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historicidade do ser humano. Deste modo, Gadamer confrontou a ideia de
sistema com a historicidade do ser-aí e da própria filosofia, que ele havia
meditado aquando das lições do semestre de Verão de 1923 de M. Heidegger sobre a «Hermenêutica da Facticidade». Resulta um mero equívoco
a ideia de filosofia como sistema, que, aliás, não passa de uma tentativa
quixotesca de garantir a historicidade humana através da ideia de sistema,
que promete segurança mas é estranha à realidade. Com esta destruição do
sistema veiculado por Hoenigswald avança Gadamer na direcção de um
conceito de conhecimento e de verdade, que possa corresponder «ao todo
da nossa experiência hermenêutica» 3.
Sob a orientação do neo-kantiano P. Natorp ( 1854-1924), último representante da Escola de Marburg, fundada por 11. Cohen, redigiu Gadamer
a sua dissertação de doutoramento subordinada ao tema A Essência do
Prazer rios Diálogos Platónicos a. No ambiente neo-kantiano de Marburg,
tornou-se singular e contrastante a figura deste professor e orientador de
dissertações. Após a saída de H. Cohen, P. Natorp pôde dar largas às suas
tendências mais místicas, que se opunham às orientações científicas de
início. O Natorp tardio recordou a carência da sua filosofia, sedenta de arte,
poesia, música e mística 4. Desde 1918, com o abandono de todo o
relativismo, P. Natorp usou uma linguagem ontológica, em que Ser é «o
último, o todo em tudo, por isso mesmo rigorosamente único», «o único
em geral, que é simplesmente em sentido completamente ilimitado» 5, não
é um sendo mas a raíz do ser, origem do ser em geral, é de um modo
superior a tudo aquilo de que em sentido específico se predica o ser» 6.
A única via para se conhecer o Ser, o Absoluto, é o «regresso» a ele, que
transcende toda a subjectivação e preserva a distinção simplesmente infinita
entre o nosso pensamento e o Absoluto. O pensamento tardio de P. Natorp
moveu-se sob o signo da pergunta entendida como requisição de sentido
dirigida ao Ser 7, que é uma abertura principial, uma «luz originária» e
auto-revelante, que, «nada sendo de especificamente visível, torna por si
só tudo visível» 8. O Ser último ou o sentido radical não é inicialmente
3 J. GRONDIN, o.c. 76-78.
J H.-G. GADAMER, Das Wesen der Lusi nach den platonischen Dialogen. Diss.
Marburg 1922.

5 P. NATORP, Vorlesungen ueber praktische Philosophie, WS 1920/21, WS 1923/4, cit.
por CH. von WOLZOGEN, «Es gibt. Heidegger und Natorps Praktische Philosophie» in:
A. GETHMANN-SIEFERT/O. POEGGELER, Hrsg., Heidegger und die praktische
Philosophie (Frankfurt/M. 1988) 318.
6 P. NATORP, o.c. 10.
7 ID., Philosophische Svstematik (Hamburg 1958) 73.
H ID., o.c. 286 ss.
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aberto por nós mas está aberto para nós e, por isso, tudo está aí «omnipresente, aberto em si, desvelado» 9. No semestre de verão de 1922, Natorp
falava do desvelamento (a-letheia) a propósito de um texto de Heraclito,
afirmando que «este desvelamento (aletheia), esta verdade indubitável
imediata do Ser é, sem dúvida, para aquele, que apenas a ela está aberto e
sem reservas» 10. A imagem do véu, que encobre a visibilidade das coisas
e cuja remoção as faz surgir da ocultação, foi usada em 1916 por H. Conrad-Martins no Jahrbuch de Husserl, no sentido de «desvelamento» do
objecto 11. Embora já em 1841, na quinta edição de Handwoerterbuch der
griechischen Sprache de Passow 'aletheia' tivesse sido vertida por «descobrimento», foi no entanto Natorp que introduziu 'aletheia' como desocultação na linguagem filosófica pelo menos desde 1922 12. Natorp aprofundou invulgarmente o sentido da pergunta pelo Ser, antecipando a célebre
formulação heideggeriana da Carta sobre o Humanismo: «O Ser é «ele»
mesmo» 13: «O Ser, escreve Natorp, não da ciência apenas ou da consciência mas simplesmente o Ser... Nada há para além do último 'ele', que
dá tudo o que há, isto é, o todo» 14. O sentido originário deste 'ele' como
resposta à pergunta pelo ser é o do dar, que tudo dá e se dá a si mesmo:
«É o dar-se a si mesmo, o entregar-se a si mesmo do Real à possibilidade
de participação» 15, sem deixar de ser ele mesmo. Por isso, a atitude do
homem perante o próprio Ser e o seu «envio» 16, é o do reconhecimento 17,
que a auto-suficiência do Idealismo não compreendeu. É que, em última
análise, «não somos nós que pensamos mas é 'ele', que se pensa em nós» 18
Em 1903, P. Natorp defendeu a tese audaz de que as ideias de Platão
eram na sua raíz leis da natureza 19, num contexto dominado pela filosofia
ID., o.c. 46.
