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Sobre a noção de sentido e discurso histórico: Ricoeur e Lévi-Strauss 

Daniele Maia Tiago1 

Nossa pretensão é estudar o debate exposto em 1963 na Revue Espirit, que almejava 

responder alguns problemas, de caráter epistemológico, acerca do sentido e da noção de 

discurso histórico. O Groupe philosophique da Revue Esprit dedicou várias de suas reuniões à 

leitura e discussões de O pensamento selvagem, obra basilar do antropólogo Claude Lévi-

Strauss. O próprio autor compartilhou de alguns desses debates e o resultado fora expresso no 

mesmo ano por meio da publicação do artigo: Autour de la Pensée sauvage. Réponses à 

quelques questions (1963). O interesse em publicar esse artigo só foi possível graças às 

importantes produções anteriores, mais particularmente aquelas da metade do século XX, que 

tangenciavam duas importantes tradições filosóficas: as teorias da interpretação de Paul 

Ricoeur e o estruturalismo antropológico de Lévi-Strauss. Nesse sentido, a análise 

desenvolvida nesta dissertação sobre o debate nomeado permitirá ampliar as reflexões sobre 

vários outros problemas epistemológicos presentes na história. É de nosso interesse 

investigar, mais detidamente, os temas relacionados ao discurso e ao sentido das obras 

históricas. 

Expor os liames de um debate filosófico só se faz possível na medida em que se 

estabeleça um recorte preciso e se conheça os argumentos a serem tratados, de ambos os 

lados. O diálogo entre dois grandes pensadores do século XX pode nos colocar em 

armadilhas. Nessas circunstâncias, há que se assumir o risco e se precaver (mesmo que seja 

inevitável a colisão) de alguns possíveis problemas, tais como: cair em contradições e/ou 

assumir uma posição, privilegiando um lado. Realizar uma pesquisa de cunho teórico exige 

pensar sobre as contradições e as semelhanças presentes no diálogo entre os autores (Ricoeur 

e Lévi-Strauss); descobrir, aos poucos, os temas que não foram abordados sobre o diálogo 

estabelecido; e, por fim, estar atento ao que antecede o diálogo que se pretende expor. A 

particularidade deste trabalho reside no fato de que o diálogo entre Ricoeur e Lévi-Strauss não 

foi abordado em seus antecedentes, sendo mais comum que se chegue à publicação de 1963, 

sem que o histórico sobre o debate seja devidamente considerado.  Assim, o interesse que 

motiva nosso estudo baseia-se no esforço hermenêutico de, no interior de duas correntes de 

pensamento (estruturalismo antropológico e a teoria da interpretação), fulcrais para a história, 

                                                        
1 Mestranda pelo Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Goiás. 



2 
 

clarear os argumentos sobre o discurso e o sentido histórico em Paul Ricoeur, e como esses 

são alterados após o debate possibilitado pelo Grupo filosófico da Revue Esprit. 

Desde o século XIX, a preocupação epistemológica com “categorias históricas” 2 vem 

concedendo à história uma dimensão mais especializada (RÜSEN, 2002). No início do século 

XX, essa dimensão se expressou no embate entre correntes, pensamentos e, quiçá, tradições 

filosóficas: o estruturalismo, a hermenêutica filosófica e a linguística foram algumas áreas de 

onde surgiram divergências acerca do significado. Essas divergências, por sua vez, atingiram 

o sentido histórico, permitindo o aparecimento de produções intelectuais, cuja intenção foi a 

de questionar a história como campo de saber. Nesse contexto, é que tomamos o debate entre 

Claude Lévi-Strauss e Paul Ricoeur, considerando-o como uma das discussões mais 

expressivas do século XX. Ressaltamos, ainda, que o debate que elegemos associa-se a outros, 

como por exemplo, o que se deu entre Sartre e Lévi-Strauss sobre a historicidade do 

discurso3. 

