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Além de constituir toda a a primeira parte do seu maior trabalho Wahrheit und              

Methode (1960), os escritos de Gadamer sobre a arte ocupam grande espaço no             

itinerário filosófico deste autor, tendo sido recentemente reunidos em dois volumes da            

edição de suas Obras Completas. Estas coletâneas expressam em seus respectivos           

títulos a perspectiva estabelecida pela Hermenêutica: Arte como Declaração (1993),          

Hermenêutica como Execução (1993). Embora produzidos de modo assistemático ao          

longo de mais de trinta anos, tais textos (que são de natureza diversa: entrevistas,              

apresentações, artigos, conferências, prólogos ou introduções a outros autores) possuem          

uma unidade indeslocável. Na forma da argumentação que lhes é peculiar, cada um deles              

explora o valor gnosiológico da arte, de modo a caracterizar aquilo o que Gadamer já               

dissera em Wahrheit und Methode: a arte é modelo de sua filosofia hermenêutica; em              

outros termos, a compreensão da arte tem muito a dizer a uma teoria filosófica da               

compreensão. 

Neste texto mostraremos que os princípios de uma hermenêutica para a arte ficam             

estabelecidos a partir da contraposição à estética moderna, muito embora esta oposição            

não implique negar por completo a reflexão sobre a arte estabelecida a partir do século               

XVIII. O próprio Gadamer diz ser a estética um momento da experiência artística e que,               

como tal, deve a estética subsumir-se na hermenêutica.  

O núcleo da abjeção gadameriana é a noção setecentista da consciência estética.            

Com ela ficam inaugurados a reflexão filosófica moderna sobre a arte, as noções             

modernas de arte e beleza, bem como modos de compreensão e crítica das obras. Assim               

caracterizados o pensamento e a abordagem da arte, Gadamer identifica, na estética do             

século XVIII, dois problemas: a) o subjetivismo que marcará a experiência artística,            

delimitada em sua totalidade pela predominância de um sujeito que ajuíza sobre a obra, e               

b) a caracterização do estético como um universo onde não se tem ou produz              

conhecimento, ficando , por conseguinte, a arte definida por oposição ao real, então             

nomeada ilusão, aparência ou encantamento. A solução de tais problemas no interior da             
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filosofia hermenêutica supõe dois percursos temporais. No que concerne à definição de            

arte, Gadamer retornará até antes do Iluminismo, à anterioridade da estética elaborada            

como disciplina. Tal antecedência trará boa parte dos princípios hermenêuticos para a            

arte. A mesma antecedência será estratégica para a composição de uma interpretação            

que ultrapasse a estética. No que cabe à atuação do intérprete, o autor precisa abranger a                

noção moderna de sujeito, pois que a sua teoria da interpretação da arte faz              

evidentemente supor o lugar em que se instala quem percebe, observa, usufrui -             

contempla, enfim, a obra. Daí dizermos que Gadamer pode suceder à estética, não             

recusá-la. 

A reflexão da hermenêutica dialógica sobre a arte estabelece, a nosso ver, um             

princípio de interpretação necessário à compreensão da arte contemporânea.         

Preservando a abertura que concerne ao conceito de compreensão, Gadamer faz ver as             

determinações da obra, naquilo que fica configurado nos atuais sentido e posição da arte.              

Não se trata, como veremos, de defender esse ou aquele ideal de obra de arte, mas                

antes, permitir à obra apresentar-se em sua integridade, não obstante as dificuldades em             

formular um conceito de obra nas teorias da arte de nossos dias. Gadamer, ao suceder à                

estética, defende que, frente à obra deva postar-se um sujeito não apenas            

auto-consciente, mas capaz de reconhecer que na experiência artística não legitima-se           

somente o seu ajuizamento. O intérprete é aquele que vê somar-se às próprias             

determinações o que vem da obra mesma. Toda a hermenêutica está assentada no             

estabelecimento desse espaço de diálogo, este lugar que, em comum, ocupam intérprete            

e obra. Esse é o espaço de compreensão da arte. Espaço rarefeito, retrátil; lugar que               

jamais fica estabelecido em definitivo, pois é preciso instalá-lo a cada vez. Nosso esforço              

será, aqui, o de mostrar quais conceitos de arte e obra resultam da crítica gadameriana               

aos fundamentos da estética moderna e, ainda que inconclusivamente, apontar as razões            

pelas quais dizemos ser tal crítica pertinente à atualidade da arte. 

