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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar que tipo de contribuição a Nova 

Retórica, de Chaïm Perelman, proporcionaria ao historiador e historiografia. Neste 
sentido, utilizaremos os conceitos, dentre outros, de “orador”, “auditório”. O objetivo, 
de maneira geral, é também estabelecer uma interlocução entre a História e a Filosofia. 
Para elaboração da escrita, partimos do princípio de que Perelman não traz um 
tratamento direto acerca do historiador e/ou historiografia porque não são seus objetos, 
por isso não entramos no mérito de discutir o caráter do ser, isto é, de falar 
especificamente de qual historiografia/historiador, mas de um dever ser ou de como a 
Teoria da Argumentação, principal aporte teórico, pode ser útil ao historiador. A 
implicação dessa diretriz na investigação é a utilização de uma metodologia filosófica, e 
não histórica, e por isso o trabalho seria caracterizado como uma discussão no campo da 
filosofia. 
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RESUMÉ 

 
Cette étude vise à examiner quel type de contribution à la Nouvelle Rhétorique de 
Chaim Perelman, fournir à l'historien et l'historiographie. Dans sens, nous utiliserons les 
concepts, entre autres, " auditorium", " conférencier. L'objectif, en général, 
est également établir un dialogue entre l'histoire et Philosophie. Pour la préparation de 
l'écriture, nous supposons principe que Perelman ne met pas un traitement direct A 
propos de l'historien et / ou l'historiographie, car ils ne sont pas ses objets, donc ne 
penetre pas sur le mérite  
discuter de la nature de l'être, c'est-à-dire spécifiquement lequel / historiographie 
historien, mais il faut être ou comment la théorie de l'argumentation  principal 
théorique, mai être utiles à l'historien. Un implication de cette direction dans la 
recherche est l'utilisation une méthodologie philosophique, et non pas historique, et que 
le travail serait caractérisée comme une discussion philosophique.

 

 

 

Mots-clés: Théorie de l'argumentation; Temps; Historiographie; Chaïm 

Perelman 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia foi desenvolvida a partir do Projeto de Pesquisa 

“DIREITO E LÓGICA: ENTRE A REGRA DE JUSTIÇA E O PROBLEMA DA 

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA” submetido à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação pelo coordenador prof. Dr. Eduardo Chagas Oliveira.  

Embora o Projeto de Pesquisa mencionado esteja localizado no campo da 

Filosofia do Direito, a Teoria da Argumentação, principal aporte teórico, permite fazer 

uma interlocução com “pesquisadores e profissionais das áreas de Filosofia, 

Comunicação, Letras, Psicologia e Ciência Política, dentre outras” 1. Por isso, o campo 

da Teoria da Argumentação teria a importância de culminar na nossa pesquisa uma 

interlocução entre Filosofia e História. 

O Tratado da Argumentação2 se configurou como a principal obra para iniciação 

dos nossos estudos: é aqui que Perelman resgata os principais conceitos da retórica 

clássica – orador, auditório, dialética, por exemplo – e por isso o uso do tempo lógico3 

seria o melhor meio de conduzir a dissecação das noções trabalhadas pelo autor.  

Se uma articulação entre Perelman e os clássicos não aparecer de forma mais 

esmiuçada no escopo da monografia, ao menos temos a consciência de que o resgate da 

retórica antiga e do racionalismo a partir da Nova Retórica representou uma ruptura 

com uma tradição filosófica e o caráter irruptivo da sua obra, que será exposta na parte 

subseqüente da monografia, é apanhado, também, pelo exercício do espírito de 

historiador, permitindo uma compreensão das condições sócio-históricas para a 

retomada da retórica. É, neste sentido, que o tipo de formação acadêmica que recebemos 

também constitui o utensílio teórico-metodológico de análise do corpus. 

A destarte, arriscamos em dizer, de acordo com as leituras, que alguns termos 

importantes à Teoria da Argumentação só são tratados de modo mais explícito em 

                                            

1 OLIVEIRA, Eduardo Chagas. (Coordenador). Direito e Lógica: entre a Regra de Justiça e o 
problema da Argumentação Jurídica. (Projeto de Pesquisa). Feira de Santana, UEFS, 2008. 
2 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: A Nova 
Retórica.. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
3 Ver GOLDSCHMIDT, Victor. Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas 
filosóficos : A religião de Platão. São Paulo : Difusão Européia do Livro, 1963. p. 139-147. 
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Retóricas4 e em Ética e Direito5, como a importância da constituição histórica dos 

argumentos e a temporalidade: hoje o alcance do tempo, diz Perelman, com o 

pensamento histórico, com o evolucionismo, com as filosofias da ação, tornou-se 

iminente (PERELMAN, 1999, p. 389). 

O Tratado da Argumentação não se constitui, portanto, como fonte absoluta e a 

leitura de outras obras de Perelman dá uma dimensão mais prática da argumentação. 

Neste sentido, a despeito do nosso trabalho estar vinculada à Filosofia do Direito, como 

é esboçado no projeto do prof. Dr. Eduardo Chagas, o Direito também foi instrutivo pra 

nós por ser campo de atuação da própria argumentação. Trata-se de um retorno à 

filosofia racionalista, mas a partir da racionalidade jurídica, além de posicionar o juiz 

como um argumentador. Em suma, embora a nossa pesquisa não esteja fincada em 

Filosofia do Direito, a própria discussão sobre o direito em Perelman nos oferece 

subsídio pra analisar a Teoria da Argumentação. O uso de fichas como procedimento 

metodológico facilita a interlocução interna das fontes e, com isso, uma maior 

assimilação entre o Direito e a Teoria da Argumentação. 

Neste sentido, a partir da Teoria da Argumentação, a presente monografia  se 

propôs a analisar a relação do historiador com seu auditório - seja ele o leitor ou ouvinte 

-, como se dá a construção de sua argumentação, a importância da controvérsia como 

ponto da partida de uma argumentação.    Estudar o caráter retórico da historiografia 

ganha relevância para pensar a interação entre orador e o auditório, que, nos dias de 

hoje, se alia às discussões sobre as características culturais e sociais dos auditórios, 

influenciando a práxis do intelectual. 

 

 

 

 

 

                                            

4 PERELMAN, Chaïm. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
5 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes,1996. 



 

Capítulo 1 

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO PARA 
HISTORIOGRAFIA 

 
 

1. A estrutura da “Nova Retórica” 
 

O nosso objeto de estudo será analisado a partir da Teoria da Argumentação 

proposta pelo filósofo Chaïm Perelman. O uso dos conceitos de orador e auditório em 

seu tratado6 correspondem ao caminho histórico percorrido rumo à retórica clássica, 

além de uma exposição sobre as condições do surgimento da linguagem que possibilite 

a comunicação (PERELMAN, 1996, p.17). Entretanto, as categorias abordadas por 

Perelman são mais amplas que a retórica clássica. O orador não é somente aquele que se 

sujeita à observação de um auditório material, mas é contemplado de acordo com as 

formas modernas de comunicação, como coloca o autor: 

 
Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles a 
quem ela se destina lhe prestem alguma atenção. A maior parte das formas de 
publicidade e de propaganda se preocupa, acima de tudo, em prender o 
interesse de um público indiferente, condição indispensável para o 
andamento de qualquer argumentação. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 20) 
 

Neste sentido, Perelman vai mais além. O orador pode ser encarado na figura de 

um escritor ou conquanto forem os auditórios. A idéia de orador tampouco se limita à 

presença de um auditório factual, mas no próprio processo de construção do 

conhecimento quando ocorre o diálogo com as convicções pessoais:  

 

Acontece, muito amiúde aliás, não sendo isso necessariamente deplorável, 
que mesmo um magistrado conhecedor do direito formule seu julgamento em 
dois tempos, sendo as conclusões a princípio inspiradas pelo que lhe parece 
ser mais conforme o seu senso de equidade, vindo a motivação técnica 
apenas como acréscimo. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 
48) 

 

                                            

6 PERELMAN, Chaïm. Tratado da Argumentação: A Nova Retórica. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
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Por conseguinte, a argumentação não ocorre somente no ato de transmissão do 

conhecimento, mas desde o seu principio. Assim, o orador também emerge no processo 

de argumentação consigo mesmo, onde as convicções pessoais e políticas assumem um 

status epistemológico na construção do conhecimento. 

Entretanto, há que se fazer uma ressalva acerca do conceito de argumentação 

consigo mesmo como ponto de partida do conhecimento. A argumentação construída 

posteriormente à deliberação íntima não deve ser anulado como se uma decisão de foro 

íntimo já fosse por completo ou o conhecimento já atingisse a sua maturidade já na 

etapa da deliberação consigo mesmo. A argumentação íntima pode ser estendida diante 

de um auditório material. Quem adquiriu uma convicção se empenha em consolidá-la 

perante um auditório. Como observa Perelman (1996, p. 46): 

 

Com muita freqüência, aliás, uma discussão com outrem não é mais que um 
meio que utilizamos para nos esclarecer melhor. O acordo consigo mesmo é 
apenas um caso particular de acordo com os outros. 
 

Neste sentido, o conhecimento produzido pelo historiador não se esgota com o 

término de uma investigação histórica. Pelo contrário, é um processo contínuo, pois 

novos estudos poderão compor um contra-argumento. A construção do conhecimento é 

possível a todo instante e mesmo exterior ao corpus de análise da pesquisa. 

