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 A Narrativa sempre esteve presente como elemento da vida humana, como bem 

explica François Ost ao categorizar o homem como Homo Fabullans. Contudo, pelo 

mesmo motivo, ou seja, estar presente em diversas esferas - senão todas- da vida 

humana, ela enfrenta a dificuldade de ser valorizada como algo essencial. Dessa forma, 

faz-se necessário retomar a sua importância devido a sua capacidade de influenciar 

indivíduos de maneira constitutiva. Assim, percebendo sua relevância ao participar da 

formação do individuo, ela pode ser relacionada com adequação desse na comunidade 

em que pertence, o que revela um caráter de pertencimento na narrativa.   

 Nesse contexto, não só a Literatura expressaria um caráter narrativo, isto 

é, a capacidade de contar algo ou narrar algo, como também o Direito. Atrelado a uma 

comunidade específica, com determinados costumes e práticas que influenciam 

diretamente na formação do ser local, o Direito seria uma espécie de narrativa com 
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caráter normativo, ou seja, que definiria ações como certas ou erradas1. Exemplo disso 

são as constituições, os princípios na Administração Pública, o Estatuto da Advocacia e 

etc. 

Destaca-se, portanto a importância de atrelar a Literatura ao estudo do Direito a 

partir das considerações de Ost sobre a revalorização da narrativa. A Literatura, como 

explica o autor, não é alheia nem desvinculada às normas, apenas contém forma de 

registro diferente: o registro individual; enquanto que a Lei se instaura considerando a 

coletividade e o universal. Isso, contudo, não implica a impossibilidade da primeira ter 

alcance coletivo. (OST, 2007 p l8). Assim, a partir de um Narrative Turn no Direito, é 

necessário fazer junção entre uma filosofia do Direito narrativista e a hermenêutica 

filosófica, uma vez que a última, como área do saber que busca compreender 

corretamente o mundo contado, possa demonstrar de forma mais clara as conseqüências 

de um texto na sociedade e a forma que ela responde a ele. Assim, questões relevantes à 

comunidade política internacional que interferem diretamente no comunitarismo, 

despontam a partir dessa analise, dando suas contribuições para o debate nas áreas da 

Ciência Política e dos Direitos Humanos.  

Serão utilizados para tanto os aspectos filosóficos de Paul Ricoeur como fonte 

teórica da hermenêutica e suas contribuições com os conceitos de Narrativa, 

Linguagem, Discurso e Significação. Ademais, a filosofia reflexiva do autor é um dos 

pontos fundamentais para se verificar a presença do discurso político dentro da 

narrativa, pois é no desenvolvimento do seu pensamento que o filósofo francês elabora 

os conceitos de identidade narrativa e representância, sendo essa ultima um conceito 

atrelado à intencionalidade historiadora, ligada ao conhecimento histórico daquilo que 

são as reconstruções dos acontecimentos (RICOEUR, 2007, p. 289). Busca-se então (1) 

desenvolver uma revalorização da narrativa, (2) encontrar o caráter político dentro dessa 

e (3) tomar as devidas conclusões a respeito das influências que a identidade política 

pode causar no Direito.  

 

 

 

1
A definição de normativo utilizada faz referência à definida no artigo Nomos e Narração, da  

ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura. Porto Alegre. v. 2, n. 2, p. 187-268, 

2016. 
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Objetivo Geral  

- Compreender a concepção de narrativa de Paul Ricoeur e a sua relação com o 

tempo para que depois se estude as implicações decorrentes dela, como a concepção de 

identidade. Por fim, verificar como essa identidade se manifesta dentro do discurso 

político, que por sua vez pode estar presente dentro da Literatura. 

 

Objetivos Específicos:  

- Reconhecer a importância da narrativa para a formaçãohomem, dando a sua 

real relevância para a investigaçãofilosófica e para a compreensão doser humano, 

umavez que essatrabalhaaspectos de conduta e de identidade que sãoprimordiais para o 

estudo doDireito e da Filosofia.  

-Justificar a importância de considerar o Direito como uma Teoria Narrativista, 

fato que tem influência direta no discursos dos Direitos Humanos e na Ciência Política.  