1D., o. c. 375 ss.
H. CONRAD-MARTIUS, «Zur Ontologic und Erschcinungslchre der realen
Aussenwelt» in: Iahrbuch Pliilosophie und phaenoinenologische Forschung 3 (1916) 415
ss.

12 Cli. von WOLZOGEN, o.c. 321.
13 M. HEIDEGGER, Platos Lehre von der Wahrheit. Mil eivem BricJueber den
Humanismus (Bern 1954) 76.
14 P. NATORP, Vorlesungen ueber Praktische Philosophie (Erlangen 1925) 5.
15 ID., o. c. 23.

16 ID., o. e. 533.
17 ID., o.c. 305.
18 ID., o.c. 137. Cf. Ch. von WOLZOGEN, o.c. 323; M. B. PEREIRA, «Tradição e
Crise no Pensamento do Jovem Heidegger» in: Biblos LXV (1989) 319-321.
19 P. NATORP, Platos Ideenlehre (1903). Cf. H.-J. KRAEMER, Ai-ete bei Plateo und
Aristoteles. Zum Wesen und der Geschichte der platonischen Ontologie (Heidelberg 1959)
383.
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transcendental de Kant e pela moderna ciência da natureza. A filosofia de
Platão foi perspectivada a partir do pensamento originário de um só Logos,
para o qual tudo tende, de Heraclito, isto é, o fundo primeiro de todo o ser,
que tudo em si reúne, deve ter sido o que na doutrina das ideias de Platão
está para além de todo o sendo, não apenas a unidade lógica do sistema mas
a unidade do Vivente, do Concreto originário, que significa «a última
unidade das unidades, a ideia das ideias, o `logos' de todos os `lógoi'». Pela
vida, esta unidade última aproxima-se estreitamente da «Alma» e nesta
ligação Platão concordaria com Heraclito. Aqui está uma fonte essencial
da posição de Gadamer, que mais tarde vai negar em Platão a separação
entre inundo das ideias e mundo sensível, que teria sido um polémico
equívoco aristotélico 20. Natorp propôs ao seu orientando Gadamer a
investigação da relação entre os conceitos de bem e de prazer em Platão,
que a Natorp parecia ter-se mantido constante desde os primeiros aos
últimos escritos 21. O tema central da dissertação de Gadamer foi a discussão de Platão com o hedonismo e o relativismo do seu tempo, resultando
como contribuição mais importante a vinculação necessária do prazer ao
princípio superior do Bem, sem que o prazer seja privado do seu papel
positivo de indiciar a presença do Bem na nossa realidade, isto é, junto de
nós e em nós. O Heidegger tardio não deixou de observar a Gadamer que
este jamais havia perdido as marcas, que lhe foram deixadas pelo seu
mestre Natorp 22.
Nova etapa se rasgou no itinerário de Gadamer quando vindo do Neokantismo de Marburg mergulhou no clima filosófico de Freiburg, onde
leccionava Husserl e o jovem Heidegger atraía de desvairadas partes
numerosos ouvintes. Na atmosfera crítica das lições e seminários de
Heidegger, aprendeu Gadamer a ler de modo novo os fenómenos e a coisaem-si de Kant e de Hegel, do Neo-kantismo e da Fenomenologia de Husserl
na companhia dos gregos vistos com olhos diferentes dos de Hegel e dos
Neo-kantianos. Da nova ida até às coisas, agora fenómenos reais, que o
percurso filosófico posterior de Gadamer confirma, depende a convergência
entre Fenomenologia, Ontologia e Hermenêutica.
Quando Gadamer chegou ao Instituto Filosófico da Universidade de
Freiburg para ouvir Heidegger em 1923, já há quatro anos se processava
dentro dos seus muros uma investigação intensa e um ensino novo conduzidos por Heidegger e caracterizados pela recepção crítica da Fenomeno-

20 Cf. H.-G. GADAMER, Plato im Dialog. Griechische Philosophie 111 in: ID.,
Gesammelte Werke 7 (Tuebingen 1991) 128/227.