Por conseguinte, diante da diversidade cultural, as clivagens sociológicas servem 

para diferenciar um auditório de outro, esboçando uma linguagem peculiar para efetuar 

a comunicação. Todo discurso pressupõe um auditório. Assim, há situações em que o 

orador é autorizado a tomar a palavra e isso depende da constituição do auditório. Dessa 

forma, cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas 

convicções indiscutíveis, pelas premissas que aceita sem hesitar e para que o 

conhecimento tenha alguma repercussão prática o orador deve ater-se a tais 

características (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Seria um equívoco se 

um intelectual, desconsiderando o aspecto temporal de seu auditório, exprimisse uma 

idéia através de uma linguagem unívoca, sem decompô-la em virtude dos auditórios, 

onde qualquer mente pudesse compreendê-la.  
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É neste sentido que Perelman acentua a importância do auditório como construção 

do orador. Não obstante, adaptar o orador não significa uma fragilidade do 

conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento consegue infiltrar nos interstícios da 

sociedade. Assim, o olhar o auditório como elemento que se apresenta na fala do orador 

é, antes de tudo, uma preocupação social do conhecimento. Chaïm Perelman não reduz 

a Teoria da Argumentação a uma simples técnica para persuadir e convencer. A sua 

retórica é um modelo de humanismo, onde é assegurado o direito de cada de um 

discordar de uma tese. 
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2. Historiografia e Teoria da Argumentação: uma relação 
possível? 

 
Quando o estudioso coleta o conhecimento a partir do puro empirismo, o fato fala 

por si só e nesse caso não há necessidade da argumentação porque o fato, puro e 

simplesmente, não suscita nenhuma controvérsia e o acordo ao seu respeito é garantido 

pela própria técnica e os seus meios de prova. Quer dizer aqui, não obstante, do fato 

científico não-controverso, auto-suficiente ou auto-afirmativo. Todavia, o fato, enquanto 

resultado de experimentos científicos ou qualquer elemento que se retire do jogo 

dedutivo, precisa ser integrado à realidade humana e é a linguagem a principal 

responsável pela inserção dos dados científicos no meio social. Assim temos que 

mesmo diante do crivo científico, a ciência não pode dispensar a linguagem e a 

comunicação, que por sua vez estão à mercê do aspecto hodierno da linguagem. É o que 

observa Perelman: 

 
Os autores de comunicações ou de memórias científicas costumam pensar 
que lhes basta relatar certas experiências, mencionar certos fatos, enunciar 
certo numero de verdade, para suscitar infalivelmente o interesse de seus 
eventuais ouvintes e leitores. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p.20) 
 
 

 Não basta que o físico exponha os seus cálculos para afirmar os benefícios da sua 

descoberta: se quiser mostrar que a sua descoberta deve garantir o reconhecimento da 

sua inteligência perante a sociedade em geral, é necessário que torne o fenômeno físico 

também num fenômeno lingüístico, fazendo insinuações sobre o reflexo que a sua 

descoberta ocasionaria na vida prática. O meio de comunicação de massa pode ser o 

espaço de passagem do lugar científico, da linguagem especializada, constrito a um 

auditório particular, para uma linguagem “compreensível”, como normalmente é dito no 

conhecimento popular. É aí que o discurso científico pode ser usado como elemento de 

poder. Foi o que aconteceu, por exemplo, no início do século XX no Brasil onde a 

ciência da higiene teve reflexos na organização urbanísticas das grandes cidades. 

 No caso específico da historiografia a questão empírica e os seus métodos têm 

uma peculiaridade: o historiador vê-se obrigado a se afastar do puro empirismo, do que 

foi imediatamente coletado em virtude da elasticidade do tempo ou por não ser um 

contemporâneo dos fatos históricos. Assim, a argumentação aparece diante das 

possíveis controvérsias suscitadas pelas variadas formas de apropriação das fontes 
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históricas. Paul Ricoeur (1994, p. 266, grifos do autor) exemplifica bem o que estamos 

dizendo:   

 
Nesse sentido, Northrop Freye tem razão: o poeta procede a partir da forma, 
o historiador em direção à forma. Um produz, o outro argumenta. E 
argumenta porque sabe que se pode explicar de modo diverso. E o sabe por 
que está, como o juiz, numa situação de contestação e de processo e porque 
sua defesa nunca terminada: pois a prova é mais conclusiva para eliminar 
candidatos à causalidade, como diria William Dray, que para coroar um só 
para sempre. 

 

Portanto, também pelo fato dos acontecimentos históricos não obedecerem a 

uma lei que os defina de todo sempre é que a narrativa histórica pode desenvolver-se 

sem se preocupar com uma unidade intangível ou uma leitura essencialista da história. 

Diante dessa perspectiva, propomos analisar o historiador enquanto sujeito autorizado a 

fazer análises e interpretações de acontecimentos históricos de acordo com o seu 

local/contexto de produção, suprindo a falta de onipotência na busca pela verdade. 

A argumentação tem uma característica fundamental que o difere da 

demonstração: o tempo. Não se trata de um tempo cronológico especificamente, mas de 

um tempo capaz de introduzir na fala de um orador algo de novo ou um elemento 

surpresa, como uma pergunta vindo do auditório, ou uma intervenção do mesmo sobre 

uma forma de ver um objeto. A argumentação não é a insígnia da demonstração. 

Aqui a idéia de tempo implica outra questão. A presença do tempo numa 

argumentação implica necessariamente na presença de sujeitos ou sujeito que possa 

vivê-lo. Assim, um ato argumentativo não é somente a expressão de um pensamento 

íntimo e bem particular, a argumentação é exercício de alteridade, de percepção do 

outro como contestador de uma tese defendida pelo orador. Essa é um das explicações 

da manutenção do termo retórica em Perelman: o encontro de sujeitos na construção de 

uma narrativa.  

Neste sentido, a Teoria da Argumentação de Perelman pode ser um lugar de 

análise da construção do conhecimento do historiador. Do ponto de vista argumentativo, 

a composição da fonte do historiador, que constitui um argumento para a sua pesquisa, 

se dá pelo deslocamento do passado ao presente. Embora uma teoria possa empreender 

uma interpretação diversa e suscitar a controvérsia, o simples deslocamento de um lugar 

histórico para o outro já confere à fonte, mesmo que transcrita ipsis litteris, uma 

capacidade narrativa, uma relevância conferida ao próprio presente. Pressupondo que o 
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objetivo de toda argumentação é a “adesão dos espíritos” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16), um discurso pode ser levantado a partir do 

conhecimento que o orador tem do seu auditório e a própria formação do orador. 

Parece que a controvérsia acerca da Revolução Francesa tenha se constituído neste 

sentido. François Furet em Pensando a Revolução Francesa7 critica o olhar da “luta de 

classe” empreendida por Eric Hobsbawm, e este responde em Ecos da Marselhesa8. De 

modo sucinto, apresentamos essa controvérsia nos seguintes termos: de um lado está 

Furet que acusa os historiadores marxistas de fazerem uma história memorialista, cujo 

trato teleológico desloca, a partir do passado, o que se deve entender a respeito do 

significado atual de nacionalidade e patriotismo; do outro lado, Hobsbawm defende 

uma história de luta de classe, extensa a própria limitação objetiva do historiador e este 

assume as diversas razões políticas e ideológicas no modo de se ler a Revolução 

Francesa (HOBSBAWM, 1996).   

A controvérsia, em primeiro lugar, não entra no mérito de discutir se a Revolução 

Francesa aconteceu ou não, então o fato do próprio acontecimento é o princípio das 

duas argumentações. Estamos diante de duas maneiras diversas de apreender a 

Revolução Francesa: de um lado um viés do presente, que tem a responsabilidade de 

iniciar o diálogo com o passado, como disse Raymond Aron; do outro lado, o 

afastamento da subjetividade, das vicissitudes temporais na pesquisa, defendida por 

Furet. 

 Atribuir aos dois argüentes o status de orador significa que não estamos diante de 

uma verdade irrefragável. Cada argüente deixa explícito a sua formação enquanto 

historiador, já que “as considerações sociológicas úteis ao orador podem servir sobre 

um objeto particularmente preciso, a saber, as funções sociais a cumprir” 

((PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 23). Essa metodologia de análise 

ancorada na Teoria da Argumentação afasta a idéia de um conhecimento histórico 

baseado na pura demonstração, tal como as ciências dedutivas. No final das contas, 

diante da controvérsia, o que conta é o aspecto retórico dos historiadores. Observaremos 

o seguinte excerto: 

                                            

7 Cf. FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 
1989. 

8 Cf. HOBSBAWM, Eric. Ecos da Marselhesa: dois séculos revêem a Revolução 
Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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A primeira é que a nova literatura da Revolução Francesa, especialmente em 
seu próprio país, é extraordinariamente distorcida. A combinação ideologia, 
moda e poder publicitário da mídia moderna permitiu que o bicentenário 
fosse amplamente dominado por aquele que, em uma palavra, não gostam da 
Revolução Francesa nem de sua herança. (HOBSBAWM, 1996, p. 9) 
 

A partir do excerto acima, entende-se que a questão historiográfica se tornou um 

fenômeno na comunicação, sendo utilizado até recursos publicitários para reforçar uma 

linha de análise. É o historiador um orador, de acordo com a conceituação atribuída a 

Perelman, na ocasião de um conhecimento relativo que leve em consideração a 

liberdade e a independência dos indivíduos, com isto as suas crenças e os seus valores, 

afastando um modelo de conhecimento livre de contestação e, por isso, unívoco e 

coercivo. 

O que se busca nesse embate entre dois grandes historiadores é um estatuto de 

verdade sobre o acontecimento. O tecido argumentativo de Furet é a crítica a um 

deslocamento do passado para o presente, onde Furet (1989, p. 101) diz se tratar de uma 

 

Comemoração revolucionária, onde se acentua a dinâmica do acontecimento 
fundador, e suas promessas de futuro. Desse ponto de vista, qualquer 
historiografia da Revolução Francesa pode ser legitimamente relacionada à 
evolução da conjuntura política e social dos séculos XIX e XX: assim obtém-
se um produto um tanto estranho, uma espécie de história residual, definida a 
cada etrapa pela parcela do presente que veicula em sua interpretação do 
passado. 
 