 

 

I. A arte como ilusão 

 

O século XVIII é reconhecidamente a época em que se dá a gestação e a               

manifestação plena da consciência estética. A pergunta, àquela altura, era sobre o modo             

pelo qual nos apercebemos ou contemplamos o artístico. Recusando as teorias           

normativas da arte ( a tratadística, p.e.), o conhecimento da arte na Ilustração pretende              
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dar conta da especificidade do artistico frente às suas formas de recepção, o que equivale               

dizer: delimitar o que vem a ser o ato de experimentar a obra e percebê-la como arte. 

Com Kant, na sua formulação do juízo de Gosto e da doutrina do gênio, se               

estabelece decisivamente o conjunto de características da estética setecentista. A estética           

filosófica é uma disciplina que surge a partir da pergunta pela possibilidade de legitimação              

a priori do juízo estético. A estética perguntará pelos critérios e validade do juízo estético,               

função de uma crítica efetuada pela consciência. As formas da arte não mais se              

balizariam pelo princípio da imitação da natureza - o que havia sido até o século XVII o                 

seu fundamento comum. O artístico será então definido a partir da emoção estética, ou              

seja, dos efeitos que a obra provoca em quem a contempla. A reflexão filosófica, naquele               

momento se dirigiria aos atributos desse sentimento estético.  

A contemplação é definida como forma de participação da psique individual no            

reconhecimento do artístico. O juízo de gosto nada dirá sobre o objeto, pois que não se                

refere ao conhecimento deste, fundado que está na faculdade de juízo estética. O juízo              

estético limita-se a considerações estritamente formais que nada afirmam sobre a           

constituição do objeto. É o sujeito que ajuíza sobre as qualidades da obra, por referência               

ao movimento interno causado pela representação do objeto na consonância da           

imaginação aliada ao entendimento. O sujeito que contempla a obra tem a dizer,             

principalmente, das suas faculdades afetadas pela aparição da arte.  

Kant impossibilita e afasta da arte tudo quanto de conhecimento essa nos possa             

transmitir. A partir da Crítica da Faculdade de Julgar a experiência do artístico refere-se a               

uma consciência que abstrairá do enraizamento da obra no que se refere a seus conteúdo               

e significado para julgar sua forma. Em tal sentido, o estético desloca a obra de seu                

mundo, ligando-a somente à percepção. Porque o conhecimento ficara confinado ao           

entendimento que conhece a natureza, para a arte era acordo que “conceitos como             

imitação, aparência, ilusão, encantamento, sonho, pressupõem a referência a um ser           

autêntico do qual o estético é diferente” (VM1,123). 

Ora, se a arte é entendida como o diverso do real, e se belo é o que, num objeto,                   

faz animar num livre jogo, meus entendimento e imaginação, há que se educar para o               

reconhecimento da obra. A abstração da experiência estética supõe um critério para            

arbitrar o juízo sobre a arte, que formará o gosto empírico. Pode-se pensar no              

desenvolvimento e no refinamento do gosto. Haverá uma educação para o gosto: um             

homem de gosto formado e o artista concordarão sobre o que é o belo. A esse tempo                 

inaugura-se o que Schiller chamou de “o ponto de vista da arte”, o que atesta este estado                 
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da arte desunida do real. A arte não contava só com a razão, não era discursiva; ao                 

contrário, supunha a imaginação, a fantasia. Ficaria desde então muito difícil reconhecer o             

caráter cognoscitivo da arte. 

