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Apresentação 
 

Heidegger é um desses pensadores para quem, de uma maneira ou de outra, o enfrentamento e 

discussão consigo próprio teve uma especial importância na elaboração e evolução do cerne do seu 

pensamento. Em 1932, passado o difícil ano 1931, em que se tornaram públicas as críticas de Husserl  

e de Cassirer, e apesar de a comunidade filosófica esperar ainda que ele publicasse uma 2ª metade de 

Ser e Tempo, Heidegger, desligando-se desse projecto diz, em carta a Blochmann de 18/11/1932, o 

seguinte: 

 
Para já estou a ler os meus manuscritos, quero dizer, a ler-me a mim mesmo. E devo dizer que, tanto 

no positivo como no negativo, está a ser-me muito mais frutífero que outras leituras, que nem me 

apetecem nem tenho ocasião de fazer. (Briefwechsel, 53). 
 

A importância de esta releitura do seu próprio percurso e ideias constitui o leitmotiv do presente 

encontro. O seu foco temático é não só a auto-interpretação heideggeriana, que tanta importância 

reveste numa perspectiva hermenêutica e histórico-filosófica, mas também e sobretudo a especial 

atenção que o filósofo prestou, ao longo de toda a sua produção, ao fio fenomenológico dialógico das 

suas descobertas mais significativas, tal como podemos hoje seguir mais de perto graças à publicação 

dos volumes da Gesamtausgabe. Desde 1989, com a publicação dos Beiträge (GA 65),   que a atenção 

topológica de Heidegger às suas próprias descobertas e indicações formais passa a ocupar um lugar 

de relevo no caminho do seu pensar. Esta relevância tem crescido, nos últimos anos, ao verem a luz 

muitas reflexões e breves ensaios, de diferentes épocas, que revisam perspectivas anteriores ou 

mostram esboços prévios do caminho seguido. É o caso dos volumes … e …, mas também de boa 

parte do conteúdo dos Cadernos Negros, até agora tão unilateralmente interpretados. Ora, é esse 

diálogo do autor consigo mesmo - às vezes, platonicamente, a várias vozes - que queremos trabalhar 

neste encontro entre colegas, reunindo aqueles que, em Portugal e em língua portuguesa, têm 

dedicado a sua investigação a questões heideggerianas. 

 

 

Lista (provisória) de participações 

 

António de Castro Caeiro. O “aí” como horizonte disposicional. O §29 de Ser e Tempo em pers-

pectiva. 

 

Bernhard Sylla: A espacialidade existencial em Ser e Tempo 

 

Dominique Mortiaux: Koyré leitor de Heidegger 

 

Emanuele Mariani: Que é a filosofia? Ou seja: que é o homem? Heidegger a partir de Husserl, em 

conversa consigo mesmo. 

 

Inês Palma: A relação eu-outro em Ser e Tempo 

 

Irene Borges Duarte: O caminho e a conversa no percurso heideggeriano. 

 

Luis Gabriel Provinciatto: De Higino a Agostinho: considerações sobre o cuidado em Ser e Tempo 

(§§41-42) 

 

Paulo Alexandre Lima: O outro de si mesmo. Solidão e distância de si na fenomenologia de 

Heidegger 

 


