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NOTA DE ABERTURA

O presente livro reúne um conjunto de textos redigidos durante um
percurso de vinte e cinco anos e dispersos por várias publicações. A ideia de
os agrupar num volume corresponde à intenção de recuperar a rumi nân cia
que teceu a dinâmica desse percurso. Pontuam essa travessia as seguintes
etapas:

— fascínio ingénuo pela filosofia metafísica e pelo pensamento de
Platão, autor que precisamente instaurou a filosofia como metafísica;

— questionação das categorias da metafísica a partir da filosofia herme -
nêutica (com especial relevo para o pensamento de Heidegger, mas
também para a psicanálise, o marxismo e o pensamento nietzscheano)
e deslumbramento face às propostas abertas pela analítica existencial
heideggeriana e pela sua tentativa de pensar o ser e a filosofia fora dos
quadros da metafísica; durante algum tempo foram de facto irresis -
tíveis as propostas de Heidegger, quer pelas possi bi lidades abertas
pela metáfora do jogo (velamento/desvela mento) e pelo modelo audi -
tivo (e não visual) de pensamento, quer pela dimensão poética com
que vestia a existência humana e condu zia o homem à sua condição
de habitante do mundo, articu lando, na casa que nos acolhe, finitude,
linguagem e ser.

— consciência crítica do significado do pressuposto fenomenológico do
pensamento hermenêutico (o pressuposto da doação de sentido) e
das suas consequências, a saber:
a) a persistência numa ideia de consciência soberana — não no sentido

de tudo poder saber, mas no sentido de ser capaz de reconhecer os
seus próprios limites;

b) a ineficácia do pensamento hermenêutico quando se passa das
descrições fenomenológicas da compreensão e dos seus processos
às questões das interpretações concretas, dos seus conflitos e da
sua arbitragem;

c) o fundo de inspiração religiosa da hermenêutica que conduz ao
primado do ontológico sobre o antropológico, a uma abordagem
ontologizada da linguagem que põe o sentido e a verdade como
primeiros e os usos da linguagem, o debate, por exemplo, como
algo de derivado e secundário; que, em suma, lida mal com a ideia
de que o fenómeno do sentido é inerente aos usos humanos da
linguagem, constitui-se e emerge deles, significa-os no seio de



uma retoricidade refractária à cristalização ontológica e remete
sempre para uma condição humana que tem a sua matriz relacio -
nal na comunicação entre homens concretos e situados;

— a descoberta da teoria da argumentação e da nova retórica como
pos si bilidade de uma nova tematização da actividade filosófica e da
ideia de razão;

— a inserção da argumentação numa ideia alargada de retórica que
será identificada com a estruturação em que se produzem dinamica -
mente as perspectivas e em que as questões do sentido se associam
a posicionamentos, ou seja, aos sentidos pelos quais nos deixamos,
ou não, orientar e que estão indissociavelmente ligados ao agir,
remetendo para algum ponto da dialéctica entre teoria e prática;

— a conceptualização da argumentação não em termos de retórica-como-
-persuasão mas como encontro social caracterizado por uma dinâmica
interactiva, desenvolvido por turnos de palavra polari za dos em torno
de assuntos em questão e indissociável do perspectivismo.

Num volume deste tipo, em que são coligidos textos diversos publica -
dos ao longo do tempo, torna-se impossível evitar o retomar, por vezes repe -
titivo, de certas ideias, fios de pensamento e mesmo de excertos e citações.
Optei, contudo, por manter as versões originais e apresentar o percurso
que eles fazem de forma a reflectir o processo de ruminância que os
caracteriza. Do mesmo modo, optei por não uniformizar o modo de citar
que, também ele, se foi alterando com o passar dos tempos. 

Importa, todavia, referenciar as fontes onde os textos reunidos neste
volume foram originalmente publicados:

• «A noção de fenómeno em Husserl e em Heidegger» in Caderno de
Filosofias nº 9 (dedicado ao tema Trabalhos), Coimbra 1995, pp. 17-84.

• «Fenomenologia, metafísica e hermenêutica. Perspectivas críticas
sobre a fenomenologia de Husserl e sobre a ques tão da superação da
metafísica» in Caderno de Filosofias, nº 2 (dedicado a Heidegger),
Coimbra, 1990, pp. 13-45.

• «Historicidade, interpretação e argumentação» — in Revista Crítica,
nº 8 (dedicado ao tema Retóricas), Lisboa, 1992, pp. 69-78.

