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RESUMO: 

De grande e fundamental importância para o Direito, a Hermenêutica Jurídica visa 

tão somente à interpretação das leis de forma clara e pura. A visão apresentada por 

Friedrich Schleiermacher advém de dentro da religião de um modo em geral, 

surgindo dentro da teologia protestante já em pleno renascimento da conhecida 

filosofia clássica já no final do século XVII. Seus fundamentos foram capazes de 

influenciar grandes pensadores não só do seu tempo, mais também de toda uma 

geração que busca o verdadeiro entendimento do espirito das leis. Schleiermacher é 

o pai da Hermenêutica moderna, uma vez que nos apresentou uma teoria coerente e 

plausível para a interpretação dos textos, comunicação entre orador e receptor com 

uma base voltada para um contexto social e linguístico em comum.  
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ABSTRACT: 

The interpretation of the laws to the right has fundamental importance, since when 

written leave spaces for various understandings when look on different angles. The 

basic function of Hermeneutics to the legal Interpretation is to present a more 

polished to a correct interpretation of the words. With this we want to introduce this 

art of interpretation of texts of law according to the creator's vision of Hermeneutics 

Friedrich Schleiermacher that with your idealistic spirit beyond its time, presented his 

thoughts on the unification of realism with idealism which in their words celebrate 

wanted to unify the ideal and the history. We hope with this article to present his 

vision and thoughts of a pure and true Hermeneutics. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Interpretação das Leis para o direito tem fundamental importância, uma vez 

que quando escritas deixam espaços para vários entendimentos quando olhada 

sobre os mais diversos ângulos. A função básica da Hermenêutica para o jurídico é 

apresentar uma Interpretação mais polida para uma correta interpretação das 

palavras. Com isso queremos apresentar essa Arte da Interpretação dos textos da 

lei segundo a visão do criador da Hermenêutica Friedrich Schleiermacher que com 

seu espirito idealista além do seu tempo, apresentou seu pensamento acerca da 

unificação do realismo com o idealismo o que em suas celebres palavras queria 

unificar o ideal e o histórico. Esperamos com esse artigo apresentar sua visão e 

pensamento de uma Hermenêutica pura e verdadeira. 

 



A Hermenêutica  

A Palavra Hermenêutica tem seu significado através do Grego “Hermeneuein” 

que significa “Declarar”, “Anunciar”, “Interpretar”, “esclarecer” e, por ultimo, “traduzir”. 

Significa que alguma coisa é “Tornada compreensível” ou “Levada à Compreensão”. 

Toda via, varias fontes tenta associar a palavra Hermenêutica ao deus Hermes, o 

mensageiro dos deuses, a quem atribuía à origem da escrita e considerada o 

patrono da comunicação e entendimento Humano.  O que podemos entender é que 

de certa maneira, este termo remetia a certa composição e atribuição aos deuses, 

no qual se fazia necessário uma interpretação mais polida para uma correta 

compreensão das palavras.  

Friedrich Schleiermacher, de grande conhecimento Teórico, conseguiu 

reproduzir grandes pensamentos acerca da Hermenêutica no século XIX. Para 

muitos ele ficou conhecido como o Fundador da Hermenêutica, contudo temos que 

deixar bem claro que ele não foi o primeiro pensador há dedicar seu tempo para a 

arte da interpretação. Existem relatos que os gregos, já se dedicavam a esse tema 

de origem ocidental, porém foi através da Hermenêutica que tal matéria tornou – se 

autônoma e apresenta sua particularidade das demais ciências nos dias atuais. 

Friedrich Schleiermacher (2000, p.26), considerava que, no seu tempo, a 

hermenêutica ainda não passava de uma técnica auxiliar da teologia ou da filologia, 

sendo composta meramente por “coleções de regras particulares reunidas por meio 

das observações dos mestres, algumas vezes claramente definidas, outras beirando 

a indefinição, arranjadas ora confusamente ora comodamente”. Essas coleções 

fragmentárias de regras não compunham uma metodologia propriamente dita, pois 

não eram capazes de expor, “sob uma forma adequada e científica, toda a extensão 

e as razões de ser do processo de compreensão”.  

Um exemplo seria o fato de um mesmo texto conter diversos sentidos sendo 

um histórico e outro espiritual o que diante disso se faz necessário recorrer a uma 

significação mais complexa, do que aqueles que requerem uma argumentação mais 

lógica.  

