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Neste livro, temáticas 
centrais da Hermenêu-
tica fenomenológica fo-
ram tratadas em estilo 
que privilegia a circula-
ridade da exposição para 
tornar esta mais acessível 
sem prejuízo da profun-
didade, mesmo em se 
tratando de questões 
complexas como pres-
suposição hermenêutica, 
medianidade e juiz au-
têntico, sob orientação 
da poiesis em busca da 
justiça. Trata-se de estu-
do inovador e progres-
sista na área da Herme-
nêutica em diálogo com 
o Direito e a Literatura.

“No âmbito do Direito, qualquer aná-
lise, investigação ou avaliação deve 
ser considerada com as implicações 
que ela encerra. Daí a relevância do 
princípio da totalidade, indispensável 
na atividade hermenêutica. Analisada 
sob a perspectiva da matéria num 
caso concreto, tendo em vista a le-
gislação pertinente para solucioná-lo, 
jamais a interpretação/aplicação do 
direito deverá se ater a um ponto 
mínimo do ordenamento jurídico, sob 
o argumento de ser esse o que espe-
cificamente dispõe sobre a matéria, 
deixando de lado o ordenamento ju-
rídico como um todo.”
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1
COMUNICAÇÃO 
ENTRE SABERES

Cada vez mais se constata o valor da comunicação 
que não impõe saberes, como aquela das artes, que vem 
ao encontro do saber científi co e da Filosofi a.1 Em razão 
do papel que desempenham, as ciências e a técnica limi-
tam-se a informar sobre temas previamente delimitados, 
circunscritos a padrões e a esferas específi cas. Isolado, o 
saber delas é insufi ciente para a compreensão da complexa 
existência. Incapazes, por isso, de apanhar o ser humano 
no seu modo singular em relação aos demais seres, as ci-
ências necessitam do auxílio de outras produções, como 
as artes e a fé, para melhor alcançarem seus objetivos. Na 
abstratividade, o Direito se ocupa da justiça; a Medicina, da 
saúde; e, assim, cada ciência com seu objeto específi co, de 
acordo com modelos previamente regulados. E mais: cada 
uma se desdobrando em ramifi cações, com saberes sofi s-
ticadamente especializados, que, muitas vezes, perdem de 
vista sua razão de ser, ou seja, esquecem o próprio homem. 
Daí a justifi cação de abertura do ser voltada para as artes, 
a Filosofi a, a fé e outras fontes do saber.

A atividade do especialista e o resultado de sua pesquisa 
acabam se isolando, porque nem sempre o conhecimento 

1 Sobre o tema das artes versado na Filosofi a, cite-se o livro de 
CASANOVA, Marco Antônio. Eternidade frágil: ensaio de 
temporalidade na arte. Rio de Janeiro: Viaverita, 2013.
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aí produzido se comunica com o dos demais campos de 
investigação voltados para o mesmo ser. Restrito à temá-
tica eleita, sem redimensioná-la perante outros saberes, 
o especialista não raro perde o foco de sua atividade, o 
qual deve ser, primeiramente, o ser humano, pois, afinal, 
é essa a principal razão de ser da pesquisa e do resultado 
a ser alcançado. A complexidade da existência impõe não 
apenas a comunicação entre os saberes das ciências e do 
conhecimento não científico, assim como entre estes e as 
produções oriundas das demais instâncias criadoras, como as 
artes, entre elas a Literatura, cada vez mais solicitadas, além 
da Filosofia. A especialização não alcança a necessária mul-
tidimensionalidade correspondente ao caráter complexo do 
ser humano. Mario Vargas Llosa, que vê na especialização 
uma das características da contemporaneidade, observa 
que o distanciamento do especialista, sem notar o que se 
passa ao seu redor, pode causar danos a outros setores da 
existência, apesar de o especialista ser aquele que aprofunda 
a investigação no seu próprio campo de estudo.2

2 VARGAS LLOSA, Mario. A civilização do espetáculo: uma radiografia 
do nosso tempo e da nossa cultura. Tradução de Ivone Benedetti. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2013, p. 64.
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