A estética pressupunha que a arte deveria ser recolhida na perspectiva do seu             

mero desfrutar, alheia aos vínculos de conteúdo - tudo o que na obra é símbolo, tudo o                 

que na arte significa através da forma. Gadamer antepõe-se justamente a esse aspecto             

da consciência que abstrai das determinações da obra, e que ficava impossibilitada de             

compreender sua essência. Para o filósofo a questão central é justamente abandonar esta             

consciência do estético e fazer voltar à arte o mundo sobre o qual ela se pronunciou. Não                 

há possibilidade de que uma percepção pretensamente pura, estruturada num conjunto de            

vivências descontínuas da obra, possa pronunciar-se integralmente sobre a obra, pois não            

há percepção pura. Gadamer aponta dificuldades teóricas no conceito de estética assim            

formulado: perceber, ver é, inevitavelmente, sempre articular (VM1,129). 

Ora, é esta articulação que caracterizará o ato da compreensão. Não mais            

assentado na subjetividade de um sentimento que Kant invoca para o a priori no contexto               

da Crítica da Faculdade de Julgar, fará a obra retornar a seu mundo - isso é o que                  

Gadamer chamará não-distinção estética. Nesse conceito o autor reclama que a           

experiência da arte conduza a um modo de conhecimento do real, modo este             

caracterizado na interpretação: por um lado, aquilo que a arte diz do real na sua               

conformação e por causa dela; e que se deixa saber como conteúdo e significado. De               

outro lado, o acesso do intérprete àquilo que está contido na obra. Gadamer pretende              

poder superar a abstração da consciência estética a partir da situação da interpretação,             

ou seja: do intérprete que leva a si mesmo a ler a aobra. Compreender a obra de arte, na                   

filosofia hermenêutica, será a atitude do intérprete que faz conjugar à obra o seu passado,               

algo da sua atualidade e de suas expectativas, num conceito de obra redefinido para além               

da contraposição abstrata de arte ao conhecimento conceitual. A Gadamer interessa           

recuperar a pergunta pela verdade na experiência do artístico, e isso implica denunciar a              

sobrecarga que recebeu, na teoria da arte posterior, a doutrina kantiana do juízo de gosto. 

“O que Kant quer dizer é que nossa imaginação joga e se une às              

demais faculdades espirituais, chegando desse modo a       

conformações que não podem ser construídas a mercê da         

aplicação racional de regras. E isto é o que aparece plenamente           

correto na descrição kantiana da experiência do belo como         

animação do sentimento vital. Por meio da experiência do belo          

nossas faculdades cognitivas superiores, a imaginação e o        
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entendimento, são transpostas em jogo livre. Porém aqui reside         

uma referência à faculdade de conhecimento em sua totalidade, e          

este é o ponto em que há que se insistir para a relação da arte com                

a verdade. A imaginação livre de que se trata aqui não é            

certamente a aimaginação transcendental que se subordina ao        

conceito. E assim o que há que se fazer é compreender as artes             

plásticas e as artes literárias como arte a apartir de seu fundo            

comum; e para isso, não basta somente interpretar o comum a           

todas as artes a partir da elevação do sentimento vital, a qual            

também pode produzir-se pelo belo e pelo sublime na natureza. É           

preciso penetrar mais vigorosamente naquilo que eu, ao criticar a          

consciência estética, chamei, não-distinção estética (EH,170).”  