Boeckh (1785 – 1867) e por J.G. Droysen (1808 – 1884), concordam com a 

hermenêutica apresentada por Schleiermacher como base das ciências histórica – 



Filosóficas e acreditam em um fundamento geral das ciências humanas ou ciências 

do espírito, contra a pretensão hegemônica da metodologia geral das ciências 

naturais experimentais.  

Outra figura de notório saber acerca da Hermenêutica foi Hans Gadamer 

(GADAMER, 2005 p.457). Para ele o fundamento principal para explicar a 

importância da Hermenêutica para a população estava fundada nas questões da 

Dialética como um todo. Citando suas palavras, ele descreve que: aquele que quer 

compreender, fazer uma interpretação correta, adotar um comportamento reflexivo 

diante da tradição, tem de proteger-se da arbitrariedade de intuições repentinas e da 

estreiteza dos hábitos de pensar imperceptíveis e voltar seu olhar para “as coisas 

elas mesmas”. Com isso temos um entendimento que se queremos realmente 

compreender um texto, não podemos nos prender as opiniões dos outro, mas 

devemos observar atentamente tudo o que está escrito para ai sim tirarmos nossas 

opiniões particulares.  

Gadamer (2005, p.459), se utiliza da História para criar a base da 

interpretação de tudo o que acontece ao seu redor.  Gadamer explicita muito bem ao 

dizer que: A experiência não é a própria ciência, mas é sim um pressuposto 

necessário para ela. É preciso que ela já esteja assegurada, isto é, as observações 

individuais devem mostrar regularmente os mesmos resultados. É só quando já se 

alcançou a universalidade, a qual está em questão na experiência, que se pode 

colocar a pergunta relativa à razão e, por conseguinte, o questionamento que 

conduz a ciência. Assim, pois, repetimos nossa pergunta: que universalidade é 

essa? É evidente que se refere ao comum indiferenciado de muitas observações 

que se torna possível certa capacidade de previsão. 

 

A Visão de Schleiermacher da Hermenêutica.  

Friedrich Schleiermacher; visto por muitos como pai do liberalismo teológico e 

da teologia moderna, nasceu na cidade de Breslau, Berlim em 21 de novembro de 

1768. Educou – se em Halle, sendo posteriormente professor tanto na própria escola 

em que se formara quanto em Berlim.  Foi aluno de Schelling, juntamente com 

Hegel, com o qual não nutria boas amizades. Antes de ingressar no mundo 



acadêmico, vinha de uma educação de tradição petista de Zinzendorf, porém aos 19 

anos de idade rompera com a fé dos irmãos de Herrnut.  Schleiermacher foi um dos 

mais celebres pregadores de Halle, ministrando na Igreja da Trindade. Foi também 

um conferencista de Renome e autor de muitas Obras, dentre as quais podemos 

Citar: On Revelation and Mythology; On Religion; Speeches to Its Cultured 

Despisers; Soliloquies; Outline of Critique of Previous Ethical Theory; Brief Outline of 

the Study of Theology; The Christian Faith. Também traduziu as obras de Platão 

para o alemão. Apesar de não ser um Idealista subjetivo, sofreu influencia dos 

filósofos Kant e Fichte. 

Em meados do Século XIX e XX, Friedrich Schleiermacher, de posse do seu 

grande conhecimento de religião e filosofia desempenhou um papel de fundamental 

importância ao começar a desenvolver um projeto de Hermenêutica geral 

(Universal), procedimento usual dos hermeneutas posteriores como Dilthey, 

Heidegger, gadamer e outros fazendo com que atingisse um patamar digno de um 

filósofo de questionamento. Com Isso Schleiermacher tenta buscar uma 

fundamentação a hermenêutica, para que possa ser aplicada em qualquer obra.  

Embasado nas teorias do filósofo Frances Paul Ricoeur de grande expressão e 

profundidade no pensamento filosófico, que enquanto hermeneuta tem sua fonte de 

pensamento centrado na questão do Símbolo, do texto, da ação, na narração e na 

metáfora.  

Ora, no início, Paul Ricoeur (1988, p.20), descreve não haver uma 

hermenêutica geral no sentido schleiermacheriano, mas, teorias Interpretativas 

distintas, até mesmo opostas. São estas teorias que revelam a própria existência. 