A história, e principalmente a disciplina Teoria da História, sempre se interessou por 

conceitos e assuntos que margeassem o campo da linguagem e do significado, no âmbito da 

representação dessas categorias (BUSTAMANTE, 2006). Esse interesse no significado 

representa, antes de tudo, um interesse na constituição do sentido dos discursos, fundados na e 

sobre a história. Logo, empregar sentido a um discurso histórico é, fundamentalmente, uma 

atividade hermenêutica inerente à história. No entanto, essa tarefa possui obstáculos que 

devem ser dimensionados segundo sua importância. Por esse motivo, não podemos ignorar o 

contexto intelectual em que estavam inseridos Ricoeur e Lévi-Strauss, pois ele é relevante 

para a compreensão da produção desses indivíduos, que operam em um espaço de 

conhecimento determinado, também, pelos acontecimentos da segunda metade do século XX. 

Nessa circunstância, um bom exemplo da interação entre produção intelectual e contexto vem 

da linguística de Saussure, que reverbera em outros pensadores e torna-se fundamento para 

áreas como a fonologia, a hermenêutica, o estruturalismo e a semiologia. 

Como as correntes de pensamento filosófico mencionadas coexistiram, e coexistem, 

elas também interferiram e divergiram umas das outras, acarretando debates profícuos e 

extensos sobre questões como: sentido, narrativa, discurso, símbolo, mito, escrita, linguagem, 

                                                        
2 Adotamos a nomenclatura do historiador alemão Jörn Rüsen (2002), categorias históricas, para referirmo-nos 
às estruturas básicas de constituição da historiografia, tais como interpretação, compreensão, sentido, 
significado, etc. 
3 Cf.: LEVI-STRAUSS, C. Pensamento Selvagem. São Paulo: Papirus, 1985. 
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entre tantos outros. É importante reforçar o recorte deste trabalho: sentido, narrativa, discurso, 

símbolo, mito, escrita e linguagem; são as categorias das quais nos ocuparemos para resolver 

o problema proposto. Antes de detalharmos as direções que perseguiremos, é necessário expor 

o motivo de seguirmos nessa empreitada.  

Objetivamos demonstrar a ingerência do estruturalismo antropológico de Lévi-Strauss 

no trabalho hermenêutico de Ricoeur (e vice-versa), na tentativa de discorrer sobre a busca da 

historicidade do sentido no discurso histórico, pretendida e imprescindível para Ricoeur. 

Entretanto, com o aprofundamento do objetivo inicial, chegamos a algumas questões voltadas 

para um campo teórico de investigação. Ao almejarmos averiguar como se dá a presença do 

estruturalismo no percurso da investigação da historicidade do sentido realizado por Ricoeur, 

e se esse movimento, filosofia ou inteligência (RICOEUR, 1963) estruturalista, se faz 

fundamental no processo de constituição do discurso histórico, nos deparamos com a 

importância de estabelecer uma pragmática do estudo sobre o sentido na teoria interpretativa 

de Paul Ricoeur. Pragmática entendida como um estudo dos significados linguísticos, 

determinados não exclusivamente pela semântica proposicional ou frásica, mas por aqueles 

que se deduzem a partir de um contexto extralinguístico, no caso discursivo, bem como na 

busca de um sentido dinâmico desse discurso, que seria a principal tarefa tomada por Ricoeur. 

Interrogamos-nos, constantemente ao longo desse trabalho, como se estabeleceria uma 

relação, ao mesmo tempo dialética e inversa, da hermenêutica com o estruturalismo, visto que 

tais filosofias estruturalistas se colocam contrárias à subjetividade e ao sujeito, conquanto, se 

fazem necessárias umas às outras invariavelmente. Esses problemas que parecem já ter sido 

demasiadamente discutidos ao longo de toda a segunda metade do século XX, ainda estão em 

constante debate por um único motivo: versam sobre uma carência de sentido fixada no 

discurso histórico e delimitam novas proposições a partir dessa questão. Há que se agregar 

que essa busca por sentidos e significados em qualquer dimensão humana é a principal 

preocupação e motor das ciências humanas e, no caso da História, tal busca influencia 

diretamente no exercício e caracterização do ofício do historiador. 