 

A opinião de Furet parece ser uma antítese da concepção de tempo de Heidegger e 

Sartre, discutida acima. Em primeiro lugar, esse estudo comparativo deixa latente a 

existência de uma controvérsia, assim, os presentes autores colocam em relevo o 

aspecto da verdade historiográfica e por isso, hipoteticamente, em virtude do campo 

relativo, poderíamos imaginar a admissão de um terceiro argüente n’argumentação. Do 

ponto de vista argumentativo, por mais que a Revolução Francesa tenha acontecido 

fatualmente, não estamos aqui diante do seu fato, mas da palavra, da linguagem, da voz 

acerca da revolução francesa.  

 

Essa intriga nos conduz ao entendimento de que, uma vez empreendida a pesquisa 

historiográfica, a próxima etapa é torná-la narrada e a isso pressupõe uma comunicação 

e por isso a argumentação se torna um dos elementos primordiais na construção do 
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conhecimento histórico. É sabido que Hobsbawm utiliza da teoria marxista na sua 

pesquisa e por sua vez esta teoria também serve para caracterizar o auditório que ele 

visa atingir. Furet parece sugerir que os fatos falem por si só, que se faça o passado pelo 

próprio passado, um verdadeiro contraponto a uma historicidade sugerida por Heidegger 

que tem na realização do homem pelo Dasein  a busca pelo sentido do ser.  

A Teoria da Argumentação, uma vez que atenta para os acontecimentos que 

circundam o orador e os móbeis que podem caracterizar o auditório, pode contribuir na 

inserção da contingência, do próprio tempo presente, na exposição de um problema 

histórico, que, se não for bem conduzido, olha o passado por ele mesmo. É por isso que 

o momento da argumentação é um exercício do Dasein, de um passado sempre 

retornado. 

Defendemos a tese de que o historiador pode ser encarado como um orador, 

obviamente não somente enquanto sujeito que fala, mas a escrita também constitui a sua 

argumentação. Assim, percebê-lo enquanto tal deixa subjacente o seu próprio auditório, 

a quem o historiador deseja angariar a concordância acerca das teses que defende, ou 

provocar o seu auditório. É aí que a interação orador-auditório é uma relação 

psicológica, de distensão pessoal em busca do outro. Por conseguinte, conhecer o 

auditório e as suas convicções é um meio de alcançar o orador. Atentar para os ouvintes 

do historiador, dotados de uma linguagem específica e o lugar no qual o historiador 

expõe o seu conhecimento, significa também uma interferência na escolha da sua 

pesquisa, no período a ser estudado cujo resultado da pesquisa tende a se relacionar 

diretamente a quem ele deseja expor.  

A interação dos historiadores, tanto numa controvérsia, como aquela suscitada por 

Hobsbawm e Furet, ou numa sala de aula, por exemplo, supõe a instauração de um 

auditório pensado no seu aspecto unitário, inicialmente, para que as argumentações 

tenham uma coesão e aquilo que seja dito no seu bojo não apareça de forma 

desarticulada do todo. A comunidade de historiadores, não necessariamente uma 

determinada comunidade, é, de antemão, um auditório sempre presente posto que, 

epistemologicamente, pensá-lo a partir da sua unidade diz respeito à construção de um 

conhecimento historiográfico por intriga e sempre articulado. Assim, as diversas 

discussões históricas concentram uma espécie de continuação de um auditório porque é 

o historiador o principal responsável. 
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Entretanto, como dito acima, a historiografia não é comparável à demonstração, 

embora a força de uma prova possa ser requisitada para resolver uma dubiedade, o que 

significa que a necessidade da prova é o resultado da emergência de teses contrárias. 

Assim, a argumentação historiográfica é, no mesmo tempo que há um auditório unitário, 

sempre uma argumentação determinada e por isso há auditórios particulares no seio de 

uma argumentação. 

A coexistência de uma auditória dita coeso e a sua diversidade interna indica que 

o caráter controverso da historiografia, como exemplificamos no caso da Revolução 

Francesa, em principio, não significa uma falta de rigor de modo que se comece a 

duvidar de se estar fazendo historiografia ou não, ou de se discutir que se trata de 

literatura ao invés de história, por exemplo – ou qualquer outra área do saber. Portanto, 

o rigor acerca da utilização de uma técnica no perquirir do historiador é entendido pela 

ótica desses dois tipos de auditório, da historiografia como atividade argumentativa, da 

Teoria da Argumentação como modo de análise e, ainda, é a passagem da discussão no 

campo que trata do rigor uma questão inerente a própria historiografia. É, assim, a 

discussão a respeito do rigor também uma discussão histórica. 

Se o historiador se põe como sujeito epistemológico construído a partir dessa 

interação orador/auditório, significa que o conhecimento histórico nunca está acabado e 

pode ser sempre revisitado, pois o historiador não tem a palavra do evangelho, não 

possui uma fonte de conhecimento inconteste. Assim, a aprendizagem e o conhecimento 

são construídos a partir do momento em que o historiador se propõe a escutar. O 

silêncio, por sua vez, também tem um tratamento epistemológico. Colocar o 

conhecimento histórico a disposição da comunidade – por isso silenciar-se -  e falar com 

os outros, embora seja um exercício, por assim dizer, exterior, é um meio de esclarecer 

a si mesmo. 

Outra conseqüência sobre o ato de escutar do historiador, que não devemos 

negligenciar no nosso estudo, é a possibilidade de o historiador aceitar os seus ouvintes 

como contestadores. Esse processo de silêncio, que não rompe a ligação entre o 

historiador e os ouvintes, coloca dentro da circularidade do conhecimento histórico as 

opiniões compartilhadas por um determinado grupo que constitui o seu ouvinte. As 

opiniões, a verossimilhança, enfim, todo tipo de conhecimento que tradicionalmente não 

seria enquadrado como científico ou erudito seria absorvido pela práxis social do 

historiador.  
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A Teoria da Argumentação como proposta metodológica traz um questionamento 

acerca da epistemologia da historiografia. Pelo fato de estarmos no campo da 

argumentação, onde a controvérsia tem um status epistemológico sem que isso 

signifique em perguntar se estamos tratando de historiografia ou não, é plausível admitir 

que não se trata do conhecimento histórico comparável a um conhecimento científico, 

embora tenha o seu rigor e a sua técnica, mas esta não se mostra unicamente 

responsável por aferir e verificar os resultados, como é o caso da lógica-formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

FILOSOFIA COMO PROBLEMATOLOGIA 

 

1. Um problema de teoria 
 

 
O presente capítulo é uma tomada de posição diante de alguns problemas que 

apareceram em nossa pesquisa: Quem é o historiador? Qual historiografia estamos 

tratando? Como ler Chaïm Perelman? Esperamos dar conta dessas problemáticas a 

partir de uma metodologia filosófica proposta aqui, que, provisoriamente, chamamos de 

problematologia 

Perguntar-nos sobre o historiador indica a prudência da nossa investigação, cujos 

problemas estão aqui expostos para o leitor. 

Em primeiro lugar, não é a esmo que a pergunta “quem é o historiador?” aparece 

nesse texto filosófico. De acordo com nossa provocação teórico-metodológica, não se 

trata somente de uma pergunta histórica, mas ao mesmo tempo filosófica pelo seguinte 

motivo: a tentativa de responder a este questionamento, por exemplo, será acompanhada 

pelas leituras decorrentes em torno da Filosofia perelmaniana, ou de outros filósofos, 

além de uma bibliografia em torno da teoria da história. Essa pergunta reunirá as 

experiências de todas as leituras.  É uma interpelação através de remissões lógicas, onde 

uma leitura vai modificando/contestando/fundamentando a outra. Embora nossa 

pesquisa seja filosófica, a nossa formação acadêmica também constitui um utensílio 

teórico-metodológico de análise do corpus. Não queremos simplesmente dispor de um 

conceito de historiador, que agora toda a leitura anterior seria adaptada a essa demanda. 

Pelo contrário, tal pergunta seria testemunha de todos os momentos da investigação e 

por isso defendemos a categoria de lugar-comum em nossa investigação. 

Em segundo lugar, é a partir de uma teoria que se “adapta” a uma nova demanda 

da investigação que desejamos cumprir o objetivo. É instigante como um objeto de 

estudo é deixado em suspenso pra ser novamente iluminado à luz de uma teoria, que por 

sua vez se torna urgente e necessária. Se a leitura de Perelman também nos ajudará 

numa conceituação de historiador, também é necessário uma nova metodologia de 
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leitura da sua obra. Em termos mais práticos, queremos aqui fazer uma interlocução, 

mesmo que sucinta, entre Teoria da Argumentação e a História da Filosofia, tão 

necessária para o cumprimento do nosso objetivo geral. Esse recurso dialético [da 

razão] permite recusar à qualquer pensamento o atributo da universalidade e da 

evidência, inclusive a filosofia de Chaïm Perelman. Tirar do claustro a inteligência de 

um filósofo para colocá-la dentro de um sistema, e por isso discutir as suas clivagens 

temporais, significa recolher a genuinidade do pensamento sem necessariamente 

apartar-se da historicidade da razão, como coloca Perelman (1996, p. 365): 

 
É ilusório supor que uma ordem nova possa impor-se apensar por sua 
racionalidade e sem recorrer à violência; cumpriria, para tanto, que se 
estivesse de acordo ao menos sobre o critério do racional: isto implica que o 
novo seja conforme a algum acordo prévio, do qual não passa da aplicação e 
da execução. A racionalidade se apresenta, de fato, não como ruptura, mas 
como continuidade, adaptação ao que já é admitido, construção que se apóia 
no passado. 