21 J. GRONDIN, o.c. 96.
22 H.-G. GADAMER, «Notiz» in: Philosophische Rundschau 32 (1985) 160.
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logia de Husserl, pela meditação dos textos aristotélicos e pela elaboração
de uma analítica da existência em que o homem é Hermes do seu próprio
ser fáctico, perguntável, temporal, finito e único. Já se chamou «decénio
fenomenológico» o tempo de meditação e ensino filosóficos, que decorreu
entre o semestre de Inverno de 1919-20 com lições de Heidegger intituladas
Problemas Fundamentais de Fenomenologia [Grundprobleme der Phaenomenologie, 1919-20, GA 58 (Frankfurt/M. 1993)], onde já foi abordada a
temática da facticidade, e a fase aberta pelo semestre de Verão de 1927 com
lições também intituladas Os Problemas Fundamentais de Fenomenologia
(Die Grundprobleme der Phaenomenologie, Marburger Vorlesung vom SS
1927, GA 24 (Frankfurt/M. 1975), onde se encontra desenhado o programa
da Ontologia Fundamental de Ser e Tempo. Neste decénio, cinco temas
configuraram o percurso heideggeriano: ruptura com o Neo-kantismo, ou
«parricídio» cometido na figura de H. Rickert, que orientou a sua tese de
habilitação; proposta de um estatuto de filosofia como arqui-ciência contra
a sua redução pelo Neo-kantismo a «visão de mundo»; recepção crítica da
Fenomenologia do seu meste Husserl, onde já se anunciava um segundo
«parricídio»; tarefa de pensar a vida numa Hermenêutica, que fosse também uma Crítica da Filosofia da Vida de Dilthey; trânsito da Hermenêutica
da Facticidade para a Ontologia Fundamental, que era também Fenomenologia 23. Mergulhado desde 1923 neste ambiente filosófico, por um lado
radicalmente crítico das correntes filosóficas da época e, por outro, de
regresso aos gregos para fundar essa mesma crítica, Gadamer ouviu que a
compreensão assegurada tradicionalmente pelas regras da Hermenêutica
teológica, jurídica e literária era antes de mais a realização mais originária
do ser da existência humana, cujo ser-no-mundo se caracteriza pela
abertura do poder-ser, que a compreensão pode realizar mas também pelo
não-poder e pelo correlativo não-compreender, dado o estatuto de lançamento e abandono do existir humano, cuja única certeza é a da morte. Sem
nada compreendermos totalmente, sempre com verdades a meio e seguranças provisórias, a nossa compreensão acontece como um vigiar, um estar
desperto na noite. Entre os dois pólos do ser vigilante e da noite cerrada
oscilava o pensamento de Heidegger, que se distinguia pelo relevo dado a
um ou outro pólo. Na Ontologia (Hermenêutica da Facticidade) de 1923,
há uma insistência sobre a claridade, a dimensão iluminista da compreensão, o «anúncio do ser vigilante possível», de que é capaz o ser-aí 24.
Condenado a uma abertura, que é também clausura, o homem deve decidir
23 J. GREISCH , Ontologie et Temporalité . Esquisse d'une lnterprétation intégrale de
Seio und Zeit ( Paris 1994) 14-66.
24 M. HEIDEGGER , Ontologie ( Hermeneutik der Faktizitaet ) 2 G A 63 ( Frankfurt/M.
1995) 7.
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pela vigilância sobre si mesmo, que o proteja criticamente de ilusões e de
alienações. Daí, a tarefa da Hermenêutica traçada em 1923: «A Hermenêutica tem por tarefa tornar acessível, comunicar a este ser-aí o seu existir
próprio no seu carácter de ser, ocupar-se da auto-alienação com que o seraí está ferido. Na Hermenêutica, desenvolve-se uma possibilidade de o seraí se tornar e ser compreensor de si mesmo» 25. Esta Hermenêutica vigilante e crítica, que Gadamer ouvira nas lições, evocara-lhe certamente o
manuscrito de quarenta páginas sobre Interpretações Fenomenológicas de
Aristóteles, que Heidegger havia enviado a P. Natorp e a que Gadamer
tivera acesso em Marburg 26. Ao traçar no resumo de candidatura às Universidades de Marburg e de Goettingen as linhas da «situação hermenêutica», Heidegger escolheu Aristóteles como seu interlocutor preferencial, concedendo lugar de relevo à Ética a Nicómaco, VI, à Metafísica
A, 1 e 2 e à Física A, B, F 1-3, que ficam assim introduzidas no alicerce
de um pensamento, donde cinco anos mais tarde brotaria a obra-fragmento
Ser e Tempo 26b. Nas lições sobre Hermenêutica da Facticidade, contemporâneas do início da redacção de Ser e Tempo, foram abordados temas, que
integram o núcleo desta última obra. Assim a Ontologia como Fenomenologia Hermenêutica deve apenas descrever e jamais construir tudo aquilo
que se mostra desde si mesmo. Neste caso, a Matemática não é paradigma
da filosofia, pois perde rigor, ao exigir menor compromisso existencial, ao
contrário da Fenomenologia, que nos mantém de olhos abertos para o que
se mostra no horizonte das preocupações. Nestas lições, sobressai a tarefa
de «destruição», a que Heidegger consagrará o § 6 de Ser e Tempo.
