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EPÍGRAFE 

“O olhar do espírito não pode encontrar, em lugar 

algum, mais deslumbramento e mais trevas do que no 

homem; nem fixar-se em nada mais temível, 

complicado, misterioso e infinito” 

 (Victor Hugo) 

 

“Toda tradição vive graças à interpretação. É a este 

preço que ela dura, quer dizer, permanece viva” 

(Paul Ricoeur) 

 

“A leitura é para o intelecto o que o exercício é para 

o corpo” 

(Joseph Addison) 

 

“Contamos histórias porque, afinal, as vidas 

humanas precisam e merecem ser contadas” 

(Paul Ricoeur) 

 

“O homem é aquilo que lê” 

(Joseph Brodsky) 

 

“compreender é, para um ser finito, transportar-se 

para outra vida” 

(Paul Ricoeur) 

 

 

 



8 

 

 

RESUMO 

A compreensão de si é uma tarefa difícil e necessitamos de mediações para encontrar 

respostas para nossas próprias histórias. Por isso, o filósofo Paul Ricoeur dedica-se ao estudo 

das narrativas, pois percebe que, através delas, o ser humano consegue alcançar uma 

compreensão de si mais plena e inteligível. Seu percurso, precisamente, é desvendar como o 

processo de contar uma história acontece. Entretanto, esse processo não se inicia com o ato do 

criador da obra, pelo contrário. Para que uma obra se torne obra, ela precisa de alguns elementos 

fornecidos pela experiência cotidiana e, após essa etapa é que a obra pode configurar-se e vir a 

ser uma obra. Porém, ainda assim, ela não alcançou sua finalidade, porque, para o filósofo, a 

obra só se encerra no ato de ler, ou seja, no leitor. Pretendemos, então, percorrer os caminhos 

seguidos pelo filósofo para encontrar a função da arte de contar histórias através dessa teoria, 

denominada de “tripla mímesis”. Para isso, mostraremos como ocorre a configuração das 

narrativas e como ela abre um horizonte de possibilidades para o ser humano quando revela um 

mundo que pode transformar sua compreensão do tempo, de si e dos outros. 

 

Palavras-chave: Hermenêutica, leitura, mímesis, myhtos. 
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RÉSUMÉ 

La compréhension de soi est une tâche difficile et nous avons besoin de médiations 

pour trouver des réponses à nos propres histoires.  Donc, le philosophe Paul Ricoeur est dédié 

à l'étude des récits, car il comprend que, à travers eux, l'être humain peut parvenir à une 

compréhension de soi plus complète et intelligible. Son parcours est précisément débander la 

façon comme le processus de raconter une histoire se passe. Cependant, ce processus ne 

commence pas par l'acte du créateur de l'oeuvre, au contraire. Pour qu’une oeuvre devienne 

ouevre, elle a besoin de quelques éléments fournies par l'expérience quotidienne et après cette 

étape est que l’oeuvre peut être configuré et devenir une oeuvre. Mais encore, elle n'a pas atteint 

son but, car, pour le philosophe, l’oeuvre ne se termine que dans l'acte de lecture, c’est-à-dire, 

le lecteur. Nous avons l'intention de marcher alors les chemins suivis par le philosophe pour 

trouver la fonction de la narration à travers cette théorie, appelée "triple mímesis." Nous allons 

montrer donc comme se passe la configuration de la narration et de la façon dont elle ouvre un 

horizon de possibilités pour l'homme quand elle révèle un monde qui peut transformer votre 

compréhension du temps, de soi et des autres. 

Mots-clés: Herméneutique, lecture, mímesis, myhtos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de conclusão de curso, circunscreveremos os conceitos da Poética de 

Aristóteles que foram apropriados pelo filósofo Paul Ricoeur. Com essa apropriação, a 

expressão “tripla mímesis” surgirá para responder a tese do hermeneuta de que o tempo só se 

torna tempo humano ao ser narrado. O objetivo será, portanto, identificar os conceitos 

atualizados pelo filósofo e associá-los a cada etapa da tripla mímesis. Logo, na primeira parte 

da nossa pesquisa, apontaremos os termos da obra de Aristóteles, como mímesis e mythos e, em 

seguida, especificaremos as etapas dessa “atividade criadora” que visa responder a tese acima 

mencionada e concluiremos com o que confere maior amplitude a sua teoria, a saber, que é 

diante das narrativas que podemos compreender não somente o tempo; mas, a nós mesmos, o 

outro e o mundo.  

Assim, Paul Ricoeur formulará uma teoria da narrativa baseado na Poética de Aristóteles, 

recontextualizando os conceitos apropriados a fim de compreender como as histórias contadas 

poderiam levar o ser humano à compreensão da sua temporalidade e de suas próprias narrativas 

de vida. Desta forma, essa teoria da narrativa seria capaz de replicar as dificuldades que o ser 

humano tem para se compreender e contar suas histórias, pois, a passagem do tempo humano 

se apresenta como destoante quando queremos dar um formato inteligível para nossas histórias. 

O tempo que vivenciamos não contém um início, um meio e um fim, por exemplo. Os eventos 

são seguidos uns após os outros sem nexo, sem encadeamento. Por isso, Ricoeur afirma que 

somente nas narrativas podemos encontrar eventos encadeados pela causalidade. Somente nas 

narrativas encontramos início, meio e fim das histórias e um evento relacionado a outro. Por 

essa razão, sua tese central, na obra acima citada, é de que o tempo humano é aprofundado 

através do ato de contar ou acompanhar as histórias narradas. Esse aprofundamento não 

significa entender como o tempo funciona, porque isto ainda não foi possível no plano teórico. 

O aprofundamento consiste em que o homem se coloque diante das histórias narradas e 

compreenda como o tempo se desenrola nessas obras, a partir daí ele pode se compreender e, 

também, compreender sua própria experiência. Experiência temporal e experiência de si. 

Nossa exposição iniciará pela apropriação da Poética. Nela, discorreremos acerca de 

alguns conceitos aristotélicos que receberam uma atenção especial do filósofo contemporâneo. 

Porém, devemos ressaltar que Ricoeur não pretendia comentar a obra de Aristóteles. Ele visava 

encontrar elementos para provar que na experiência humana não se alcança uma compreensão 
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una de nossas ações, apenas nas obras de narração. Ou seja, nosso filósofo afirma, 

categoricamente, que precisamos contar histórias e/ou acompanhá-las para que nossa própria 

vida tenha uma certa definição temporal. 

Os conceitos mais importantes para essa empreitada são, certamente, mímesis e mythos.  

Mímesis1 significa “imitação” nas traduções portuguesas; entretanto, o hermeneuta prefere uti-

lizar “representação”, pois acredita que a primeira tradução não abrange seu verdadeiro sen-

tido.2 Todavia, mesmo com essas divergências nas traduções, o filósofo não pretende indicar a 

melhor palavra para exprimir esse termo. O que ele quer deixar explícito é o potencial que esse 

conceito tem de transpor as obras de modo vivaz, ativo e não estático como “imitação” parece 

induzir. Ou seja, desde que se entenda que mímesis manifesta um processo ativo de transposição 

das obras, sua tradução não faria tanta diferença. Semelhantemente, a palavra mythos ostenta 

algumas traduções e estas, também, não revelariam seu significado mais autêntico. Entre elas 

estão “fábula” e “mito”, mas elas não expressam um seu caráter operante. “Intriga” ou “enredo”, 

para Ricoeur, denotam o que Aristóteles quer trabalhar na Poética, a saber, a composição das 

obras representativas. 

Outros conceitos também serão mencionados, mas esses dois são os principais para que 

se entenda a proposta de Ricoeur. Isso porque, eles são os termos que ligam a arte poética com 

a vida real. No que diz respeito a mímesis, ela é considerada o conceito que abarca toda a Poé-

tica; já mythos, para Aristóteles, é confundida com a mímesis, pois o filósofo grego a define 

como representação (imitação) da ação. Ricoeur, então, observa que a mímesis é o objetivo a 

ser alcançado numa obra representativa; porém, essa imitação/representação precisa construir 

intriga/enredo. 

 A intriga, no que lhe diz respeito, possui características não encontradas na experiência 

humana, como: todo, extensão e completude. Isto significa que, essas características só existem 

na construção do ato poético. Sem a intriga não comporíamos histórias unas e inteligíveis de 

forma que compreendêssemos nossa experiência do tempo. Por isso, somente ao lermos narra-

                                                 
1 A palavra em grego utilizada é mímesis. Nas versões em Português, esse termo é traduzido por “imitação”, porém, 

os tradutores Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot o traduzem por “representação”. Isso porque, de acordo com 

eles, mímesis possui uma ligação com o teatro e a arte de representar. (cf. Op. cit., p. 17-20) 

 
2 Utilizaremos a versão francesa com comentários de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, que também foi 

utilizada por Paul Ricoeur devido a escolha de palavras que melhor marcam o caráter operatório de mímesis, por 

exemplo (RICOEUR, 2010, p. 59). 
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tivas, nos deparamos com outra maneira de lidar com o tempo e uma nova forma de experimen-

tar a vida. Uma vida irreal, mas que possui prolongamento na vida real; pois, a intriga é repre-

sentação da ação de homens.  