Um primeiro ponto para avaliar esses pressupostos é a questão das vertentes que são 

tomadas por cada filósofo, ou seja, Lévi-Strauss ao se deparar com os desdobramentos de 

Ricoeur em torno do sentido acusa-o de um comportamento subjetivo, sendo assim 

caracterizada a atividade desenvolvida por Ricoeur como uma busca de um sentido do sentido 

(Lévi-Strauss, 1963). O que o antropólogo francês estabelece então é que o “sentido nunca é 

um fenômeno primeiro, mas sempre redutível” (Lévi-Strauss, 1963). Se pensarmos sentido 



4 
 

como construção histórica daremos razão a Lévi-Strauss, primando pela ideia de que ele é 

sempre retirado de uma aporia anterior mediante um processo interpretativo.  

Com essa abertura chegamos, por um caminho mais tortuoso, ao que Ricoeur propõe: 

“não é possível uma inteligência hermenêutica sem uma inteligência estrutural, visto que uma 

se elabora num plano filosófico e outra no científico, respectivamente” (Ricoeur, 1963:4). 

Ricoeur demonstra isso claramente em seu artigo estrutura e hermenêutica4, e, no mesmo 

intento, irá diferenciar hermenêutica e estruturalismo através dos mesmos termos que se 

utiliza para fundamentar seus argumentos sobre compreensão. 

Ao iniciar tal diferenciação, começará por entender antropologia estrutural como uma 

ciência, devido a sua face objetiva, ou seja, para Ricoeur: 

A antropologia estrutural é ciência num nível objetivo, pois para a mesma 
compreender não significaria retomar o sentido, pois a mesma não considera a 
existência do circulo hermenêutico, nem da historicidade da relação de compreensão 
(Ricoeur, 1969).  

 

A partir desse argumento, o que se faz claro para Ricoeur é que para a antropologia 

estrutural essa relação de compreensão é objetiva, independente do observador, e por isso ela 

é caracterizada como ciência nos padrões mais positivistas possíveis. Não se faz correto, no 

entanto, presumir a crítica de Ricoeur como positivista, mas sim redutora, na medida em que, 

por não aceitar que o sentido não é uma construção primeira, como afirma Lévi-Strauss, a 

antropologia estrutural tencionaria seus argumentos objetivamente e dessa forma se colocaria 

no hall de ciência objetiva. 

Um segundo ponto pelo qual Ricoeur pode ter desenvolvido esse tipo de pensamento 

também seria devido sua colocação de que o estruturalismo possuiria um inconsciente mais 

voltado para um sistema categorial kantiano5, definindo o estruturalismo como: anti-reflexivo, 

anti-idealista e anti-fenomenológico (Ricoeur, 1969). E apesar de tecer todas essas críticas ao 

estruturalismo, o filósofo francês, ainda assim, exalta a posição estrutural que é indissociável 

da inteligência hermenêutica: 

Não há análise estrutural, dizíamos, sem inteligência hermenêutica da transferência de 
sentido (sem metáfora, sem translatio), sem esta doação indireta de sentido que 

                                                        
4 RICOEUR, Paul. Leituras 2: a região dos filósofos. São Paulo: Loyola. 
5 Não pretendemos desenvolver aqui os princípios do sistema Kantiano que leva Ricoeur a estabelecer 
essa crítica, o que ressalto de mais importante são as condições as quais Ricoeur aloca o pensamento 
estruturalista, que são: anti-reflexivo, anti-idealista e anti-fenomenológico. 
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institui o campo semântico, a partir do qual podem ser discernidas homologias 
estruturais. (Ricoeur, p.52, 1969) (grifo do autor) 

 

Dessa forma, a relação entre as duas se faz na medida em que a hermenêutica decifra 

um código e, no momento em que se relaciona com a inteligência estrutural, que é objetiva6, 

ela se decodifica. Suscito aqui a idéia de código, pois para o estruturalismo, essa palavra é 

entendida no sentido de uma correspondência formal entre estruturas especificadas, ou seja, 

busca-se da fonologia essa noção, que é a raiz no qual Lévi-Strauss se pautou para elaborar 

sua antropologia estrutural, principalmente a partir de Jakobson. 