  

No mundo nos postamos diante da arte. Em cada obra estamos diante de um              

mundo. A obra de arte existe como unidade. Na abstração estética Gadamer invalida as              

vivências imediatas, que, como elemento da consciência, pressupõem um espectador          

situado diante da obra apenas na duração de um intervalo, suspendendo a origem e a               

procedência da obra. Ao contrário, na hermenêutica a ação da interpretação deve            

recolocar a existência histórica da obra. Diante da obra de arte não ficamos absortos,              

como que encantados, mas perguntamos pelo seu sentido. Para Gadamer tal é a             

experiência do desvendamento do sentido da obra. Para tal começa por afirmar que a              

pertença histórica de ambos, obra e intérprete , é irrefutável. A arte, na sua experiência,               

instala a compreensão da finitude do humano, dá a medida da existência mesma. Assim a               

arte permitirá um conhecimento diverso do científico. 

“Não se dará, na experiência artística, uma pretensão de verdade          

diferente da pretensão de verdade da ciência mas, seguramente         

não subordinada ou inferior a ela? E não residirá justamente a           

tarefa da estética em oferecer uma fundamentação para o fato de           

que a experiência da arte é uma forma especial de conhecimento?           

(EH,170)”  

Não distinguir o estético é dizer que a obra está imersa no todo da realidade. Não há                 

exclusivamente o sentimento despertado, o prazer diante da obra. A obra pertence ao             

mundo de que veio. A obra pertence também ao mundo no qual se apresenta: 

“ainda que cada obra pertença na origem a um contexto vital que             

tenha entretanto passado, a teoria da naão-distinção estética        
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entende, não obstante, que esta referência passada segue        

estando, por assim dizer, contida na obra mesma (VM1,673).” 

 

 

II. Arte como mimesis , Obra como energéia 

 

Como o lado reverso da teoria estética, a hermenêutica formulará o conceito de             

arte a partir da idéia de mimesis em seu sentido originário de apresentação. A              

apresentação de si mesma (Selbstdarstellung), o que define a obra de arte, é para              

Gadamer a categoria estética universal, que reúne em si as categorias estéticas de             

mimesis, expressão e signo. A argumentação do autor conduz para a identidade dos             

conceitos de mimesis [no antigo sentido do termo: “com o qual se queria dizer              

apresentação de não outra coisa que ordem (EH,93)”] e Darstellung (apresentação). 

O sentido da aprentação como mimesis fica dado quando se toma a forma da              

manifestação da obra não como cópia do mundo real mas como um modo diverso do real                

aparecer, uma das formas as quais se possa dizer que seja o real. A obra, na mimesis, é                  

na verdade transformadora . Para Gadamer o transformar implica não num mero            

deslocar-se, tampouco uma mera alteração. Transformar significa mudar de modo a           

ressaltar os aspectos essenciais. O que se transforma configura-se em algo totalmente            

distinto que, não obstante ”é o verdadeiro ser, diante do qual o anterior nada era (VM1,                

155).” 

Gadamer retoma o sentido da mimesis como reconhecimento, dizendo que a            

mimesis tem uma função cognitiva, pois que imitar é apresentar a essência:  

“mímica é imitação (Nachahmung). Nada tem a ver com uma          

relação de imagem-cópia, e imagem originária, e menos ainda com          

uma teoria da arte segundo a qual esta é uma imitação da natureza,             

isto é, do ente de por-si. Voltara refletir sobre a essência da            

mimesis nos resguarda de um erro naturalista, um crasso         

mal-entendido. A relação mímica originária não é um imitar que          

copia: antes, é um mostar. Mostrar não significa ensinar algo como           

um comprovante com o qual se prova o que de outro modo já não é               

acessível. Mostrar não quer dizer, absolutamente, referir-se a uma         

relação entre o que assinala e o que é assinalado como tal. (...) o              

mostrar é com a intenção de que aquele a quem se mostra algo             

possa vê-lo ele mesmo corretamente. Pois na imitação se faz          
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sempre visível algo mais do que a chamada realidade oferece. O           

mostrado é extraído da aglomeração do múltiplo. (...) Sempre que          

alguém vê o que o outro lhe mostra, tem lugar uma ato de             

identificação, e com isto, de reconhecimento(EH,135).” 