Após essa primeira abordagem, seremos conduzidos à “tripla mímesis”. Essa expressão, 

cunhada pelo hermeneuta, representa a sua teoria narrativa e simboliza as três etapas do ato de 

narrar. Esse processo de contar histórias será nosso objetivo no terceiro capítulo e refere-se à 

“atividade criadora” (mímesis). Todavia, essa “atividade” não se relaciona puramente com a 

criação da obra. O ato de criar, propriamente dito, é apenas uma parte do processo de criação e 

não se realizaria se não fossem as outras etapas. Essa foi a visão que Paul Ricoeur teve ao 

interpretar a Poética. Ele afirma que essa obra investigou como compor intrigas para que 

alcancem sua finalidade. Ela, realmente, dizia respeito ao ato de criar, mas enquanto Aristóteles 

esboçou a construção das narrativas, Ricoeur viu que essa construção (mímesis II – 

configuração narrativa) não se tornaria concreta caso não fosse acompanhada de mais duas 

fases, a saber, mimesis I (pré-configuração narrativa) e mímesis III (refiguração narrativa).  

Nesse processo, ficará evidente que existem três momentos narrativos. O primeiro equi-

vale aos elementos preliminares para que uma obra surja. O segundo momento corresponde ao 

ato de criação e o terceiro momento é a etapa mais fundamental para nosso filósofo. É nessa 

etapa que a obra, realmente, encontra sua finalidade própria que é o encontro com o leitor/es-

pectador ou ouvinte. As três etapas são nomeadas por ele, como já mencionadas acima, de mí-

mesis I, mímesis II e mímesis II em referência à atividade criadora da Poética.  

Mímesis I, então, representa o antes do processo de criação. Uma vez que o homem vive 

permeado de tradição e conhecimentos prévios adquiridos durante a vida, a criação também não 

acontece do nada, ela surge devido o que foi sedimentado pelo homem e sua cultura. Mímesis 

II evidencia o texto em si, a abertura ao reino fictício. E embora esse processo seja circular, 

mímesis III é a etapa primordial para Ricoeur, pois é através dela que a obra atinge seu objetivo 

que é encontrar o leitor/espectador/ouvinte e refigurar sua experiência. Mais que isso:  o pro-

cesso só encontra seu real objetivo quando se encontra com o mundo do leitor/espectador ou 

ouvinte se encontra com a obra, caso contrário, o círculo narrativo não encontra sua finalidade. 

Logo, para Ricoeur, o texto só encerra ao se encontrar com o leitor. 

Com esse encontro entre obra e leitor, entrevemos outra posição de Paul Ricoeur, já 

esboçada acima, que é a de que as narrativas influenciam na nossa compreensão do tempo e de 

nós mesmos, por isso, esse encontro não se dá de modo estático. O encontro tem a função de 
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mudar o mundo do leitor e, ao mesmo tempo, atualizar as potencialidades existentes na obra. 

Portanto, finalizaremos nosso trabalho examinando o que acontece quando o leitor se encontra 

com a obra. 

Paul Ricoeur nasceu em Valence, na França, em 1913 e morreu em 2005. Perdeu os pais 

ainda criança e a única irmã faleceu quando ele tinha vinte e dois anos. Formou-se em Filosofia 

em 1933 e logo tornou-se professor. Sua vida foi, então, dedicada aos livros e a tentar compre-

ender os revezes do viver, que vez ou outra, o acometiam.3 Apesar dos infortúnios que ele 

passou e que considera essenciais para a construção de suas obras4, interessou-se não somente 

pelas insuficiências do ser humano diante desses tipos de acontecimentos, Ricoeur, ocupou-se 

em entender como homens e mulheres lidam com essas experiências e, principalmente, como 

contam essas experiências.5 Por isso, a obra que será a base dessa monografia, Tempo e Narra-

tiva I6, busca fundamentar e dar relevância às mediações existentes entre a experiência e a lin-

guagem. Como a linguagem consegue expressar o que vive, o que vê, o que ouve? Por que 

precisamos expressar o que vivemos e, até mesmo, o que não vivenciamos? Como lidar com a 

impossibilidade de compreender totalmente nossa experiência do tempo? São a essas perguntas 

que nosso filósofo procura responder nessa obra e por causa disso Grondin (GRONDIN, 2015, p. 

94) diz:  

A genialidade de Tempo e Narrativa é pensar conjuntamente estes dois focos de sua obra que 

são a experiência visceral, trágica de nossa temporalidade e a réplica da atividade narrativa, 

que reconhece um sentido à nossa epopeia do tempo. (GRONDIN, 2015, p. 94) 

 

                                                 
3 GRONDIN, Jean. Paul Ricœur. São Paulo: Edições Loyola, 2015. (Coleção leituras filosóficas), p. 15-16. 
4 PELLAUER, David. Compreender Ricoeur. Tradução de Marcus Penchel. São. Paulo: Vozes, 2009, p. 14. 
5 GRONDIN, Jean. Paul Ricœur. São Paulo: Edições Loyola, 2015. (Coleção leituras filosóficas), p. 10. 
6 RICOEUR, Paul.Tempo e Narrativa I. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2010. 
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2 APROPRIAÇÃO DA POÉTICA POR PAUL RICOEUR 

Neste capítulo, delinearemos os conceitos da Poética de Aristóteles que foram 

fundamentais para Paul Ricoeur compor sua teoria da narrativa. Aqui, faremos uma breve 

apresentação dos pontos principais desta obra do ponto de vista do filósofo contemporâneo. 

Nosso objetivo não é o de esquadrinhar ponto por ponto esse magnífico tratado sobre arte, mas 

de revelar os elementos cruciais que permitiram ao hermeneuta construir sua teoria. Assim 

como Ricoeur não pretendeu analisar a Poética, nós também não. Pretendemos mostrar quais 

conceitos foram importantes para essa teoria e tentar trazer à luz uma interpretação do motivo 

para a escolha de alguns conceitos como norteadores do estudo de Paul Ricoeur.  

No capítulo 1 da obra acima citada, Aristóteles apresenta o objeto mímesis e classifica 

as artes. Para início de exposição, no primeiro parágrafo, ele nos informa sobre o que abordará. 

Isso inclui: a arte de criar nela mesma, suas espécies com sua função própria, como construir 

as histórias7 de forma que alcancem seu objetivo (télos), o número de obras existentes e suas 

naturezas com relação as suas partes constitutivas. (La Poétique, 1980, p. 32) 

Essa chamada inicial funciona como um índice e nos mostra o que Aristóteles pretende 

investigar ao longo da obra. Assim, usando o método naturalista, ele vai partir dos elementos 

considerados os mais básicos e primeiros para chegar aos mais complexos. Então, após ter dito 

o que faria e explicitar que iniciaria pelo elemento mais elementar, no segundo parágrafo, segue 

enumerando as espécies de poesia, tais como: epopeia, tragédia e comédia; e marca o que há de 

comum entre essas criações, a saber, a mímesis. Mas esse conceito não define, somente, o que 

há de semelhante, ele estabelece também as diferenças entre os gêneros. Isto é, a mímesis é o 

critério visado para delimitar o modo, o objeto e o meio de cada tipo de arte. Assim, as obras 

possuem suas particularidades, entretanto, todas elas têm a função mimética e, por causa dela, 

é possível distinguir os tipos de artes. (ibid, p. 32) 

                                                 
7 Aqui temos outro conceito primordial da Poética (além de mímesis) para Ricoeur, a saber, µύφοσ. Em Português, 

esse conceito é traduzido, geralmente, por fábula ou mito (cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. Seleção 

de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Os pensadores; v. 2)). Os 

tradutores franceses a que nos reportamos, traduzem por histoire (história), entretanto, Ricoeur prefere utilizar 

“intriga” ou “enredo”, devido a importância que a “história” ganhará na segunda parte da obra Tempo e Narrativa 

I (cf. RICOEUR, Paul.Tempo e Narrativa I. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2010. p. 149- 372). No momento, manteremos a tradução dos franceses Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot e, 

posteriormente, passarei a utilizar o termo “intriga” ou “enredo”, visto ser a tradução que o hermeneuta segue. Por 

ora, acompanharemos os franceses para expor a Poética. 
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Entretanto, uma observação deve ser feita. Aristóteles nos alerta que na época não havia 

nomenclatura para identificar corretamente escritores de poesias dos escritores de história 

natural, por exemplo (ibid, p. 33). Logo, Homero recebia o mesmo tratamento que Empédocles, 

somente porque utilizavam a mesma métrica em seus escritos; porém, não há semelhança entre 

eles. O primeiro é considerado poeta, mas o segundo é considerado mais naturalista que poeta. 