É objecto de crítica demolidora toda a Fenomenologia, que siga o desvio
transcendental na «má tradição» do Idealismo, da Teoria do Confiecimento
e da Filosofia da Consciência. Só combinado com a «destruição é que o
método fenomenológico conduz a uma atitude desveladora e não veladora
das coisas, pois a história do ser é atravessada pela sucessão de modos de
encobrimento, cuja tradição deve ser destruída, mediante o regresso à
filosofia de Aristóteles, ancorada sobre o movimento da Física. Sob o lema
«regressar para começar», há que destruir a Metafísica de Platão e de
Aristóteles, a Dogmática Cristã, toda a Filosofia Moderna da Consciência
desde Descartes a Husserl, o Idealismo Transcendental de Kant, o Idealismo Absoluto de Hegel ao Neo-kantismo. Nesta perspectiva, a filosofia
25 ID., o.c. 15.
26 H.-G. GADAMER, Heideggers Wege (Tuebingen 1983) 31; M. HEIDEGGER,
«Phaenomenologische Interpretationen zu Aristoteles ( Anzeige der hermeneutischen
Situation» in : Dilthey-Jahrbuch 6 (1989) 237-269.
266 Cf. M. B. PEREIRA, «A Presença de Aristóteles na Génese de Ser Tempo de M.
Heidegger» in: Biblos LXXI (1995) 484 ss.
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tem de destruir a própria filosofia, ao pretender alcançar o ser, que está fora
do nosso domínio. A tarefa da Ontologia como Hermenêutica da Facticidade é dissipar ocultações, extirpar distorções rumo ao ser, que será o
elemento novo anunciado pela existência ou ser-no-mundo, sempre em
situação concreta, visada por um conhecimento interessado, fora do alcance
dos modelos sujeito-objecto, consciência-ser, res cogitans-res extensa.
Contra estes modelos teóricos, o ser-aí é a vida quotidiana na sua existência
e praxis ordinárias, penetrada de preocupação e de cuidado, de remissões
e de conjuntos de remissões em que o mundo aparece praxisticamente e
nunca como objecto teórico (verum et factum convertuntur, vita est actus
purus). Por isso, Heidegger critica e destrói como falsas as descrições
teóricas do quotidiano, pois descrever é mostrar e jamais construir e a
descrição é uma análise da praxis e não se situa originariamente no campo
teórico, como pretende Husserl e toda a filosofia académica estabelecida.
O ser capta-se na existência humana, a exemplo de Lutero e de
Kierkegaard, com todo o peso, radicalidade, dureza e dramatismo da vida
como ela é, mas sem Deus nem Cristo, como exige a razão secularizada.
O ser-aí caminha sozinho para si mesmo, pleno de cuidado, de inquietação
e angústia, suspenso sobre a perguntabilidade da vida fáctica, que está
presente em cada momento concreto e na sua imediatidade própria apela
o homem a decidir-se por si mesmo aqui e agora. À análise da consciência
hodierna é imprescindível a preocupação pelo mundo da vida fáctica, que
se realiza quer em termos de decadência no estilo de O. Spengler quer em
sondagens da vida profunda, como realizaram Kierkegaard, Marx e Freud.
A intencionalidade transmuta-se em movimento de vida concreta, que vive
e morre, em existência ou ser-aí singular, repassado de medo e de temor,
de culpa e angústia, de amor e de morte. Só se pode compreender o que
se realizar na praxis e nos cuidados da vida fáctica e, por isso, História e
Filosofia não são bens culturais, que existem nos livros, mas modos de
existência ou realizações de vida 27.
Na ida heideggeriana aos gregos avultam o seminário sobre Ética a
Nicómaco em 1923, em que phronesis foi traduzida não por prudentia mas
por consciência ou razão prática do homem, cujo ser está sempre em jogo,
e os encontros semanais no mesmo ano em que Heidegger e Gadamer
leram em comum os textos sobre a substância da Metafísica de Aristóteles,
ficando gravada na memória de Gadamer a ideia de que na leitura
fenomenológica de Aristóteles se esboçam já respostas a questões prementes do nosso tempo. Destes encontros escreveu mais tarde Gadamer que
foram «a primeira introdução prática à universalidade da Hermenêu-