Apresentar a essência de algo numa obra não é imitar-lhe a essência, mas mostrá-la. A               

idéia da proximidade do original e do que está imitando-o justamente seria o             

conhecimento da essência do original: 

“o que realmente se experimenta numa obra de arte, aquilo que faz            

com que alguém polarize com ela é antes em que medida ela é             

verdadeira, isto é, até que ponto alguém conhece e reconhece algo           

nela, e reconhece a si mesmo neste algo (VM1,158).” 

Reconhecer é conhecer mais porque é conhecer a essência. Reconhecer é ver a             

essência: na apresentação da arte tem lugar um reconhecimento que possui o caráter de              

um autêntico conhecimento essencial.  

“a relação mimética original que estamos considerando contém,        

pois, não só o fato de que o representado esteja ali, mas também             

que tenha chegado ali de uma maneira mais autêntica. A imitação           

(Nachahmung) e a apresentação (Darstellung) não são somente        

copiar, mas são conhecimento da essência (VM1,159).” 

Enquanto que não são mera repetição mas verdadeiro destacar, pôr em relevo, há nelas               

ao mesmo tempo uma referência ao espectador. Contém em si uma referência ao mostrar              

para quem a apresentação possa fazer-se. A mimesis é uma apresentação na qual só              

está à vista aquilo que permite aproximar apresentação e representado, aquilo o que, de              

todo o conteúdo do representado, pode ser reconhecido. Deste modo, mimesis é sempre             

uma identificação. A mimesis não é algo que sempre refira-se a um original, como cópia,               

mas algo que remete para o sentido que está em si mesma, como imagem. A mimesis é                  

nesse caso sempre reconhecimento, sempre voltar a ver a reconhecer: 

“Ali onde algo é re-conhecido, é apartado da singularidade e da           

casualidade das circunstâncias em que foi encontrado. Não é aquilo          

de então, nem é isso de agora, mas o mesmo e o idêntico. Começa              

assim a elevar-se até sua essência permanente e a desatar-se da           

casualidade do encontro (EH,127).” 

A arte, para gadamer, é sempre mimesis, dado que leva sempre algo à sua apresentação.               

Apresentação não é colocar algo em lugar de outra coisa, substituir ou suceder, mas fazer               

com que o significado esteja presente. 
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A arte será pois, simbólica “num jogo insolúvel de contrários, de mostrar e ocultação (EH,               

87).” A obra sempre significa algo, é expectativa de sentido. O símbolo apresenta o              

significado. A essência do simbólico consiste em nele guardar o significado, em si, não em               

algo a que se possa alcançar intelectualmente. Para o autor o que quer que haja na arte                 

não pode ser alcançado fora dela, não pode ser alcançado no conceito, pois já não mais                

seria arte.  

“Em sua insubstitutibilidade a obra de arte não é um mero portador            

de sentido,como se esse sentido pudesse ser carregado igualmente         

por outros portadores (AB,87).” 

O ser da obra de arte é o apresentar-se: todo o sentido da obra de arte está dado                  

neste seu mostrar-se. A obra, tal como o jogo, realiza-se apresentando-se para alguém:             

coloca-se assim em movimento, remetendo-se para um intérprete diante dela.  

O modo de ser da obra é este colocar-se diante do espectador, apresentar-se em              

sua configuração que, a despeito de todos os deslocamentos, segue sendo idêntica, pois             

é uma construção (Gebilde), configuração unitária de sentido que denota a sua própria             

ordem; é uma composição fundada numa estrutura. Toda criação artística é um ergon,             

mostra-se já como algo consolidado; um organismo, que tem definida e coesa a própria              

constituição: pode por isso repetir-se, apresentar-se seguida e sucessivamente. Para a           

construção que a obra é, exige-se, como no jogo, ser compreendida em si mesma como               

pura manifestação. Tal cumprimento é mais importante do que saber sobre seu processo             

de formação, donde se declina da necessidade de conhecer a intenção do autor para              

interpretar a obra.  