Então, seria preciso nomear as obras, não por sua métrica, mas por sua mímesis. Uma outra 

observação a ser feita é que mesmo um escritor considerado mais naturalista poderia ser 

chamado de poeta por Aristóteles devido a sua utilização das expressões em sua obra, como é 

o caso Platão e seus Diálogos. Nessas obras percebe-se o uso de estilos e habilidades provindas 

de poetas, e, por conseguinte, seria considerado poeta, embora a mímesis fosse diferente da dos 

poetas, propriamente ditos. Então, a mímesis não pode ser considerada a fonte principal para se 

julgar uma obra, entretanto, ao mesmo tempo, a Poética é um tratado sobre a mímesis; tornando 

assim, esse ponto paradoxal do ponto de vista de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot.8 

 Apresentados os objetivos, os tipos de artes e em que se diferenciam, Aristóteles 

prossegue para o objeto da mímesis. Ele afirma que os que representam9, representam agentes 

(prattontas)10 em ação. Aqui, Paul Ricoeur observa o quanto as ações humanas são 

fundamentais para o estudo da Poética, pois elas fundamentam a mímesis. É por causa das ações 

que as obras representativas existem. Logo, essa função da mímesis de representar ações faz 

dela o eixo central da Poética, visto que Aristóteles enfatiza que o objetivo a ser seguido por 

essas obras é representar “agentes” em ação, como dito acima, e assim elas serão bem-

sucedidas. Esses agentes possuem características de ordem ética e estas, tanto os diferenciam 

quanto diferenciam as obras artísticas. Ou seja, tanto os agentes podem ser nobres, baixos ou 

semelhantes a nós (ibid, p. 37) e esses aspectos éticos refletem na classificação das obras. 

Assim, tanto os pintores pintam homens nobres, baixos ou semelhantes quanto nas danças e 

                                                 
8 Nota 9 da La Poétique. Texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Paris: Éditions du Seuil, 

1980. p. 150 

 
9 A palavra em grego utilizada é mímesis, mas, como dito na nota 1 deste trabalho, utilizaremos “representar” 

devido a escolha de Rioeur baseado nos tradutores franceses Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot (cf. Op. cit., p. 

17-20) 

 
10 Prattontas, literalmente, significa “agentes”, mas na versão em Português encontramos “homens” e na versão 

em francês que utilizamos, encontramos “personagens”. Estes últimos observam que a palavra “personagem” não 

existia na época de Aristóteles e, por isso, utilizou o particípio do verbo agir (prattein); entretanto, essa palavra foi 

usada pelo filósofo grego para expressar os seres que agem dotados de características éticas nos palcos e nas 

narrativas e complementa o verbo mimeisthai, que eles traduzem por representar. Logo, a escolha por 

“personagem” pareceu mais apropriada. (cf. Nota 1 da Op. cit., p. 156) 
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também as tragédias, epopeias e comedias11. Nesse momento (ainda capítulo 2), Aristóteles 

equipara a atividade representativa com o aspecto ético tanto dos agentes representados quanto 

das “cópias”. Isto é, se os agentes são classificados de acordo com sua característica ética, as 

cópias também possuirão essas características, contudo, como enfatizam Roselyne Dupont-Roc 

e Jean Lallot (ibid, p. 157) a relação entre o objeto representado e a cópia possui, ao mesmo 

tempo, igualdade e diferença; identidade e mudança. Essa relação, então, implica em 

semelhança entre a cópia e o modelo, mas permite que haja uma transformação ética no 

transcorrer das obras. Desta forma, os agentes podem passar da nobreza para a baixeza, da 

baixeza para a nobreza, mas também permanecerem iguais. É a união do ético com o poético.  

 No capítulo 3, temos uma abordagem acerca da diferença do modo como a representação 

é operada, pois ela pode ser operada pelo narrador ou pelo próprio agente. O narrador pode 

narrar a história, mas ele também pode falar através de um agente que a conte. O segundo modo 

de representação é o que pode ser feito diretamente pelos agentes, ou seja, os próprios 

participantes (agentes) representarão a história sem que seja preciso um narrador ou que um 

agente narre a história. (ibid, p. 39) 

 Após expor os três critérios para diferenciar os tipos de representação (meios, objetos e 

modos), Aristóteles afirma que, devido a essas classificações, os poetas podem se assemelhar 

ou se distanciar de outros poetas, por exemplo, Homero e Sófocles podem ser igualados se o 

critério for quais tipos de agentes eles representam. No caso, os dois representam agentes nobres 

e, deste ponto de vista, podem ser nomeados como autores do mesmo tipo. Já se o critério fosse 

o modo, Sófocles se assemelharia a Aristófanes, porque ambos representam agentes que atuam 

no drama. Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot (ibid, p. 161-162) frisam que o drama se 

relaciona com o segundo modo representativo, ou seja, os agentes eles próprios agem sem 

intermédio do narrador e, por isso, Sófocles se afastaria de Homero nesse quesito, visto que, 

Homero narra suas histórias ou dá voz a que algum agente a narre. Entretanto, isso não quer 

dizer que não há agentes na obra de Homero, há agentes em ação tanto neste último autor como 

nos anteriores. Somente o modo de representar é diverso. 

                                                 
11 Devemos frisar que o grego classificava os homens conforme sua posição social. Isso implica que o caráter 

nobre estava relacionado a pessoas como: reis, príncipes, etc. Já a característica de baixeza era designada a alguém 

que fosse escravo ou estrangeiro. Os homens semelhantes a nós seriam os que se situavam no meio desses dois 

polos (cf. Nota 2 da Op. cit., p. 157) 
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 Em seguida, temos as origens da poesia. Para ele, a poesia tem seu fundamento em duas 

causas. A primeira é a tendência do homem a representar e a sentir prazer com essas 

representações. Isso o acompanha desde sua mais tenra idade e é o que o distingue dos outros 

animais e reiteram Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot (ibid, p. 164) que “l’homme est l’animal 

mimétique par excellence”12. Já a segunda origem deriva da nossa tendência à melodia e ao 

ritmo. Essas tendências naturais para que o homem represente relaciona-se diretamente com o 

desejo de aprender do ser humano. A representação existe porque homens e mulheres aprendem 

ao ver as imagens, ou seja, representar é, também, aprender. Aprendem representando e vendo 

a representação. 

 No sexto capítulo, Aristóteles trata da tragédia e a define como “une action noble, menée 

jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue”13 (ibid, p. 53) e enfatiza mais à frente que são 

os “agentes” que realizam as ações e, por isso, a organização do espetáculo seria o primeiro 

elemento da tragédia. Com isso, Paul Ricoeur (RICOEUR, 2010, p. 63-66) já esboça os aspectos 

para o terceiro ponto da sua teoria da narrativa, pois, acima, falávamos do aprendizado 

adquirido ao olharmos as representações e agora, falamos do espetáculo, ou seja, mesmo que a 

Poética não se interesse profundamente pela recepção das obras, o hermeneuta encontra pistas 

que direcionam para a mímesis III, mas dela falaremos depois.  

 Aristóteles prossegue, neste mesmo capítulo, ampliando a definição da tragédia para a 

intriga (mythos) e afirma que “c’est l’histoire14 qui est la représentation de l’action (j’appelle 

ici ‘histoire’ le système des faits)”15 (La Poétique, 1980, p. 55). A intriga é tanto a representação 

da ação, mas também é a alma da tragédia (ibid, p. 57). Apesar de estar delineando a tragédia e 

caracterizá-la em seis partes, incluindo a intriga como a primeira dessas partes, identifica esse 

“agenciamento dos fatos” como a parte mais importante para a composição dizendo que “les 

plus importante de ces éléments est l’agencement des faits en système”16 (ibid, p. 55). Essa 

importância se dá na medida em que a tragédia não é outra coisa que representar ações, ações 

realizadas por homens, mas ainda assim, ações e não suas qualidades, por exemplo. Logo, o 

                                                 
12 “O homem é o animal mimético por excelência”. Tradução própria. 
13 “A tragédia é a representação de uma ação nobre, levada até seu termo e tendo uma certa extensão” 
14 Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot traduzem “mythos” por “história” ou “sistema de fatos”, mas Paul Ricoeur 

chamará de “intriga” ou “enredo”. O termo história não é inadequado, porém o filósofo reservará para outra 

pesquisa na segunda pare de Tempo e Narrativa I, em que abordará as narrativas históricas. 
15 “É a história que é a representação da ação (eu chamo aqui ‘história’ o sistema dos fatos)”.  
16“ O mais importante desses elementos é o agenciamento dos fatos em sistema” 



19 

 

 

objetivo a ser alcançado, para o grego, é representar ações. Isso é o mais importante, pois sem 

ação não há tragédia.  

