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Resumo:  
O presente artigo tem como objetivo principal abordar o duplo caminho feito por Ricoeur para chegar 

ao conceito de identidade narrativa e defender a narrativa como essencial para compreender 

humanidade. Além disso, destaca-se a importância da leitura para a formação do sujeito e o caráter 

constituinte da Literatura.  Para tanto, o artigo analisa tanto a narrativa histórica como a narrativa de 

ficção, dando maior enfoque para a última. Portanto, esse estudo foi baseado nos três tomos de 

“Tempo e Narrativa”. Isso é necessário para que se entenda a identidade narrativa como o 

entrecruzamento entre a história e a ficção proposto pelo hermeneuta francês, Paul Ricoeur. Além 

disso, procura-se entender o processo de significação e representância entre as obras históricas e 

ficionais. Esses passos são fundamentais para compreender a identidade narrativa como resposta das 

questões agostinianas sobre o tempo e sobre o sujeito da ação. Assim, o escrito aborda, inicialmente, as 

teorias da Historiografia, bem como o declínio da narrativa na História e seu reaparecimento. Em 

seguida, aborda a releitura ricoeuriana da concepção de intriga aristotélica a partir do surgimento do 

romance moderno e a formação do tempo da ficção, bem como defende da leitura como um ato de 

modificação individual e como uma forma de adentrar no mundo do texto.  
 

Palavras-chave: Filosofia do Direito, Narrativas, Identidade Narrativa, Sujeito, Paul Ricoeur  

Abstract 
The present article has as main objective to approach the double way made by Ricoeur to arrive at the 

concept of narrative identity and to defend the narrative like essential to understand humanity. In 

addition, the importance of reading for the Formation of the subject and the constituent character of 

Literature stands out. For this, the article analyzes both the historical narrative and the fiction narrative, 

giving greater focus to the last one. Therefore, this study was based on the three volumes of "Time and 

Narrative". This is necessary in order to understand narrative identity as the interweaving between 

history and fiction proposed by the French hermeneut, Paul Ricoeur. In addition, we try to understand 

the process of meaning and representation between historical and fictional works. These steps are 

fundamental for understanding narrative identity as the response of Augustinian questions about time 

and the subject of action. Thus, the writing approaches, initially, the theories of Historiography, as well 

as the decline of the narrative in History and its reappearance.  Next, approaches the  Ricoeur’s 

rereading of the Aristotelian intrigue from the emergence of the modern novel and the formation of the 

time of fiction, as well as defends reading as an act of individual modification and as a way to enter the 

text world. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho surge como uma defesa da 

narrativa, da sua revalorização e da necessidade 

de enxergar o processo de narração como central 

para a vida humana. Isso porque, como busca-se 

confirmar, a narrativa é central para a formação 

de uma identidade. Mas, para além disso, essa 

defesa se dá pelo fato de que várias esferas da 

vida humana são contadas como narrativas que 

formam a história de indivíduos e sociedades, 

auxiliando no auto conhecimento e auto 

identificação. O mundo é composto de narrativas 
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(OST, 2007, p. p. 1-20)1. Sejam elas históricas, 

pessoais, socialmente relevantes ou não, o ser 

humano tem sua capacidade de formular histórias 

estimuladas desde o contato inicial que possui 

com seus semelhantes.  

Nesse contato, percebe-se que as relações 

pessoais são marcadas por costumes, tradições, 

regras e até mesmo leis, como nas relações entre 

pais e filhos – que têm tanto obrigações morais 

para um com o outro, bem como obrigações 

jurídicas de responsabilidade, por exemplo. Além 

disso, na esfera jurídica, a narrativa é importante 

para compreender os acontecimentos que levaram 

à necessidade de se comparecer em juízo, como 

na exigência nos ritos processuais de se esclarecer 

os fatos ocorridos a fim de se tutelar direitos.  

A relação entre Direito e Narrativa não se 

dá de maneira irresponsável, mas vem sendo 

trabalhada por alguns autores da filosofia do 

 
1Para 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”. 

Direito, como François Ost, que propõe uma 

crítica ao modelo atual do direito, que ele 

reconhece como cientificista, e defende uma 

teoria do direito narrativista, ou como ele mesmo 

denomina, uma teoria do direito contado. Por se 

preocupar com as questões internas do Direito, 

ela se atém à coerência narrativa do raciocínio, 

evidenciando a importância da interpretação dos 

textos e da natureza argumentativa das discussões 

jurídicas (OST, 2007 p. 41 – 48).  

Essa necessidade de coerência narrativa 

também é importante para a Teoria do Direito. 

Ronald Dworkin foi um dos teóricos do direito 

que mais enfatizou a importância de se entender 

as decisões jurídicas a partir de um viés narrativo, 

o que ele chama de Romance em cadeia, presente 

na obra “Império do Direito”. Nessa concepção, 

deveria-se interpretar as decisões judiciais como 

um romance em que não se reconhece o autor, 

cabendo ao juiz atual continuá-lo, sem perder a 

sua lógica interna, formando então uma 

interpretação construtivista (DWORKIN,1986, p. 

45-87).  

  Essa teoria ressalta o Direito como 

Literatura, uma das vertentes do movimento 

americano “Law and Literature”. As demais 

ramificações desse movimento acreditam que o 

Direito também pode ser temática da Literatura – 

o direito na literatura – assim como pode haver o 

Direito da Literatura – ou seja, questões jurídicas 

referentes à direitos autorais, de publicação etc 

(OST, 2007, p. 48-55).  
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Visto então a presença da narrativa como 

um dos elementos do Direito, é preciso fazer a 

sua defesa e sua revalorização. Para isso, estudar-

se-á o conceito central do filósofo francês, Paul 

Ricoeur: a identidade narrativa. Em sua obra 

Tempo e Narrativa, o autor elabora esse conceito 

perpassando por estudos sobre as escolas da 

historiografia e análises das narrativas de ficção.  

O filósofo conclui que esse conceito se forma a 

partir do fluxo entre as duas formas de narrar: a 

narração histórica e a ficcional. Assim, a 

identidade humana, como afirma Olivier Mongin, 

é constituída de elementos da memória, da 

história individual e grupal e também de 

elementos da narrativa (MONGIN, 1994, p. 131- 

136).  

Logo, a compreensão de si mesmo como 

indivíduo não se dá de maneira imediatamente só, 

mas sim por meio da ajuda dos signos e das obras 

da cultura. A teoria narrativa de Ricoeur, dessa 

forma, irá abranger, desde o seu primeiro tomo, 

uma mediação entre o tempo e a narrativa, que 

posteriormente serão explicados pelo autor 

fazendo relação entre o tempo e a História e entre 

o tempo e a narrativa ficcional. 

Ao reler Aristóteles, Ricoeur irá utilizar a 

noção da tripla mímesis como um movimento 

hermenêutico que se inicia desde um pré 

conhecimento narrativo que já está com o leitor 

antes de ler o texto (mímesis 1), perpassa pelo 

reconhecimento dos caracteres e o cerne a ser 

trabalhado na história (mímesis 2), findando em 

uma dimensão pós-leitura textual voltada para a 

catarse ou imitação prática refinada (mímesis 3). 

O terceiro momento, para Ricoeur, tem sua 

relevância acentuada porque proporciona um 

apuramento do sentir humano, que lida com a 

intriga da narrativa e o agenciamento dos fatos.  

Portanto, percebe-se que a leitura, dentro da ótica 

ricoeuriana, assume um caráter de modificação 

pessoal ativo.  

Relacionando a divisão agostiniana dos 

três presentes (memória, realidade e expectativa) 

com as noções de intriga (discordância 

concordante) trazidas de Aristóteles, Ricoeur 

formula uma teoria pautada em uma relação do 

leitor e o texto, resultando em uma identidade, já 

que o texto causa influência no leitor na forma 

pela qual pensa e age.  Assim, o projeto de 

hermenêutica filosófica de Ricoeur não se limita a 

interpretações de texto, mas passa a propor uma 

teoria da ação, resultando em uma hermenêutica 

de si, temática também trabalhada nos capítulos 

iniciais de Si mesmo como Outro (GRONDIN, 

2012, p. 110).   

A identidade de si, influenciada pelas 

narrativas que o homem conhece, está pautada na 

identidade dos personagens, demonstrando um 

caráter constitucional e ético da narrativa e de sua 

importância para a formação do homem.  

