é-nos dado
apenas em e pelas estruturas da obra. Daí resulta que a interpretação
é a réplica desta distanciação fundamental que constitui a objectivação
do homem nas suas obras de discurso, comparáveis à sua objectivação
nos produtos do seu trabalho e da sua arte.

Mas o que é verdade para as condições psicológicas é-o também
para as condições sociológicas da produção do texto; é essencial a uma
obra literária, a uma obra de arte em geral, que ela transcenda as suas
próprias condições psicossociológicas de produção e se abra, assim, a
uma sequência ilimitada de leituras, também elas situadas em diferentes
contextos socioculturais. Numa palavra o texto deve poder, tanto do
ponto de vista sociológico como psicológico, descontextualizar-se de
maneira a deixar-se recontextualizar numa situação nova: é o que faz,
precisamente, o acto de ler.

Esta emancipação em relação ao autor encontra o seu paralelo do
lado daquele que recebe o texto. Diferentemente da situação dialogal,
em que o frente a frente é determinado pela própria situação de discurso,
o discurso escrito chama a si um público que se estende virtualmente a
quem quer que saiba ler. É aqui que a escrita encontra o seu efeito mais
considerável: a emancipação da coisa escrita em relação à condição
dialogal do discurso; daí resulta que a relação entre escrever e ler já não
seja um caso particular da relação entre falar e ouvir.

Esta autonomia do texto tem uma primeira consequência herme-
nêutica importante: a distanciação não é o produto da metodologia e, a
este título, alguma coisa justaposta e parasitária; ela é constitutiva do
fenómeno do texto como escrita; ao mesmo tempo, ela é também a con-
dição da interpretação; a Verfremdung não é apenas aquilo que a com-
preensão deve vencer, ela é também aquilo que acondiciona. Estamos,
assim, preparados para descobrir uma relação muito mais dicotómica
entre objectivação e interpretação e, por conseguinte, muito mais com-
plementar do que a que tinha sido instituída pela tradição romântica. A
passagem da fala à escrita afecta o discurso de vários outros modos,
em particular, o funcionamento da referência é profundamente alte-
rado quando já não é possível mostrar a coisa de que se fala como per-
tencendo à situação comum aos interlocutores do diálogo; mas reserva-
mos uma análise distinta para este fenómeno, intitulada «mundo do"-texto».

III - A RELAÇÃO DA FALA COM A ESCRITA

Que acontece ao discúrso quando passa da tala à escrita? À pri-
meira vista, a escrita parece introduzir apenas um facto r puramente exte-
rior e material: a fixação que coloca o acontecimento de discurso ao abri-
go da destruição. Na realidade, a fixação é, somente, a aparência exter-
na de um problema singularmente mais importante, que atinge todas as
propriedades do discurso que enumerámos atrás. Acima de tudo, a
escrita torna o texto autónomo em relação à intenção do autor. O que o
texto significa já não coincide com aquilo que o autor quis dizer. Signi-
ficação verbal, quer dizer, textual, e significação mental, qu er dizer, psi-
cológica, têm, doravante, destinos diferentes.

Esta primeira modalidade de autonomia estimula-nos a reconhecer
na Verfremdung (distanciação alienante) uma significação positiva que
não se reduza ao carácter de degradação que Gadamer tende a atribuir-
-lhe. Nesta autonomia do texto está, em compensação, já contida a
possibilidade de que aquilo a que Gadamer chama a «coisa» do texto
seja subtraída ao horizonte intencional acabado do seu autor; por outras
palavras, graças à escrita o «mundo» do texto pode desagregar o mundo
do autor. (
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IV - O MUNDO DO TEXTO

O traço que colocámos sob o título «mundo do texto» irá levar-nos
ainda mais longe das posições da hermenêutica romântica, que são

119



Do texto à acção

ainda as de Dilthey, mas também aos antípodas do estruturalismo que
eu aqui recuso como o simples contrário do romantismo.

Lembremos que a hermenêutica romântica punha a tónica na
expressão da genialidade; igualar-se a esta genialidade, tornar-se
contemporâneo dela, era a tarefa da hermenêutica; Dilthey, neste sen-
tido ainda próximo da hermenêutica romântica, fundava o seu conceito
de interpretação no de «compreensão», quer dizer, na apreensão de
uma vida estranha que se exprimia através das objectivações da escrita.
Daí o carácterpsicologizante e historicizante da hermenêutica romântica
e diltheyana. Esta via deixa de nos ser acessível, a partir do momento em
que tomamos a sério a distanciação pela escrita e a objectivação pela
estrutura da obra. Mas quer isto dizer que, renunciando a apreender a
alma de um autor, nos limitamos a reconstruir a estrutura de uma obra?