 No sétimo capítulo da Poética, iniciamos com a organização da intriga, visto ser ela a 

mais importante da tragédia. Aristóteles, então, relembra a definição de tragédia: représentation 

d’une action menée jusqu’à son terme” e a aprimora com “qui forme un tout et a une certaine 

étendue”17 (ibid, p. 59). Essa definição será desenvolvida por Ricoeur que verá nela uma saída 

para responder sua tese de que o tempo só se torna tempo humano quando o narramos, pois na 

experiência cotidiana não encontramos uma ação levada a seu termo, quer dizer, não vemos a 

unidade de nossas histórias, a não ser que as contemos. 

Nossa vida é marcada pelo caráter episódico, assim como o tempo como cotidianamente 

o compreendemos, os acontecimentos se seguem uns depois dos outros. O processo ativo do 

narrar é o organizador do nosso tempo, de maneira que possamos apreender os acontecimentos 

de forma inteligível, pois sempre podemos perguntar sobre o que vem em seguida, numa 

progressão interminável de fatos e acontecimentos. Porém, é, justamente, a intriga que 

transforma a sucessão de eventos em uma história completa com encadeamentos ligados entre 

si, fazendo com que a mera sucessão ganhe extensão para melhor compreensão da vida humana. 

A intriga é o organizador das ações do homem, significando que este, ao dispor de suas 

sucessões de ações e visualizá-las num “todo inteligível” (RICOEUR, 2010b, p. 198)18, pode 

compreender a si e aos outros, pode compreender sua história no mundo. Apesar de a intriga 

conter elementos não encontrados na vida, como a “capacidade de extrair uma história de 

múltiplos incidentes” (ibid.), é através dela que organizamos nossas ações numa história una e 

completa de forma concordante.  

A concordância seria uma forma de ordenar e assim, compreender o tempo humano, 

pois este inclui sucessão de episódios desvinculados uns dos outros que nos fazem ver somente 

o particular, temos as mudanças de sorte da infelicidade à felicidade e vice-versa, mas como 

meras sucessões sem contorno. Assim, a concordância é indispensável para pôr esses elementos 

peculiares da vida humana de maneira que ela possa ser abrangida e compreendida como uma 

unidade. “O que distingue a narrativa como forma de discurso é que ela sempre tem uma trama. 

                                                 
17 “representação da ação levada a seu termo, que forma um todo e tem uma certa extensão” 
18 RICOEUR, Paul. “A vida: uma narrativa em busca de narrador” in Escritos e conferências I, trad. Edson Bini, 

São Paulo, Loyola, 2010. 
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Essa trama ou enredo produz o seguinte: combina os episódios e a história como um todo num 

conjunto significativo” (PELLAUER, 2009, p. 100). Exponhamos então, algumas 

características que evidenciam essa concordância e levam a obra a seu termo, como as 

concepções de totalidade e extensão. Essas concepções demonstram como devem ser as intrigas 

para que sejam bem-sucedidas e alcancem o objetivo que é representar as ações. 

A característica relativa à totalidade abarca as ideias de começo, meio e fim. O começo 

marca um ponto inicial na sucessão dos fatos, o fim indica o término dos acontecimentos, mas 

ambos passam pelo crivo da necessidade, da causalidade, ambas exigem a concepção do 

possível, da verossimilhança. Já a ideia de meio aconteceria de acordo com a sucessão dos 

acontecimentos, porém sua mudança se daria no âmbito da felicidade à infelicidade ou vice-

versa19. Entretanto, percebemos que essa característica da totalidade, bem reconhecida nas 

obras representativas, não é observada na vida humana: “é somente em virtude da composição 

poética que algo vale como começo, como meio ou como fim” (RICOEUR, 2010, p. 70). Assim, 

só através da operação poética podemos visualizar o “todo” da intriga (mythos) e organizar o 

tempo humano. 

Quanto à característica da extensão, observamos ser ela responsável pela mudança no 

âmbito da felicidade à infelicidade ou vice-versa, através das ações humanas encadeadas na 

ordem do possível delimitando seu contorno. E, mais uma vez, verificamos que essa extensão 

visando o encadeamento das ações de acordo com a verossimilhança não é encontrada na 

sucessão do tempo que nós conhecemos, é uma extensão própria do poema. Apenas pela 

ordenação do poema conseguimos aproximar ações dando contorno próprio, num tempo 

próprio, o próprio da obra na ordem da verossimilhança, pois “essa extensão só pode ser 

temporal: a reviravolta leva tempo. Mas é o tempo da obra, não o tempo dos acontecimentos do 

mundo” (ibid, p. 70). 

Assim, percebemos que muitas características da tragédia não podem ser atestadas na 

experiência humana. Ela se passa no campo do possível, do verossímil, a fim de elevar as ações 

humanas à universalidade e conduzir o espectador a compreender sua própria realidade, seu 

próprio tempo ao identificar o geral nas obras de arte. “le rôle du poète est de dire non pas ce 

                                                 
19 A inversão da felicidade à infelicidade ou vice-versa, apenas aparentemente acontece “enquanto simples 

ocorrência”, entretanto, “se torna parte integrante da história a posteriori, depois de transfigurado pela necessidade 

[..] que procede da totalidade temporal levada a termo” (RICOEUR, 1991, p. 148) 
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qui a lieu réellment, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l’ordre du vraisemblable ou du 

nécessaire”20 (La poétique, 1980, p. 65). 

Vemos como a intriga (mythos) é fundamental. Os homens agem a todo o momento, 

sucessivamente, mas não temos dimensão e nem memória para ligar todas as sucessões da vida, 

precisamos da intriga para configurar as ações humanas de modo compreensível e apreensível, 

tornando-as universais. Então, é por meio das obras de arte que podemos mirar os aspectos da 

vida em sua forma plena, purificada e universal, já que “aprender, concluir, reconhecer a forma: 

é [...] o aspecto inteligível do prazer da imitação” (ibid, p. 72). 

Por isso, Aristóteles afirma que os homens aprendem ao olhar imagens, posto que 

conseguem extrair destas o universal do particular e sentem prazer com esse aprendizado. Ao 

contemplarmos uma tragédia estaríamos observando a forma purificada, a universalidade das 

ações. Dessa forma, as obras narrativas purificam as ações humanas, universalizando os eventos 

particulares. Através delas, sentimos as emoções como se fossem nossas, como se fossem 

histórias vividas. Podemos, então, experimentar outras possibilidades de vida como se fossem 

nossas.  

 Será desse ponto que trataremos no próximo capítulo. Sobre as possibilidades do ser 

humano ao experimentar outras vidas através das narrativas e o vínculo entre vida e leitura que 

se apresenta em cada etapa do processo poético, nomeado por Ricoeur de “tripla mímesis”. Com 

essa expressão, o filósofo mostra que as narrativas se vinculam à vida por abrirem um campo 

de experiência que sem elas, talvez, nós nunca poderíamos ter acesso. Ao entrarmos no mundo 

da leitura, entramos em um mundo de ações humanas, parecidas com as reais; mas, elas são 

purificadas em sua forma universal e assim, podemos experimentar outras possibilidades, 

podemos aprender e nos deleitarmos com elas, pois sentimos como se fossem nossas também.  

São a essas questões que o capítulo dedicado ao processo dinâmico do ato de criar 

aprofundará, frisando o caráter ativo de transformação de experiência que o texto provoca ao 

se deparar com o mundo do leitor. Esse leitor, ao entrar nesse mundo do texto, pode transformar 

a si mesmo, transformar sua identidade, processo que nunca tem fim enquanto outras narrativas 

surgirem. 

                                                 
20 “o papel do poeta é de dizer não o que tem lugar verdadeiramente, mas o que poderia ter lugar na ordem do 

verossimilhante ou do necessário.” 
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3 TRÍPLA MÍMESIS 

Neste capítulo, examinaremos o processo de criação denominado por Ricoeur de “tripla 

mímesis”. Esse processo, como dito, não alude somente ao ato criativo em si, mas depende de 

alguns aspectos para que a obra realize sua função plenamente, a saber, o encontro com o 

leitor/espectador/ouvinte. 