É pelo facto do conflito 

ético ser inevitável e o ser 

humano não se poder furtar 

à unilateralidade da 

perspectiva- como sabemos 

desde o Homem Falível- que 

a tragédia mostra a 
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importância do juízo moral 

contextualizado. Toda a 

sabedoria está na capacidade 

do homem saber ajuizar 

tomando em consideração a 

especificidade da situação. 

Ora, a tragédia mostra como 

é difícil dar uma solução aos 

conflitos, obrigando o 

homem a definir-se e a 

orientar-se enquanto age. É 

por isso que ela não se 

resume a catharsis, ante faz 

apelo a uma convicção, a 

uma sabedoria prática em 

situação. A importância 

desta sabedoria é decisiva 

em Ricoeur, pois é ela, na 

verdade que mostra a 

dialéctica entre ética e 

moral.  (HELENO, 2001, p. 

299) 

 

A primeira parte expõe as pressuposições 

que o restante do livro tenta confirmar, a partir de 

análises de historiografia e narrativas de ficção. 

Quer afirmando uma identidade estrutural entre 

essas duas, ou quer afirmando uma profunda 

afinidade entre a exigência de verdade de cada 

modo narrativo, o livro tenta estabelecer tanto na 

identidade estrutural da função narrativa quanto 

na exigência de verdade de toda obra narrativa, o 

caráter temporal da experiência humana. Assim, 

“o tempo se torna tempo humano na medida em 

que está articulado de maneira narrativa 

(RICOEUR, 2010a, p. 9). 

No segundo tomo da obra chamando de 

“A configuração do tempo na narrativa de 

ficção”, Ricoeur se propõe a estudar os gêneros 

literários como o conto popular, a epopeia a 

tragédia a comédia e o romance, narrativas que 

não tem como objetivo constituir uma narrativa 

verdadeira, mas criar um mundo fictício com 

relações ao mundo real e com um tempo próprio. 

É nesse tomo também que ele aprofunda a noção 

de intriga aristotélica e de temporalidade 

agostiniana para explorar a mímeses II, a obra por 

si e o mundo que ela cria. 

Já o terceiro volume tem como objetivo 

formular, após o estudo aprofundado das formas 

de narrar, o conceito de identidade narrativa, 

articulando as narrativas ficcionais e históricas e 

suas particularidades e semelhanças, para por fim 

propor um entrecruzamento entre a narrativa e a 

ficção, ou como o próprio autor denomina: uma 

historização da ficção e uma ficionalização da 

história, que funcionam com uma relação de 

dependência.  

Assim, cabe a este artigo articular as 

propostas de Ricoeur, perpassando por cada um 

dos tomos de “Tempo e Narrativa”, 

argumentando suas proposições para as formas de 

narrativa histórica e ficcional e suas relações com 

o tempo. Isso é feito para justificar a importância 

da narrativa para a vida humana, principalmente 

no que diz respeito aos registros sobre a vida, 

como o calendário, os vestígios, as histórias 

tradicionais etc. Além disso, é objetivo deste 

escrito relacionar a noção de tripla mímesis com a 

formação do sujeito e o ato de leitura como uma 

das causas do desvelamento de uma identidade, 

tendo, portanto, relevância no contexto político 

cultural.  
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MÉTODO 

Neste trabalho foi utilizado o método 

descritivo a fim de conhecer e delimitar o 

conceito de identidade narrativa formulado pelo 

autor, bem como seus argumentos em favor da 

revalorização da narrativa. Além disso, foi 

utiizado a metodologia lógico dedutiva a fim de 

entender a vinculações desse conceito com 

questionamentos filosóficos sobre o sujeito da 

ação, a formação do eu, a fenomenologia do 

tempo e a influencia do texto no mundo do leitor.  

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

1. A Narrativa histórica e a Narrativa de ficção 

1.1 A volta da narrativa na história 

Na tentativa de conceituar a história, no 

primeiro tomo da obra, Ricouer não toma a 

decisão mais fácil. Nessa análise o autor foge da 

maioria das análises feitas para conceituar a 

História, que tendem para o cientificismo ou para 

a narratividade absoluta. Em um debate quase que 

epistemológico, Ricoeur utiliza boa parte do tomo 

para defender sua tese de que “a história mais 

distante da forma narrativa continua ligada à 

compreensão narrativa por um vínculo de 

derivação”(RICOEUR, 2010a, p. 152). Ou seja, 

de que a história, mesmo contendo traços 

cientificistas, possui características e elementos 

que estão presentes na narrativa, permitindo 

entendê-la. A tese de Ricoeur, portanto, busca 

descobrir o que é o tempo histórico, não 

duvidando da construção temporal que o 

historiador é capaz de fazer, mas acreditando que 

as significações que a história precisa para falar 

dos seus acontecimentos são vinculadas às 

configurações narrativas que estão presentes na 

mímesis II, não tornando-a menos científica do 

que pretende.  

Para Ricoeur, a História 

seria simultaneamente 

lógica e temporal, de modo 

que surge com ela a 

possibilidade de integrar 

dialeticamente aspectos que 

antes pareceram 

inconciliáveis: o tempo 

estrutural ou lógico da 

análise historiográfica, e o 

tempo vivido apoiado na 

narrativa.  (BARROS, 2012, 

p. 2)  

 

 Ao trabalhar tanto a escola de Analles 

como o modelo nomológico, a noção de 

acontecimento é uma das ideias mais centrais de 

toda a argumentação de Ricoeur, isso porque  é 

um termo do senso comum, que quando usado de 

forma incorreta, pode causar interpretações 

erradas. Assim, para remediar o diagnóstico da 

presença de concepções ontológicas e 

epistemológicas equivocadas, tais como sua 

associação com o passado absoluto e sua relação 

com uma alteridade dos indivíduos, o autor rebate 

os argumentos a partir da visão de Raymond 

Aron, autor que, através da dialética entre 

explicar e compreender (temática discutida em 

várias obras de Ricoeur), propõe a formulação de 

limites da objetividade histórica: a dissolução do 

objeto.  

 Fernand Braudel e os demais pensadores 

da Escola de Analles irão opor sua teoria a noção 
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de que os seres humanos fazem ocorrer 

acontecimentos, ou seja, de que a ação pode ser 

atribuída a agentes individuais. Essa escola não 

acredita que o indivíduo é o portador último da 

mudança histórica e de que as mudanças mais 

significativas são as mudanças pontuais, mas sim 

que a história e o tempo histórico é um tempo 

lento, formado pelo tempo das instituições. Logo, 

a escola de Analles irá se distanciar da noção de 

história-narrativa, por não considerar o indivíduo 

como agente da história (RICOEUR, 2010a, p. 

169-171). Dessa maneira, uma das contribuições 

mais notáveis do movimento francês é propor a 

ideia de que o indivíduo e o acontecimento 

devem ser ultrapassados.  

Quando se analisa a epistemologia da 

história oriunda do positivismo lógico, muda-se 

de universo de pensamento. Esse novo universo 

tem como centro a necessidade e a preocupação 

normativa de se afirmar a unidade das ciências na 

tradição do círculo de Viena. Ricoeur, aborda os 

dois ataques provenientes de duas escolas de 

pensamento distintas (a historiografia francesa e o 

epistemologia oriunda da filosofia analítica de 

língua inglesa) que se assemelham em um ponto: 

“ambas tomam como pedra de toque a noção de 

acontecimento e consideram estabelecido que a 

sorte da narrativa está selada junto com a do 

acontecimento, entendido como átomo da 

mudança histórica” (RICOEUR, 2010a, p. 186). 

  No modelo nomológico inglês, o 

acontecimento é submetido às descrições de 

condições de ocorrência, à correlação de 

fenômenos e à busca de regularidade a fim de ser 

explicado, ou melhor, deduzido. Assim, para esse 

modelo, leis, causas, e explicação estão 

intimamente ligadas pois “um acontecimento é 

explicado quando é coberto por uma lei e seus 

antecedentes são legitimamente chamados de 

causas” (RICOEUR, 2010a, p.188). Sendo 

bastante prescritivo, o modelo nomológico 

carrega consigo um peso difícil de carregar por 

propor uma vinculação de acontecimentos únicos 

à leis que tendem a ser gerais, formulando uma 

explicação e essa vinculação a um grau de 

idealismo que busca reconhecer a história como 

uma ciência. Para Ricoeur, essa convergência de 

resultados é curiosa, pelo fato dos dois modelos 

anteriores (escola de Analles e modelo 

nomológico) partirem de argumentações 

diferentes.  

Com a historiografia 

francesa, o eclipse da 

narrativa procede do 

deslocamento do objeto da 

história, que já não é o 

indivíduo, mas o fato social. 