 

Confrontar Perelman e alguns filósofos, uma das etapas para responder àquela 

pergunta anterior, significa colocar o pensamento em contato com a diferença. Esta 

proposta de interlocução será instrutivo para oferecer um olhar diverso em relação a 

Teoria da Argumentação e o confronto de teses diferentes, que por sua vez exige uma 

escolha do leitor e concomitantemente uma argumentação como seu fundamento. A 

produção do novo requer uma visita à raiz. Daí construiremos a controvérsia como um 

estatuto epistemológico da nossa pesquisa, que requer, em contrapartida, a destituição 

da própria consciência formada a partir de alguma leitura – senão a única. 

O perigo de dar prioridade a um único filósofo é, por incrível que pareça, a perda 

da criticidade frente à sua obra. A leitura fácil geralmente não tem um ponto de pausa 

para maturação da leitura quando encontramos um conceito deveras complicado e 

somos obrigados a buscar outros recursos de entendimento. O contato exaustivo com 

um único filósofo traz o risco de entender a sua argumentação como unívoca e evidente, 

quando na verdade seu próprio pensamento denuncia, à sua maneira, a falta de 

onipotência de um conhecimento anterior, embora uma contestação nem sempre é a 

única possível. A negação torna-se difícil porque a consciência do leitor se nivela com a 

consciência do filósofo. Aliás, usamos o conceito de negação, esboçada por Jean-Paul 

Sartre. É preciso construir-se a todo momento como consciência destituída de si mesma, 

ou seja, uma consciência destituída de uma consciência anterior para formar a diferença. 
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É o modo diverso de ler Chaïm Perelman através de leituras paralelas, permitindo as 

faltas de um pensamento. Não obstante, a uma consciência da experiência intelectual 

não significa dizer que os conhecimentos prévios serão colocados a esmo.  

E o conhecimento construído durante a fase inicial da investigação? Onde colocar 

agora a leitura acerca de Perelman? 

É aí que discutimos os conhecimentos ditos a priori e a posteriori. Classificamos 

como conhecimento a priori em nossa pesquisa a fase inicial de estudo, que são os 

conceitos trabalhados por Chaïm Perelman. O conhecimento a posteriori seria a 

discussão proposta para responder a pergunta “quem é o historiador?” e esse 

questionamento implica também na leitura de Chaïm Perelman. 

 O conhecimento a priori depreendido durante uma investigação é construído 

mesmo que cronologicamente posterior a uma iniciação filosófica. A grosso modo, a 

diferença entre conhecimento a priori e a posteriori é da natureza do tempo psicológico 

e não do tempo cronológico: o conhecimento dito a priori é aquele que afeta o diálogo 

posterior e a sucessão das  leituras, mesmo que a sua elucidação seja posterior ao 

conhecimento previamente estabelecido.  

Se consciência é sempre consciência de alguma coisa, como disse Husserl, o 

conhecimento é apreendido em vários tempos, embora o concreto nos revela como 

“totalidade sintética da qual tanto a consciência quanto o fenômeno constituem apenas 

articulações” (Sartre, 2008, p. 232). Embora a nossa investigação seja cortada por uma 

única pergunta ela remete, no intento de responde-la, também a uma “totalidade 

sintética”, que seria a leitura sobre Perelman, Teoria da História, Historiografia, História 

da Filosofia etc. O nosso problema julgou necessário, após fazer algumas leituras de 

Perelman, no qual retiramos daí uma filosofia nulificante, buscar a construção do 

conhecimento em diversos níveis e tempos e por isso reconhecemos a necessidade 

leitura de História da Filosofia e Teoria da História, fundamental para proporcionar aos 

resultados anteriores, por isso prévios, o contato com a diferença – História da Filosofia 

conduz a percepção do não-ser da Teoria da Argumentação9 e, assim, da argumentação 

na historiografia.  Queremos garantir também a possibilidade de pensar o historiador e a 

historiografia dentro da investigação filosófica, e por isso o estudo da História da 

                                            

9 Essa relação de negação, por assim dizer, é produto da nossa experiência de pesquisa e por 
isso não está presente em algum comentador ou filósofo.  
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Filosofia, porque ao objeto pressupõe o argumentador e o reconhecimento de um objeto 

significa separar o eu do não-eu, que é o fundamento da relação eu-objeto. É preciso, 

pra falar do objeto, falar também do sujeito e sua formação acadêmica, do contrário 

haveria um tecido homogêneo que uniria objeto e sujeito e qualquer crítica revelar-se-ia 

inalcançável. 

É preciso estabelecer, nesse sentido, leituras que proporcione um escapamento do 

presente sujeito, que aqui escreve, com o seu objeto, ou melhor, uma ruptura, mas sem 

destruir a extensão sujeito-objeto. A relação do conhecimento prévio10 e do 

conhecimento a posteriori é sempre uma relação de diferença engendrada pela 

experiência. Eu denuncio a minha própria loucura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10 A investigação filosófica iniciada com a leitura de Perelman, embora conhecimentos 
anteriores e laterais não sejam colocados a esmo. 
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2. Descartes, Sartre e Chaïm Perelman: um percurso lógico  

Iniciaremos uma leitura transversal sobre a filosofia racionalista a partir dos 

entendimentos de Sartre e Perelman, estabelecendo também uma relação entre os dois 

filósofos, embora não tenha eles empreendido um diálogo direto sobre o assunto. 

A investigação filosófica no período de transição para a modernidade deu 

importância somente ao conhecimento puro e universal. Era por meio da razão que a 

certeza e a evidência das idéias eram formuladas e nada que estivesse fora de seu 

alcance poderia ser considerado como ponto de partida ou fundamento de uma 

investigação filosófica. O racionalismo não se contentava com as opiniões e considerava 

“quase como falso tudo quanto era apenas verossímil” (DESCARTES apud 

PERELMAN, 1996, p1). Comentando O Discurso do método, obra de Descartes, 

Perelman diz que este confiava mais na legislação como obra de um só que aquela: 

 

elaborada por vários através das transformações da história, pois é mais fácil 
a um só seguir um plano racional e apartar-se das contingências que 
constituem os hábitos e costumes dos habitantes. (PERELMAN, 2000, p. 
363) 

 

Assim, o homem moderno deveria apartar-se dos desdobramentos históricos e do 

mundo sensível para raciocinar com mais clareza. Immanuel Kant reconheceu uma 

universalidade do conhecimento dito a priori e seria absurdo apreendê-lo em 

conformidade com o mundo sensível, “onde a experiência não pode dar nem guia nem 

correção” (KANT, 1996, p. 56). Mais adiante, Kant afirma que a metafísica é a “marcha 

sem descanso algum para questões que não podem ser resolvidas pelo uso empírico da 

razão, nem por princípios que dela emanam” (KANT, 1996, p. 56). 

 Os racionalistas desconsideravam as reais condições de existência e o modelo de 

pensamento dos filósofos absolutistas inspirou a ciência moderna, onde a investigação 

filosófica conduzia o progresso humano rumo às verdades temporais e livres de 

qualquer desacordo. Para Jean-Paul Sartre11, o conhecimento não era constituído a partir 

do sujeito destituído das próprias coisas ou retirado da sua condição de ser-no-mundo. 

                                            

11 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 
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O conhecimento se dá com o aparecimento do Para-si no encontro do sujeito com o 

mundo, ou melhor, o Para-si é o próprio encontro e já não está dado no mundo nem à 

título de espera. O Para-si, como condição do conhecimento, em outros termos, é a 

retirada, recolhimento do ser que “está em questão o seu ser como não sendo este ser” 

(SARTRE, 2008, p. 237). Há uma historicidade no pensamento de Sartre no que se 

refere à construção do próprio conhecimento, já que este seria a retomada de um contato 

anterior. 

Se o racionalismo cartesiano pensava o conhecimento a partir da retirada do 

homem das coisas, em Sartre o conhecimento também é constituído pela retirada: a 

relação Para-si-Em-si, desvelamento do mundo que não encerra a relação empírica do 

homem-situação: 

 
É preciso evitar aqui uma ilusão que poderia ser assim formulada: para me 
constituir como não sendo tal ou qual ser, é necessário ter previamente, seja 
da maneira que for, um conhecimento deste ser, porque não posso julgar 
minhas diferenças com relação a um ser do qual nada sei. É verdade que, em 
nossa existência empírica, não podemos saber em que diferimos de um 
japonês ou um inglês, de um operário ou soberano, antes de ter alguma noção 
desses diferentes seres. (SARTRE, 2008, p. 237) 

 

Por outro lado, o estatuto da evidência12, no escopo da filosofia racionalista, é o 

resultado, por assim dizer, do homem purgado de ser-no-mundo. A consciência 

substancialista cartesiana é a capacidade do homem de pensar por si só. Não obstante, 

para Sartre a consciência é sempre “consciência de alguma coisa” e por isso um 

constante jogar-se para fora indo de encontro ao mundo. Em face deste modelo de 

pensamento absolutista e cartesiano, um possível surgimento de uma teoria da 

argumentação foi obstado posto que os móbeis temporais e as origens sociológicas tanto 

do orador como do auditório não deveriam precipitar-se na linguagem incumbida de 

comunicar o pensamento. Qualquer influência terreal no conhecimento era considerado 

limitação da contingência na busca pelo saber universal, em detrimento de qualquer tipo 

de diferença na natureza do indivíduo racionalista.  O racionalismo, portanto, concebia 

uma linguagem universal salvo das clivagens sociológicas. A boa língua é aquela que 

                                            

12 “Com efeito, o que é evidente não exige prova e o que é claro é compreendido 
imediatamente. Se todos aderem discussão a certa tese, é porque ‘ela é óbvia’; poder-se-ia 
mesmo, a rigor, omitir enunciá-la” PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. 
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rodeia o rei e o que está longe “é o lugar do silêncio, do balbucio das técnicas 

artesanais. Esse discurso político é o discurso da razão; nele o mundo alcança o seu 

sentido” (LE GOFF, NORA (Orgs.),1995, p. 88).  