Está claro aqui que Ricoeur nunca se colocou contrário ou reduziu a importância 

estrutural, ao contrário, sua intenção é agir de forma dialética7 com ele. O único propósito 

contrário que aqui ressaltamos, dessas duas linhas de pensamento, é no que tange a questão do 

sentido, do discurso e da temporalidade desse sentido. Para Ricoeur, “o método estrutural não 

esgota seu sentido, porque seu sentido é uma reserva de sentido pronta para a reutilização em 

outras estruturas” (Ricoeur, 1969). Já para Lévi-Strauss, compreender não é retomar um 

sentido, não há círculo hermenêutico, não há historicidade da relação de compreensão, o 

sentido não é um fenômeno primeiro. (Lévi-Strauss, 1958).  

Destarte, além da oposição de aporias da hermenêutica entre as duas filosofias, elas se 

imbricam quando se constitui o discurso histórico, ou mitológico. Pois nessa tarefa, tanto 

Lévi-Strauss quanto Ricoeur, por exemplo, concordam em um ponto: mesmo que um trate 

discurso no modelo de diacronia e sincronia, e o outro em acontecimento e interpretação, não 

há, nesses modelos, oposições e sim relações dialéticas. Apesar de os críticos de Lévi-Strauss 

entender que o mesmo opõe diacronia e sincronia, Ricoeur não vê oposição e sim 

subordinação, na medida em que entende sincronia como ciência dos estados em seu aspecto 

sistemático e diacronia como ciência das evoluções aplicadas ao sistema (Ricoeur, 1969:30). 

A história aqui entraria como secundária e atuaria como alteração do sistema8.  

                                                        
6 Entendemos objetiva no sentido de desvinculação do sujeito, de um processo racionalizado, direto. 
7 Dialética para Ricoeur não está conceituada nos princípios hegelianos ou marxista, mas no âmbito de 
relação de conteúdos ou aporias contrária a noção de oposição. 

Aqui pode se resolver um problema que há tempos é discutido e mal interpretado, qual seja: de que 
Lévi-Strauss rejeita a história ou a condena de alguma forma. Se se lê atentamente pensamento 
selvagem e depois se busque a fonte do método de Lévi-Strauss (Franz Boas), esse problema é resolvido 
facilmente. Lévi-Strauss, nunca excluiu a história ou mesmo a reduziu, ele somente crítica a posição de 
elevação que os historiadores a coloca e, por consequência, esquecem das outras ciências. A afirmação 
de Lévi-Strauss está em Franz Boas, em sua antropologia cultural, quando ele mesmo afirma que esse 
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A pretensão de Ricoeur é clara ao debruçar-se sobre esse problema, é simplesmente 

saber até onde vai esse modelo diacrônico-sincrônico na compreensão da historicidade, que é 

própria dos símbolos (Ricoeur, 1969). Portanto, Ricoeur não reduz ou menospreza o método 

estrutural, ele somente busca desenhar seus limites enquanto método, e ao questionar Lévi-

Strauss, afirma que: o que é entendido como sentido para o estruturalismo nunca se esgota, 

pois ele possui uma reserva que está sempre pronta para a reutilização em outras estruturas 

(Ricoeur, 1969:42). 

 Voltemos após esses desdobramentos essências para o entendimento de nosso 

raciocínio, as premissas iniciais do debate. Os pontos que são desenvolvidos no artigo 

publicados na Esprit ajudam, sobremaneira, na investigação de nossos questionamentos. 

Ajudam na medida em que, para Paul Ricoeur, suas principais polêmicas, que são perceptíveis 

no debate, com o estruturalismo, tangenciam o destino do sujeito, a dimensão intersubjetiva 

da interlocução e a ambição referencial da linguagem. Portanto, o discurso constitui a o ponto 

de encontro desses três conflitos.  

Porém, Ricoeur concebe o estruturalismo como um modelo universal de explicações 

de análises estruturais legítimas e frutíferas, tal como eram aplicadas a um campo de 

experiência determinado (Ricoeur, 1995, 75). Nessa abordagem, segundo o que filósofo 

francês propõe, o estruturalismo perpassará pelos maiores campos em efervescência na 

década de 1950 e 1960, tais como o marxismo, a linguística e a psicanálise. Para tanto o 

questionamento da noção de sujeito do estruturalismo não é pautada segundo a hermenêutica 

da suspeita9 que Ricoeur desenvolve, mas sim, como uma abstração objetiva, ou seja, através 

da qual uma linguagem era reduzida ao funcionamento de signos sem qualquer sustentação 

num sujeito.  