A resposta a esta pergunta afasta-nos tanto do estruturalismo como
do romantismo; a tarefa principal da hermenêutica escapa à alternativa
da genialidade ou da estrutura; eu ligo-a à noção de «mundo do texto».

Esta noção prolonga o que, atrás, chamámos a referência ou deno-
tação do discurso: em toda a proposição podemos distinguir, com Frege,
o seu sentido e a sua referência(1). O seu sentido é o objecto ideal que
ela visa; este sentido é puramente imanente ao discurso. A sua referên-
cia é o seu valor de verdade, a sua pretensão a atingir a realidade. Por
esta característica, o discurso opõe-se à língua que não tem relação com
a realidade, remetendo as palavras para outras palavras na roda sem fim
do dicionário; apenas o discurso, dizíamos nós, visa as coisas, se aplica
à realidade, exprime o mundo.

A nova questão que se põe é esta: no que é que se torna a refe-
rência, quando o discurso se torna texto? É aqui que a escrita, primeiro,
mas sobretudo estrutura da obra alteram a referência ao ponto de a
tornarem inteiramente problemática. No discurso oral, o problema re-
solve-se, finalmente, na função ostensiva do discurso; por outras pala-
vras, a referência resolve-se no poder de mostrar uma realidade comum
aos interlocutores; ou, se não se pode mostrar a coisa de que se fala, pelo
menos, pode-se situá-Ia em relação à única rede espácio-temporal à

(1) G. Frege, Écrits logiques et philosophiques, trad. Ir. de C. Imbert, Paris, Ed. du Seuil,
1971, cl. nomeadamente p. 102 sqs. (Na linha de E. Benveniste, P. Ricoeur traduz, aqui,
Bedeutung por referência, enquanto C. Imbert escolheu denotação, cl. introdução, p. 15-
NdE).
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qual pertencem também os interlocutores; é, finalmente, o «aqui» e o
«agora», determinados pela situação do discurso, que fornecem a refe-
rência última a todo o discurso; com a escrita, as coisas começam já a
mudar; já não há, efectivamente, situação comum ao escritor e ao leitor;
ao mesmo tempo, as condições concretas do acto de mostrar já não
existem. É, sem dúvida, esta abolição do carácter revelador ou ostensivo
da referência que torna possível o fenómeno a que nós chamamos
«literatura» em que pode ser abolida toda a referência à realidade dada.
Mas é, essencialmente, com o aparecimento de certos géneros li-
terários, geralmente ligados à escrita, mas não necessariamente tri-
butários da escrita, que esta abolição da referência ao mundo dado é
levada às suas condições mais externas. O papel da maior parte da
nossa literatura, parece, é destruir o mundo. Isso é verdade para a
literatura de ficção-conto, novela, romance, teatro, mas também para
toda a literatura que podemos dizer poética, em que a linguagem parece
glorificada para si mesma, à custa da função referencial do discurso
vulgar.

E, no entanto, não há discurso tão fictício que não venha a cair na
realidade, mas a um outro nível mais fundamental do que aquele que
atinge o discurso descritivo, constativo, didáctico, a que nós chamamos
linguagem vulgar. Aqui, a minha tese é a de que a abolição de uma
referência de primeira categoria, abolição operada pela ficção e pela
poesia, é a condição de possibilidade para que seja libertada uma
referência de segunda categoria que atinge o mundo, não apenas ao
nível dos objectos manipuláveis, mas ao nível que Husserl designava
pela expressão Lebenswelt e Heidegger pela de ser-na-mundo.

É esta dimensão referencial absolutamente original da obra de
ficção e de poesia que, no meu sentido, põe o problema hermenêutico
mais fundamental. Se já não podemos definir a hermenêutica pela
investigação de um outrem e das suas intenções psicológicas que se
dissimulam atrás do texto e se não queremos reduzir a interpretação à
desmontagem das estruturas, que fica para interpretar? Responderei:
interpretar é explicitaro modo de ser-no-mundo exposto diante do texto.