Esse conceito denota as partes desse processo ativo que representa o antes e o depois da 

composição poética. A mímesis I faz referência ao antes da atividade criadora, esse antes 

relaciona-se com os aspectos identificados na experiência cotidiana e que é transposta para a 

obra; mímesis II se trata da produção em si da atividade, o texto nele mesmo, o criador e o 

objeto criado, mas que fique claro, não surgiria sem mímesis I; mímesis III representa o depois 

da atividade criadora, é quando o texto realmente se encerra, no leitor. O leitor, para participar 

desse jogo poético, recolhe (conscientemente ou não) as indicações dadas por mímesis I. E 

apesar de essas etapas estarem separadas, elas formam, na verdade, um círculo que começa e 

termina no leitor. Veremos as características de cada etapa do processo e como elas se articulam 

formando um inevitável círculo que leva à compreensão da experiência humana.  

Na Poética, Aristóteles define a alma da tragédia como sendo a intriga, pois ela se trata, 

primeiro, de mímesis praxeos (representação da ação), ou seja, se trata de homens que agem 

(La poétique, 1980, p. 57). Essa dupla identificação da alma da tragédia com a intriga e a 

mímesis faz com que o processo de leitura não seja fechado nele mesmo. A intriga gera o texto 

em si encadeando o verossímil pelo agenciamento dos fatos ao representar homens que agem, 

entretanto, é porque os homens agem que podemos representar suas ações. Por conseguinte, 

sem os acontecimentos anteriores à intriga, ou seja, os eventos do campo do real, a 

representação não seria transfigurada para o campo imaginário. Observamos, então, que a 

intriga que é alma da tragédia e se trata de mímesis praxeos (representação da ação), faz 

referência tanto o campo do imaginário quanto ao campo do real (RICOEUR, 2010, p. 82-83).  

Aristóteles percebeu bem que o mythos [...] remetia à esfera da ação (práxis): o mythos é uma 

mímesis, uma ‘imitação’ da ação humana que provoca no espectador uma purificação de suas 

paixões, o desespero e a compaixão. Ricoeur se apropria dessa ideia forte de mímesis, na qual 

ele não vê uma imitação servil que seria um simples decalque, mas uma reinvenção criadora 

que configura uma intriga na qual o espectador pode se reconhecer (GRONDIN, 2015, p. 95) 
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3.1 Pré-configuração narrativa 

Neste subcapítulo investigaremos a primeira etapa do processo criativo, mímesis I ou 

pre-configuração narrativa, pois, já que “É preciso poder identificar as histórias representadas” 

(RICOEUR, 1997, p. 234), precisamos ter familiaridade com as características de identificação 

para que esse reconhecimento seja possível. Essa identificação das características será feita por 

nós, mas essa identificação que Ricoeur fala, refere-se à percepção natural que temos e 

acabamos adquirindo com as informações do dia a dia. Logo, a mímesis I nos mostrará esses 

aspectos pré-narrativos existentes na vida humana que são necessários para que a narrativa surja 

efetivamente e, também, para que possamos reconhecê-las. Ou seja, nessa primeira etapa, 

Ricoeur ilustra as características essenciais que antecedem a criação de uma obra e a torna 

possível. 

  As características são estruturais, simbólicas e temporais e cada uma delas responde por 

uma capacidade essencial para que o homem possa seguir uma história. Através delas, ele 

salienta a importância de percebermos que a leitura de uma narrativa depende, sobretudo, do 

que experienciamos no nosso cotidiano. Assim, as características estruturais demonstram os 

aspectos do agir humano que devemos considerar para entender as representações das intrigas, 

isto é, agimos de determinada forma e, transpomos essas ações para as narrativas; as 

características simbólicas manifestam a capacidade de perceber as simbologias que regem a 

compreensão humana, em outras palavras, o homem introjeta o que faz parte da sua cultura; as 

características temporais revelam o ápice da nossa pesquisa, pois respondem pela capacidade 

de acompanhar uma história de forma una e completa e não só isso, revela, principalmente, a 

exigência da narração na vida do ser humano, já que, somente visualizamos o encadeamento 

causal nas narrativas; assim, o seguir uma história o ser humano pode organizar e entender a 

própria vida (Id, 2010, p. 96-97). 

As características estruturais regem a nossa capacidade de perceber os elementos que 

movem as ações. Temos que ter a aptidão para ver que cada ação possui uma situação própria, 

tem seus agentes próprios envolvidos, suas circunstâncias e acontecimentos. Por isso, Ricoeur 

(Ibid, p. 98-99) nos diz que “toda narrativa pressupõe da parte do narrador e de seu auditório 

uma familiaridade com termos tais como agente, objetivo, meio, circunstância, ajuda, 

hostilidade, cooperação, conflito, sucesso, fracasso, etc”. Ou seja, para compreendermos as 

representações das ações na intriga, é indispensável entendermos previamente, o que 
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movimentam as ações no campo do real, quer dizer que, temos já pré-estabelecidas em nossa 

cultura características que fazem parte do agir humano. Pressupomos como uma determinada 

ação deve ser, bem como, os personagens e suas personalidades próprias, até onde tal ação pode 

levar, entre outras coisas. 

As características simbólicas governam os aspectos herdados pela cultura e que desde 

sempre permeiam a linguagem e entendimento das relações humanas. Os símbolos 

complementam o discurso humano e, de acordo com Ricoeur, “Se, com efeito, a ação pode ser 

narrada, é porque ela já está articulada em signos, regras, normas: está, desde sempre, 

simbolicamente mediatizada” (Ibid, p. 100-101). É, também, através das simbologias provindas 

da cultura que imputamos valores nas ações. São elas que nos fazem classificar as normas em 

boas ou ruins e com isso, identificar as características humanas e, portanto, os homens em bons 

ou ruins, merecedores de piedade ou não. Então, é porque estamos sedimentados em 

simbologias que entramos no mundo do texto sentindo como se o mundo ficcional fosse 

possível para nós, e inclusive, aferimos valores aos personagens e situações ocorridas nas 

narrativas de acordo com essas simbologias e experiências que temos do mundo real (e 

imaginário também). 

A terceira característica de mímesis I é a capacidade que temos de perceber os aspectos 

temporais da intriga. Já que, como dito acima, nossas histórias cotidianas se desenrolam sem 

ligação causal. Temos um evento depois do outro sem que estes estejam relacionados por 

causalidade. Assim, para que possamos acompanhar uma história necessitamos apreender o 

nosso próprio tempo com esse desencadeamento e relacioná-lo ao tempo narrativo e sua ação 

própria. Ricoeur observa, então, que a Poética de Aristóteles apresenta a resposta para essa 

problemática do tempo, porém essa resposta não é de âmbito teórico e sim, poético, pois, na 

experiência humana lidamos com a discordância do tempo sem conseguir abarcá-lo como um 

todo e de forma concordante. É somente nas narrativas que encontramos o tempo organizado e 

encadeado num todo inteligível. Portanto, temos que ter a capacidade de compreender que o 

tempo da intriga é próprio dela, mas é através desse tempo que podemos nos compreender, 

aceitando e incorporando os aspectos discordantes, episódicos, desencadeados da vida para que 

a concordância surja na discordância que é a qualidade da imaginação criadora: organizar os 

aspectos divergentes da narrativa humana e transformá-la numa história una e completa, com o 

intuito de facilitar a compreensão de nós mesmos, dos outros e do mundo. Com isso, Ricoeur 

conclui que a função da mímesis I é representar é “pré-compreender o que é o agir humano: sua 
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semântica, sua simbólica, sua temporalidade. É nessa pré-compreensão, comum ao poeta e a 

seu leitor, que se delineia a construção da intriga” (Ibid, p. 112).  

A primeira sede da configuração narrativa (mímesis) está nesta composição criadora de uma 

intriga. Ora, essa configuração narrativa comporta um antes e um depois. A intriga nunca é 

totalmente inventada, ela remete, antes, a uma intriga que é a de nossas próprias vidas: nossa 

compreensão da vida já mostra uma estrutura narrativa, uma vez que ela articula desde 

sempre seu agir de maneira simbólica e que ela jamais cessa de narrá-lo. A configuração 

narrativa (que Ricoeur denomina mímesis 2) se enraíza assim em uma pré-compreensão 

simbólica do agir humano que Ricoeur denomina mímesis 1(a primeira composição da 

intriga, se quisermos). É sobre essa pré-composição já narrativa que se ergue a composição 

da intriga poética (GRONDIN, 2015, p. 95-96) 

Observados os aspectos pré-narrativos, avancemos para os aspectos que configuram a 

narrativa e a transfigura da mímesis I à mímesis III.  