-Elencar a pluralidade de sentidos do termo “política”, partindo do pressuposto 

de que esse está relacionado com noções de ambiente social compartilhado e identidade 

grupal, assim como as de representatividade pessoal por meio do discurso. 

-Investigar a presença do caráter político na Literatura, considerando o conteúdo 

da obra, a forma de escrever e ação como uma possível expressão de uma identidade 

narrativa política.  

 

Justificativa  

1. A importância da narrativa  

O mundo é composto de narrativas2. Sejam elas históricas, pessoais, socialmente 

relevantes ou não, o Homem tem sua capacidade de formular histórias estimuladas 

desde o contato inicial que possui com seus semelhantes. A partir dos traços de 

socialização primária, cuja principal característica é inseri-lo em um mundo que é 

 
2Para basear essa afirmação toma-se como base a obra de François Ost: “Contar a Lei: fontes do 

imaginário jurídico” na qual o autor, em seu prólogo, estabelece a presença da narrativa na vida humana e 

de que forma podem se relacionar a Literatura e o Direito, assim como defende a teoria do direito 

contado, em contrapartida do direito moderno analítico. Para isso ele propõe uma revalorização da 

narrativa. Assim, o trabalho acompanha os passos de François Ost, associando-o com a hermenêutica 

filosófica de Ricoeur e a identidade do indivíduo por meio da narrativa no tempo. Para o conceito de 

narrativa, Ost utiliza a relação entre homo fabullans e a racionalidade, afirmando que antes mesmo do 

pensamento racional, o homem já utilizava da fala para contar e relembrar algum acontecimento. A 

narrativa seria um dos aspectos fundamentais para a existência e a memória. Essa relação é aprofundada 

por Ricoeur em “A memória, a história e o esquecimento”. 
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anterior a ele e, portanto, desconhecido, o homem tenta compreender seu lugar no 

cosmos e a repetir práticas sociais, de maneira consciente ou não.  

Dessa maneira, ao adquirir os hábitos de uma determinada sociedade, o ser 

humano adota para si uma narrativa de vida que é própria da comunidade da qual 

pertence. Essa narrativa possui pontos em comum com as de demais grupos sociais, mas 

contendo também suas peculiaridades. Assim, não é incomum encontrar em 

comunidades diferentes ideias totalmente opostas ou incrivelmente parecidas sobre 

instituições como: Família, Religião, Estado e Direito.   

Repleta de traços característicos, a narrativa de determinado povo reflete, assim, 

a luta de um grupo em permanecer destacado na linha temporal do contar humano que é 

fluido e mutável. É, portanto, através da narrativa que o homem se insere na história e 

tem experiências marcantes no decorrer do tempo, dando a ele o seu caráter humano. 

Logo, as características que o ser humano carrega com si é um externar daquilo que lhe 

foi narrado e assimilado na sua própria existência, dando a ele uma base de formação de 

identidade. (RICOEUR, 2010, p. 11). 

A presença de narrativa como questão de identidade social está contida desde a 

perspectiva de que os valores e princípios de determinada sociedade pode ser 

perpetuada no decorrer da história: isso se deve ao legado da tradição.Assim,a narração 

está presente desde as sociedades mais primitivas até as grandes civilizações a exemplo 

da ateniense e a elaboração da mitologia grega. Orfeu, Midas, Hércules, Jasão, 

Minotauro, Odisseu e Teseu são alguns dos personagens que tiveram suas próprias 

aventuras transformadas em narrativas, dando a sociedade grega um arcabouço prático 

de cosmovisão da época. A função da arte, logo da narrativa, como diz Angelo 

Monteiro em sua obra “Arte ou Desastre”, estava em celebrar, ao lado da língua, a 

transmissão de uma cultura em sentido antropológico e pedagógico. Assim, é a partir da 

obra de arte que a história do mundo encaminha-se ao Ser, atingindo sua própria 

celebração. (MONTEIRO, 2010, p 74-76) 

A articulação feita entre narrativa e a importância do épico é um dos exemplos 

mais perspicazes, pois,como aconteceu na Grécia Antiga, o herói tinha não só uma 

função narrativa como, também, papel social pré-determinado - fato que era 

fundamental para a incorporação das características do ethos do povo e seu o espírito 

heróico. Dessa forma, o narrar era objeto principal da memória histórica, que 
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influenciava diretamente na perpetuação as virtudes sociais, como a coragem, uma das 

mais importantes do período homérico. (MACINTYRE, 2001, p. 209-224).  