Todavia, o conhecimento do século de Descartes não tinha a questão da 

comunidade de linguagens como instrumento metodológico e teórico. O discurso da 

razão não assumiu nenhum tipo de preocupação com a hermenêutica que a levasse a 

fazer sociologia do conhecimento (universal). É daí que Perelman (1996, p. 366) diz que 

“as idéias não são objetos – no sentido física -, pois pressupõe sempre uma linguagem, 

expressão de cultura e, por essência, extrapolação com relação à experiência.” O ataque 

de Perelman à idéia de verdade do racionalismo cartesiano é por outro front, diferente 

do de Sartre: Perelman, nesse excerto, não ataca diretamente o conhecimento produto do 

labor cartesiano, mas o mecanismo pelo qual o conhecimento era revelado: a linguagem, 

o seu meio de acesso e por isso mesmo incide sobre o conhecimento pelo “lado de 

fora”, mas atento para as condições históricas do homem, que por sua vez constrói a 

linguagem. A elucidação sobre o problema da linguagem dos filósofos racionalistas 

também pode ser retirada a partir da análise de Bakhtin (1986) a respeito da filosofia da 

linguagem. Para Bakhtin o signo salta a partir de relações socialmente organizadas e não 

pode ser explicável senão pelo caráter exterior da linguagem que se integra com as 

condições materiais.13

Neste sentido, a partir do século XVI a retórica, recurso que dava relevância à 

linguagem14, perde espaço e se torna uma ramificação da literatura: “pressupondo a 

evidência como ponto de partida, os racionalistas desinteressaram-se de todos os 

problemas levantados pelo manejo de uma linguagem” (PERELMAN, 2000, p. 42).15 

Diante desse modelo de pensamento, Chaïm Perelman retoma os escritos consagrados à 

retórica da Antiguidade Clássica e propõe uma crítica aos filósofos racionalistas: 
                                            

13 A idéia de exterioridade de Bakhtin se opõe a uma explicação puramente interna do 
surgimento da ideologia defendida pela psicologia objetivista e idealista. A exterioridade da 
linguagem se encontra com as condições materiais, essencial na análise da relação entre infra-
estrutura e superestrutura, além de colocar o problema da ideologia enquanto encarnação 
material. Em Perelman a exterioridade da linguagem é apresentada através dos 
condicionamentos sociais e históricos cujo efeito é a relativização do conhecimento. 
14 À guisa de exemplo, o educador romano Quintiliano rejeitava o discurso empolado e vazio na 
institutio oratória. Para o educador, o discurso deve ser compreendido pelos ouvintes para 
melhor expressar as idéias. 
15 Á guisa de exemplo, a retórica seiscentista do Pe. Antônio Vieira foi precipitada pelos 
acontecimentos vividos e pelo imediatismo cultural do Brasil colônia. A contingência já 
desempenhava a função de traduzir ao povo as suas pregações.  
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É a idéia de evidência, como característica da razão, que cumpre criticar se 
quisermos deixar espaço para uma Teoria da Argumentação que admita o uso 
da razão para dirigir nossa ação e influenciar a dos outros. (PERELMAN, 
1996, p. 03) 
 

A Nova Retórica preconiza que a argumentação não deve associar-se ao puro 

racionalismo, tampouco se dirigirá a toda humanidade, mas visa um auditório posto que 

o conhecimento não se impõe a todos de uma mesma maneira. Pelo contrário, o 

auditório arrasta consigo as origens sociológicas que o orador deve atentar para melhor 

transmitir e construir o conhecimento. É o que observa Perelman: “Esse contato entre 

orador e seu auditório não concerne unicamente às condições previas da argumentação: 

é essencial também para todo o desenvolvimento dela.” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p.21) 

Há uma comunhão psicológica entre orador e auditório. Aliás, uma leitura 

minudenciada da filosofia cartesiana mostrará a inexistência de uma relação entre 

pessoas. Trata-se de uma concepção de homem fechado em si mesmo e isolado na 

razão, cujo resultado esperado é o conhecimento classificado como universal.  

Guardada as similitudes, Sartre explicita esse tipo de homem por meio da crítica 

ao solipsismo. Ao contrário de uma extensão do orador para o auditório vice-versa, a 

presença do outro está totalmente à parte da sua realidade humana, sendo o mesmo que 

dizer “a mesa não é cadeira”. O solipsista, conforme a abordagem de Sartre, não se 

pauta no mundo que existe senão pela sua própria consciência reveladora, portanto, sem 

mediador da experiência e no conhecer. 

Para Sartre, o outro aparece também pra organizar a nossa própria experiência e 

apreender um acontecimento de si mesmo quando o outro, sendo um não-eu, isto é, uma 

negação exterior, engendra uma negação interior. Com foco na existência do outro, eis o 

que Sartre diz a respeito da universalidade na filosofia kantiana: 

 

Contudo encontraremos pouco ajuda em um Kant: preocupado, com efeito, 
em estabelecer as leis universais da subjetividade, que são os mesmos para 
todos, não abordava a questão das pessoas. O sujeito é somente a essência 
comum de suas pessoas; não poderia permitir-nos determinar sua 
multiplicidade, da mesma forma como, para Spinoza, a essência do homem 
não permite determinar a dos homens concretos (SARTRE, 2008, p. 293). 
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Sartre e Perelman preocuparam-se em superar o homem cartesiano. A díade 

refletidor-reflexo em Sartre coloca a alteridade como condição de conhecimento de si 

mesmo e vem soçobrar uma concepção narcisística européia advinda da consciência 

substancialista: diante dos meus olhos uma pessoa aparece com a necessidade de ser-

para-mim, mas ao mesmo tempo eu sou presença no mundo do outro. A criação de uma 

identidade também está presente em Perelman: pra argumentar é necessário o 

reconhecimento do outro - que implica também num tipo de desvelamento – e admitir 

que este último possui um conhecimento prévio e por isso a argumentação é uma 

constante retomada de uma argumentação anterior: 

 

Os argumentos anteriormente utilizados constituem, pois, em cada disciplina 
particular, espécies de precedentes cujo valor foi reconhecido em virtude de 
seu êxito, seja sua adequação ao que se considera realidade, seja sua 
fecundidade ulterior como base de novos raciocínios, seja o consenso que se 
estabeleceu a respeito deles (PERELMAN, 1999, p. 383-384). 
 

Portanto, a existência do outro confere à argumentação uma verificação 

contingencial. 

Os âmbitos da retórica não se reduzem somente a uma exposição oral do 

conhecimento e à presença de um auditório concreto, tal como ocorria na antiguidade 

clássica. A idéia de retórica vai mais além. Trata-se de pensar a argumentação mediante 

o discurso oral, mas sobretudo nas formas modernas de comunicação, e  os diversos 

meios de publicação. Por outro lado, a argumentação também se constitui quando o 

orador trava uma “discussão com um único interlocutor” (PRELMAN, 1996, p. 7) ou 

“com as suas localizações sócio-culturais que mobilizam o interesse e o tipo da 

pesquisa” (DE CERTEAU, 2002, p. 42). 

A retórica aqui excede largamente os termos clássicos e uso do termo justifica-se 

para não perder de vista a ponte histórica entre a filosofia contemporânea e os principais 

escritos acerca da argumentação e retórica. A principal contribuição da retórica 

emprestada pelos gregos e romanos, no qual ligamos a nossa proposta de pesquisa, é, 

dentre outras, a rejeição do discurso vazio de sentido e a noção de auditório. Com efeito, 

outra característica fundamental da retórica clássica absorvida pela Nova Retórica é a 

preocupação com uma linguagem capaz de unir o orador ao auditório, como observa 

Perelman (1999, p. 305):  

 



32 

O exercício da argumentação supõe um meio de comunicação, uma 
linguagem comum, sem a qual o contato das mentes é irrealizável. Essa 
linguagem é produto de uma tradição social, que será de feito diferente no 
caso de uma linguagem natural ou no de uma língua técnica, convém aos 
membros de uma disciplina ou de uma profissão, diferente no caso de uma 
língua comum e na de uma língua reservada apenas aos iniciados. 
 

A historicidade dentro da argumentação estabelece um afastamento da idéia de 

uma verdade única e universal, já que à argumentação é necessária algum tipo de 

contato com o auditório, que por sua vez pode ser variado de acordo com suas 

condições sócio-culturais. Sobre o acordo entre dois interlocutores numa conversa, 

dizem Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 17): 

 

Em nosso mundo hierarquizado, ordenando, existem geralmente regras que 
estabelecem como a conversa pode iniciar-se, um acordo prévio resultante 
das próprias normas da vida social. Entre Alice e os habitantes do país das 
Maravilhas não há nem hierarquia, nem direito de precedência, nem funções 
que façam com que um deva responder em vez de outro.”  
 

Entretanto, nem sempre o acordo entre o orador e o auditório precisa ser a todo 

momento explicitado como condição pra iniciar uma conversa. Quem mostra isso é 

Clarice Lispector (1978) no seu estilo de escrita visceral presente em Uma 

aprendizagem ou O livro dos prazeres. A conversa entre a personagem Lóri e Ulisses 

não precisa ter um início combinado. Embora a conversa tivesse algum ponto de 

partida, o que garante unidade, o diálogo é sempre atravessado pela inconstância de Lóri 

e pela aprendizagem de Ulisses. Por viver – Lóri - e por aprender – Ulisses -, a conversa 

tinha o desenrolar de uma vida vivida, sem combinação nem pressa, só vida. A relação 

de uma conversa pra outro revela uma grande unidade de uma vida que luta pra ser em 

conjunto. O diálogo de Lóri e Ulisses era uma grande adequação deles mesmos pra eles 

mesmos. Eles sabiam do “nós”, mas precisam chegar ao ponto de assumir um para o 

outro. Os diálogo dos dois personagens são sempre entrecortados, mas se desenrola em 

continuações, cujo acordo combinado não precisava ser explicitado para iniciar uma 

conversa, mas apenas vivido pelos dois. É o ajuste de duas vidas desiguais e tão iguais 

para que eles puderam chegar a uma frase:  

 
Ela adivinhou que ele quase adormecia, e então despregou devagar sua mão 
da dele. Ele sentiu logo a falta de contato e disse entre acordado e dormindo: 
- É porque eu te amo. (LISPECTOR, 1978, p.165). 
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“É porque eu te amo” seria uma frase explicativa, pressupunha um diálogo 

anterior, mas eles não precisavam de precedência. A frase parece desgarrada de tudo, 

mas ela só é compreendida se o leitor entender que tipo de acordo os personagens Lóri e 

Ulisses constroem. 