 

3.2 Configuração narrativa 

 

A mímesis II (configuração narrativa) é a operação que configura toda a leitura, é a obra 

em sua completude, a obra em si mesma, “abre-se o reino do como se” ou “o reino da ficção” 

(RICOEUR, 2010, p. 112. Grifos do autor). É nesta etapa que, ao abarcar os elementos pré-

narrativos da mímesis I que são encontrados na vida cotidiana do homem, a obra se realiza em 

si mesma, ou seja, através da capacidade do homem de perceber e utilizar os aspectos narrativos 

já existentes em sua vida real, ele transpõe esses elementos por meio da atividade criadora 

(mímesis) a um nível não existente no cotidiano da humanidade, ao nível imaginário, do faz de 

conta. Essas características fazem com que o texto se configure num todo, de modo que, 

possamos compreender o universal da história, mesmo que se trate de evento particular. Essa 

configuração transpõe os aspectos pré-narrativos em universalidade poética, levando a história 

ao seu termo, à sua perfeição própria, a saber, mímesis III (refiguração narrativa): o encontro 

com o leitor. Tais características unificam-se para recolher os acontecimentos particulares e 

episódicos do cotidiano humano e torná-los universais e unos, a fim de serem compreendidos e 

que, com isso, os homens, não só desfrutem da narrativa, mas também possam entender os 

outros, a si mesmo e o mundo. Vejamos, em seguida, essas características que são: fazer 

“mediação entre acontecimentos ou incidentes individuais e uma história tomada como um 
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todo”, compor “juntos fatores heterogênos” (ibid, p. 114. Grifos do autor) e revelar “caracteres 

temporais próprios” (Ibid, p. 115). 

Para esmiuçar essas características de configuração da obra, temos que lembrar que a 

vida humana real é caracterizada pelo agir do homem, mas esse agir é marcado por episódios 

desencadeados, sem ligação entre um acontecimento ou outro. Isto quer dizer que, o agir 

humano é pontuado por episódios em caráter de sucessão, sendo que essa sucessão não implica 

em causalidade, os eventos se seguem uns após os outros de maneira heterogênea e desconexa. 

Uma vez que o tempo como o percebemos corre em caráter sucessivo (passado, presente e 

futuro), identificamos os acontecimentos como se estivessem determinados por esse tempo em 

ordem sempre sucessiva. Com isso, é necessário que o homem organize os episódios para 

transformá-los em uma história una e completa a fim de se compreender, de compreender a 

própria história. Portanto, a configuração narrativa faz mediação entre os episódios da vida 

particular e a história levada a seu termo e visa organizar esse aspecto desencadeado e episódico 

do agir do homem nesse tempo que segue sucessivamente, com o propósito de dar forma à 

compreensão do homem. Em vista disso, o caráter episódico da vida humana é transposto ao 

nível da causalidade. Os acontecimentos, antes desvinculados seguindo a cronologia, são 

encadeados em caráter causal; em vez de um depois do outro, segue um por causa do outro. Ao 

transpor os acontecimentos em caráter de causalidade, a história ganha uma totalidade própria, 

uma completude que leva o leitor a entender do que se trata a história como um todo, feita de 

início, meio e fim. Todos os aspectos da narrativa são unificados numa história e o tempo não 

cronológico surge no heterogêneo. Essas são as principais características da mímesis II: unificar 

os eventos particulares e episódicos para dar lugar aos eventos causais numa história una de 

acordo com o tempo próprio da narrativa, fazendo com que o leitor tenha a capacidade de 

acompanhar a história e, ao segui-la, o leitor a integre em sua vida, transformando sua 

compreensão sobre o mundo, sobre si e sobre os outros (RICOEUR, 2010, p. 115-116). 

Quando seguimos o tempo próprio da narrativa, nos encaminhamos à conclusão do que 

foi contado e, aí, alcançamos a totalidade do narrado, a história alcança seu termo, entretanto, 

o processo não se encerra nesse momento. Finalizamos a história, mas ela continua a reverberar 

em nós, muitas narrativas a fazem de tal forma que não queremos guardá-las, mas queremos 

recontá-las: “a repetição da história contada, governada como totalidade por sua maneira de 

terminar, constitui uma alternativa à representação do tempo que corre do passado rumo ao 

futuro" (Ibid, p. 118). Esse ato de recontar histórias nos faz quebrar a ordem linear do tempo 
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como experienciamos no cotidiano e nos transpõe para um tempo em que as histórias se tornam 

unas e inteligíveis. Para exemplificar: quando acompanhamos uma história pela primeira vez, 

não sabemos o que sucederá e muito menos, seu fim, então, a seguimos com a mesma relação 

que seguimos o tempo, ou seja, seguimos o passado, o presente e o futuro da narrativa (no 

tempo próprio que a narrativa dispõe) até seu desfecho e quando a concluímos conseguimos 

entender seu tema, seu objetivo, etc. Entretanto, o que acontece ao recontarmos uma história?  

Ao recontarmos uma história já conhecemos seu final, já temos em nossa mente o 

passado, o presente e o futuro da obra em toda a sua completude, então, a seguimos novamente, 

pois “ao lermos o fim no começo e o começo no fim, também aprendemos a ler o próprio tempo 

retrospectivamente, como sendo a recapitulação das condições iniciais de um curso de ação em 

suas consequências finais” (Ibid, p. 118). Assim, aprendemos a refazer nossa experiência 

temporal tanto ao narrar quanto ao recontar uma história, porque somente nas narrativas há o 

jogo entre a concordância e a discordância, em que os aspectos divergentes e episódicos da vida 

humana integram e transfiguram a história em universal, una e completa. Para Ricoeur, é 

somente através do ato poético que podemos englobar as divergências existentes no tempo e no 

agir do homem e transformá-los em compreensão do si, dos outros e do mundo. 

 Outra característica fundamental da mímesis II é o esquematismo que tem a capacidade 

de reunir, “tomar juntamente” (Ibid, p. 118) conforme regras o ato de produção criativa. O 

esquematismo tem a função de reunir os elementos pré-narrativos tomados separadamente, a 

saber, os eventos episódicos da vida humana, as suas ações, seus objetivos, seus agentes, 

mantendo na mente a conservação das partes, transpor essas partes através da atividade criadora 

e organizá-las num todo, numa “inteligibilidade mista” (Ibid, p. 119). É a configuração em sua 

forma plena, já que a “inteligibilidade mista” é a soma dos heterogêneos encontrados na vida 

real humana, mas, agora, em caráter de causalidade e, assim, construir o enredo que, por sua 

vez, “constitui o foco criador da narrativa” (Id, 2010b, p. 201) porque provém dessa função de 

síntese da imaginação criadora que organiza a inteligibilidade da narrativa como um todo, 

fazendo com que possamos abarcar todos os elementos dispostos e compreender o tema da 

história.  

O caráter da tradicionalidade representa tudo o que foi contado e permaneceu tanto no 

passado quanto entranhado no presente. Em suma, relacionamos e organizamos aspectos 

heterogêneos de uma ordem consolidada pela tradição, pelas histórias que já nos foram contadas 

e continuam a serem usadas como base para a inovação. Mantemos e até exigimos a 
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permanência organizativa do que já nos foi legado, mas esse legado não representa o acúmulo 

de histórias e características arcaicas do que nos restou. Ricoeur nos diz que esse esquematismo 

fundamental carrega sim, os elementos da tradição, mas são elas que fazem com que as histórias 

atuais existam e sempre se renovem, pois é “a transmissão viva de uma inovação sempre 

suscetível de ser reativada por um retorno aos momentos mais criativos do fazer poético” (Id, 

2010, p. 119).  

Não interpretamos de parte alguma, mas para explicitar, prolongar e, assim, manter viva a 

própria tradição na qual nos encontramos. É assim que o tempo da interpretação pertence de 

certa forma ao tempo da tradição. Em compensação, porém, a tradição, mesmo entendida 

como transmissão de um depositum, permanece tradição morta, se não for a interpretação 

contínua desse depósito; uma ‘herança’ não é um pacote fechado que passamos de mão em 

mão sem abri-lo, mas um tesouro de onde sacamos com as mãos repletas e que renovamos 

na operação mesma de sacá-lo. Toda tradição vive graças à interpretação. É a este preço que 

ela dura, quer dizer, permanece viva. (Id, 1977, p. 27) 

 

 Notamos, com isso, que a tradição não significa passado, o que foi deixado para trás; 

ela, antes de tudo, é essencial para que ocorra a inovação. É porque existe tradição que podemos 

falar em inovação. Esses dois polos constituem a sedimentação e continuação das histórias, pois 

se inovamos é devido à base que tivemos. Avançamos, mas ficam resquícios das histórias que 

foram contadas e, estas nos fornecem novas possibilidades para novidades num processo 

contínuo e interminável, “A variação entre esses dois polos [sedimentação e inovação] 

conferem à imaginação produtiva uma historicidade própria e mantém viva a tradição narrativa” 

(Id, 2010, p. 203). 