Com o positivismo lógico, o 

eclipse da narrativa procede 

sobretudo do corte 

epistemológico entre a 

explicação histórica e a 

compreensão da narrativa. 

(RICOEUR, 2010a, p.158)  

 

Visto isso, para que o modelo fosse o 

mínimo aceitável, os historiadores preferiram 

enfraquecê-lo para garantir sua viabilidade, 

minimizando as discordâncias entre as exigências 

do modelo e os aspectos específicos do 
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conhecimento histórico de fato. Contudo, esse 

enfraquecimento foi um trabalho tanto positivo, 

por aumentar sua aplicabilidade, quanto negativo, 

por aproximá-lo da narrativa. Um dos autores de 

maior destaque foi Willian Dray, um dos 

historiadores que mais contribui para a 

demonstração da crise do modelo nomológico em 

seu livro “Laws and explanation in History”, 

defendendo a explicação por razões e 

contrariando a noção cientificista de que tal 

explicação implica uma lei.  

A alternativa razoável da explicação por 

razões, que versa sobre casos particulares, define-

se como um “leque de casos mais reduzido, qual 

seja, o tipo de explicação que os historiadores dão 

em geral das ações dos indivíduos que são 

suficientemente importantes para serem 

mencionados na narrativa histórica” (RICOEUR, 

2010a, p. 213).  Sendo assim, explicar uma ação 

por razões é reconstruir um cálculo dos meios, 

com objetivo de se obter um fim sob determinada 

circunstância. Em outras palavras: “para explicar 

a ação, temos de conhecer as considerações que 

convenceram agente a agir tal como o fez.”2 

 
2 Tem-se como base a teoria aristotélica da deliberação, 

entendendo que o cálculo não é um raciocínio 

estritamente dedutivo, mas sim um exercício mental 

no qual, se o agente tivesse tempo, seria possível 

verificar os caminhos da ação que ele tomou. 

Explicar, então, seria fazer uso desse cálculo. Dray 

completa que “explicar é mostrar que o que foi feito 

era a coisa que devia ser feita, dada as razões e as 

circunstâncias. Explicar é, portanto, justificar, com a 

nuança de avaliação vinculada a esse termo; é explicar 

de que maneira a ação foi apropriada” 

(RICOEUR,2010a, p. 214)  

A crítica ao modelo nomológico se 

desenvolve com Edgar Von Wright, pois, 

diferentemente de Dray, ele tenta “ligar 

explicação causal e inferência teleológica dentro 

de um modelo misto: a explicação quase causal, 

que se propõe a explicar as ciências humanas e a 

história” (RICOEUR, 2010a, p. 219). Dessa 

forma, a explicação quase causal reconhece que o 

resultado da ação e o seu antecedente é formado 

por premissas práticas que afetam todas as partes, 

afetando, portanto a compreensão (RICOEUR, 

2010, p. 223).  

Para avançar em direção ao princípio 

estrutural da narrativa, Ricouer vai utilizar o 

pensamento de W. B. Gallie e o conceito de 

followability, uma história narrada3. O argumento 

de Gallie é conciso e autêntico, pois afirma que a 

explicação não tem o papel de somente relatar, 

mas procede de um discurso anterior que já tem 

forma narrativa e permanece a serviço dela. A 

noção de followability, portanto, tem dupla 

tarefa: mostrar com quais recursos de 

inteligibilidade a compreensão funda a explicação 

e qual a falta que existe na compreensão que pede 

o suplemento da explicação.  

Há, portanto uma aproximação da intriga 

com a ideia de acompanhar uma história, ponto 

importante na mímesis II, principalmente com a 

 
3 Lembra-se muito da noção de tripla mímesis e no 

comentário de Gallie “o que quer que a compreensão 

ou a explicação de uma obra de história contenha, esse 

conteúdo tem de ser avaliado (assessed) com relação à 

narrativa da qual ele procede e ao desenvolvimento 

para o qual contribui”. (RICOEUR,2010a, p. 247) 
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ideia de aceitabilidade da conclusão do 

argumento histórico e da inteligibilidade da 

cadeia de acontecimentos.  Esse olhar, por sua 

vez, só é possível pela orientação teleológica das 

nossas expectativas ao acompanhar uma história, 

sendo preciso, haver coerência interna de uma 

história que lida com contingências e 

aceitabilidade, aproximando-se da noção de 

concordância discordante (RICOEUR, 2010a, p. 

247-250).   

Logo, para Ricoeur, com a noção de 

followability, Gallie não espera a eliminação das 

contingências, mas uma compreensão melhor da 

complexidade dos encadeamentos que se 

convergiram e culminaram para a ocorrência de 

determinado acontecimento (RICOEUR, 2010a, 

p. 255). Assim, seu interesse por acontecimentos 

está em inscrevê-los em uma narrativa aceitável e 

em permitir nossa visão externa de seus 

encadeamentos, que muitas vezes se tornam 

obscuros. Dessa forma, para Gallie, o bom 

historiador é aquele capaz de reescrever e de 

tornar aceitável uma nova maneira de 

acompanhar uma história (RICOEUR, 2010a, p. 

257).  

Contudo, para além de Gallie, foi Hayden 

White o autor que tentou transferir o conceito de 

intriga da crítica literária para a epistemologia da 

história, o que tornou, em sua concepção, mais 

clara a dialética entre discordância e 

concordância da narração, que acarreta uma 

aproximação entre história e literatura. É com a 

obra de Hayden, portanto, que os processos de 

composição da intriga (mimeses II) são atribuídos 

a uma estrutura narrativa da historiografia. O 

autor vai reorganizar a relação entre história e 

ficção, seguindo um critério diferente do que 

aquele feito pela epistemologia, no qual a 

objetividade é critério básico de diferenciação.  

Assim, H. White propõe uma poética da 

historiografia pela idéia de meta-história através 

de uma visão do conjunto do mundo histórico 

refletido pela filosofia. Logo, “O historiador 

ainda tem sua maneira própria de argumentar, que 

ainda pertence ao terreno narrativo” 4. Com isso, 

ele consegue duas coisas distintas e talvez 

opostas: uma valorização do historiador no 

trabalho histórico e uma reconsideração dos 

valores e o vínculo da história com a ação no 

mundo presente. Isso porque os modelos de 

composição da intriga são produtos de uma 

tradição configurante, aplicada pelo historiador, 

no momento em que escreve a história, dirigindo-

se a um público que é capaz de reconhecer as 

formas tradicionais da arte de narrar. Essas 

formas, contudo, estão longe de ser uma 

taxonomia, mas sim uma herança cultural 

(RICOEUR, 2010a, p. 280).  

Assim, Ricoeur ao trabalhar todo o 

percurso da historiografia, tenta retomar a 

 
4  “Aristóteles incluía o argumento na intriga sob o 

manto da probabilidade e da necessidade da intriga. 

Pode-se dizer, todavia, que é a historiografia, 

diferentemente da epopéia, da tragédia, da comédia, 

que exige essa distinção no nível dos ‘efeitos 

explicativos” ( RICOEUR, 2010a, p.273) 
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consciência da narratividade histórica, colocando 

por terra a noção de que a história seria uma 

narrativa que já teria caminhos traçados pelo 

determinismo (RICOEUR, 2010a, p. 331). A 

narrativa, por ser composta por escolhas dos 

personagens que a compõe mostra uma história 

na qual as decisões são tomadas no seu decorrer. 

Essa possibilidade de escolhas acaba por dar à 

História um sentido diferente da execução de um 

plano determinado, mas a torna um estudo 

pautado nas ações humanas. Logo, para o autor, o 

tempo histórico consegue expressar as instâncias 

do indivíduo e da humanidade, uma vez que é 

composto da experiência humana. Portanto, a 

narrativa histórica, por versar sobre a ação 

humana e seus significados, pode contribuir para 

a reconfiguração de seus interlocutores que a 

compreendem (D’ASSUNÇÃO, 2012 , p. 13). 

Verifica-se, então, que a querela entre a 

compreensão e a explicação, característica da 

categorização das ciências, retorna através da 

narrativa. Ricoeur, então defende que, para a 

história ocorre uma ultrapassagem da dicotomia 

tradicional, uma vez que compreender, explicar e 

narrar se entrelaçam (D’ASSUNÇÃO, 2012, p. 

15-16). Assim, sobre esse debate hermenêutico, 

conclui José D’Assunção:  

A narrativa histórica é uma 

reflexão do Vivido sobre si 

mesmo, através das 

imprescindíveis mediações 

do historiador que constrói o 

texto e da atividade 

recriadora do leitor que 

recebe e ressignifica a obra 

historiográfica,compreenden

do, através dela, a si mesmo 

e ao mundo 

(D’ASSUNÇÃO, 2012, p. 