Porém é necessário elencar que as influências da narrativa - e por conseqüência, 

da literatura - não são restritas ao mundo da crítica literária ou dos estudos 

comparatistas, mas estão diretamente ligadas ao comportamento humano. Dessa forma, 

os aspectos normativos do Direito, da Filosofia Política e da Hermenêutica Filosófica 

são temáticas que se tornam próximas à narrativa, já que essa podefalar sobre 

diversastemáticas que estãopresentes no cotidiano da sociedadedespontandovalores, 

expondopensamentoscríticos, levantandoposicionamentosdiversos que influenciam no 

registro da sociedade. ( GUIMARARÃES FILHO, 2016, p. 14) 

 

2. O Direito contado  

Em ‘Contar a lei: fontes do imaginário jurídico’, François Ost relaciona a 

literatura e o Direito a partir da perspectiva de que as duasfazemreferência ao ser 

humano de forma distinta: a Lei, sendo mais geral e universal, tem umcerto grau de 

certezaamparado pela normatividade, enquanto que a Literaturafala do incerto, abre o 

horizonte para novas possibilidades de realidadepor se tratarnãodaquilo que é, mas 

daquilo que podeser. Assim, através da leituracrítica dos textos literários, o homem tem 

a possibilidade de moldar a sua visão de mundo, adentrando no conceito de catárse. 

Comojá dito anteriormente, o caráternarrativo da realidadeestápresente no fato de que o 

homem é ensinado, desdecedo, a contarhistórias e tê-las consigo.  Logo, antes mesmo 

de ser homo racionalle, o ser humano é homo fabullans.  

A lei, antes do advento da modernidade, já foiatreladaaobelo, harmônico e 

verdadeiro,umaregra de prudência – principalmentefundamentada na 

abordagemaristotélica - a partir da concepção de Direitocomoordemjusta,considerando 

o bemcomum, a alteridade e dignidadefundamentadaempreceitosmetafísicos e na razão 

de ser3. É com a ruptura moderna, portanto, que essatransforma-seemumaentidade nova, 

desligada dos aspectoslinguísticosestéticos e valorativos e deixa de ser pensada como 

aspecto do dever-ser. A cientificidade, dessa forma, deu à legislaçãoumaspectoobjetivo 

e preciso, baseados nas características da narrativa experimental.  

 
3Luis Fernando Barzottoem  ‘Filosofia do Direito : os conceitosfundamentais e a tradiçãojusnaturalista’ 
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Contudo, é interessanteperceber que, apesar da narrativa ter sidocolocada de 

ladodepois da ruptura da modenrnidade, ainda é possívelencontrarteorias que 

utilizamaspectosnarrativos para fundamentá-las ou explicá-las de melhormaneira. 

Hobbes, na sua filosofia do direito individualista moderno, utiliza do personagem 

Leviatã para legitimar a força do Estado diante de indivíduos que vivem em estado de 

natureza4; John Rawls formula a narrativa do véu da ignorância, que seria o fundamento 

da existência de uma distribuição de justiça igualitária5. No campo da filosofia moral 

por fim, Alasdair MacIntyre faz um diagnóstico da fragmentação moral atual a partir do 

contar da narrativa da perda de conceitos científicos em mundo destruído6.  

 Assim, portantopercebe que a aproximação entre Direito e narrativa é tão forte 

que preparam a idéia de narratividadejurídica, diferentemente da noção de 

direitoabordado no mundo: o direitoanalisado, inspirado no método analítico de 

influência estado-legalista e de método positivista. O direito contado não diferencia o 

fato e direito, pois considera que o fato é penetrado de significações que são valorizadas 

e que o direito, assim como outras práticas sociais, é capaz de criar os seus próprios 

fatos.  