O contato entre orador e auditório, as condições prévias para a argumentação 

iniciar-se, nem sempre assegura o seu desenvolvimento. Quem explicita melhor é 

Roland Barthes (1997, p. 40): Freqüentemente é pela linguagem que o outro se altera ; 

ele diz uma palavra diferente e posso rugir de um modo ameaçador todo um outro 

mundo, que é o mundo do outro.” Uma argumentação, na interação orador-auditório, é 

também processo de desvelamento do mundo e por isso também se constitui um fazer-

se através o reconhecimento do orador e do auditório. 

A Nova Retórica de Perelman traz uma relação que, ao nosso ver, julgamos 

importante e necessária uma análise filosófica da Filosofia: ambos partem de Descartes 

para construir uma argumentação: Sartre tem como inicio o “eu penso” cartesiano e 

Chaïm Perelman critica a lógica formal e o conhecimento universal more geométrico 

cartesiano. A interação orador-auditório, necessária a toda argumentação, traz as marcas 

de um desvelamento de uma sujeição dos dois – orador e auditório. A importância do 

estudo de Sartre e Perelman está no fato dos dois filósofos partirem de um ponto 

fundamental16 – a filosofia cartesiana -, mas enveredam para análises diferentes, o que 

indica as várias formas possíveis de se estabelecer uma relação de constante (re) 

apreciação negação entre pensamentos cujo resultado é na conclusão de que a filosofia 

prova ser uma grande controvérsia sem solução, ad infinitum. 

 

 

 

 

 
                                            

16 Sartre também critica a universalidade – vocabulário presente em Perelman -  em Descartes 
porque está só é possível por meio do cogito, isto é, de uma consciência substancialista e por 
isso destituída dos objetos do mundo.  



 

Capítulo 3 

A NOÇÃO DE TEMPO  

 

1. As noções de tempo 

 

1.1 Hume e a filosofia na vida prática 

Ao construir um discurso que dialogo a filosofia com a vida prática, Hume coloca 

uma problemática que pode nos servir para pensar os elementos encarregados de 

conduzir uma investigação filosófica. Trata-se de pensar a importância e o método de 

uma “filosofia abstrusa” e a sua relação com a vida mais cotidiana dos homens, onde 

aquela contribuiria com a moral, o sentimento, a ação e a vida prática: 

 

Ao contrário, a filosofia abstrusa, alicerçada numa concepção que não pode 
penetrar na vida prática e na ação, desvanece quando o filósofo sai da sombra 
e penetra no dia claro, nem seus princípios podem manter facilmente 
qualquer influencia sobre nossa conduta e nossos costumes (HUME, 1996, p. 
26). 

 

Neste excerto, Hume coloca que qualquer empresa filosófica retirada do campo 

terreal ou da vida mais prática está fadada a sua própria dissolução e o filósofo, então, 

uma vez guardião de uma humanidade filosófica e também gestor de uma história, 

pouco contribuiria para posteridade e o seu texto “abstruso” seria um encerramento 

desse leito da história da filosofia. Do ponto de vista argumentativo, o texto filosófico 

deve ser produto de uma inspiração do próprio tempo histórico e aquilo que ele levanta 

e questiona tem também na historicidade o seu primeiro movimento. É sabido, por 

exemplo, que Jean-Paul Sartre17 foi um importante filósofo militante no século XX, cuja 

                                            

17 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2008. 



35 

filosofia tem como embasamento as filosofias de Heidegger, Husserl e Hegel, por 

exemplo.18  

Em contrapartida, a respeito da questão do método, Hume esclarece ainda a 
contribuição de uma filosofia abstrusa: 

 

Podemos começar observando que uma vantagem considerável que resulta da 
filosofia abstrata e exata consiste em sua utilidade para a filosofia fácil e 
humana, a qual, sem a primeira, nunca poderia alcançar um grau suficiente de 
exatidão em suas opiniões (HUME, 1996, p. 28 -29) 

 

Embora Hume não esclareça, o trecho acima é problemático porque relaciona a 

linguagem filosófica, que por sua vez deve participar do tempo do homem, e o seu rigor 

através da “filosofia abstrata”. A questão da assimilação de uma filosofia reúne tanto o 

tratamento de situações do homem no seu dia-dia, quanto o rigor que um filósofo deve 

empreender na sua argumentação. Mas que tipo de homem é esboçado por Hume capaz 

de assimilar uma filosofia abstrata? Trata-se do homem 

 

Que se encontra entre estes dois extremos: conserva capacidade e gosto para 
os livros, para a sociedade e para os negócios; matém na conversação 
discernimento e delicadeza e a exatidão que resultam naturalmente de uma 
filosofia conveniente. (HUME, 1996, p. 27) 

 

Hume não trata do homem de maneira geral, mas de um homem letrado, portanto, 

localizado, portador de domínio intelectual que lhe possibilite angariar conhecimento 

filosófico para usá-lo no seu cotidiano.  

É possível identificar em Hume uma participação do tempo dentro da filosofia 

tanto pela nomeação do homem – o homem letrado -, quanto pela necessidade de uma 

determinada filosofia reproduzir-se na a posteridade através da sua inserção na vida 

prática do homem. O filósofo seria comparado ao legislador posto que seria um dos 

atributos da filosofia a correção e o zelo pelo bom costume. 

                                            

18 A rejeição de Sartre à “consciência substancialista” cartesiana significa que esta deve ser 
pensada a partir da sua existência e relação com o outro.  A respeito da formação de grupos e 
engajamento social em Sartre vale conferir a tese de doutorado Do Individual ao Coletivo na 
Crítica da Razão Dialética de Sartre: Perspectivas Educacionais, de Cássio Donizete Marques 
(Cf. MARQUES, C. D. Do Individual ao Coletivo na Crítica da Razão Dialética de Sartre: 
Perspectivas Educacionais. Campinas-SP: UNICAMP, 2007). 
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O filósofo pode servir do seu contexto para que se comporte como papel tradutor 

da sua gramática e por isso uma série de exercícios diários devem contribuir para a 

construção de uma linguagem acordada na vida prática, que é o caso da literatura, da 

música, das conversações.  
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1.2 A idéia de tempo em Jean-Paul Sartre 

A noção de tempo em Sartre está permeada no agir do homem e é nesse instante 

de ação consciente, ao invés de um deslize ou acidente, é que ele estabelece a conexão 

das temporalidades. É sabido que o agir é circunscrito no tempo dado no presente. 

Entretanto, se conferirmos ao presente o lugar em que se escolhe os móbeis da ação e ao 

mesmo tempo onde se consuma própria ação, estaríamos numa espécie de presente 

contínuo. De acordo com Sartre, seria absurdo, em primeiro lugar, pensar motivo e ação 

ao mesmo tempo visto que motivo é organização daquilo que se utilizará na ação e não 

se escolhe o utensílio de um ação no desenrolar do próprio fato porque à ação já se 

pressupõe uma tomada de decisão anterior. Em segundo lugar, é impossível ter posse do 

motivo para agir sem que se reconheça a sua finitude, que seria a ação-ainda-não-

concebida ou a conseqüência que a ação visa alcançar. Os móbeis temporais de uma 

ação são constituídos a partir do que se espera obter no futuro. Foi o que Sartre 

descreveu quando esboçou um entendimento sobre a construção de Constantinopla: 

 
Criar Constantinopla só pode ser compreendido como ato se, primeiramente, 
a concepção de uma cidade nova precedeu a própria ação, ou, ao menos, esta 
concepção tenha servido de tema organizador a todos os trâmites ulteriores. 
Mas esta concepção não poderia ser a pura representação da cidade como 
possível, e sim a apreensão da mesma em sua característica essencial, que é a 
de ser um possível desejável e não realizado. (SARTRE, 2008,p. 537) 
 
 

O que se quer dizer é que em Sartre as temporalidades integram uma única 

estrutura e tem no engajamento do homem o absurdo de vivê-las. Como sugere Sartre 

na Quarta Parte d’O Ser e o Nada19, o instante do presente, lugar da ação, é modificado 

em virtude de uma vida enquanto “falta de” e o futuro empreende a transcendência do 

próprio presente. Assim, a ação, experimentada no “agora”, constitui uma negação do 

próprio presente (facticidade) porque agir significa abandonar ou colocar em relevo um 

determinado estado de coisas e o futuro, enquanto vir-a-ser, é um algo ainda-não 

realizado enquanto fato. Observemos as palavras de Sartre (2008, p. 537): 

 
Pois é preciso inverter aqui a opinião geral e convir que não é a rigidez de 
uma situação ou os sofrimentos que ela impõe que constituem motivos para 

                                            

19 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Petrópolis: 
Vozes, 2008 



38 

que se conceba outro estado de coisas, no qual tudo sairá melhor para todos; 
pelo contrario, é a partir do dia em que se pode conceber outro estado de 
coisas que uma luz nova ilumina nossas penúrias e sofrimentos e decidimos 
que são insuportáveis. (SARTRE, 2008, p. 538) 

 

O fundamento principal dessa noção de tempo em Sartre é o princípio de que o 

homem funda a essência a partir da existência. Assim, por não ter uma conduta 

prontamente definida que oriente em qualquer tempo um fato ainda a ser experimentado 

é que Sartre coloca o homem aberto ao nada e o tempo se dá pelo nada. Assim, esse 

tempo em Sartre está empreendido na ação e por isso o agir do homem significa um 

esgotamento, a escolha da própria morte. Como bem assevera Sartre (2008, p. 540), “tal 

é, com efeito, a unidade dos três êxtases temporais: o fim ou a temporalização de meu 

futuro implica um motivo (ou móbil), ou seja, remete a meu passo, e o presente é 

surgimento do ato”. 