É perceptível, então, que há uma oposição de perspectivas. Ou seja, de uma teoria 

geral da interpretação que tem seu motor no resgate do sentido dinâmico do discurso que é 
                                                                                                                                                                             

seria o problema da antropologia moderna, que exagera na importância da reconstrução histórica 
enquanto, a antiga antropologia antiga não possuía a noção do que era reconstrução histórica (Boas, 
1963:63). Ou seja, a história é importante e necessária para ambos, o que propõe Lévi-Strauss e Boas é 
saber medir essa importância. 
9 Segundo Ricoeur, um dos principais méritos da hermenêutica da suspeita é: fazer-nos tomar 

consciência que não existe uma hermenêutica universal; que não existe um cânone universal para a interpretação, 
apenas linhas divergentes e até opostas (Ricoeur, 1969:35). E que esta tensão é a própria condição da 
interpretação, a expressão mais verídica da nossa Modernidade. Oscilamos hoje entre a vontade de escuta e a 
vontade de suspeita, entre o voto de rigor e o voto de obediência. Mas como também nos diz o autor “talvez o 
iconoclacismo mais extremo pertença à restauração do sentido” (Ricoeur, 1969:36). A Hermenêutica da suspeita 
rasga assim todo um novo horizonte para o próprio problema hermenêutico da confiança: o de uma confiança já 
não ingênua, mas fundamentalmente pós-crítica. 
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produzido pelos homens, a uma teoria geral das relações que tem nas estruturas e mitos o 

fomento para a filosofia e para a história sendo mais relevante que os conteúdos. Mesmo 

havendo essa resistência, para Paul Ricoeur não se concebe a idéia de se fazer hermenêutica 

sem perpassar pelo estruturalismo, pois, apesar da contrariedade de tais argumentos, este se 

faz presente em grande parte das asserções ricoeurianas em sua tarefa de constituição de uma 

historicidade do sentido.   

O que vemos em Ricoeur é que essa ausência do sujeito é impraticável. Primeiro, 

porque ao estabelecer sua noção de discurso, fundamentada nos desdobramentos de 

Benveniste, o próprio discurso seria algo que fala de alguma coisa ou alguém, dessa forma, 

Ricoeur, como ele mesmo afirma, “introduz a noção de sujeito do discurso como reflexo do 

ato de síntese predicativa” (Ricoeur, 1995, 84), ou seja, qualificando ou determinando o 

sujeito desse discurso, que é fundamental em qualquer interpretação, na medida em que esse 

discurso é textualizado. Textualização, que para Ricoeur, é a forma em se consolida a 

compreensão, explicação e solicitação, que Gadamer chamou de subtilitas10. A partir de sua 

matriz para conceitualização de discurso – Benveniste– Ricoeur afirma: 

Mas a minha crítica ao estruturalismo não constitui uma menor ligação à viragem 
linguística do que o próprio estruturalismo. Acabei de fazer referência a algo a acerca 
da minha luta pelo discurso no sentindo de Benveniste e acerca da oposição entre a 
semântica e a semiótica que adotei na sua esteira. (RICOEUR, 1995) 

 

Essa crítica à oposição de categorias ou conceitos é ponto inegável de Ricoeur desde 

seus primeiros escritos, que nunca se pautou pela oposição, mas, pela dialética, ou no máximo 

subordinação, como foi o caso da diacronia e da sincronia. Porém aqui, o destino do sujeito 

não foi o único tema de polêmica com o estruturalismo. Outra controvérsia com Lévi-Strauss, 

no artigo da Revue Esprit, foi sem dúvida o caráter da compreensão e seus desenvolvimentos, 

que, tomando em consideração, nos faz questionar como se articula hermenêutica e 

estruturalismo. 

Por conseguinte, ao suscitarmos que a primeira definição de hermenêutica de Ricoeur 

era concebida como uma decifração de símbolos, entendidos como expressões, contendo 

                                                        
10 Na interpretação una os três processos observados na hermenêutica resumem se a aplicattio. Na 

hermenêutica clássica é conhecida como interpretação por partes: subtilitas inteligendi, subtilitas explicandi 
esubtilitas aplicandi. 
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sempre duplo sentido e significado, Ricoeur entenderia a escolha de um sentido como o 

pressuposto geral de toda hermenêutica (Ricoeur, 1995, 106). 