 Com base na teoria analítica, o direito se apóia em fatos empíricos, na obtenção 

de provas fatuais. Contudo, na realidade se percebe que a empiria do direito é 

reconstruída por uma rede de qualificações convencionais do direito e o jogo de suas 

regras constitutivas, infundindo aquilo que é possível no seio da realidade. Assim, 

quando o direito nomeia, elenormatiza e institui, criando uma existência não só real 

como também jurídica. Dessa forma, cria pessoas, distribui papéis  que se associam 

entre si em uma convenção que se  legitima por ela mesma. Conclui-se, então que, ao 

contrário da modernização das leis e seu caráter cientificista, o direito está repleto de 

ficções, longe de serem exceções, mas uma aproximação bem mais que necessária.  

  A teoria do direito contado, reconhece, portanto, a necessidade das leis, mas 

também analisa  as regras constitutivas, que não se limitam em regular comportamentos 

como também a legitimar as leis anteriores: são por tantos regras legitimadoras. Como 

relata François Ost: O direito poder-se-ia dizer, escreve roteiros que deixam aos atores 

uma grande parte de improvisação além de dar ao ator a possibilidade de entrar no 

jogo (OST, 2007, p 44). Por se preocupar com as questões internas do Direito, a teoria 

 
4Michael Villey em ‘Filosofia do Direito : definições e fins do direito’  
5Roberto Gargarella em “As Teorias da Justiça depois de Rawls: m breve manual de filosofia política”.   
6AlasdairMacIntyreem ‘Depois da Virtude’ 
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do direito contado se atém com a coerência narrativa do raciocínio, evidenciando a 

importância da interpretação dos textos  e da natureza argumentativa das discussões 

jurídicas.  

 Como já dito anteriormente, enquanto o direito antigo tinha um caráter de 

mininarrativa, o direito moderno se permeia de caráter analítico e uma concepção 

instrumental e utilitarista da racionalidade, sendo essa o fundamento para a economia, a 

política e etc. Contudo, vale lembrar que o homem nem sempre tem suas ações pautadas 

na racionalidade, mas busca satisfações simbólicas e adere à significações imaginárias 

constituintes, na qual seria possível interpretar a sociedade a que pertence. Evoca-se, 

então, a presença desse caráter simbólico, assim como os cálculos estratégicos, dentro 

do Direito. O direito legitima esse carater simbolico atraveés da representação, o  que 

está presente no seu papel pedagógico, quando ele proclama  seu apego a valores.    

Vale ressaltar, entretanto,  que os perigos que o direito contado pode acarretar 

são reais, como o problema do subjetivismo e a ameaça de desencadear um 

comunitarismo autoritário, além da intolerância fundamentada nas narrativas fundadoras 

que conferem identidade, memória, o que culminaria em empreendimentos nacionais de 

maquinações, purificações étnicas  e guerras santas. Exemplo disso foi a presença da 

narrativa não só em teorias, mas no cenário político do século XX: a mídia alemã e o 

partido nazista se armaram de muitos aspectos do mito de superioridade ariana para 

legitimar o anti-semitismo. Assim, não só como construção de identidade, a narrativa 

pode, se não observada de maneira cuidadosa, fundamentar regimes totalitários, como 

apresenta Hannah Arendt7. Essa problemática de fundamentação tem, portanto, ampla 

influência no debate sobre os Direitos Humanos, uma vez que o discurso político 

presente dentro de uma narrativa já foi base para genocídios, como o que aconteceu em 

Ruanda. 

Feito, portanto, a explanação sobre a presença da narrativa, sua importância 

quanto elemento constituinte da humanidade e a necessidade de se considerar no Direito 

uma teoria do direito contado, encontramos como ponto de convergência a filosofia de 

Paul Ricoeur e sua hermenêutica voltada para o ser e a forma que enxerga o mundo 

através da narrativa. 

 

 
7Hannah Arendt em ‘Origens do totalitarismo’ 
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3. A importância da hermenêutica de Paul Ricoeur 

 Paul Ricoeur (1913- 2005) desponta como um filósofo inovador no ramo da 

Hermenêutica Filosófica, por, de certa forma, caminhar com Hans-Georg Gadamer e J. 