27 M. HEIDEGGER, Ontologie (Hertneneutik der Faktizitaet) passini.
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tica» 28 . Em 1919, a palavra « facticidade » era usada em ambiente neokantiano para designar a dimensão temporal , casual, individual, concreta,
única e irrepetível do que se dá e acontece , em oposição à «logicidade»
intemporal. No semestre de Verão de 1920, Heidegger empregou pela
primeira vez a palavra «facticidade » no começo das lições em sentido neokantiano e no fim como conceito próprio e fundamental do seu pensamento 29, que vai destruir a alienação, coisificação e objectivação do
homem , reabilitar o conceito de filosofia prática e lançar as bases de uma
Ética Filosófica 30. Nas lições de Verão de 1923 ouviu Gadamer a leitura,
que 1-leidegger fazia da Ontologia do ser concreto do homem , caracterizado
não só pela possibilidade de se manifestar a partir de si mesmo mas
também de ser, consequentemente , o seu auto-intérprete mediante a destruição das próprias alienações , que eram o pão negro da sua queda
existencial . Isto exigia um despertar para as suas possibilidades positivas
e a vigia concreta da sua realização . Esta relação entre filosofia e vigilância
já fora anunciada por Platão na República , 376 c, quando escreveu: «Por
conseguinte , será por natureza filósofo, fogoso e forte quem quiser ser um
perfeito guardião da nossa cidade ». Este pensamento vigilante , guardador
da cidadela do homem , era estranho à filosofia, que a Primeira Grande
Guerra revelara inútil e os alunos regressados das trincheiras não aceitavam. À Ontologia da tradição e da época foi apontada uma dupla
deficiência : em primeiro lugar, o seu tema foi o ser-objecto , a objectividade
de determinados objectos, sobre que incidia um «pensar teorético indiferente» mas nunca « o ser-aí» do homem e «suas possibilidades de existir» 31; em segundo lugar, a Ontologia impediu até agora «o acesso ao
sendo decisivo dentro da problemática filosófica , ao ser-aí, do qual e para
o qual « é» a filosofia » 32. Do ser humano concreto , singular e situado, que
pode aparecer por si e desde si mesmo , trata a «Hermenêutica da Facticidade» ou « do carácter de ser » do fenómeno concreto , que é o existir
humano . Pelo seu «carácter de ser» o existir humano não é primariamente
28 H.-G. GADAMER, Hermeneutik II. Wahrheit und Methode.
Ergaenzungen/Register
2 (Tuebingen 1986) 486. Cf. J. GRONDIN, o.c. 125.
29 Th. KISIEL, «Das Entstehen des Begriffsfeldes
`Faktizitaet' im Fruehwerk
Heideggers»
in:
Dilthey-Jahrbuch
fizer
Philosophie
und
Geschichte
der
Geisteswissenschaften Bd. 4 (1986-87) 94.
30 Cf. J. PATOCKA, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte (Stuttgart
1988) 71-76. M. RIEDEL, Fuer eine zweite Philosophie (Frankfurt/M. 1988) 171-196; J.
GRONDIN, Der Sinn fuer Hermeneutik (Darmstadt 1994) 71-102; ID., L'Horizon
Herméneutique de Ia Pensée Contemporaine (Paris 1993) 37-55.
31 M. HEIDEGGER, Ontologie (Hermeneutik der Faktizitaet) 3.
32 ID., o.c.l.c.

pp. 3-68

Revista Filosófica de Coimbra - n.° 19 (2001)

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Miguel Baptista Pereira

62

natureza e o mundo dos conceitos de liberdade». Neste contexto, as
Ciências do Espírito situam-se ainda numa proximidade maior do projecto
teleológico de mundo justamente porque elas partem do modelo do saber
humano da acção e da decisão, que outrora Sócrates projectara e exigira
A história humana
como programa universal de todo o conhecimento
não se processa apenas nas relações do homem com as suas naturais
condições de vida mas sobretudo através dos seus comportamentos de interacção social, que se realizam entre os homens de modo essencial nos
caminhos da linguagem e podem visar objectivos comuns. Por isso, as
Ciências do Homem não podem olvidar a razão prática aristotélica, não
devem pretender apoiar-se apenas nos métodos de objectivação das Ciências Modernas nem aplicar simplesmente os seus resultados mas têm de se
submeter a fins mais elevados, que são elaborados no pensamento linguisticamente comunicante e têm por escopo precisamente pontos de vista
normativos. Realmente as Ciências do Homem são, como outrora as técnicas artesanais, subordinadas à Política e à Ética -20.
O modo tecnológico de pensar, oriundo das Ciências Modernas da
Natureza, penetrou no conhecimento extra-científico e, através deste, na
vida social. na arte e na religião, num crescente esquecimento do ser, que
exige, segundo Heidegger, um regresso aquém da Metafísica ou «destruição» necessária à verdade como desvelamento. que Gadamer põe em
paralelo com o seu trabalho hermenêutico: «Heidegger reflectiu sobre a
obra de arte e sua verdade e também eu, nos meus cautelosos passos.