Aqui, vimos dar a uma sugestão de Heidegger que diz respeito à
noção de Verstehen. Recorde-se que, no Sein und Zei~1), a teoria da

(1) M. Heidegger, Sein und Zeit, op. clt,
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«compreensão» já não está ligada à compreensão de outrem, mas torna-
se uma estrutura do ser-no-mundo; mais precisamente, é uma estrutura
cujo exame vem depois do da Befindlichkeit;o momento do "compreen-
der» responde, dialecticamente, ao ser em situação como sendo a
projecção dos possíveis mais próprios no próprio âmago das situações
em que nos encontramos. Desta análise conservo a ideia de «proiecção
dos possíveis mais próprios» para a aplicar à teoria do texto. O que se
deve, de facto, interpretar num texto é uma proposta de mundo, de um
mundo tal que eu possa habitar e nele projectar um dos meus poss íveis
mais próprios. É aquilo a que eu chamo o mundo do texto, o mundo
próprio a este texto único.

O mundo do texto de que falamos não é, portanto, o da linguagem
quotidiana; neste sentido, ele constitui uma nova espécie de distancia-
ção que poderia dizer-se do real consigo mesmo. É a distanciação que
a ficção introduz na nossa apreensão da realidade. Já dissemos que uma
narração, um conto, um poema não existem sem referente. Mas este
referente está em ruptura com o da linguagem quotidiana; pela ficção,
pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo, na reali-
dade quotidiana; ficção e poesia visam o ser, já não sob a modalidade
do ser-dado, mas sob a modalidade do poder-ser. Por isso mesmo, a
realidade quotidiana é metamorfoseada graças ao que poderíamos
chamar as variações imaginativas que a literatura opera no real.

Mostrei, noutro lugar, como exemplo da linguagem metafórica(1),
que a ficção é o caminho privilegiado da redescrição da realidade e que
a linguagem poética é aquela que, por excelência, opera aquilo a que
Aristóteles, ao reflectir sobre a tragédia, chamava a mimésis da reali-
dade; a tragédia, na verdade, apenas imita a realidade porque a recria
por meio de um muthos, de uma "fábula», que atinge a sua essência
mais profunda.

É esta a terceira espécie de distanciação que a experiência herme-
nêutica deve incorporar.

v - COMPREENDER-SE PERANTE A OBRA

(1) -La métaphore et le probléme central de l'herméneutique», Revue philosophique
de Louvain, 1972, n. 70, p. 93-112; ver também Ia Métaphore vive, Paris, Ed. du Seuil,
1975.

Gostaria de considerar uma quarta e última dimensão da noção de
texto, mostrando que o texto é a mediação pela qual nós nos compreen-
demos a nós mesmos. Este quarto tema marca a entrada em cena da
subjectividade do leitor. Ele prolonga este carácter fundamental de todo
o discurso, o de ser dirigido a alguém. Mas, diferentemente do diálogo,
este frente a frente não é dado na situação de discurso; ele é, se assim
posso dizer, criado, instaurado, instituído pela própria obra. Uma obra
franqueia-se aos seus leitores e, assim, cria o seu próprio frente a frente
subjectivo.

Dir-se-á que este problema é bem conhecido da hermenêutica mais
tradicional: é o problema da apropriação (Aneignung) ou da aplicação
(Anwendung) do texto à situação presente do leitor. É, de facto, assim,
que eu também '0 compreendo; mas gostaria de sublinhar quanto se
transforma este tema, quando é introduzido depois dos precedentes.

Para começar, a apropriação está dialecticamente ligada à distan-
ciação característica da escrita. Esta não é abolida pela apropriação;
pelo contrário, ela é a sua contrapartida. Graças à distanciação pela
escrita, a apropriação já não tem nenhuma das características da
afinidade afectiva com a intenção de um autor. A apropriação é exacta-

. mente o contrário da contemporaneidade e da congenialidade; ela é
compreensão pela distância, compreensão à distância.

Em seguida, a apropriação está dialecticamente ligada à
objectivação característica da obra; ela passa por todas as objecti-
vações estruturais do texto; exactamente na medida em que não
responde ao autor, ela responde ao sentido; é talvez a este nível que a
mediação operada pelo texto se deixa compreender melhor. Con-
trariamente à tradição do Cogito e à pretensão do sujeito de se conhecer
a si mesmo por intuição imediata, é preciso dizer que nós apenas nos
compreendemos pela grande digressão dos signos de humanidade
depositados nas obras de cultura. Que saberíamos nós do amor
e do ódio, dos sentimentos éticos e, em geral, de tudo aquilo a que
nós chamamos o si, se isso não tivesse sido trazido à linguagem e
articulado pela literatura? O que parece, assim, mais contrário à sub-
jectividade e que a análise estrutural faz aparecer como a própria
textura do texto, é o próprio medium no qual apenas nos podemos
compreender.
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Mas a apropriação tem, sobretudo, como frente a frente, aquilo a
que Gadamer chama a «coisa do texto» e a que eu chamo, aqui, «o
mundo da obra». Aquilo de que eu, finalmente, me aproprio, é uma
proposta do mundo; esta não está atrás do texto, como estaria uma
intenção encoberta, mas diantedele como aquilo que a obra desenvolve,
descobre, revela. A partir daí, compreender é compreender-se diante do
texto. Não impor ao texto a sua própria capacidade finita de compreen-
der, mas expor-se ao texto e receber dele um si mais vasto que seria a
proposta da existência, respondendo da maneira mais apropriada à
proposta do mundo. A compreensão é, então, exactamente o contrário
de uma constituição de que o sujeito teria a chave. Seria, nesta
perspectiva, mais justo dizer que o si é constituído pela «coisa» do texto.