 Finalizada a exposição da mímesis II, prossigamos para a última etapa do processo de 

criação, a saber, mímesis III, pois, como diz Grondin (GRONDIN, 2015, p. 96) “O sentido da 

configuração narrativa (mímesis 2) só se concluiria, portanto, com uma nova configuração 

(mímesis 3), aquela pela qual o leitor se apropria do mundo da obra literária e faz dele um 

mundo em que ele pode habitar” 

Nesta etapa, Ricoeur pretende, então, mostrar que o texto não está fechado em si mesmo, 

que sua produção não se encerra na conclusão de sua produção escrita ou na publicação da obra, 

e sim, quando o texto se encontra com o leitor e mais do que isso, ele afirma que todo o processo 

não apenas termina na mímesis III, como exige esse terceiro nível. Veremos, abaixo, em que 

consiste essa exigência. 
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3.3 Refiguração narrativa 

Aqui, demonstraremos o que acontece quando há a intercessão entre o mundo do texto e 

o do leitor, espectador ou ouvinte. Essa intercessão ocorre no ato da leitura quando o leitor 

reconfigura sua própria narrativa de vida ao entrar no mundo do texto. “Nós lemos histórias, 

quer se trate de narrativas de ficção ou históricas, porque elas conferem um sentido à intriga de 

nossas vidas” (GRONDIN, 2015, p. 95). Isto quer dizer que, não lemos por puro entretenimento 

ou para “passar o tempo”. O ato de ler está ancorado nas ações reais e ganham um real 

significado quando o leitor abre-se à obra. Logo, mesmo o processo se fundamentando nas 

ações dos homens, como eles se relacionam com o mundo e suas simbologias, como percebem 

os eventos do dia-a-dia; prosseguindo por meio do poeta para o momento crucial da realização 

da obra em si mesma, o que Ricoeur nos apresenta é a existência de um círculo interminável do 

ato de criação, que tem seu ápice no leitor. Mas, esse leitor é o mesmo que percebeu as 

características pré-narrativas e para que o processo seja iniciado, o homem e, 

consequentemente, o poeta precisam participar da rede de significação existente em seu meio.  

“Assim, é na leitura, que é sempre ao mesmo tempo uma leitura de si, que se conclui a 

interpretação” (Ibid, p. 91). Pois, como dito na mímesis I, os aspectos pré-narrativos, como 

compreensão das ações e a capacidade de entender os símbolos determinam a continuação das 

narrativas, através do que já foi concebido narrativamente. Ou seja, através das narrativas já 

recontadas, inovamos e perpetuamos nosso entendimento sobre como devem ser as histórias 

futuras. Inovamos, mas a inovação acontece porque tivemos exemplos de narrativas passadas. 

Por consequência, como podemos ter essas concepções e modelos de tradição, continuidade e 

inovação? Por meio do ato da leitura e releitura: “O ato de ler torna-se assim o momento crucial 

de toda a análise. Sobre ele se apoia a capacidade da narrativa de transfigurar a experiência do 

leitor” (RICOEUR, 2010, p. 203). 

 Percebemos, com isso, a existência de um círculo infindável regendo esse processo. 

Como vimos, ele possui uma etapa inicial onde o poeta recolhe (consciente ou não) do mundo 

em que vive o arcabouço necessário para a construção de uma obra. Da mesma forma, o leitor, 

ouvinte ou espectador não acompanham qualquer narrativa se não conseguirem captar a 

mensagem ali expressa. Tanto o poeta precisa ter uma base pré-definida para erguer sua 

narrativa, quanto o que acompanha uma história necessita de um conhecimento prévio para que 

se sinta tocado pelo tema do que é contado. Esse processo se realiza em sua efetividade quando 
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o poeta dá forma à obra, e é aí que se consuma o ato da imaginação criadora em sua 

materialidade. Entretanto, o que seria de uma obra se não cumprisse seu objetivo principal, se 

não alcançasse o seu termo, a saber, o encontro com o leitor, espectador ou ouvinte?  

 Esse encontro da obra com quem a segue se torna essencial para a continuação, tanto da 

própria obra quanto do processo de criação, pois o leitor, espectador ou ouvinte que se apropria 

do que é narrado pelo poeta participou do desenlace da obra e lhe deu vida. Quando o espectador 

entra na obra ele não permanece o mesmo, ele se modifica; sua experiência é transfigurada e, 

ao se transformar ele mantém vivo o processo de criação e faz com que a história alcance sua 

perfeição e, a partir disso, essa narrativa também pode agregar a futuras possibilidades de ser 

acompanhada e inovada. Ela entra, melhor dizendo, permanece no jogo entre tradição e 

inovação. “A narrativa faz isso [porque conta] uma história sobre a ação humana e seu 

significado. Tal história, por sua vez, pode ser ouvida ou lida e, quando compreendida, contribui 

para reconfigurar nosso entendimento da ação humana e suas possibilidades” (PELLAUER, 

2009, p. 101). 

 Essas possibilidades se dão porque tanto leitor quanto obra possuem um mundo 

habitável. Para Ricoeur, assim como um indivíduo possui seu ambiente habitável o qual 

chamamos de mundo, onde convive com inúmeras possibilidades de viver, de se relacionar, de 

agir, de sofrer, de pensar; a obra também possui seu mundo habitável e é “o que torna um texto 

significativo, em primeiro lugar, dando-lhe tanto sentido quanto referência, [...] Ricoeur chama 

de o mundo do texto. Trata-se de algo que o texto, por assim dizer, projeta não atrás, mas à 

frente de si. Dissemos que o discurso é sempre sobre algo” (PELLAUER, 2009, p. 86-87), por 

isso, também encontramos aí várias possibilidades de viver, de se relacionar, de agir, de sofrer. 

Diferentemente do indivíduo que habita um mundo de experiência real, o mundo da obra é um 

mundo imaginário, não imaginário irrealizável, mas “um mundo no qual seria possível habitar” 

(RICOEUR, 2010b, p. 204).  

Dentro desse mundo as possibilidades existem tanto quanto na vida real, entretanto, na 

vida real as possibilidades podem não se efetivar, mas na imaginária todas as possibilidades são 

possíveis, pois: 

Que é um mundo? É algo que se pode habitar; que pode ser hospitaleiro, estranho, hostil... 

Existem assim sentimentos fundamentais, que não tem qualquer relação com um coisa ou um 

objeto determinados, mas que dependem do mundo em que a obra comparece; são, em suma, 

puras modalidades de o habitar. [...]remete para uma espécie de arredores, testemunha uma 

capacidade de se disseminar e de ocupar um espaço inteiro de consideração ou de meditação 
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face ao qual o espectador se pode situar. Este posta-se diante da obra, frente a ela. (Id, 1997, 

p. 237-238) 

 É nesse ponto que o leitor, espectador ou ouvinte se transforma. Quando ambos os 

mundos se encontram, se transpassam e o indivíduo do mundo real acompanha o mundo 

imaginário, ele entra nesse outro mundo e sente que esse é um lugar onde ele poderia viver, 

sente que aquelas ações poderiam ser suas, aquele modo de existir poderia ser o seu e, a partir 

desse momento, ele não continua o mesmo, pois conheceu outro mundo a habitar, outra forma 

de ser. “Pois embora o leitor viva no mundo irreal da fábula, é ao mesmo tempo um ser de 

carne, que é mudado pelo ato da leitura.” (Id, 1997, p. 123) 

 Com essas considerações sobre a intercessão do mundo da obra com o mundo do leitor, 

espectador ou ouvinte, percebemos uma exigência no encontro entre ambos, a exigência de 

narrar histórias. Entretanto, existe outra exigência de bastante relevância para entendermos que 

esse encontro é fundamental para o homem, não só no sentido de transformação de si através 

das possibilidades abertas pelo mundo do texto, mas porque o homem desde que nasce está 

sempre construindo sua história, mesmo que ele não a narre, o homem se encontra num estado 

chamado por Ricoeur de “qualidade pré-narrativa da experiência humana” (Id, 2010b, p. 207). 