• «Nova Retórica e tradição filosófica» in Caderno de Filosofias, nº 5
(dedicado ao tema Argumentação, Retórica, Racionalidades), Coim-
bra, 1992, pp. 55-69.



• «Bibliografia de Chaïm Perelman» in Caderno de Filosofias, nº 5
(dedicado ao tema Argumentação, Retórica, Racionalidades), Coim-
bra, 1992, pp. 87-106.

• «Perelman’s rhetorical foundation of philosophy» in Argumentation
7, Kluwer Academic Publishers, 1993, pp. 439-449. 

• «Introdução à tradução portuguesa de O Império retórico de Chaïm
Perelman» in Chaïm Perelman, O Império Retórico — Retórica e
Argumentação, Col. Argumentos, Edições ASA, 1993. 

• «La Nouvelle Rhétorique devant la tradition rationaliste Occiden -
tale» in  Argumentation 9, Kluwer Academic Publishers, 1995, pp.
503-510.

• Racionalidade  argumentativa, Colecção Argumentos, Edições ASA,
Março, 1993, 158 pp.. 

• Consequências da retórica, Colecção Retóricas, Pé de Página Edito -
res, Setembro, 1998, 160 pp..

• «Teorias da argumentação — o estado da arte», comunicação apre -
sentada ao VI Encontro Nacional de Professores de Filosofia, subor -
dinado ao tema Verdade e Argumentação, organizado pela Sociedade de
Professores de Filosofia, realizado no Anfiteatro do Colégio de Espírito
Santo, em Évora, nos dias 5 e 6 de Setembro de 2008,.

• «Beyond argumentativeness: The Unity of argumentation» in Ribeiro,
H. J. (Ed.), 2009, Rhetoric and Argumentation in the Beginning of the
XXIst Century, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, pp.
127-140.

• «Com que é que se parece uma argumentação? Represen tações
sociais do argumentar» in Revista Comunicação e Sociedade, n.º 16,
2009, pp. 101-122.

• «Que fenómenos estuda a teoria da argumentação? Em que consis -
tem as suas tarefas descritivas?» in Revista Filosófica de Coim bra,
vol 17, n.º 33, 2008, pp. 125-146. (Revista publicada pelo Instituto de
Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra).

• «Do discurso argumentado a�  interac�a� o argumentativa» in EID&A -
Revista Eletro�nica de Estudos Integrados em Discurso e Argumenta -
ça� o, Ilhe�us, n.1, p. 117-128, nov. 2011. Disponível em http://www.
uesc.br/revistas/eidea/index.php?item=conteudo_ sumario1.php
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Introdução

O presente estudo tem como objectivo proceder a uma explicitação da
noção de fenómeno tal como ela nos aparece conceptualizada quer no qua-
 dro da fenomenologia de E. Husserl quer no horizonte da questão do ser
que M. Heidegger elegeu como a «questão mesma» e da qual se nutrirá
todo o seu pensamento.

Quer em Husserl quer em Heidegger, a noção de fenómeno surge num
contexto próprio; no primeiro, é determinante a ideia directriz da consti tui -
ção de uma ciência absoluta; no segundo é a colocação da questão do sentido
do ser que emoldura a teorização da noção de fenómeno.

Em grande medida, esta diferença de contextos a partir dos quais se
elabora a noção de fenómeno, traduz-se também em diferenças quanto à
con cepção de fenomenologia. Assim, depois da explicitação da noção de
fenó meno, importava também estabelecer alguns pontos de confronto que
assinalassem as diferenças na concepção de fenomenologia de cada um dos
referidos filósofos. Este constitui o segundo objectivo do estudo que a seguir
se apresenta.

1. As exigências do pensar filosófico

O imenso trabalho que Husserl empreendeu ao longo de dezenas de
anos esteve sempre norteado por um determinado ideal de filosofia e, a
bem dizer, toda a sua obra é a tentativa de levar a cabo um tal ideal.

Acercarmo-nos da ideia de fenomenologia — ciência dos fenómenos —
e do seu sentido implica, por isso mesmo e antes de mais, a tentativa de
determinar e caracterizar o pathos filosófico que anima o pensamento
husserliano, as paixões e os tormentos que o colocam em movimento, as
exigências que o desafiam e configuram o horizonte no qual ele se deverá
realizar.

Uma primeira exigência a que o pensar filosófico deve responder é a
exigência de radicalidade. E se é certo que um tal requisito deve ser reco-
nhecido como inerente à própria natureza do filosofar, em Husserl, (que