É preciso, sem dúvida, ir ainda mais longe: do mesmo modo que o
mundo do texto só é real na medida em que é fictício, é necessário dizer
que a subjectividadedo leitor só se produz a si mesma na medida em que
é posta em suspenso, irrealizada, potencializada, do mesmo modo que
o próprio mundo que o texto desenvolve. Por outras palavras, se a ficção
é uma dimensão fundamental da referência do texto, ela não é menos
uma dimensão fundamental da subjectividade do leitor. Leitor, eu só me
encontro quando me perco. A leitura introduz-se nas variações imagina-
tivas do ego. A metamorfose do mundo, segundo o jogo, é também a
metamorfose lúdica do ego.

Se isso é verdade, o próprio conceito de «apropriação» exige uma
crítica interna, na medida em que continua a apontar para a Verfremdung;
de facto, a metamorfose do ego de que acabamos de falar, implica um
momento de distanciação até na relação de si a si; a compreensão é,
então, tanto desapropriação como apropriação. Uma crítica das ilusões
do sujeito, à maneira marxista e freudiana, pode, então, e deve mesmo
ser incorporada na compreensão de si.

A consequência, para a hermenêutica, é importante: já não se pode
opor hermenêutica e crítica das ideologias; a crítica das ideologias é o
percurso necessário que deve tomar a compreensão de si, se esta tiver
que se deixar formar pela coisa do texto e nãd pelos preconceitos do
leitor.

Deste modo, é necessário reconduzir ao próprio âmago da com-
preensão de si a dialéctica da objectivação e da compreensão que
tínhamos, de início, apercebido ao nível do texto, das suas estruturas,
do seu sentido e da sua referência. A distanciação é a condição da
compreensão, a todos os níveis da análise
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HERMENÊUTICA FILOSOFICA E HERMENÊUTICA BrBLlCA

o presente estudo visa explorar o contributo da hermenêutica
filosófica para a exegese bíblica.

Ao pôr o problema nestes termos, parece admitirmos que a herme-
nêutica bíblica é apenas uma das aplicações possíveis da hermenêutica
filosófica a uma categoria de textos. No entanto, isso é apenas metade
da minha hipótese de trabalho. Parece-me, antes, que existe, entre as
duas hermenêuticas, uma relação complexa de inclusão mútua. Éverda-
de que o primeiro movimento vai do pólo filosófico ao pólo bíblico. São
as mesmas categorias de obra, de escrita, de mundo do texto, de distan-
ciação e de apropriação que regulam a interpretação, aqui e ali. Neste
sentido, a hermenêutica bíblica é uma hermenêutica regional em relação
à hermenêutica filosófica, constituída em hermenêutica geral. Pode,
pois, parecer que creditamos a subordinação da hermenêutica bíblica à
hermenêutica filosófica, ao tratá-Ia como uma hermenêutica aplicada.

Mas é, precisamente, ao tratar a hermenêutica teológica como uma
hermenêutica aplicada a uma espécie de textos - os textos bíblicos -,
que se revela uma relação inversa entre as duas hermenêuticas. A her-
menêutica teológica apresenta características tão originais que a rela-
ção se inverte progressivamente, subordinando-se, finalmente, a herme-
nêutíca teológica à hermenêutica filosófica como o seu próprio organon.
E este jogo de relações inversas que, agora, me proponho decifrar,
retomando a ordem das categorias da hermenêutica centrada na noção
de texto; nada melhor que o próprio esforço para lhe «aplicar» as
categorias gerais da hermenêutica fará sobressair o carácter «excêntri-
co» da teologia.

I - AS «FORMAS» DO DISCURSO BÍBLICO

A hermenêutica centrada no texto encontra uma primeira «aplica-
ção» no uso das categorias estruturais em exegese bíblica. Mas, ao
mesmo tempo que esta exegese se dá como uma simples «aplicação»
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