Esta qualidade corresponde às histórias que perpassam toda a existência dos homens, ou seja, 

mesmo que nós não as narremos, possuímos nossas próprias narrativas e, muitas vezes, para 

que possamos entendê-las é necessário seguir outras histórias, talvez assim, completamos as 

nossas.  Com isso, Ricoeur inclui mais uma característica necessária à vida humana: além de 

acompanhar narrativas para se transformar, transformar o seu modo de ser e agir, o homem 

segue narrativas porque ele próprio possui suas narrativas ainda não contadas e através das 

histórias efetivamente narradas, ele as associa às suas próprias histórias, podendo, desta forma, 

contar ou até erigir a sua própria história, levando assim à compreensão de sua vida. Então, de 

acordo com Ricoeur, todo o homem se encontra nesse estado pré-narrativo da experiência 

humana, em que suas histórias podem ser transformadas em narrativas de modo efetivo, em 

virtude disso, da mesma forma que o homem tem a necessidade de seguir histórias, ele tem a 

necessidade de organizar sua própria história narrativamente, a este é indispensável que sua 

vida também seja narrada. Para provar isso, o filósofo exemplifica duas situações em que a 

vida, não apenas pede, mas exige narração. 

 O primeiro exemplo é o de um paciente frente às sessões de análise onde tenta integrar 

os fragmentos confusos ocorridos em sua vida e compor uma história una que faça parte da sua 

identidade pessoal. Ricoeur nos diz que “É a busca dessa identidade pessoal que garante a 
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continuidade entre a história potencial ou incoativa e a história expressa pela qual nos 

responsabilizamos” (Id, 2010, p. 128). O segundo exemplo é o de um juiz que busca entender 

o que se passa com o suspeito que se encontra enredado em histórias. O juiz tenta encaixar os 

eventos ocorridos com os fragmentos de histórias do suspeito e, com isso desvendar o sujeito 

através dos acontecimentos narrados e organizados num todo. O propósito é que a história seja 

descoberta e o sujeito dela também fique visível, logo, “a história é responsável pelo homem” 

(Id, 2010b, p. 208). 

 Com esses exemplos, Ricoeur procurar mostrar que a história faz parte da vida do 

homem, não somente porque este, ao seguir uma narrativa, se encontra com o mundo do texto, 

a incorpora em sua vida e se transforma, dando continuidade a si mesmo e ao texto lido, mas, 

sobretudo, devido ao fato do homem possuir suas histórias não contadas e estas necessitarem 

de narração.  

Ricoeur está convencido de que esta atividade narrativa, que responde ao caráter temporal de 

nossa existência, encarna uma necessidade transcultural. Em toda parte, os homens contam 

histórias, nutridas por sua própria experiência narrativa do tempo, e reconfigura sua 

existência em consequência disso. (GRONDIN, 2015, p. 97) 

O homem, então, pode seguir histórias para se distrair, como também, dependendo do nível 

de participação do leitor, incluir as histórias em sua vida e ser modificado por elas, mas antes 

mesmo que o homem perceba, até mesmo, o que é acompanhar uma história; ele se encontra 

em uma rede de narrativas, que é o caráter pré-narrativo da experiência humana. Esse caráter 

pré-narrativo faz com que todo o homem possua sua própria história antes mesmo que se dê 

conta dela. Algumas pessoas continuam suas histórias através das narrativas que seguem; outras 

necessitam que suas próprias histórias sejam narradas; e outras se encontram tão embaraçadas 

em fragmentos de histórias que para tornar a vida mais tolerável, precisam recompor os pedaços 

para constituir uma identidade deles mesmos. Em todos os casos, a vida requer o auxílio das 

narrativas, seja para que o homem afirme sua identidade pessoal, seja para incorporar outra, ou 

até que para descobrir a sua própria identidade pessoal. Por isso, diz Ricoeur (Id, 2010b, p. 

208): “Narrar, seguir, compreender as histórias é tão só a continuação dessas histórias não 

ditas”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta monografia, trabalhamos com alguns conceitos da Poética de Aristóteles para 

conseguirmos compreender como Ricoeur chega à sua concepção de processo criativo, ao qual 

denomina de “tripla mímesis”. Da Poética, recortamos conceitos como: mímesis e mythos. 

Buscamos, também, identificar os termos que foram essenciais para a as implicações temporais 

percebidas por Paul Ricoeur, como: todo e extensão. E embora a obra aristotélica não 

pretendesse criar uma teoria do tempo nas obras representativas, Ricoeur pôde fazê-lo porque 

não comentou a Poética e sim, a interpretou. Assim, procuramos seguir seus passos e mostrar 

que além do ato efetivo de criar, esse ato não é único, precisa ser transfigurado por outras duas 

etapas, a pré-configuração e a refiguração narrativa.  

Desta forma, a configuração narrativa refere-se à mímesis II e representa a construção 

da obra como delineada na Poética. Nela, visualizamos o que uma obra precisa ter para que 

emerja do processo criativo e manifeste uma universalidade própria àquela obra. Mas, como o 

nascimento da obra depende da sua pré-configuração, cada obra será terá um mundo diferente 

e fará referências ao seu meio, ao que foi extraído da experiência cotidiana e transposto em obra 

de arte. Não há como contornar essa atividade do criar. Ela está impregnada tanto no 

leitor/espectador/ouvinte quanto no poeta/criador. Está impregnada porque, como vimos, 

fazemos parte de uma rede de simbologias, estruturas, características temporais que nos cercam 

desde cedo. O processo criativo começa mesmo sem que saibamos, mas só é transposto quando 

o exprimimos por meio da linguagem. A expressão desse processo se dá na materialidade da 

obra já criada; porém, mais do que isso. A expressão desse processo se dá, realmente, quando 

o leitor se encontra com essa obra. Isso porque, primeiramente, não há o que dizer sobre uma 

obra não experimentada. Só temos experiência, efetivamente, quando nos colocamos diante da 

obra, quando a habitamos; segundo, para que uma obra seja transmitida é necessária sua leitura, 

a partir daí ela tem a possibilidade de participar do jogo de inovação e sedimentação. Sem a 

leitura não há como fazer com que determinada obra faça parte de alguma tradição. Ela será 

mais uma folha de papel, mais uma obra nomeada, mas não dirá nada a ninguém. Por isso, o 

ato de ler é primordial para o processo criativo.  

A partir dessas indagações, aprofundamos cada processo do ato de criação denominado 

por Ricoeur de “tripla mímesis”. Com esse nome, o filósofo quis representar as etapas que são 

importantes para que uma obra alcance seu termo, sua perfeição e, com estas, suas 
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características próprias. Vimos, em primeiro lugar, a mímesis I expondo os aspectos necessários 

à narrativa antes que ela se torne uma narrativa, ou seja, aspectos já existentes na vida humana 

que tornam possível a construção da história efetivamente. Em segundo, discorremos sobre a 

mímesis II que personifica a transfiguração da obra, isto é, essa etapa do processo demonstra 

quando uma obra chega a ser uma verdadeira obra, o momento da sua conclusão. Enfim, a 

terceira etapa do processo de criação, garante o fim do processo e sua continuação, pois é aqui 

que a obra, realmente é preenchida enquanto obra designada ao leitor, espectador ou ouvinte; 

e, ao mesmo tempo, o contato com este último mantém o processo da tradição das narrativas 

em andamento. Para Ricoeur, essa etapa é a mais importante, como vimos, porque, embora o 

processo em sua totalidade seja circular e cada etapa depender uma da outra, é no encontro com 

o leitor, espectador ou ouvinte que a obra alcança sua perfeição e os mundos são intercalados, 

gerando uma troca entre eles.  

Observamos, então, que quando lemos ou acompanhamos uma narrativa, podemos ter 

experiências, mesmo estas não sendo reais. Entretanto, elas podem acrescentar novas formas 

de viver porque a experiência se dá na medida em que reconhecemos as ações representadas 

nas narrativas. E quando operamos esse reconhecimento, entramos, não só no jogo de 

sedimentação e inovação que favorece tanto a tradição quanto a posteridade, mas também, 

ganhamos visão de mundo, já que entendemos que as histórias narradas também poderiam ser 

as nossas ações. Através dessas ações que são purificadas pelo ato poético, atentamos para o 

universal e não mais para o evento em particular e, com isso, podemos aprender com essas 

experiências possíveis. Consequentemente, o homem, ao entrar no mundo do texto, pode se 

compreender melhor e narrar sua própria história. Desta forma, adquirimos experiência mesmo 

sem vivê-las no mundo real, mas por meio da imaginação, no mundo das narrativas, em que 

hipóteses são possíveis. Essas possibilidades aparecem a quem habitar esse lugar onde o mundo 

do texto intercala com o mundo do leitor e abre outras possibilidades, que talvez não desfrutasse 

se não fosse nesse lugar habitável de experiências realizáveis. Ao habitar esse lugar de 

experiências possíveis, o homem se narra, narra os outros, o mundo e pode, então, reconhecer 

a si compreendendo-se, ocupando seu lugar no tempo e no espaço de forma mais elevada, 

encadeando ações que são ou poderiam ser suas. 
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