17) 

 

1.2 A importância da ficção na 

temporalidade 

 

Ao trabalhar o gênero literário da ficção, 

Ricoeur tem praticamente quatro objetivos: O 

primeiro deles seria ampliar a noção de 

composição de intriga e verificar até que ponto 

uma metamorfose do mythos aristotélico não 

culminaria numa perda de identidade. Para isso 

ele busca entender a envergadura da inteligência 

narrativa, através das ideias de inovação, 

estabilidade e declínio dos modelos narrativos. A 

segunda discussão tem como objetivo confrontar 

a inteligência narrativa - essa formada pelas 

narrativas transmitidas pela cultura, com a 

racionalidade da narratologia e da semiótica. O 

terceiro ponto é o enriquecimento da ideia de 

composição de intriga e de tempo narrativo. Por 

fim, tem como ponto central a abertura “para 

fora” da noção de composição de intriga e a 

projeção da obra em um mundo que pode ser 

chamado de “mundo da obra” (RICOEUR, 

2010b, p. 7-9). Seguiremos essa linha de 

discussão.  

Assim, a epopeia, o drama, 

o romance projetam, ao 

modo da ficção, maneiras de 

habitar o mundo que ficam 

na expectativa de uma 

retomada pela leitura, capaz 

por sua vez de fornecer um 

espaço de confrontação 

entre o mundo do texto e o 
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mundo do leitor 
(RICOEUR, 2010b, p. 9) 

 

Sabendo que existe um intervalo entre a 

obra de Aristóteles e o surgimento de novos 

romances, tais como Dom Quixote ou Hamlet, 

Ricoeur se pergunta se a noção de composição de 

intriga não seria limitada, visto a existência, nas 

novas literaturas, de um rompimento dos próprios 

gêneros literários. Isso porque as novas obras 

contestam o ordenamento característico da 

intriga, entendida como um dinamismo que 

consegue integrar os acontecimentos e incidentes 

de uma história e transformá-la em um história 

completa (RICOEUR, 2010b, p. 12). Dessa 

maneira, quando se fala em uma metamorfose da 

intriga o que se quer dizer são os novos 

investimentos em gêneros, tipos e obras inéditas, 

como no caso do romance moderno como um 

exemplo de campo fértil para experimentações de 

composição e expressão do tempo. 

  Sobre as experimentações dos romances 

e suas classificações, pode-se elencar as 

mudanças ocorridas principalmente nos assuntos  

e temas abordados. No romance picaresco, o foco 

se dá na esfera social em que esse está inserido, já 

que não são mais os grandes feitos que são 

narrados, mas as ações de um homem comum, de 

caráter rotineiro, abordando temáticas como o 

sentimento humano, o dinheiro e os códigos de 

conduta morais e sociais da época. Já o romance 

de formação, tais como o de Goethe, tem como 

temática o conhecimento e amadurecimento do 

personagem central mediado pela complexidade 

social em que a obra está inserida. Por fim, o 

romance de fluxo de consciência tem como 

núcleo aquilo que ainda está inacabado em sua 

personalidade. 

 Por esses motivos e inovações, torna-se 

difícil falar sobre intriga, pois o próprio texto e os 

novos tipos de estilo já tem dificuldade de 

repassar aquilo que a consciência quer dizer, 

como no caso do romance de fluxo de 

consciência. Logo, não só o campo da intriga se 

alarga como também o da ação, que passa a ser 

entendida como bem mais do que a conduta dos 

personagens, mas também como a transformação 

moral e a entrada na complexidade da vida 

(RICOEUR, 2010b, p. 17).  

Contudo, para além dos tipos de romance, 

é importante lembrar da primeira vez que Ricoeur 

abordou o tema da ficção e da composição, no 

início do tomo I, ressaltando o esquematismo e a 

tradicionalidade das obras. A partir da ideia de 

tradicionalidade, 5entende-se que as obras não são 

nem históricas nem a-históricas, mas a 

transcende, de modo a cumular informações e 

acontecimentos, ao invés de descartar o antigo 

quando ocorre as rupturas da tradição 

(RICOEUR, 2010b, p. 24). Assim, Ricoeur se 

debruça nos dois sentidos da tradição: naquilo já 

sedimentado e na inovação. Por isso, concentra-se 

 
5 A ideia de tradicionalidade tem muita relação com o 

sentido gadameriano de tradição em que há um fluxo 

de horizontes entre o novo e o antigo, sem que se 

despreze o conhecimento anterior.  
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no estudo dos arquétipos, começando pelas 

categorizações de Nortop Frye (1957), presente 

na obra “Anatomia da crítica”, que explicavam 

sobre os tipos de símbolos, o lugar e as 

características do herói na narrativa.  Dessa 

forma, completa Ricoeur: 

Em primeiro lugar, é porque 

as culturas produziram obras 

que podem ser aparentadas 

entre si segundo 

semelhanças de família, 

operando no caso dos modos 

narrativos, no próprio 

âmbito da composição da 

intriga, que uma busca de 

ordem é possível. Em 

seguida, essa ordem pode 

ser atribuída à imaginação 

produtiva, cujo 

esquematismo ela constitui. 

Finalmente enquanto ordem 

do imaginário, ela comporta 

uma dimensão temporal 

irredutível, a da 

tradicionalidade. 

(RICOEUR, 2010b, p. 33)  

 

Depois de tratar sobre como o 

esquematismo conserva o estilo de uma história, 

Ricoeur passa a investigar o outro lado: de que 

forma a tradicionalidade do estilo pode morrer, 

visto que essa não é só formada pelo antigo e 

conhecido, mas pelo novo e pelo diferente. Para 

explicar o que propõe, Ricoeur utiliza como 

exemplo o aspecto do fechamento de uma história 

como um dos pontos em que se percebe essa via 

de mão dupla do estilo literário, principalmente 

quando se tem, dentro da narrativa, vários 

elementos e peripécias que permitem que a intriga 

tenha uma significação maior, por conseguir dar a 

concordância à discordância existente 

(RICOEUR, 2010b, p. 37).  

Assim, como diz o autor: “para que a obra 

ainda capte o interesse do leitor, é preciso que a 

dissolução da intriga seja entendida como um 

sinal dirigido ao leitor para cooperar com a obra, 

para ele mesmo fazer a intriga” (RICOEUR, 

2010b, p. 42). Mas, para que isso aconteça, é 

preciso de condições ideiais: manter as 

características centrais do estilo, possibilitando a 

reconstrução da obra pelo leitor, mas também a 

introduzir novas convenções, trabalhando a 

expectativa com a inovação (RICOEUR, 2010b, 

p. 43). 

 Para isso, Ricoeur entra em dois dos 

conceitos mais importantes de “Tempo e 

Narrativa”, que são o de enunciado e de 

enunciação, estabelecidos na capacidade da obra 

de se desdobrar em si mesma (RICOEUR, 2010b, 

p. 104). Nesse sentido, o autor afirma que uma 

das contribuições dessa investigação é poder 

demonstrar que o sistema de tempos presente na 

obra não é derivada da experiência 

fenomenológica do tempo, mas que é possível 

que a ficção construa o seu próprio tempo, sendo 

essa uma das suas maiores características. A 

ficção vai buscar os recursos de sua própria 

autonomia com relação à experiência viva, mas 

ainda assim ser mediador entre o tempo antes e 

depois da narrativa (RICOEUR, 2010b, p. 106).  

Ricoeur utiliza as noções de Käte 

Hamburger para entender o funcionamento 
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interno do discurso da narrativa ficcional. O 

discurso da ficção literária, de acordo com a 

autora, dá-se pela origem do eu dos personagens, 

que, por sua vez, pensam e sentem de acordo com 

as ações da história narrada, uma aproximação 

clara ao pensamento de Aristóteles. Entretanto, 

vale lembrar que, nesse gênero literário, o tempo 

no pretérito, utilizado para narrar os seus 

acontecimentos não necessariamente corresponde 

ao tempo do passado real, existindo então a 

ausência de temporalidade da ficção (RICOEUR, 

2010b, p. 111).  

A ficção como dissemos, 

não cessa de fazer a 

transição entre a experiência 

antes do texto e a 

experiencia depois dele. 