Habermas, mas propondo um diálogo entre os dois de forma original. Para isso, ele 

propõe uma ponte entre a Hermenêutica da confiança e a Hermenêutica da suspeita. 

Assim, tomada a complexidade do autor e a sua importância, é importante apontar as 

suas influências apresentadas a partir da tradição francesa da filosofia reflexiva, corrente 

que propõe uma autorreflexão do ego baseada no pensamento socrático de “conhece-te a 

ti mesmo” e nos insights cartesianos. (PELLAUER, D.; DAUENHAUER, B. 2016, p 1) 

Inserido no cenário da II Guerra Mundial, Ricouer foi capturado e aprisionado 

na Alemanha, onde pode traduzir a obra de B. Husserl, com qual sofreu influências 

maciças de sua análise fenomenológica, ampliando essa corrente e estendendo o seu 

objeto de estudo para o fenômeno da vontade. Com esse avanço, é dito que sua obra é 

uma fenomenologia que se tornou hermenêutica. Essa virada é justificada a partir do 

pensamento de que é impossível ter um acesso direto aos fenômenos e ao próprio ego. É 

preciso para tanto, considerar o indivíduo (GRONDIN, 2012, p 95-99). 

Ricoeur tem, portanto, contribuições essenciais para uma hermenêutica, que será 

capaz de reconstruir a capacidade da obra de se projetar, externando um mundo em que 

o homem pode habitá-lo. O texto, para Ricoeur, é um lugar misterioso, mas mesmo 

assim é possível desvendá-lo. A partir, então, das suas pesquisas contra um 

estruturalismo, ele se pergunta o que é um texto, redefinindo-o. Essa nova definição se 

subdivide em duas: a primeira como uma fixação da oralidade pela escrita, e a segunda 

como a substituição da fala, tendo essa última definição um impacto na forma de 

enxergarmos o mundo.  Assim, Paul Ricoeur popõe a semântica hermenêutica como 

alternativa de considerar um texto como a própria realidade. 

Esta abordagem do texto não o toma em si mesmo, mão se restringe à 

suspensão que faz do mundo, mas o restitui ao diálogo, à comunicação viva. 

A leitura torna-se,agora, uma comunicação viva: o leitor interpreta e se 

apropria do texto. O texto deixa de ser fechado em si mesmo, porque permite 

que o leitor se aproprie dele e o transforme, para aplicá-lo ao seu mundo 

(REIS, 2010, p. 69)  

Percebe-se, dessa forma, que o texto, para Ricoeur, é aberto ao mundo do leitor, 

podendo esse se apropriar dele e interpretar a si mesmo através da narrativa. A 

compreensão de si mesmo como indivíduo não se dá de maneira imediatamente só, mas 

só chega a fazê-lo por meio da ajuda dos signos e das obras da cultura. Assim, sua 

originalidade não é restrita ao texto, mas tudo aquilo que pode ser entendido, tais como 
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a ação humana e a história individual e coletiva, que só podem ser de fato entendidas 

quando puderem ser colocadas como texto ou narrativa. Dessa forma, Paul Ricoeur 

chega ao conceito de identidade narrativa a partir da pergunta “quem sou eu?”. 

(GRONDIN, 2012 p. 103-106).  

A identidade narrativa variará de acordo com a comunidade, mas também com o 

indivíduo, pois esse tem responsabilidade direta na ação. Assim Grondin afirma que:  

Em sua fenomenologia do homem capaz, cujas grandes linhas ele evocou em 

seu Percurso do Reconhecimento, publicado um ano antes de sua morte, 

Ricoeur parte dos principais usos segundo os quais se diz ‘eu posso’: ‘Eu 

posso falar, eu posso agir, eu posso contar, eu posso me responsabilizar por 

meus atos, permitir que eles me sejam imputados como seu verdadeiro autor’. 

Esses quatro usos abrem, respectivamente, os campos da filosofia da 

linguagem, da filosofia da ação, da teoria narrativa e da filosofia moral. 