(reflecti) sobre a verdade nas Ciências do Espírito»
Um passo ulterior consiste agora em tematizar a experiência hermenêutica, que está presente nas próprias ciências «contra a sua auto-concepção metódica e o seu rigor». De facto, vale para as Ciências da Natureza
algo semelhante ao que foi dito quanto às Ciências do Espírito. Toda a
objectivação é fruto de uma suspensão de outros contextos, que não são
considerados, como é evidente nas Ciências Históricas e se pode dizer
também das Ciências da Natureza. Deve, portanto, perguntar-se se não se
trata aqui de um problema universal, que tem suas raízes na finitude
humana
e se traduz na relação entre finitude e conceito, pois são
radicalmente limitadas, desde Kant, as possibilidades de se atingir a
realidade «a partir de conceitos puros». Se Leibniz conseguiu eliminar,
sublimando, «o perspectivismo do reino das mónadas» no Intelecto da
Mónada Infinita. Kant restringiu o uso dos conceitos do intelecto finito a
"y ID..
ID.,
ID..
=22 ID..
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uma experiência possível e com isto fez da finitude humana o suporte da
interpretação filosófica das ciências da experiência. Na filosofia grega,
Aristóteles reservou para a actividade pura do Noüs divino a captação plena
e total do ser, enquanto Platão chamou dialéctica à possibilidade suprema
da entrega humana ao saber, reconhecendo-lhe os limites, que ferem o
filosofar, como desejo de sabedoria. Esta incompletude imanente ao filósofo está expressa na impossibilidade de o entendimento finito poder
abranger « uno intuitu » a relacionalidade infinita de todas as ideias, própria
do saber da Divindade e, por isso, conhecer algo enquanto algo implica
sempre que esse «algo» é focado ou desvelado apenas em determinado
aspecto. Por isso, conclui Gadamer: «O desvelamento de tudo ou, em termos de Platão, a sublimação unificante de todas as relações só pode ser
para o homem finito uma aparência sofística» 223.
A ciência sem Metafísica da Modernidade está ferida de «um estreitamento consciente », cuja expressão é o conceito de método com a correspondente objectividade científica. Só o que se opõe ao sujeito como seu
constructo metódico, pode ser objecto do conhecimento científico, cujo
progresso e aplicação na técnica repousam na abstracção matemática e,
portanto, na suspensão da pré-compreensão linguística. Os contextos postos
fora de jogo «estão vivos na linguagem » e mantêm o seu significado. Isto
vale sobretudo quanto àquele «além de todo o método», que não é o lugar
da resposta procurada mas a «lógica da pergunta» ou «dimensão tácita»,
que precede as afirmações humanas . É no contexto da pergunta que os
chamados «dados» recebem o seu sentido não só nas Ciências Históricas
mas também no círculo das Ciências da Natureza em que as teorias
dominantes são de novo interrogadas e substituídas por novos paradigmas.
Quanto ao desenvolvimento da investigação como mudança de paradigma,
pergunta Gadamer em que medida nela agem restos de metafísica, isto é,
factores linguísticos determinantes , que dependem das linguagens usadas
nas ciências. Em princípio, deve dizer-se que entre as chamadas linguagens
científicas ou o uso de termos e símbolos técnicos e ainda o cunho terminológico, que afecta expressões da linguagem quotidiana, por um lado, e
o uso linguístico da linguagem natural, por outro, rasga-se precisamente a
diferença, que separa a esfera objectiva metodicamente constituída e a
totalidade indeterminada do dizível e pensável 224. Jamais se deixa totalmente suspender a linguagem, que é falada em qualquer mundo da vida,
intervém tacitamente na lógica da invenção e é a meta-linguagem das
linguagens construídas. Isto soa como um paradoxo: assim como o silêncio
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só aparece no círculo do falar e só se pode calar quem puder falar, assim
também aquilo para que faltam as palavras e que a linguagem não atinge,
permanece sempre na esfera da linguagem do diálogo com outros e consigo
mesmo. Isto respeita de modo especial o carácter imanente de futuro, que
é próprio de todo o perguntar ou uma espécie de antecipação vaga, que
chama possibilidades e a partir da qual se avança entre dificuldades para
formulações precisas de problemas. A racionalidade metódica das ciências
é sempre precedida «de toda uma dimensão de imaginação, de que participa
a articulação linguística». A arte da pergunta em que se formulam primciramcnte os problemas, precede a lógica da investigação através de «trial
and error» e necessita dos meios da linguagem natural 22.5 .
Toda a investigação, mesmo a das Ciências da Natureza, contém sempre unia componente hermenêutica, como se pode exemplificar com o
conceito de força na Física Moderna, que, apesar de diferente da compreensão natural e pré-científica de força, não é desta totalmente separada.