Ora, na minha opinião, o 

sistema dos tempos verbais, 

por mais autônomo que seja 

com relação ao tempo e as 

suas denominações 

correntes, não rompe em 

todos os aspectos com a 

experiência do tempo. Dela 

procede e a ela retorna, e os 

signos dessa filiação e dessa 

destinação são indeléveis na 

distribuição tanto linear 

quanto paradigmática 

(RICOEUR, 2010, p. 125).  

 

Ricoeur então comenta que “o tempo 

fictício nunca está completamente cortado do 

tempo vivido, o da memória e da ação” 

(RICOEUR, 2010b, p. 128), mas é um dos 

exemplos da relação existente entre a mímesis II 

e mímesis III. Isso porque a ficção conserva 

alguns vestígios do mundo real, reorienta um 

novo olhar para as experiências inventadas e 

rompe com o tempo vivido, para redescobrí-lo.  

Logo, a ficção tem o poder de projetar um mundo 

onde os personagens agem e vivem uma 

experiência do tempo narrado (RICOEUR, 

2010b, p. 128).  

Posteriormente, Ricoeur adentra em outra 

discussão baseada em um esquema de três níveis: 

a enunciação, o enunciado e o mundo do texto, 

que correspondem ao tempo de narrar, o tempo 

narrado e experiência fictícia do tempo, a partir 

das proposições de Günther Müller e Gérard 

Genette. Com Müller, os três tempos estariam 

relacionados com o tempo cronológico de leitura, 

com o tempo que existe na história – que pode ser 

contado em horas, dias, meses e anos - e com os 

movimentos de compressão da narrativa, 

respectivamente (RICOEUR, 2010b, p. 138). Para 

Genette, o enunciado é a própria narrativa e 

também se relaciona com o objeto da narrativa, o 

que se chama de “história narrada”. Mas, além 

disso, o enunciado se relaciona com o próprio ato 

de narrar: a enunciação (RICOEUR, 2010b, p. 

140).  

Esses esclarecimentos serviram para que 

Ricouer pudesse encontrar um ponto de 

convergência entre a relação enunciado-

enunciação e o tempo que se dá pela voz 

narrativa, que tem dois sujeitos: o narrador e o 

destinatário. Assim, Ricoeur trabalha os conceitos 

de ponto de vista e voz narrativa dentro intriga, 

sendo a primeira aquilo que se insere na 

experiência do personagem e o último sendo a 
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forma com que o mundo narrado se dirige ao 

leitor (RICOEUR, 2010b, p. 151). 

 É a partir do ponto de vista que ocorre a 

orientação do olhar do narrador para seus 

personagens e para uns com os outros6. Além 

disso, são essas perspectivas diferentes inseridas 

na obra que se tornam vetores da estruturação do 

texto que auxiliam na composição. Contudo, mais 

do vetores, aquilo que interessa para Ricoeur é o 

plano temporal existente na narrativa, na qual o 

narrador pode utilizar os passos dos personagens 

para coincidirem entre si, falar sobre o passado ao 

mesmo tempo que fala sobre o presente,  agenciar 

os fatos da maneira que lhe for conveniente para 

história e assim criar a narrativa (RICOEUR, 

2010b, p.  162-164). 

Sabendo que o discurso do personagem e 

seus sentimentos revelados são formas de ação, 

dando aos personagens a conotação de agentes da 

narrativa, os sujeitos estão submetidos a uma 

mímesis que os relaciona: ação e personagem. 

Portanto, aquilo que é dito pelo personagem se 

torna o enunciado da narrativa; enquanto que 

aquilo que é dito pelo narrador, a enunciação 

(RICOEUR, 2010b, p. 152). Mas, para além do 

que é dito, a obra de ficção e o mundo que ela 

constrói também é importante para o seu 

interlocutor, necessitando estar aberta para que o 

leitor possa criticá-la. Contudo, vale lembrar que, 

apesar dessa abertura para o mundo, isso não 

 
6 tanto no sentido ideológico – e o  conceito pelo qual 

a ótica do narrador é formada - como também no 

sentido fraseológico. 

contradiz o fechamento existente na resolução das 

intrigas e na concordância existente dentro das 

histórias (RICOEUR, 2010b, p. 174).  

 Neste ponto, é importante recordar o 

caminho percorrido por Ricoeur desde a 

historiografia e até o estudo das narrativas de 

ficção: as duas análises feitas pelo autor 

caminham paralelamente para entender o 

processo de mímesis II, sendo permeadas pelas 

narrativas do cotidiano da vida, reafirmando o 

que uma vez foi falado por François Ost e o 

conceito de homo fabullans7. Ricoeur afirma que: 

“o ato - senão a arte - de narrar faz parte das 

mediações simbólicas da ação que relacionamos 

com a pré-compreensão do campo narrativo e 

designamos com o nome de mímesis I” 

(RICOUER, 2010b, p. 272). Mas, para que as 

duas formas de narrar estejam relacionadas, é 

preciso que a composição da intriga funcione 

como pano de fundo, mesmo que a noção de 

mythos aristotélico tenha sido ampliada.  

2. Identidade Narrativa: um  

entrecruzamento entre as formas de 

narrar  

Ricoeur, no tomo III, completa a 

investigação feita nos dois livros anteriores e 

passa a se concentrar na junção da espécies de 

narrativa para trabalhar a noção de mímesis III, 

que ele chama de refiguração. O terceiro livro é 

mais inovador, sendo repleto de teses do autor, na 

 
7 Esse conceito é trabalhado na obra Contar a Lei; as 

fontes do imaginário jurídico”, do autor.  
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tentativa de confirmar todo o esforço despejado 

nas obras anteriores. Para história, ele reserva a 

tese de que essa responde às aporias do tempo de 

maneira inusitada ao ponto de criar um terceiro 

tempo que faz mediação entre o tempo cósmico e 

o tempo vivido: o tempo histórico. Ele chega a 

essa conclusão a partir do estudo das formas ou 

dos instrumentos de pensamento capazes de 

“medir” o tempo, como o calendário, documentos 

e vestígios deixados pelo homem, que têm a 

capacidade de conectar o tempo vivido e o tempo 

universal.   

Ao iniciar a discussão sobre o calendário, 

Ricoeur argumenta que esse funda um terceiro 

tempo, capaz de marcar um ordenamento pautado 

por ciclos celestes, recorrências biológicas e os 

ritmos da vida social, além da existência de ritos 

freqüentes e periódicos que marcam a ação 

corriqueira. Já ao estudar a sequência de 

gerações, Ricoeur acredita que essa consegue se 

projetar sociologicamente a partir da relação 

anônima dos contemporâneos.  

Esse novo tipo demarcação do tempo afeta 

o tempo histórico porque consegue exprimir os 

acontecimentos biológicos relacionados entre e 

por si, mas, ainda por cima, identificar 

acontecimentos capazes de marcar um grupo de 

pessoas de forma que essas tenham o mesmo 

ponto em comum8. Mas, além disso, é com a 

 
8 Um dos autores que estudou o conceito de geração 

na hernenêutica filosófica foi Wilhem Dilthey que 

passou a olhar para as ciências humanas como 

ciencias capazes de compreender as coisas. Assim, o 

ideia das gerações que Ricoeur chega à síntese de 

que a história é feita pelos mortais, por papeis que 

são atualizados com freqüência e atribuídos a 

novos atores (RICOUER, 2010c, p. 179- 194). 

 Já o vestígio “só se torna pensável se 

conseguirmos discernir nela o requisito de todas 

as produções da prática histórica que replicam às 

aporias do tempo para a especulação” 

(RICOEUR, 2010c, p. 198).  Além disso, outro 

ponto retomado nessa terceira análise é a 

importância do documento histórico e dos 

monumentos como formas de vestígio, atreladas 

também à memória coletiva das pessoas no qual a 

história estaria associada, pois essa atuaria como 

agente retificador da própria memória.  

Já para a ficção, Ricoeur reserva a tese de 

que os personagens não estão necessariamente 

atrelados à data presente no calendário ou a linha 

histórica real, podendo criar a sua própria linha 

do tempo, onde se mescla elementos do real, mas 

com significado diferente para cada um dos 

personagens. Portanto, em uma narrativa, os sinos 

de  uma igreja, como é comum acontecer na 

Basílica de Nossa senhora de Nazaré, em Belém 

do Pará, podem ter significado diferente para 

cada um dos personagens envolvidos: pode 

marcar as seis da tarde, o horário da missa, o 

horário de voltar para casa, o horário em que os 

 
conceito de geração era útil ao ponto de informar 

quais os acontecimentos, fora os biológicos, capazes 

de influenciar e marcar o homem em determinado 

período, que era uma estrutura intermediária entre a 

exterioridade física e a interioridade psíquica do 

tempo (RICOUER, 2010c, p. 188) 
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pássaros voam ao redor da grande árvore da 

praça, etc (RICOEUR, 2010c, p. 219).  