Nesta ótica do devir, o tempo não se dá como simples passagem, como medição, e 

por isso o acontecimento não deve ser caracterizado pela databilidade da ocorrência, 

pela ordem causa-efeito, antes e depois. É aí que o acontecimento, positivado também 

pela historiografia, deve ser lido pela continuidade, não no sentido cronológico, mas um 

tempo transversal que torna o seu estudo conflito do ser no tempo.  

Assim, um ato não deve ser entendido por ele mesmo preenchido unicamente pelo 

presente auto-suficiente, mas o seu ser se arrasta na historicidade. Sartre (2008, p. 167) 

diz que 

 

O presente é, pois, o fundamento de seu próprio passado; e é esse caráter de 
fundamento que o “era” manifesta. Mas não deve-se entender que o presente 
fundamente o passado à maneira da indiferença e sem ser profundamente 
modificado por ele: “era” significada que o ser presente tem-de-ser em seu 
ser o fundamento de seu passado sendo ele próprio esse passado. 

 

O termo “era” significa que o seu ser está no interior do tempo. Embora o passado 

seja uma facticidade porque não é possível modificá-lo enquanto fato acontecido, é 

possível fazer um retorno ao passado como busca de um fundamento do próprio 

presente e o presente, por conseguinte, leva também ao próprio passado. Portanto, o 

presente modifica a si mesmo, contanto que se deixe claro aqui que o presente só deve 

ser entendido a partir da sua relação com as temporalidades não estanques.  Foi esse tipo 

de deslocamento temporal que os retóricos antigos pautaram a sua argumentação, onde 
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a memória exercia um ponto crucial, como abordaremos a seguir. Para Sarte, portanto, a 

passagem do tempo é processo de identificação do homem ao Em-si - ao que não é mais 

modificável -  que se completa na morte porque reúne o passado sem poder revivê-lo. 

Assim, o tempo em Sartre é o tempo vivido. 
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1.3 O intratemporal em Heidegger 

A noção de tempo em Heidegger traz, de antemão, um rompimento com a tradição 

filosófica que tratava o tempo no bojo da teologia e interligado ao Ser supremo. 

Verifica-se, por exemplo, a influência de Santo Agostinho, filósofo medieval, no 

pensamento de Paul Ricoeur20. Se de acordo com a filosofia medieval o tempo do 

homem era pensado a parti dos desígnios de Deus21, em Heidegger o deslocamento 

agora é do homem para o homem, cuja realização estava no mundo está na queda ao 

invés de se consagrar na redenção pelo divino. E não é mais exclusivamente a atribuição 

de um teólogo discutir a respeito do tempo. 

Chegamos ao lugar do homem decaído, liberto da categoria universal. O Dasein 

de Heidegger constitui tanto a transcendência do homem, porque desvela a verdade do 

ser em seu retraimento e se desvela enquanto existe por aí, e ao mesmo tempo se 

fundamenta na imanência pois é aí que vive a sua facticidade, o seu cotidiano.  Portanto, 

o tempo em Heidegger é pensando senão pelo Dasein, isto é, pela capacidade do homem 

de vivê-lo e por isso é o seu predicado. 

A esse tempo  Heidegger chamaria de temporalidade e é expresso pela conjugação 

passado-presente-futuro. O homem em Heidegger é descrito em sua completude o que 

significa que a sua ação, circunscrito no presente, é uma escolha do futuro e permeado 

pelo acontecido. Assim, a transcendência estaria diretamente vinculada ao tempo porque 

é por meio da finitude do homem que ela se fundamenta. Neste sentido, o agir humano é 

fundado sempre temporalmente, já que esgota uma junção das temporalidades – 

passado, presente e futuro – e por isso o Dasein está repleto de sucessões de finitudes. 

Para Benedito Nunes, estudioso de Heidegger, não seria correto estabelecer distinções 

ou separações entre passado, presente e futuro: 

 

Heidegger resume esses tempos num só: o intratemporal, de que deriva o 
tempo natural que ele chama de vulgar, e ao qual assimila ao tempo histórico. 
Ligado à pragmática atividade cotidiana, à lida pré-reflexiva com entes 
descobertos em sua instrumentalidade ou serventia, o intratemporal encerra o 
modo elementar de compressão do tempo. (NUNES, 1992, p. 133) 

 
                                            

20 Cf. RICOEUR, P. Tempo e Narrativa. Tomo I São Paulo: Papirus, 1994. 
21 Fica claro aqui a influência do pensamento grego a respeito da realização do homem numa 
escala universal. 
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A noção de tempo em Heidegger identificada ao Dasein traz subjacente um 

entendimento acerca do passado, contrário a concepção de tempo medido. Por isso que 

um objeto histórico – sejam os utensílios expostos no museu, um acontecimento ou uma 

expressão cultural – não é somente aquilo que está resguardado pelo acontecido, mas é a 

expressão de um Dasein, de um agir no mundo que não é mais (NUNES, 1992). Neste 

sentido,o que há de histórico no ser condensa aquilo que vem antes mesmo do ser 

histórico (passado), o presente que é a facticidade e o futuro, o porvir. Diz Heidegger 

(1997, p. 48): 

 

Essa historicidade elementar da pre-sença pode permanecer escondida para 
ela mesma, mas pode também ser descoberta e se tornar objeto de um 
cuidado especial. (...) nesse caso, a pre-sença se assume no modo de ser do 
questionamento e da pesquisa dos fatos historiográficos. A história fatual 
(Historie) ou, mais precisamente, a fatualidade historiográfica (Historizität) 
só é possivel como modo de se da pre-sença que questiona porque, no 
fundamento de seu ser, a pre-sença se determina e constitui pela 
historicidade. Se a historicidade fica escondida para a pre-sença e enquanto 
ela assim permanecer, também se lhe nega a possibilidade de questionar e 
descobrir fatualmente a história. 
 
 

De acordo com o nosso entendimento, só é possível estudar a presença, que são as 

coisas do mundo, a partir da historicidade do objeto e por isso o mesmo não é limitado 

no tempo recortado pela narrativa histórica. Assim, a historiografia é o momento da 

apropriação da historicidade 

Se o historiador, encarregado de conceber o conhecimento do passado, vive, como todo 

homem, a queda de ser-aí-no-mundo, a escolha a respeito daquilo que deseja narrar é 

também pura expressão do Dasein e o “conhecimento histórico, possibilitado pelo 

próprio tempo, não pode sintetizar senão o processo que o historiador alcança discernir 

através da perspectiva de sua época, de sua sociedade” (NUNES, 1992, 139). Por isso 

que o passado expresso na narrativa histórica, resultado do Dasein no ofício do 

historiador, não pode se encerrar com o desfecho da própria narrativa. O passado está 

sempre a decidir. O passado e o seu sentido histórico não deve ser entendido por ele 

mesmo. Assim, um lugar histórico que deixe claro o seu fim ou a causalidade das 

rupturas históricas – da Idade Média à Moderna, por exemplo – pensa o tempo de forma 

seqüencial, medido e aí a história seria a oscilação de inaugurações de épocas pós 

épocas. Esse tipo de história não se fundamenta no Dasein . 
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2. A noção de tempo em Chaïm Perelman  

Depois de empreendermos uma discussão sobre o tempo em alguns filósofos, 

enveredamos agora para a dissecação da noção de tempo em Chaïm Perelman. No início 

da nossa análise partimos do principio de que a noção de tempo ou historicidade em 

Perelman estão distribuídas no interior da Nova Retórica e por isso um corte 

epistemológico no seu texto poderia ser sugerido. A hipótese de uma divisão do seu 

pensamento, de antemão, pode ser plausível em virtude da existência de outras 

abordagens específicas da sua filosofia. A saber: sociologia do conhecimento, lógica 

formal e demonstração, ética e as especificidades de uma argumentação – orador, 

auditório, interpretação etc.  

A partir da experiência de contato com a literatura de Perelman, cada divisão 

estabelecida aqui – sociologia do conhecimento, ética, lógica formal e demonstração e 

as especificidades de uma argumentação – está amparada em uma obra específica. De 

maneira geral, Retóricas22 traz uma interlocução da sociologia do conhecimento com a 

existência de uma argumentação em outras áreas do áreas do saber23; Ética e Direito24 

além de fazer um revisionismo filosófico sobre o Direito, traz uma discussão em escala 

mais universal acerca do homem; a respeito da lógica formal, Lógica Jurídica25 traz 

uma discussão mais específica e Tratado da Argumentação26, principal obra de 

Perelman, contém um detalhamento a respeito da argumentação.  