Assim, o laço unificador do universo, que outrora pareceu estar na posição
central da terra, foi substituído pela força, que, apesar de compreendida na
experiência humana de vida, fora situada como determinante no campo
energético do universo, unindo-se a nova ciência à experiência humana de
vida. Por isso, a «interpretatio Naturae» (F. Bacon, Novuin Organon 1, 26 ss.)
pressupõe sempre um contexto de problemas, que possibilita a caracterização de factos, quer esse contexto se designe como pré-compreensão,
paradigma ou de outro modo. Na história da investigação, há decerto casos
típicos, que se podem designar como mudanças de paradigma e mesmo
como revoluções. Nesta matéria, interroga Gadamer se a revolução do séc.
XVII, que se iniciou com a Mecânica de Galileu e a que se colou todo o
desenvolvimento da Física Moderna, se pode comparar com as revoluções,
que surgiram dentro da ciência, mesmo até com a viragem para a Física
Qunântica. Nesta pergunta gadameriana, a ciência no sentido de Ciência
Matemática da Natureza, fundada na medida e na experimentação, surgiria
como «algo novo» não só face ao Aristotelismo do tempo mas também
relativamente ao legado global da tradição de Aristóteles e de Platão 226.
Perante leituras revolucionárias e novidades científicas, a pergunta de
Gadamer visa precisamente em primeiro lugar saber se há uma continuidade de conhecimento da natureza desde os gregos até ao séc. XVII e se
a ruptura da continuidade, que é o salto da Física de Newton para a de Max
Planck, que Einstein recusou, não representa uma nova proximidade com
a teoria pitagórico-platónica dos números na qual a ciência se tornaria de
novo mais grega com o trânsito do ser matemático para o ser físico
225 ID ., o.c. 435.
226 ID ., o.c. 436.
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conseguido nos dois casos, no da Física Quântica e no do Timeu de Platão.
Uma segunda pergunta visa a descontinuidade das revoluções, isto é, pretende saber se a Física no seu progresso destrói cada vez mais os seus
pressupostos linguísticos ou restos metafísicos, como parece coligir-se do
facto de se não falar mais de «elementos» mas de «quanta», de se substituir
«átomo» por «simetria», podendo supor-se que a Física Moderna é a eliminação da Metafísica, fundada nos princípios de Galileu e conduzida depois
até às suas consequências mais radicais. Nestas circunstâncias, Gadamer
lembra a permanência da relação básica entre o universal e o singular, o
papel do homem prático no campo das próprias ciências práticas, a diferença entre concepção helénica e moderna de Matemática e sua possibilidade de complementação no conhecimento do individual, a diferença
entre movimento mecânico e teleológico, entre lógica da adaptação biológica
e logos praxístico e teleológico, entre progresso biológico e a construção
humana da história com memória e consciência ética. No desfilar das
diferenças, em nenhuma época se pode negar que na experiência se garante
o conhecimento universal e singular, dado que é na linguagem aberta à
experiência que se articula a compreensão humana de mundo e se abstraem
os conceitos universais, a ponto de em geral a experiência depositada na
interpretação linguística de mundo satisfazer as regularidades de que as
acções humanas necessitam. Isto implica que «um círculo de indeterminação permanece aberto no indivíduo e excluí-lo seria contrariar o
sentido da criação conceptual no seu todo, como se mostrou no pensamento
grego», apesar de Platão e Aristóteles coincidirem na negação de um saber
racional puro do singular, inacessível ao saber da ciência mais exacta, que
era a Matemática 227. Há regiões do saber, situadas entre a ciência (epistéme) e a técnica (téchne), como a Medicina, a Retórica, a Gramática e a
Música, que são saberes autênticos quando confrontados com a «experiência do prático», pelo facto de neles se conhecerem os seus fundamentos
e contudo não dispensam a experiência concreta do prático na praxis da
cura, do discurso, etc., de que o juízo recto e a aplicação do saber necessitam à maneira de acréscimo prático. Este culto da experiência e da prática
faltaria ao saber científico invariável, formal e universal, que jamais poderia distinguir a Física de Aristóteles da de Galileu. Assim, a abstracção da
oposição do meio, que se pressupõe na queda dos graves e garante a sua
validade universal, é claramente diferente das regularidades da queda dos
corpos, que se mostram à simples observação, v.g., na queda da saraiva ou
da neve 228. A esferas qualitativamente diferentes de experiência pertencem
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as leis da Mecânica e aquelas que regulam os processos teleológicos da
natureza. Por outro lado, quando se abandona a diferença entre Matemática
Grega e Matemática Moderna, projecta-se a-miúde na leitura da Filosofia
Grega uma pré-compreensão de ciência, que só foi estabelecida pela ciência
matemática moderna da natureza, em oposição à autêntica «ciência grega»,
que viu na Matemática ou nas inathemata «o seu modelo autêntico de
saber», isto é, um conhecimento, que não carecia nem era capaz de confirmação na experiência e, por isso, prescindia de toda a aplicação à natureza.