Assim, chega o momento em que é 

preciso falar sobre o ponto essencial para que a 

tese da narratividade do tempo se concretize: a 

referência cruzada entre as duas formas de narrar. 

Ricoeur, após discutir as diferenças entre a 

história e a narrativa de ficção, propõe a 

convergência das narrativas histórica e ficcional a 

partir da representância exercida pela história em 

relação ao passado real; e a significância, que 

reveste a narrativa de ficção oriunda da relação 

entre o mundo do texto e o mundo do leitor 

(RICOEUR, 2010c, p. 236). 

Essa significância da narrativa de ficção 

surge do papel de construir um mundo não 

existente e racional por si mesmo, que faz 

referência ao mundo real, enquanto que a 

representância histórica advém do papel do 

historiador de utilizar os documentos e vestígios 

para reconstruir o passado histórico. Logo, a 

ficção constrói um mundo novo a partir de uma 

relação com o real e a história reconstrói o 

passado a partir do que foi deixado. (RICOEUR, 

2010c, p. 236- 238) 

Mas é importante lembrar que a 

representância encobre um sentimento de dívida 

com o passado e um problema do valor mimético 

do vestígio que Ricoeur tenta resolver a partir da 

dialética entre os gêneros do Mesmo, do Outro e 

do Análago, presentes na obra de Platão, O 

sofista (PLATÃO, 1991, p.294-306). Entender o 

passado como Mesmo é retirar o distanciamento 

entre ele e presente para remontá-lo a partir dos 

vestígios. Entender o passado como Outro é 

reconhecer uma alteridade ente o presente e o 

passado. E por fim, entendê-lo como Análogo é 

saber que ele tem uma dimensão analogizante 

entre narrativa de ficção e conhecimento 

histórico.  

Assim, da mesma forma que Ricoeur tenta 

compreender o conceito de realidade aplicada ao 

discurso histórico, ele também analisa o conceito 

de irrealidade da narrativa. Mas, antes disso, o 

autor entende que a significância da narrativa, 

ligada ao irreal e atingida completamente 

somente a partir da mediação da leitura, tem 

função revelante - por explicitar os aspectos 

incutidos na experiência os quais já não damos 

tanta atenção - e transformante no sentido de que 

essa análise é capaz de mudar uma vida 

(RICOEUR, 2010c, p. 268-269)9. Dessa forma, 

deve-se considerar três momentos da obra 

 
9Ricoeur completa essa acepção retornando à 

Metáfora Viva: “Esse recurso à mediação da leitura 

marca a diferença mais sensível ente o presente 

trabalho (Tempo e Narrativa) e ‘A metáfora viva’. 

Além de, neste último trabalho, eu ter acreditado 

poder conservar o vocabulário da referência, 

caracterizado como redescrição do trabalho poético no 

calor da experiência cotidiana, atribuí ao próprio 

poema a capacidade de transformar a vida, por meio 

de uma espécie de curto-circuito operado entre o ver-

como, característico de um enunciado  metafórico, e o 

ser-como, correlato ontológico deste último. E já que 

a narrativa de ficção pode legitimamente ser 

considerada um caso particular de discurso poético, 

ficamos tentados a operar o mesmo curto circuito 

entre ver como e ser como no plano da narratividade”. 

(RICOEUR, 2010c, p. 270) 
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literária que estão relacionadas ao processo de 

mediação pela leitura: o primeiro momento faz 

referência a estratégia do autor dirigida ao leitor, 

o segundo tem relação à inscrição dessa estratégia 

na narrativa e, por fim, o terceiro momento é 

dado pela resposta do leitor à obra literária como 

sujeito que lê e como público receptor.  

O primeiro passo tem como consequência 

destacar uma espécie de retórica presente na 

ficção que se relaciona com os conceitos de voz 

narrativa e uso de pontos de vista já retratados 

anteriormente, permitindo a narrativa escolher de 

que maneira quer falar algo. Mas além disso, 

dando espaço para que não só os personagens 

sejam mostrados ao leitor, mas que esse possa 

julgá-los e avaliá-los (RICOEUR, 2010c, p. 276). 

Tudo isso é possível a partir de um autor 

implicado na narrativa – que conhece a 

estruturação interna dos personagens na narrativa 

- e a ideia de um narrador digno de confiança, 

isso é, “aquele que assegura ao leitor que ele não 

terá esperanças vãs e falsas crenças no que 

concerne não só aos fatos relatados, mas às 

avaliações explícitas ou implícitas dos 

personagens” (RICOEUR, 2010c, p. 278)10.  

Ao analisar o passo dois, referente à 

retórica entre o texto e o leitor, é importante ter 

em mente que a leitura não é um acontecimento 

 
10 O romance moderno vai se tornar mais crítico em 

relação à moral convencional, na medida que o 

narrador se torna menos confiável e joga com a 

incerteza e o autor o mais apagado da narrativa, 

necessitando de um leitor que saiba responder às 

provocações da obra. ( RICOEUR, 2010c, p. 278-279)  

extrínseco ao mundo do texto, mas forma a 

relação de dependência entre texto e leitor de 

forma que “sem leitor que o acompanhe, não há 

ato configurante em obra no texto; e sem leitor 

que se aproprie dele, não há nenhum mundo 

desdobrado diante do texto” (RICOEUR, 2010c, 

p. 280).  

 Tudo isso é possível porque o leitor se 

comporta como presa e vítima da estratégia do 

autor implicado, e tudo isso o afeta de maneira 

que o terceiro passo trata da estética da obra, no 

sentido de explorar como uma obra afeta o leitor 

numa recepção do texto por meio do ato da leitura 

(RICOEUR, 2010c, p. 285).  Assim, por meio da 

leitura, principalmente com o romance moderno, 

o leitor se frustra com a expectativa que ele 

formulou em relação à configuração do texto, 

sendo difícil determinar o desfecho da obra. 

Ademais, com isso, ocorre uma revelação de um 

excesso de sentido no texto que é, no terceiro 

momento, assimilado, dando sentido à obra, 

transformando o ato de ler em uma dialética e 

experiência viva.  

O benefício dessa teoria do 

efeito resposta é claro: 

busca-se um equilíbrio 

dentre os sinais fornecidos 

pelo texto e a atividade 

sintética de leitura. Esse 

equilíbrio é o efeito instável 

do dinamismo mediante o 

qual, diria eu, a 

configuração em termos de 

estrutura se iguala à 

refiguração pelo leitor em 

termo de experiência. 

(RICOEUR, 2010c, p. 291) 
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Sobre as ruptura das expectativas que a 

leitura pode trazer, é importante lembrar da 

concepção de fusão de horizontes é essencial para 

compreender esse fenômeno, uma vez que as 

expectativas são formadas a partir de um 

horizonte de uma tradição, com símbolos 

específicos, temática e gênero diferentes  que são 

confrontadas com o novo, que tende a  promover 

e responder outras perguntas diferentes da 

tradição anterior (RICOEUR, 2010c, p. 295) .  

Percebe-se isso principalmente nas escolas 

literárias e os períodos históricos que as 

circundavam, e como as perguntas que norteiam 

cada uma são diferentes entre si como o barroco e 

o dualismo do sacro e do profano nas obras 

literárias, advindo das novas reflexões sobre a 

autonomia do homem frente à Igreja Católica, já 

posterior ao Classicismo e a constante dúvida 

sobre os mares e a capacidade dos homens de 

navegá-los, devido à época das Grandes 

navegações portuguesas etc.  

 Dessa forma, as obras podem refletir seu 

tempo, não necessariamente por completo, de 

maneira a existir uma diferença prévia entre o que 

está na obra e a prática do cotidiano. O texto tem, 

portanto, uma função social que se exerce na 

“articulação entre as expectativas voltadas para a 

arte e a literatura e as expectativas constitutivas 

da experiência cotidiana” (RICOEUR, 2010c, p. 

298).  Assim completa Ricoeur:  

O momento em que a 

literatura atinge sua mais 

alta eficiência talvez seja 

aquele em que ela põe o 

leitor na situação de receber 

uma solução para a qual ele 

mesmo tem de achar as 

perguntas apropriadas, 

aquelas que constituem o 

problema estético e moral 

colocado pela obra 

(RICOEUR, 2010c, p. 298).  