Para Ricoeur a Hermenêutica realiza sua razão primordial de ser na elucidação e 

compreensão do Si, da existência, ou seja, tal caracterização e o modo de como o 

sujeito está a compreender. 

Ricoeur (Apud Adair Adams 2009, p.6), descreve que Schleiermacher, 

fundamenta a Hermenêutica numa visão propriamente filosófica. Ele, 

Schleiermacher, tem uma visão em seu projeto, perguntando não apenas como se 

interpreta tal ou tal texto, mas, O que significa de modo geral interpretar e 

compreender, isto é, pergunta pelas condições de possibilidade e ou pelo “como” da 

efetivação da Interpretação. Esta forma de fundamentar, com a pretensão de fundar 



uma hermenêutica Geral, é o grande feito do hermeneuta alemão, efetivando a 

desregionalização da hermenêutica da área de saberes distintos e restritos; 

tornando análoga a uma ciência que contenha os Princípios e fundamentos de toda 

e qualquer interpretação. 

O Verdadeiro movimento de desregionalização começa com o esforço para 

se extrair um problema geral da atividade de interpretação, cada vez 

engajadas em textos diferentes o discernimento dessa problemática central 

e Unitária deve – se a obra de Friedrich Schleiermacher. (Interpretação e 

Ideologias, Ricoeur 1988, p.18-20).   

 

 Friedrich Schleiermacher (Apud Adair Adams, 2009 p.7), diante do 

desenvolvimento de uma teoria acerca da Hermenêutica acabou criando um campo 

de distintas teorias, tudo isso em conformidade textual com a interpretação.  Dentro 

do desenvolvimento da Hermenêutica que procede Schleiermacher acaba – se 

influenciando também, com suas teorias mais outros percursores como Friedrich Ast. 

e August Wolf. Podemos citar com base nas palavras de Adair Adams em Seu Artigo 

Científico, que estes celebres pensadores hermeneutas, vislumbraram a 

Hermenêutica dentro de teorias especiais (Específicas), uma teoria para a poesia, 

para textos bíblicos, etc. Com isso, a partir da compreensão da plêiade de nomes 

que se ligam ao desenvolvimento da hermenêutica contemporânea, ganha destaque 

nas palavras de Paul Ricoeur.  

Vejo a história recente da hermenêutica dominada por duas preocupações. 

A primeira tende a ampliar progressivamente a visada da hermenêutica, de 

tal modo que todas as hermenêuticas regionais sejam incluídas numa 

hermenêutica geral. Mas esse movimento de desregionalização não pode 

ser levado a bom termo sem que, ao mesmo tempo, as preocupações 

propriamente epistemológicas da hermenêutica, ou seja, seu esforço para 

constituir-se em saber de reputação científica, esteja subordinado a 

preocupações ontológicas segundo as quais compreender deixa de 

aparecer como um simples modo de conhecer para tornar-se uma maneira 

de ser e de relacionar-se com os seres e com o ser. (Interpretação e 

Ideologias, Ricoeur 1988, p.18-20). 

 
  
 



De acordo com Friedrich Schleiermacher (2000, p.15), sua reflexão teve 

impulso inicial determinado pela necessidade teórica de explicar e justificar um 

procedimento prático, qual seja, o da interpretação e tradução de textos antigos 

clássicos. Com isso sua percepção preliminar de Hermenêutica, a saber, como “arte 

da compreensão correta do discurso de outro”, traz já uma delimitação e uma 

generalização, na medida em que circunscreve o objeto ao domínio da linguagem 

falada ou escrita e, por outro lado, deixa de lado todas as divisões tradicionais dos 

discursos. 

Para Schleiermacher (2000, p.29-30), que era a um só tempo teólogo, filólogo 

e filósofo, essa fragmentação era injustificada, não fazendo qualquer sentido 

desenvolver uma teoria para a interpretação da Bíblia, outra para a interpretação dos 

clássicos, outra para a interpretação da literatura moderna, outra para a 

interpretação da literatura oriental e assim por diante. Contudo, cabe ressaltar que 

ele excluiu expressamente a hermenêutica jurídica de seu esboço de hermenêutica 

geral. Embora reconhecesse a existência de uma disciplina hermenêutica no campo 

do direito, sustentava que ela tinha um objetivo diverso das hermenêuticas filológica 

e teleológica, pois ela não lidava com a identificação do sentido correto de um texto, 

mas com a determinação da extensão da lei, isto é, com a relação dos princípios 

gerais com o que neles não foi concebido claramente. 