O que Platão chama dialéctica e doutrina das ideias, significa o saber
autêntico do inundo eidético ou da relação mútua das ideias 229. Jamais,
porém, neste sentido de ciência, o singular era na sua concreção unia construção do universal, pois a dialéctica descendente, orientada pela linguagem, terminava no eidos indivisível do singular, sem pretender conhecer
os processos do movimento enquanto tais mas os tipos de ordem, que neles
se produzem, não o comportamento dos indivíduos mas o que se mantém
na Natureza, no Estado ou na Alma de modo universal. A geração do
movimento pelo método infinitesimal foi lida pelo neo-kantiano Cohen
como «complementação autêntica da ciência clássica da Natureza» com
aquiescência da Gadamer, que lembrou ser a «génese» em Platão apenas
«génese para o ser» e o movimento aristotélico o trânsito para o acto ou o
telos respectivo. A justificação do movimento pelo seu fim integra-se no
mundo em que Sócrates compreendeu a sua actividade a partir do Bem: É
o ideal de um mundo, que se pode compreender na sua sua doação intuitiva,
isto é, de um universo hermenêutico, em que todos os conhecimentos da
natureza se integram numa totalidade de figuras ordenadas» 230. Daí, a
diferença da Matemática Grega relativamente às ciências modernas da
experiência, que calculam o puro movimento segundo as coordenadas do
espaço e do tempo e usam os resultados da mensuração da experiência.
Completamente diferente foi a expectativa do pensamento pitagórico de
que a harmonia dos números e das figuras, que a Matemática descobriu,
realizaria em si mesma a construção essencial do todo, a cuja volta giraria
o indivíduo indeterminável. Neste contexto, o paradigma diferente, que
surgiu na Mecânica de Galileu, não se reduziu apenas a uma mudança de
modelo mas foi uma transformação das possibilidades da ciência 231. Isto
não quer dizer que no início da Modernidade não luzisse ainda o ideal
pitagórico-platónico da ordem do mundo, como é visível em homens como
Galileu e Kepler, que na medida, conta e peso dos fenómenos leram a
229
230
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transcendência do Escritor Divino: «Porque Deus escreveu o livro da
Natureza com o seu dedo, será possível ao entendimento verificador do
homem decifrá-lo» 232. Porém, este cálculo fundava-se de início na medida
rigorosa dos fenómenos e processos da Natureza mas no fim reduziu-se a
equações matemáticas altamente complicadas, em que é eliminada a separação entre objecto e sujeito observador e a doutrina das duas substâncias
de Descartes e a imanência da consciência se volvem ilusórias. Num
regresso à visão helénica da natureza a partir da vida, defende Gadamer
contra esta evolução que «no fim devemos reconhecer algo como a alma
(psyché), que conhece com o auxílio dos sentidos mas não através de uma
simples reacção dentro de uma relação inter-activa de movimentos» 233.
Neste caso, o conceito platónico de psyché está misteriosamente entre
movimento e consciência de si, entre o assombro da vida, cuja evasão é a
morte, e o enigma de estar desperto e de se abrir para aquilo, que é, entre
o mistério do sono e o despertar para a consciência e a relação a si mesmo
activa em todo o despertar, não acendesse o homem para si uma luz na
noite, como afirmou Heraclito, e não fosse o movimento do homem
corpóreo e na natureza simplesmente inseparável do seu pensamento. Não
sendo mero espectador mas parte da natureza, o homem entra no devir do
universo, que a Evolução de mãos dadas com a Física Nuclear pretende
investigar, sem ser evidente que o código do Universo se torne alguma vez
legível para os nossos aceleradores de partículas e suas informações. A
história do Universo é suficientemente gigantesca para tudo abranger,
mesmo os milénios, que medem a clareza do pensamento, da recordação
e da tradição dos homens e lhes justificam a auto-estima. No entanto,
apesar de a Física e a Biologia Modernas se articularem a ponto de criarem
«uma imagem total da história do mundo» e de permitirem prognoses de
modelos possíveis de desenvolvimento, isto é insuficiente para compreendermos com tais paradigmas «o presente e o futuro da humanidade», que
estão postos nas nossas mãos 7234. Em 1988, cinco anos após a conferência
de Lund, nas lições proferidas em Nápoles no Instituto Italiano de Estudos
Filosóficos, afirmou Gadamer que o modelo físico-biológico da História
Natural de modo algum corresponde à historicidade do homem, que não é
objecto de uma ciência teórica da evolução, dada a sua realidade original,
profundamente diferente e inatingível pela História Natural e pelo estudo
teórico da evolução do mundo e do Homo Sapiens: o ser característico do
homem manifesta-se na experiência do encontro do homem consigo mesmo
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