 

 Entretanto, a leitura não deve se 

ater somente ao momento de aplicação, mas 

concretizar as três fazes do processo 

hermenêutico: compreender, explicar e aplicar 

(REFERENCIA). Além disso, cada espécie de 

leitura: a primeira, a releitura e a leitura histórica 

tem funções e objetivos diferentes a ponto de 

cada uma ter a sua importância. Enquanto que a 

primeira leitura é inocente e marca o primeiro 

contato com o texto, a segunda leitura tende a 

esclarecer alguns pontos e selecioná-los. Já a 

terceira leitura tem como objetivo relacionar o 

horizonte do passado da obra e o horizonte da 

leitura no presente, tendo caráter mais histórico 

que as demais.  

 Portanto, o efeito estético da obra, isso é, 

o que causa no leitor (o que Ricoeur também 

chama de mímesis III), tem como relação direta a 

própria ideia de catarse: uma ato mais moral do 

que estético que só tem esse feito por “exibir, 

primeiramente, a capacidade de clarificação, de 

exame e de instrução exercida pela obra através 

do distanciamento com relação a nossos próprios 

afetos” (RICOEUR, 2010c, p. 303).  Além disso, 

o processo de alegorização, isso é, a tradução do 

sentido do texto para um outro contexto diferente 

do seu,  é um dos aspectos importantes do efeito 
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estético, uma réplica do processo de analogia 

entre a dívida do passado e os vestígios. Assim, a 

obra ensina por meio da sua comunicabilidade. 

 Há no texto a revelação, o 

desenvolvimento, o 

descobrimento de uma 

proposta de mundo e é disso 

que o leitor se a própria num 

texto, é um projetar, um 

apontar-se para o tempo que 

ainda não veio – enquanto 

efetividade - mas que já está 

presente enquanto projeto. O 

texto convida o leitor, faz-

lhe o convite que abre a 

possibilidade de ler-se a si 

próprio.  O sujeito se 

constrói nesse exato ponto 

de convergência entre um 

movimento regressivo 

arqueológico e outro 

progressivo teleológico. Por 

isso a ficção é tão 

importante; precisamente 

porque através da 

experiência da leitura, o 

leitor é afetado, e essa 

afetação se reflete no modo 

de ação, nas escolhas feitas, 

no próprio comportamento 

do leitor na vida real. 

(STEFANI, 2006, p. 63)  

 

Chegamos então ao ponto central: o 

entrecruzar da história e da ficção. Esse ato das 

duas formas de narrar é permitido pelo 

empréstimo das intencionalidades de cada uma à 

outra. Dessa forma, ocorre uma ficcionalização 

da história e uma historização da narrativa. 

Assim, a primeira parte será explicitada e em logo 

seguida, a segunda, para que por fim cheguemos 

ao conceito de identidade narrativa.  

Na ficcionalização do passado, Ricoeur 

tenta mostrar “de que modo, único em seu 

gênero, o imaginário se incorpora à perspectiva 

do ter-sido, sem enfraquecer sua perspectiva 

realista” (RICOEUR, 2010c, p. 312). Na tentativa 

de reinscrever o tempo da narrativa no tempo do 

universo, ocorre um aprimoramento do modo 

referencial da historiografia, principalmente por 

submeter a sua cronologia comum à escala de 

tempo. Dessa maneira, o abismo entre o tempo 

vivido e o tempo do mundo só consegue ser 

transposto por meio de alguns instrumentos como 

o calendário, os vestígios e os documentos, 

tornando o tempo histórico mais assimilável.  

Enquanto que com o calendário consegue-

se assimilar o acontecimento ao fenômeno 

biológico, até mesmo criando uma espécie de 

simbologia, com os vestígios, é o caráter 

imaginário o mais predominante, isso porque são 

tanto uma marca deixada, como um signo para ser 

interpretado. Dessa maneira, selecionar, 

preservar, interpretar os arquivos e documentos 

que medeiam o vestígio fazem parte do processo 

de reinscrever o tempo histórico.  

Assim, a história, em suas obras, permite 

que vejamos os acontecimentos utilizando a 

escrita da composição da intriga. Dessa forma, é 

normal que se enxergue uma história como uma 

tragédia ou uma comédia, bem como é possível 

ler um relato histórico como se esse fosse um 

romance, estando o leitor confiando no 

historiador e na voz narrativa. Além disso, como 

em uma narrativa de ficção, é comum que as 

comunidades encontrem nos acontecimentos 



 

Journal of Coastal Research, Special Issue 64, 2011 

Beatriz de Oliveira Pereira  

Saulo Monteiro Martinho de Matos  

iniciais um reforço da identidade da comunidade, 

sua identidade narrativa, bem como a de seus 

membros (RICOEUR, 2010c, p. 320).  

Esses acontecimentos geram sentimentos 

intensos que, assim como na tragédia e a intriga, 

possuem uma espécie de cunho ético, 

principalmente quando estão relacionados ao que 

esquecer, ao que ter medo, ódio, ou pavor. Por 

isso, é normal que quando se leia algum livro 

sobre os horrores cometidos em Auschwitz, por 

exemplo, tenha-se uma espécie de horror ao que 

foi praticado nos campos de concentração, de 

forma que esse sentimento torna o acontecimento 

memorável para o indivíduo que lê, criando um 

noção de que esse não deve ser repetido. A 

história também possibilita uma terceira mímesis 

e influencia o leitor, eticamente (RICOEUR, 

2010c, p. 322).  

Vamos agora nos debruçar sobre a 

historização da ficção, isso é, a ideia de que “a 

narrativa de ficção imita de certo modo a 

narrativa histórica, pois, narrar qualquer coisa é 

narra como se isso tivesse se passado” 

(RICOEUR, 2010c, p. 323) presente em algumas 

assertivas como o “era uma vez”, onde o uso do 

tempo no passado, de sentido estritamente 

gramatical, marca a inserção em um mundo 

narrativo, mas repleta de significação. Assim, ao 

entrar no mundo do texto, cria-se uma relação 

entre o leitor e o autor, pois, a voz narrativa que 

acompanha a leitura fala como se os 

acontecimentos narrados tivessem realmente 

acontecido e como para ela aquilo fosse verdade.  

Ocorre uma relação tão intensa entre texto 

e leitor que o que é apreendido do ato da leitura é 

tomado como verdade e essencial para o que o 

sujeito se torna depois, a forma como age e 

pensa: assim chegamos ao conceito de identidade 

narrativa. Um conceito que relaciona histórias, 

memórias, tradições com a formação do homem e 

o seu comportamento transposto na ética.  

O conceito de identidade narrativa atua 

como resposta as perguntas tais como quem sou? 

O que posso fazer? Questionamentos sobre quem 

seria o sujeito da ação, também presentes na obra 

de Hannah Arendt: A condição humana 

(ARENDT, 2016, 217 -244). Assim, o resultado 

frágil da união da história e da ficção seria o 

surgimento de uma identidade, mas essa não seria 

estática, mas teria um caráter dinâmico e de 

completa movimentação no decorrer do tempo. 

Logo, a identidade só pode ser pensada de modo 

narrativo, isso é, como uma narrativa, repleta de 

intrigas e desfechos, expectativas e frustrações, 

onde o sujeito é tanto leitor e escritor da sua 

própria história. 

Mas, além disso, a formação de um 

indivíduo se dá justamente pela herança das 

narrativas ficcionais e históricas que ele conhece, 

além das histórias verídicas e fictícias sobre si. A 

identidade funciona então como um tecido repleto 

de retalhos: alguns formados por histórias da sua 

casa, família, bairro, país, histórias reais sobre 
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suas ações etc. Isso se verifica, por exemplo, no 

processo de socialização de um ser humano: 

quando esse conhece seu passado – as histórias 

que o constituem- freqüenta a escola, tem acesso 

aos livros, lê grandes obras da literatura. Tudo 

isso influencia para a forma como ele mesmo se 

enxerga e como ele passa a enxergar o mundo.  

Contudo, o conhecimento de si não tem 

relação egoística, mas faz referencia a uma vida 

examinada, pensada e “clarificada pelos efeitos 

catárticos das narrativas tanto históricas como 

fictícias veiculadas por nossa cultura” 

(RICOEUR, 2010c, p. 419). Além disso, a noção 

de identidade narrativa não faz referência a uma 

pessoa, exclusivamente, mas pode ser um 

conceito aplicado à comunidade. Para isso, há 

dois exemplos: um histórico e um literário. 

Primeiramente, analisaremos o histórico.  

Um brasileiro, ao entender-se como tal, 

nasceu no Brasil, foi registrado, e então é 

cidadão, podendo exercer direitos como os de 

personalidade e os políticos. Mas, olhando para 

trás, vemos uma democracia e uma república. 

