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Este trabalho delineia algumas relações entre Teoria da Comunicação e uma 

Epistemologia da Compreensão a partir de uma articulação tensional entre duas noções 

clássicas da Sociologia alemã, a ideia de “explicar” (erklären) em oposição à noção de 

“compreender” (verhesten). A distinção entre ambas, proposta sobretudo por Wilhelm 

Dilthey, na busca de um fundamento das ciências humanas, e aprofundada por Max 

Weber, no contexto de sua Sociologia Compreensiva, pode auxiliar a entender alguns 

dos pressupostos nos quais se baseia o projeto de pesquisa “A Compreensão como 

Método”. Este texto se desenvolve em quatro movimentos: busca-se, em primeiro lugar, 

entender de que maneira é possível separar, em termos epistemológicos, as noções de 

“explicar”, associada, sobretudo, a uma perspectiva de apreensão causal-linear de 

fenômenos do mundo natural, e a ideia de “compreender”, associada a uma concepção 

multifatorial responsável pelas ações humanas que não pode ser reduzida a uma 

“causa”, mas precisa ser depreendida em seu significado. Dessa maneira, enquanto a 

explicação, nas ciências naturais, procura mostrar a causa dos fenômenos, as ciências 

humanas procura o significado das ações. Algumas raízes dessa separação podem ser 

datadas ainda do modelo de pensamento medieval, no qual a lectio feita pelo magister, 

o “mestre”, era seguida de uma explicatio, na qual o significado do texto lido era 

“desdobrado” (ex-pli-care, do latim “pli”, “dobra”) de maneira que fossem entendidas 

as relações internas do que havia sido dito; finalmente, o ato da compreensão se dava no 

momento em que os aprendizes dialogavam na disputatio, a partir da qual se chegava a 

um entendimento a respeito do tema. O pensamento científico das Luzes, no entanto, 

buscará separar esses momentos em modelos epistemológicos diferentes, sobretudo 

tentando aplicar ao ser humano a cientificidade da erklären, o que deixa de lado a 

especificidade de sua condição. Se, como recorda Edgar Morin, o ser humano é “100% 

biológico”, na medida em que sua matriz é um corpo, é também “100% racional” e 

“100% cultural”, as três totalidades não se dissolvem em uma interpretação redutora, 

mas se articulam no jogo entre corpo e mente desenvolvido, como lembra Espinosa, 

tanto na razão quanto nos afetos responsável pelo movimento do humano em sua vida. 

Assim, pensar a compreensão como método na Comunicação busca retomar uma 

perspectiva multifatorial para pensar o ser humano em termos narrativos, 

epistemológicos e éticos – explicando o explicável, compreendendo o inexplicável. 
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