“Nesta palavra, construção (Gebilde), está implícito o fato de que o           

fenômeno tenha deixado atrás de si, de um modo raro, o processo            

de seu surgimento, ou o tenha desterrado para o indeterminado,          

para representar-se totalmente assentada sobre si mesma, em seu         

próprio aspecto e aparecer (EH,132).” 

 Somente a realização desse apresentar-se é que deixa, entretanto, evidenciado          

esse construto. A conformação deve ser reconstruída a cada vez. A categoria pensada             

por Gadamer é a reprodução, ou seja, a repetição de si mesma que é apresentar-se, o                

produzir-se novamente por inteiro na apresentação. Na reprodução a obra carrega           

consigo suas referências, seus caracteres essenciais: é assim que poderá ser           

experimentada em sua qualidade estética - isso é o que, da obra, se põe para ser                

interpretado; tal é a situação da obra diante do intérprete. A capacidade de reproduzir-se é               
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, na obra, o que faz a mediação, cancelando-se a si mesma como mediador, de modo a                 

deixar que o intérprete a veja nas suas determinações essenciais. 

A essência da obra de arte é algo que se mantém nas sucessivas e diferentes               

apresentações porque é a possibilidade mesma desse desdobrar-se, dessa permanência          

no “curso do tempo e das circunstâncias(VM1,181)”, dessa capacidade de permanecer           

idêntica a si mesma ao apresentar-se em situações tão distintas. Tal é a temporalidade              

específica do estético, noção tão cara à hermenêutica da arte gadameriana. A obra             

justamente consiste nesse reproduzir-se a cada vez, aparecer em seu relevo próprio a             

cada interpretação. As sucessivas apresentações da obra, apresentações diferentes, ou a           

mesma em ocasiões diversas são, no dizer de Gadamer, “possibilidades de ser que são              

próprias da obra; esta se interpreta a si mesma na variedade de seus             

aspectos(VM1,163).” 

Para ancorar a idéia do movimento da arte nesse seu apresentar-se Gadamer            

toma a idéia aristotélica de energéia (EH,295). O uso que Aristóteles fazdo termo remete              

ao estado de algo que se encontra em ação ou funcionamento - em ato, afinal. Na obra                 

de arte isso dirá respeito ao colocar-se em jogo, apresentando-se para alguém; como algo              

que, ao demorar-se em seu próprio desdobramento faça emergir o que antes , em              

repouso, restava oculto. 

A arte, que para a estética moderna afirmara-se como uma experiência de ordem,              

passa a ser aqui “mover-se sem caminhos ou metas, algo assim como a vivacidade              

mesma (EH,299).” 

Da reflexão sobre o conceito aristotélico decorrerá a noção em Gadamer, da arte             

como execução. A obra não é algo que esteja pronto em definitivo ao ser criado.               

Tampouco é um objeto do qual se possa aproximar com as garantias de norma ou padrão                

que o meça: “uma obra de arte real e efetiva não se deixa conceber por processos de                 

medida (EH,298).” 

Finalmente, é a execução o que confere a arte o seu caráter de verdade. o que de                 

verdadeiro possa ser encontrado na experiência artística virá nesse emergir da obra, o             

que torna visível o jamais visto. A verdade que se declara na obra virá dessa latência                

que, uma vez rompida, expõe aquilo que só encontra sua existência na exclusiva forma da               

arte: “assentimos ao que emerge, não porque seja uma cópia exata de algo, mas porque               

enquanto imagem, é como uma realidade superior(EH,295)”. Tal é, em Gadamer, a idéia             

de verdade como alétheia .  
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“Trata-se de mudar o modo no qual se coloca a pergunta pelo que             

propriamente quer dizer verdade, alétheia, desocultamento. O valor        

especial de haver trazido o conceito de enérgeia é que com ele, não             

nos movemos no âmbito da verdade como enunciado (...). A tudo           

isso Aristóteles chama ‘pura energéia’ e é o que nos conduz aqui a             

pensar a arte (EH,295)”. 