(GRONDIN apud RICOEUR, 2012, pag 110)  

Encontra-se em sua teoria uma importância devida à simbologia das coisas, 

considerando que, apesar de um evento do discurso poder desaparecer, seu efeito ainda 

pode ser sentido e seu significado apropriado por pessoas em diversas épocas, ainda 

mais se o discurso for não só falado como também escrito. Daí se extrai a hermenêutica 

de Ricoeur e o seu discorrer sobre a metáfora e a significação das coisas.  

Como dito anteriormente, a narrativa tem caráter central na hermenêutica 

ricoeuriana, principalmente quando associada à questão do tempo, como bem explicado 

em Tempo e Narrativa. Esse último é relacionado com as concepções de tempo 

Agostiniana e a Aristotélica cabendo ao tempo histórico conectar essas idéias a um 

tempo humano que está baseado na experiência humana, mas que é além dela. Nesse 

sentido a narrativa utiliza de figurações da linguagem e acrescenta características 

discursivas que tenham significados novos e sejam moldados pelo tempo. 

Assim, a noção de formação pessoal e identidade narrativa quanto histórica está 

pautada naquilo que Ricoeur diz em Tempo e Narrativa:  

Por fim é o leitor que termina a obra na medida em que, segundo Roman 

Ingarden em Das literarische Kunstwerk (a obra da arte literária) e Wolfgang 

Iser em o ato da leitura, a obra escrita é um esboço para a leitura; o texto, 

com efeito, comporta buracos, lacunas, zonas de indeterminação, ou até, 

como Ulisses de Joyce, desafia a capacidade do leitor de configurar ele 

mesmo a obra que o autor parece ter o maligno prazer de desfigurar. Nesse 

caso extremo, é o leitor, quase abandonado pela obra, que carrega sozinho 

nos ombros o peso da composição da intriga.  

            (RICOEUR,2010, p.132) 

Percebe-se, por fim, a importância da temática por se tratar de uma análise do 

caráter de pertencimento do ser humano no tempo, na narrativa e na comunidade. Além 
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disso, ela tem sua relevância principalmente quando analisada em debates sobre 

comunitarismo, garantia de direitos grupais e individuais no cenário internacional. Por 

fim, a pesquisa contribuirá para com o estudo das obras de Paul Ricoeur e uma possível 

relação com narrativas políticas.  

Materiais e métodos 

A metodologia utilizada na pesquisa será a de análise bibliográfica, trabalhada 

por meio da leitura e do fichamento das obras citadas na bibliografia do projeto, 

podendo essas  sofrerem alterações no decorrer do período para o melhor 

desenvolvimento da pesquisa. Como etapas, tem-se o levantamento da bibliografia 

referente ao tema pesquisado, a seleção de textos a partir da análise conjunta do 

pesquisador e do orientador, a leitura e fichamento dos textos–chaves, discussões 

semanais com o orientador, participação no grupo de pesquisa organizado pelo 

orientador referente e debate com os demais membros, presença em discussões em 

classes oferecidas pelo orientador quando lhe for conveniente, a elaboração de relatório 

parcial e final, participação de eventos referentes á Iniciação científica e a elaboração de 

artigo final.  

 

Área: Direito  

Palavras-Chave: Narrativa; identidade; hermenêutica filosófica; direito contado;  Paul 

Ricoeur.  
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Cronograma 

 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Levantamento 

das fontes 

primárias 

⚫ ⚫           

2 

Levantamento 

das fontes 

secundárias 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

3 

Leitura e 

Fichamento dos 

Textos  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫        

4 

Mapeamento 

dos autores 

influentes 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

5 
Enumeração das 

características  
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

6 
Elaboração do 

relatório parcial 
    ⚫ ⚫       

7 

Levantamento 

de objeções 

(efetivas e 

potenciais) 

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8 

Encontro e 

discussão com o 

orientador  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9 

Monitoria em 

Grupo de 

Estudo para a 

Graduação 

       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

10 
Articulação das 

características 
       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

11  

Apresentação do 

trabalho em 

conferência  

        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

12 
Elaboração do 

relatório final 
           ⚫ 

13 
Submissão de 

artigo  

 

 
         ⚫ ⚫ 
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