Mas e para Lévi-Strauss, dentro de seu trabalho etnológico e antropológico, como 

pensar que uma compreensão do outro ou de símbolos encara sempre a escolha de um 

sentido? Se dentro das leituras de pensamento selvagem surgem tais divergências quais 

seriam, em certa medida, a conceitualização correta do sentido histórico. Seria novamente a 

pertença a um mundo histórico concebido como tradição no qual se repassa o significado ou 

agora a atribuição de significado? 

Deixamos claro aqui que estamos ponderando as análises de Lévi-Strauss mediante 

problemas levantados por Ricoeur, ou seja, possuímos um olhar direcionado, que para 

qualquer historiador é fundamental, para que não nos percamos na infinidade do debate entre 

esses dois pensadores. Todavia, ao se debruçar sobre as duas obras clássicas de Lévi-Strauss 

(Antropologia Estrutural 1958 e O pensamento selvagem 1962), temos a clareza de quão 

diferentes são os questionamentos dos dois pensadores, se tomamos a diferenciação no âmbito 

de seus ofícios, um etnólogo e um filósofo, porém, vemos também, harmonia em um aspecto: 

não há hermenêutica sem uma premissa estrutural ou vice-versa. 

Em sua antropologia estrutural, a concepção de discurso de Lévi-Strauss está além da 

linguagem, está relacionada com a palavra, no entanto, o mito, para o antropólogo, se 

caracterizaria como um modo de discurso. Assim, para Lévi-Strauss, a substância de um 

discurso está na história que o próprio discurso propõe desenrolar, como por exemplo, a 

substância do mito se encontraria na história contada pelo mesmo. Continuamente, é a partir 

da sua mitologia que Lévi-Strauss irá desenvolver os conceitos que estão contrários aos de 

Paul Ricoeur. O sentido, para Lévi-Strauss, por exemplo, advém dos elementos componentes 

do mito que, por sua vez, pertence à linguagem; entretanto, para Lévi-Strauss, essa linguagem 

utilizada no mito precisa de propriedades específicas (Lévi-Strauss, 1963:226). Essas 

propriedades lingüísticas estão acima de um nível habitual e nesse caso estão associadas ao 

método que Lévi-Strauss utiliza, a lingüística estrutural, que teve influência clara da fonologia 

de Jakobson. Destarte, tanto na mitologia quanto na lingüística usada pelo antropólogo 

francês, é a análise formal que introduzirá a questão do sentido. 

Por certo, outro grande ponto da obra de Lévi-Strauss – que é necessário esclarecer 

para que possamos entender o rumo de seu debate na Revue Esprit – é seu conceito de 
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estrutura, delimitado a partir das estruturas elementares de parentesco, tendo como expoente 

o antropólogo e sociólogo Radcliffe-Brown. Lévi-Strauss desenvolveu um estudo de casos 

perante a importância do parentesco do Tio, visto como um expoente nas famílias indígenas, e 

para tal estudo, o conceito de avunculado do teórico supracitado: “recobre dois sistemas de 

atitudes antitéticas” (Lévi-Strauss, 1963: 54).  Todo esse estudo desenvolvido por Lévi-

Strauss, em um de seus artigos na Antropologia estrutural, quer mais que só mostrar a relação 

da antropologia com a sociologia, quer traduzir seu conceito de estrutura sincro-diacrônica, 

na qual permite ordenar elementos em sequencias diacrônicas que devem ser lidas 

sincronicamente (Lévi-Strauss, 1963: 247). 

Outro ponto a ser tratado no debate publicado na Revista francesa, e que nos levará a 

pensar no desdobramento do conceito de sentido no discurso histórico trabalhado pelos dois 

pensadores, é sobre as intransigências do método estruturalista, que para Ricoeur está ligado 

ao totemismo. Para o filósofo francês, ao indagar Lévi-Strauss, essa seria a explicação mais 

fácil para o triunfo do estruturalismo, um triunfo sem resíduo (Revue Esprit, 1963:169). A 

partir dessas inquirições sobre método, Ricoeur realiza mais três questões de suma 

importância, ambas sobre a possibilidade da unidade do pensamento mítico, sobre as relações 

do estruturalismo com outros modelos e por fim a respeito da historicidade travada com Sartre 

e reproduzida no último capítulo de O pensamento Selvagem.  

