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A obra de Hans Blumenberg (1920-1996) representa provavelmente um dos casos mais
intrigantes do pensamento no século XX. Obra de uma imensa erudição, que não pode
ser reduzida a uma corrente, muito menos a uma escola, mas que se situa na confluência
dos principais movimentos filosóficos contemporâneos como a fenomenologia, a
hermenêutica e a herança actual do pensamento kantiano. Uma obra que é também
indissociável de um estilo de escrita, de reflexão, cujo percurso sinuoso e atento aos
mais ínfimos detalhes do pensamento, faz com que o seu acesso seja árduo e a sua
divulgação ainda hesitante. No entanto, não resta dúvida que estamos diante de uma das
maiores obras que a filosofia produziu e cujo alcance podemos apenas vislumbrar. Este
encontro que juntou alguns dos melhores especialistas do universo blumenberguiano
serve de introdução a uma das mais impressionantes tentativas de pensar o nosso
presente, e a sua possível situação no tempo, sempre a reavaliar. Este volume serve
de convite a penetrar ainda mais nas profundezas das cavernas especulativas que
H. Blumenberg, invertendo o movimento platónico, nunca deixou de povoar com a riqueza
dos símbolos e das metáforas necessárias para resistir a todas as tentações de realismo.
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APRESENTAÇÃO

O presente volume recolhe as conferências e as comunicações apresentadas
nas IIJornadas Internacionais Figuras da Racionalidade—As cavernas da Modernidade,
que tiveram lugar na Universidade de Évora, nos dias 13 e 14 de Novembro de
2008. Este encontro foi realizado no âmbito do Projecto de investigação Teorias
da Racionalidade-Neokantismo e Fenomenologia (PTDC/FIL/71833/2006), e
juntou especialistas internacionais à volta da obra do filósofo Hans Blumenberg.
O Departamento de Filosofia da Universidade de Évora foi o anfitrião do evento
organizado com o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e com o apoio
da FCT. O encontro foi organizado pelo Professor Olivier Feron (U. Évora).
A obra de Hans Blumenberg (1920-1996) representa provavelmente um
dos casos mais intrigantes do pensamento no século X X . Obra de uma imensa
erudição, que não pode ser reduzida a uma corrente, muito menos a uma
escola, mas que se situa na confluência dos principais movimentos filosóficos
contemporâneos como a fenomenologia, a hermenêutica e a herança actual do
pensamento kantiano. Uma obra que é também indissociável de um estilo de
escrita, de reflexão, cujo percurso sinuoso e atento aos mais ínfimos detalhes
do pensamento, faz com que o seu acesso seja árduo e a sua divulgação ainda
hesitante. No entanto, não resta dúvida que estamos diante de uma das maiores
obras que a filosofia produziu e cujo alcance podemos apenas vislumbrar. Este
encontro que j u n t o u alguns dos melhores especialistas do universo blumenberguiano serve de introdução a uma das mais impressionantes tentativas de pensar
o nosso presente, e a sua possível situação no tempo, sempre a reavaliar. Este
volume serve de convite a penetrar ainda mais nas profundezas das cavernas
especulativas que H . Blumenberg, invertendo o movimento platónico, nunca
deixou de povoar com a riqueza dos símbolos e das metáforas necessárias para
resistir a todas as tentações de realismo.
OLIVIER FERON