 

 

 

III. Os impasses da interpretação 

 

A obra exige do intérprete que a construa novamente, tal exigência é o que a traz                

à apresentação, pois é “algo que só no espectador se edifica até ser aquilo como o que                 

aparece e se põe em jogo(EH,132)”. De nós a arte exige esse impulso comunicativo:  

“seja que a configuração da obra de arte se sustente numa visão            

de mundo comum e evidente que a tenha preparado, seja que           

somente quando defrontados com a construção tenhamos de        

aprender a soletrar o alfabeto e a língua através da qual ela nos diz              

algo; em todo o caso é acordo que se trata de um acontecimento             

coletivo, de uma comunidade potencial (AB,95).” 

 

O fato da obra poder manter-se como unidade de sentido derruba os conceitos de              

distinção e consciência estética, pois a obra não é um invólucro que se possa preencher               

de significados variados a cada ajuizamento estético, como fosse um molde vazio. Por             

outro lado, a unidade de significados em que se constitui a obra necessariamente             

dialogará com as condições - a situação - na qual se dará sua apresentação. 

“A obra de arte não pode isolar-se sem mais da ‘contingência’ das            

condições de acesso sob as quais se mostra, e quando, apesar de            

tudo se produz tal isolamento, o resultado é uma abstração que           

reduz o ser autêntico da obra (VM1,161).” 

Com a definição de apresentação Gadamer começa a dizer o que é o modo de ser                

do estético tal como o concebe a filosofia hermenêutica. Nesta, a obra não se pode               

reduzir a um simples esquema de regras ou prescrições de comportamento mantenedoras            

da sua efetividade. Tal como o jogo, que não se apresenta para satisfazer uma              

necessidade externa do jogador, tampouco respeita limites outros que não os seus para             

se realizar, a obra só existe a partir da sua própria apresentação. O espectador              
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permanece sendo um componente essencial do que Gadamer chama jogo estético, ele            

apenas não está sozinho a dizer o que seja a arte e a obra. Antes, o espectador recebe a                   

obra como num diálogo sem, portanto, que esta abandone sua determinação autônoma            

de sentido, numa identidade consigo mesma . 

A obra, em movimento, em execução invariavelmente impacta o seu intérprete.           

Interpretar não se resolve nunca numa contemplação neutra. Diante da arte o intérprete             

precisa suspender a validade de seus juízos e indagar pelo sentido de algo que difere de                

si e que é opaco a formulações prévias. O intérprete precisa estabelecer, no             

enfrentamento da obra, a validade do que dirá a posteriori sobre ela. O que só se                

resolverá numa participação comum no universo posto pela conformação da obra. Mas,            

como decidir se este intercâmbio terá sidoconcluído? Que pergunta, uma vez dirigida à             

obra, permitirá ao intérprete dizer que, então, compreende melhor? O que efetivamente,            

se tenta compreender na existência da arte? 

Compreender não é reforçar o já sabido, apenas afirmar o conhecido.           

Compreender é transformar a própria expectativa, deslocada pelo todo de sentido do            

outro do diálogo - a obra. Compreender é participar em algo comum porque o intérprete               

estará incluído neste acontecer, estará implicado na execução da obra, pois que a             

apresentação é para a interpretação. 

Gadamer dirá que, tal como a obra, a interpretação é execução. Se da obra algo               

emerge, só quem a compreende dirá o que e como - o que é que emerge ali. 

“Já nos perguntamos como é que propriamente uma tal execução          

começa, acaba, quanto tempo dura, como alguém o alcança e          

como se chega ao final, permanecendo, não obstante, em algum          

lugar e podendo voltar a surgir. Uma coisa assim não a           

perguntamos. Isso é o que precisamente aprendemos na energéia         

de Aristóteles, esquecendo assim o perguntar. Certamente, é um         

‘momento’, mas momento que ninguém mede (EH,300).” 