Essa perlocução, no viés do discurso histórico, oferecida por Ricoeur, nada mais seria 

do que uma retomada de outra retórica esquecida pelos estruturalistas e que advém de uma 

tradição grega, principalmente da noção de diálogo grego, e que nos faz pensar em um novo 

conceito de dialética, não mais como relação, mas uma retomada desde Platão para então 

constituir seu conceito de discurso. Dessa forma, a teoria da interpretação de Ricoeur é base 

para qualquer estudo na área de compreensão. Seus diversos embates com a antropologia 

estruturalista, por sua vez, foi o principal motor para que Ricoeur fundamentasse seu projeto 

de um resgate do sentido dinâmico, cifrado no discurso histórico através da constituição de 

uma hermenêutica do discurso histórico. 

Torna-se muito mais complexo desenvolver um estudo sobre um debate, quando se 

trabalha com autores como Paul Ricoeur, ainda extremamente atual e com produção 

bibliográfica tão extensa quanto à de Lévi-Strauss. Porém, delimitar uma trajetória e um 

recorte é extremamente necessário para que tal exercício não se perca na imensidão de outros 

problemas que orbitam as tradições aqui expostas. Além de tudo, esse trabalho se conjectura 
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como um diálogo entre esses dois pensadores e seus respectivos debates entre as áreas de 

confluência. Não se pretendeu, por sua vez, esgotar os desdobramentos sobre o diálogo desses 

pensadores, haja vista, que esse já se estende por décadas e com abordagens diversas. A 

afirmação posta por Ricoeur que há um sentido inerente ao discurso nos leva ao último ponto 

desse capítulo, nos permitindo arrematar todos os outros quatro pontos. É necessário, segundo 

o filósofo francês, reatualizar criticamente o sentido do discurso, ou, como o quer, conjecturar 

sentido ao discurso. Essa necessidade que Ricoeur impõe no tratamento do discurso está 

permeada de todos os outros elementos por nós supracitados. O discurso possui um círculo 

hermenêutico, semelhante ao círculo hermenêutico romântico, que reatualiza um sentido 

inerente ao discurso, mas que se encontra velado (nesse tópico também levamos em 

consideração a diferenciação que Ricoeur estabelece entre narrativa e discurso). Porém 

conjecturar demanda estar ciente de que as aporias que envolvem o discurso (objetividade e 

subjetividade; leitura e escrita; compreensão e explicação; escrever e falar; etc.) devem ser 

consideradas dialeticamente no que envolve o texto. Quanto ao lado ontológico do discurso é 

necessário reconhecer o papel do sujeito produtor e mediador desse sentido. 

Juntas, todas essas questões explicam como Ricoeur concebe a ideia de um sentido 

que não é fixo; e, por ser dinâmico é administrado segundo o produtor da ação que agrega 

sentido ao discurso e fundamenta uma compreensão; sendo a compreensão também dinâmica. 

Essa argumentação sugere o lado ético da teoria de Ricoeur, complacência que é vista mais 

adiante em seus escritos sobre O mal e a Justiça. Essa hermenêutica do discurso estabelece o 

pontapé que faltava para hermenêutica da ação fundada por Ricoeur e aplicada à História. 

Assim, o diálogo entre essas duas tradições proporcionaram mudanças que ajudaram a 

explicar, do ponto de vista da teoria da história, um conjunto de práticas que são constantes 

pontos de reflexão no que diz respeito à epistemologia da história, mas que são sempre 

abordados de forma inatingíveis, como, por exemplo, questões do sentido no discurso 

histórico dentro desses dois paradigmas – estruturalista e/ou hermenêutico – ou até mesmo o 

posicionamento desses dois importantes pensadores do século XX, que aqui se caracteriza 

como um trabalho dentro de um ambiente da história intelectual ainda muito em voga e em 

constante efervescência. 
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