Conceitos antigos, mas que se aplicam no país 

principalmente com fatos memoráveis como o 

Movimento Diretas Já e o Grito do Ipiranga, 

ambas narrativas históricas constituintes do 

imaginário brasileiro e de sua identidade.  

Já como exemplo de uma seara fictícia, 

pode-se utilizar 1984, obra do escritor George 

Orwell. Na sociedade distópica, é costumeiro o 

Partido IngSoc. (governo) fraudar notícias antigas 

que fazem referência aos dados estatísticos da 

sociedade, como taxa de natalidade, mortalidade 

etc. Isso faz com que, junto com a novafala 

(idioma utilizado nessa sociedade que é feito de 

retalhos e abreviações da linguagem), as pessoas 

percam o senso do que é divulgado como 

verdade, não se lembrando do seu passado, mas 

apenas do tempo contado a partir da insurgência 

do partido. Assim, eles esquecem de si, 

desconhecem a si mesmos e vivem alienados, não 

podendo expressar sentimentos, escrever e 

criticar o partido. Por aceitarem as informações 

veiculadas, os personagens desse mundo 

distópico acabam por deixar de acreditar em si 

mesmos e acreditar somente naquilo que é 

informado pelo partido (ORWELL, 2009, p 213- 

256).   

 Todos esses exemplos são importantes 

para entender que “um sujeito se reconhece na 

história que ele conta para si mesmo sobre si 

mesmo” (RICOEUR, 2010, p. 421).  Assim, a 

identidade narrativa é tanto uma resposta, por 

responder à aporia do tempo e “quem” da ação,  

como um problema, porque vive em constante 

mudança e pode ser alterada por obras diversas. 

Nesse sentido, a leitura tem papel essencial 

porque tem capacidade de “provocação a ser e 

agir de outro modo” (RICOEUR, 2010c, p. 423). 

Dessa forma completa Ricoeur:  

Nesse sentido, a 

narrativa já pertence ao 

campo ético em virtude da 

pretensão, inseparável da 

narração, à justeza ética. 
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Cabe ao leitor, que volta a 

ser agente, iniciador de 

ação, escoljer entre as 

múltiplas proposições de 

justeza ética veiculadas pela 

leitura. É nesse ponto que a 

noção de identidade 

encontra seu limite e deve se 

juntar aos componentes não 

narrativos do sujeito atuante 

(RICOEUR, 2010c, p. 423).  

 

Assim, um dos pontos mais tocados por 

Ricoeur no decorrer de suas obras é a relação 

entre os indivíduos a partir da ética, tendo sempre 

como pano de fundo a hermenêutica textual que, 

a partir do plano de ação, se transforma em uma 

ética narrativa. Isso porque Ricoeur dá 

importância para o ato de ler, ação a na qual o 

leitor age como intérprete e sujeito ativo e não 

mais como um espectador passivo 

(MORATALLA e MORATALLA, 2013, p. 29). 

Na passagem da mímesis II para a mimeis III, o 

contato como texto tem um papel modificador na 

vida do leitor, uma vez que esse já não seria mais 

a mesma pessoa de momentos antes do texto. 

Para o autor, a reflexão e a interpretação 

decorrente o ato de leitura modificariam o homem 

e a forma de enxergar a si mesmo. A 

hermenêutica passa também por essa mudança 

estrutural, dando mais relevância no campo 

prático, uma vez que a interação humana, e em 

suma, a vida humana, assim como os textos, serão 

um lugar possível de ocorrer a dialética existente 

entre explicar e compreender (MORATALLA e 

MORATALLA, 2013, p. 30).  

Além disso, é importante relacionar o 

conceito de identidade narrativa com o Direito, 

complementando aquilo que foi dito na 

introdução deste artigo.  Enxergar as narrativas e 

os sujeitos decorrentes dessas narrativas na esfera 

jurídica, como em processos, em uma Carta de 

Direitos, ou até mesmo na atuação dos poderes 

legislativo e judiciário é importante.  

Isso porque, aplicando a hermenêutica 

filosófica de Ricoeur, o sujeito passa a se 

reconhecer pelas narrativas históricas e ficcionais 

que conta de si mesmo. Assim, não seria a 

narrativa jurídica uma das formas de retratar a si? 

Quando o conhecido art. 5º da Constituição 

Brasileira de 1988 aborda os direitos políticos, 

não seria essa uma das formas do cidadão 

brasileiro enxergar a si mesmo como portador de 

direitos e a partir daí ter respaldo jurídico de 

requerer aquilo que lhe é garantido? Também não 

seria uma forma de se enxergar como cidadão, 

brasileiro, e ser humano?   Acredita-se que sim.  

Nesse sentido, o conceito de identidade 

narrativa também seria importante para a 

compreensão de problemas sociais referentes à 

discriminação, xenofobia onde ocorre um conflito 

direito de identidades (individuais ou grupais) e a 

luta por direitos. Tem-se o exemplo o próprio 

reconhecimento da comunidade LGBT como um 

grupo de minoria, bem como os negros, 

indígenas.  

Dessa forma, a identidade narrativa pode 

ser uma da formas de se alcançar uma alteridade 
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para com o outro e até mesmo uma forma de 

empatia para reconhecer os problemas e 

realidades do outro. Assim, a justiça poderia ser 

alcançada da melhor forma.  

 CONCLUSÃO  

 

 Depois de ter abordado a tripla mímesis, 

o caminho da história e da ficção para responder a 

aporia agostiniana sobre quem seria o sujeito das 

ações, o entrecruzamento da ficção e da narrativa, 

chegamos ao conceito de identidade narrativa. 

Conseguimos, portanto, defender a narrativa 

como uma unidade central no contexto humano, 

seja no conhecimento de si ou de um povo. É 

necessário que o tempo seja entendido de forma 

narrativa.  

 O artigo teve como objetivo fazer a 

revalorização da narrativa a partir da declaração 

da sua importância e pertencimento a diversos 

esferas da vida humana, sendo uma delas a 

jurídica. Além disso, o conceito de identidade é 

central para quando se fala sobre grupos sociais e 

a forma como o indivíduo se auto identifica. 

Assim,dá –se a relevância do conceito. Essa 

identificação, que Ricouer vai chamar de 

desvelamento do sujeito ocorre a partir do 

entrecruzar da narrativa histórica e ficcional, 

sendo ambas temáticas estudadas pelo autor nos 

dois tomos da obra.  

Para história, Ricouer reserva a tese de 

que ela é compreensível a partir de seus 

elementos narrativos, apesar da sua tentativa de 

se tornar uma ciência. Ademais, a sua pretensão 

de verdade está relacionada com a uma 

ficcionalização dos acontecimentos, quando se 

analisa os vestígios e documentos históricos. 

Além disso, analisa os momentos na 

historiografia em que a narrativa foi eclipsada e 

depois reinserida no contexto. 

Por outro lado, a narrativa de ficção, com 

a sua pretensão de não abordar o real, mas o 

imaginativo, é entendida como se todas as suas 

tramas fossem verdade, ocorrendo o que Ricoeur 

chama de historização da narrativa.  Todo o 

mundo da obra é entendido como um mundo real 

em si mesmo, onde o tempo não necessariamente 

precisa condizer com o datado por calendários ou 

gerações. 

 Para tanto, ele acredita que o texto em si 

é um mundo aberto, onde é possível haver 

significâncias em relação ao mundo real. Assim, 

são trabalhadas as diferenças entre enunciado e 

enunciação, um narrador confiável e autor 

implicado, bem como a necessidade de se apliar a 

noção de intriga a partir da ideia de que os 

esquematismos presentes na literatura devem ser 

entendidos a sob a ótica de uma tradição que está 

em constante movimento.  

Essa relação entre as duas formas de 

narrar ressaltam a importância da leitura como 

um momento de redefinição da realidade e 

refinamento das emoções causadas pelo texto.  

Portanto, o sujeito já não é mais o mesmo daquele 

que existia antes de ler o texto, mas está em 

constante modificação. Dessa forma, o 
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movimento hermenêutico de tripla mímesis se dá 

como uma resposta poética às investigações 

agostianas sobre o triplo presente, também 

conhecidos como memória, presente e 

expectativa.   

O sujeito então se forma por aquilo que 

leu e conhece, pelas narrativas que o permeiam, 

pela sua história e pela história de sua geração, 

bem como das gerações que o precederam. Mas 

também é formado pelas narrativas ficcionais que 

conhece e imagina.  
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