Para dizer da obra será preciso lê-la. Interpretação é leitura. Com a figura da              

execução comum à interpretação Gadamer pronuncia-se em definitivo sobre o acesso à            

obra.  

“‘Ler’ vem do latim legere, escolher. E tem as múltiplas          

ressonâncias de recolher, escolher, crescer, purificar, limpar, como        

na vindima (...) na colheita que permanece. Mas ler quer dizer           

também o que começa com o soletrar quando se aprende a ler ou             

escrever, e aqui voltam a aparecer numerosas ressonâncias.        
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Pode-se ler somente o princípio de um livro, ou lê-lo até o final, ir              

para dentro do livro, retomar a leitura, consultar ou reler em voz            

alta, diante de outros - e também toda esta série de ressonâncias            

aponta à colheita recolhida e da qual nos alimentamos (EH,300).”          

 

Análogo à figura da colheita é o sentido que se recolhe na compreensão. Esta é a                

atitude que transforma a aparição da arte numa visão sempre articulada. Nada está, na              

obra, distinto ou mesmo à disposição de um olhar apressado. A obra exige que o               

intérprete exponha-se, para que possa submergir na sua conformação e de lá retornar,             

pronto a pronunciar-se. Dada a figura, a forma, é preciso conhecê-la no entrecruzamento             

com o conteúdo, ambos estruturados na linguagem da arte. É preciso aprender a ler. Só               

assim se tra’rá à tona o que resulta desse encontro. Gadamer insiste que interpretar,              

auslegen, é expor. Interpretação não é outra coisa senão expor: extrair, explicitar, ler o              

que lá dentro da obra, já implícito, para depois recompô-lo num todo (EH,263). 

A hermenêutica entretanto, não pode e não pretende imprimir qualquer padrão à             

compreensão da obra. Esse é um encontro que será sempre impreciso, porque            

inconclusivo - e aí justamente reside a sua singularidade. É suficientemente sabido o             

quanto a filosofia hermnêutica flerta com o pensamento impreciso, por vezes vacilante. No             

que concerne à arte, sobretudo à sua forma contemporânea, esse pensamento fraco é o              

que dá conta de instaurar o seu lugar. A obra de arte em nosso tempo nos impede de                  

esperara dela uma orientação de sentido que se possa compreender na forma do             

conceito. A hermenêutica nunca afastará o assombro, o estranhamento, a que toda obra -              

verdadeira - submete o intérprete. Onde não há mais conceito, não pode haver qualquer              

exatidão. 

A obra de arte não diz tudo de si. Talvez porque não possa mesmo dizê-lo, talvez                

porque da essência da arte seja o silêncio, apenas interrompido por estas frágeis pontes              

que erguemos para vencer uma distância que não se deixa suprimir. Esse sim o fascinio e                

o encantamento da arte: o incompleto, o que falta - não o enleio. 

Ao contrário de criações cuja conformação faça-se pela mera aplicação de regras,            

ao invés de um objeto produzido e controlado pela norma da teoria, ou ainda submetido à                

certeza de juízos somente afetados pela idéia da perfeição, a obra de arte subleva-se:              

declara-se, mas sem jamais dizer palavras definitivas. Não há normas para a            

interpretação porque a arte traz algo de suas determinações ao evento que é; oculta              

outras, por vezes. A tensão entre o que dela sabemos e o que somente podemos               

adivinhar jamais se desfaz. Teremos comprendido somente quando soubermos que o           
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espaço que nos aproxima à obra impõe ele mesmo sua medida - mediando, sim ,é               

verdade, a distância entre a origem da obra e o que dela fala a mim na atualidade, o                  

presente da interpretação. Mas permanece distância, irremovível. A distância que nos           

constitui e à obra. 
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