Dentro do campo da Hermenêutica Jurídica o que nos chama a atenção é 

quando Gadamer afirma que Schleiermacher se opôs a hermenêutica tradicional 

advinda de sua época, passando a se concentrar na compreensão do texto que 

tinha mais significados do que ao estudo dogmático do texto com a finalidade em se 

trazer a verdade. Essa visão dogmática e aplicada dentro do direito nos dias de hoje, 

uma vez que os textos jurídicos não são estudados para serem compreendidos, 

mais sim para que se tenha uma base para uma justa aplicação da lei. Com isso 

podemos entender que os textos não são utilizados como única maneira em se 

chegar a um direito puro, mais sim, serve como base de aplicabilidade da lei voltada 

aos costumes de um povo ou sociedade. 

 

 

 



Conclusão 

 

Para o Direito, a Hermenêutica tem uma grande importância a fim de se obter 

uma melhor interpretação de um litigio valorando a situação cultural, social, política 

com base na realidade de uma sociedade. Uma boa interpretação da linguagem 

pode fazer uma grande diferença, capaz até mesmo de determinar o sucesso ou o 

fracasso dentro do mundo jurídico. 

Friedrich Schleiermacher (2010, p.16), tenta nos ensinar que uma pratica 

natural da arte da compreensão, baseada na hermenêutica, pressupõe a ideia de 

que a compreensão produz por si só um esforço consistido em se evitar o mal-

entendido produzido ante a má compreensão do que se deseja ser buscado. Com 

isso a hermenêutica, de modo em geral, está previamente determinada pela 

necessidade de justificação racional e consciente da operação Interpretativa. 

Nas palavras de Friedrich Schleiermacher (2010, p.17) a Recuperação 

Objetiva de um discurso consiste na reativação da sua significância a partir do 

conjunto de regras sintático-semânticas da língua, tal como ela era em geral 

praticada na comunidade de falantes à qual pertence seu autor. 

Segundo Ricoeur (1988, pg. 22), os significados e as definições estabelecidas 

por Schleiermacher para uma interpretação gramatical e interpretação técnica não 

permanecem estáticas, levando o precursor da hermenêutica, orientar – se 

preponderantemente, mais tardiamente, sobre a interpretação técnica 

compreendendo – a como interpretação psicológica. Ainda, segundo Ricoeur, é 

impossível que ambas sejam aplicadas como pretendia seu autor, pois possuem 

direitos iguais, de tal modo que uma visa à anulação da outra sem um vinculo de 

complementação de uma para com a outra. 

Ainda, Segundo Schleiermacher (Apud André Constantino Yazbek; Existência 

da Arte, 2010) ele se torna o primeiro a apresentar uma verdadeira dimensão 

filosófica da hermenêutica na medida em que apresentou o problema da correta 

compreensão e interpretação não somente dos textos para a escrita, como também 

a direção de ampliação da tarefa hermenêutica para todas as formas de 

comunicação, em especial o diálogo vivo.  

Gadamer (2005, p.323), simplesmente nos apresentou a dialética como uma 

arte em se perguntar e responder. Com essa apresentação ficou bem claro que para 



se entender algo dentro da Dialética temos que ter certo conhecimento da História e 

seus efeitos. Por isso, ao trocarmos informações perceberemos que quando 

perguntamos, deixamos aberto algo novo dentro do conhecimento e nada mais claro 

e perfeito do que a linguagem, como forma de confronto, abrirá novo campo de 

conhecimento em relação ao antigo. 

E por fim podemos falar que o homem sempre irá se diferenciar dos animais, 

pois sempre está procurando se adaptar as mais diversas realidades sociais, 

procurando aprimorar – se, fazendo com que as leis e as normas se adaptem as 

essas novas realidades.  Quando deixamos que a lei se afaste da sua real 

finalidade, percebemos que ela perdeu seu compromisso com o bem comum 

fazendo com que deixe de beneficiar um coletivo, passando ao bel prazer de um 

grupo em especial.  
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