Entretanto, recusamos aqui tal corte epistemológico e os argumentos apresentados 

a seguir serão extraídos da própria leitura em torno da Teoria da Argumentação, onde 

esboçaremos a oportunidade para melhor discutir sobre a noção de tempo. Então, uma 

pergunta surgiria: por quê lançamos a oportunidade de sugerir, aqui, uma ruptura dentro 

do pensamento de Perelman e em seguida anunciamos a sua insuficiência? Em primeiro 

lugar, à uma leitura conjuntural da filosofia perelmaniana, que por sua vez reuniria as 

                                            

22 PERELMAN, Chaïm. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
23 A respeito da utilização de Retóricas, destacaríamos a tese de doutorado O discurso 
paradoxal de Vieira no sermão Pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de 
Holanda, defendida por Cláudia Assad e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Filologia e Língua Portuguesa da USP.  Nesta tese, Assad não faz uma discussão acerca do 
auditório a partir do seu lugar social e histórico no bojo da retórica de Antônio Vieira.  
24 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
25 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
26 PERELMAN, Chaïm. Tratado da Argumentação: A Nova Retórica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
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obras mencionadas acima, não nos deixaria incólumes a existência de ramificações 

dentro do seu próprio pensamento e a respeito delas caberíamos aqui informar ao leitor  

para ilustrar o tecido da nossa investigação e os motivos pelos quais escolhemos uma 

metodologia ao invés de outra. A seguir destacamos dois excertos extraídos de 

Retóricas (1999) e Tratado da Argumentação (2005), respectivamente: 

Excerto 01: 

 

Enquanto a demonstração é a mesma para todos, enquanto é considerada do 
ponto de vista de um espírito único, imutável, a argumentação varia com os 
indivíduos, com o lugar deles na história, com a idéia que, em dado 
momento, se faz deles. (PERELMAN;  1999, p. 393) 

 

Excerto 02: 

A busca de uma objetividade, seja qual for sua natureza, corresponde a esse 
ideal, a esse desejo de transcender as particularidades históricas ou locais de 
modo que as teses defendidas possam ser aceitos por todos. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 29) 
 

No excerto 01, Perelman destaca a historicidade de uma argumentação como 

diferencial de uma demonstração, que por sua vez tende a subtrair as vicissitudes 

temporais em virtude da existência da evidência. No excerto 02, a abordagem é a 

respeito de uma retórica ideal cuja técnica argumentativa seria imposta a todos 

independente do seu recorte temporal. Esse dois excertos, por conseguinte, servem para 

ilustrar que a noção de tempo está inteiramente distribuída ao longo do seu texto, o que 

reforça a categoria do tempo adotado enquanto caminho para formular a sua 

problemática, permeando também o seu desenvolvimento intelectual quando busca uma 

alternativa diante da lógica e da demonstração no tratamento da argumentação. 

A noção de tempo em Perelman é um conceito filosófico e por isso se constitui 

como argumento de sustentação de uma teoria que problematiza a retirada da 

historicidade do racionalismo cartesiano. A partir de um entendimento mais conceitual 

de tempo, é plausível estabelecer a ilação de que a idéia de tempo em Perelman se pauta 

também como um meio de combate e de enfretamento diante da História da Filosofia27. 

                                            

27 O termo “História da Filosofia” trata-se do método lógico empreendido por Victor 
Goldschmidt, que consiste na concepção de que o desenvolvimento da filosofia se desdobra 
em tempos lógicos. Assim, o filósofo constrói o seu pensamento por meio de um perscrutar que 
se utiliza da filosofia enquanto bloco sistêmico. O método de Victor Goldschmidt instrui o leitor 
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O tempo faz parte de uma experiência lógica na construção do pensamento 

perelmaniano. É usando o artifício do tempo que Perelman afirma que 

 
 

A argumentação, para os antigos, conduz sobretudo a uma visão, e isto 
decerto porque a tendência filosófica geral deles é contemplação, e também 
porque os problemas de conjectura, encarados como reconstituição do que 
foram os fatos, os problemas de qualificação, encarados como atribuição 
justa de certos termos a certos seres, atos ou situações, pareciam constituir o 
essencial das tarefas do orador. (PERELMAN, 1999, p. 371) 
 

A argumentação aliada ao conhecimento contemplativo dos gregos coloca o 

tempo dentro do ciclo do cosmo, a partir do intervalo do eterno e por isso a ação do 

orador era  pautada em reforçar aquilo que de alguma maneira já era aceito do que 

impor uma ruptura. Neste sentido, a partir de uma leitura meticulosa do trabalho de 

Marcos Aurélio Pereira28 a respeito do surgimento da lingüística e da filologia é que 

poderemos melhor contextualizar o pensamento antigo, e consequentemente a retórica, 

para analisar a incursão filosófica de Perelman no bojo da filosofia grega e romana a 

fim de sustentar a tese de que o conceito de tempo é um das principais categorias 

utilizadas pelo filósofo para obter um contato com a História da Filosofia. 

De acordo com Pereira (2000), as primeiras indagações acerca da linguagem 

surgiram na Grécia e em terreno filosófico. A questão fundamental em Platão, por 

exemplo, no diálogo Crátilo, era a de saber se o uso da palavra obedecia a natureza da 

coisa que ela designaria; ou se a palavra era construída a partir de uma convenção que 

arbitrariamente indicava a sua utilização.. Adiante, afirma Pereira (2000, p. 41): “A 

posição de Platão era de que havia uma relação necessária e natural entre as palavras – a 

linguagem, por extensão – e as coisas”. Assim, o entendimento de que a linguagem se 

                                                                                                                                

de filosofia a examinar uma obra a partir das ligações externas com outras obras filosóficas 
que, conseqüentemente, se impõem como ligação interna uma vez que interfere diretamente 
na construção do próprio texto filosófico. (Cf. GOLDSSCHMDT, Victor. A religião de Platão. 
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1963). Oliveira (2007) deixa claro a influência do 
método: “Em que pesem as expectativas a respeito deste trabalho, seu empreendimento 
consiste em realizar a reconstituição explícita do pensamento de Frege, com o intuito de 
refazer o seu percurso argumentativo, considerando as articulações internas da sua obra, de 
maneira que se torne possível reapresentá-la segundo a ordem das razões, para compreendê-
la e reapreciá-la de acordo com uma nova ótica, a saber: conforme a sua ordenação lógica.”. 
(OLIVEIRA, Eduardo Chagas. A “Nova Retórica”: da “Regra de Justiça” ao “Ad Hominem”. 
Campinas-SP: UNICAMP, 2007, p. 24-25). Uma explicação mais detalhada sobre a influência 
do método de Goldschmidt no nosso trabalho será dada mais adiante.  
28 PEREIRA, M. A. Quintiliano gramático: o papel do mestre de gramática na Institutio 
oratória. São Paulo: Humanitas / FFLCH / USP, 2000. 
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constituía a partir da extensão da coisa designada suprimiu qualquer interferência do 

tempo e, por conseguinte, pouco se falou de uma linguagem formada pela experiência, 

significando de vez uma apologia à retórica ideal. Daí a declaração de Perelman em 

“considerar a argumentação [antiga] como uma espécie de contemplação” 

(PERELMAN, 1999, p. 371).  

Ao que parece, esse entendimento sobre a linguagem esteve presente também nos 

principais ensinamentos sobre retórica, principalmente nos escritos do educador romano 

Quintiliano, no qual a palavra do orador deveria ser um espelho da sua alma:  

 

Essa moral responde pela filosofia que subjaz à concepção de eloqüência de 
Quintiliano e encorpa mesmo sua concepção da formação pedagógica: só é 
possível tornar-se um orador perfeito sedo um uir bonus, e é dessa idéia que 
parte toda a sua metodologia e todo o seu sistema. (PEREIRA, 2000, p. 28) 
 

Ademais, era dever do orador, conforme os ensinamentos de Quintiliano, “ter em 

vista aquilo que se estabeleceu, por alguma razão, como sendo justo e bom, no caso do 

estilo também é preciso ter em mente o que fizeram os bons autores” (PEREIRA, 2000, 

p. 31), além de ser o dever do grammaticus instruir o futuro orador “no que diz respeito 

às várias artes que compõem o saber da época” (PEREIRA, 200, p. 27) 

Não é gratuito que os principais discursos no mundo antigo se pautavam no que já 

havia acontecido, daí os significados do discurso epidíctico e dos panegíricos que eram 

representados por louvores e cujos conteúdos eram compostos a partir daquilo que já era 

aceito na póliis ou que não incentivaria qualquer controvérsia.  

Essa concepção de tempo do mundo antigo, ou melhor, a ausência de um tempo 

que pudesse garantir o orador o papel de agressor por tentar romper a tradição a partir 

de um tempo mais residual, culminou também na escrita da obra de Homero, impedindo 

a atualização oral sempre que suas obras fossem recitadas, garantindo uma forma mais 

perene e livre do esquecimento (PEREIRA, 2000, p.46). Parece que José Carlos Reis29 

também compartilha com a mesma idéia para o qual o devir humano do homem grego 

estava associado com a sua realização no cosmo, onde os gregos “aboliam o tempo, 

submetendo o universo a uma explicação natural e racional, o logos, a ordem, que a 

mudança esconde” (REIS, 2006, p. 16). 
                                            

29 REIS, José Carlos. História & Teoria: Historicismo, Modernidade, Temporalidade e 
Verdade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
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Por conseguinte, a razão tornara-se irreparável pelo tempo e por isso as dialéticas 

platônicas, baseadas, grosso modo, na apresentação de teses antagônicas, representavam 

a epopéia da humanidade que se movimenta unicamente na busca de teses inabaláveis. 

Afirma Perelman: 

 

O diálogo escrito pressupõe, mais do que o diálogo efetivo, que esse ouvinte 
encarne o auditório universal. E tal concepção parece justificada sobretudo 
quando se admite, como Platão, que existem no homem princípios internos 
coercivos que o guiam no desenvolvimento do pensamento. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 41) 
 

Portanto, de acordo com esse entendimento extraído da linguagem e da retórica 

antiga, trata-se de um tempo associado à (1) contemplação, ao (2) passado, onde a 

designação da linguagem – às coisas e ao espírito do orador – retirava a contingência e o 

imprevisível da argumentação antiga.  

Neste sentido, essa contextualização sobre o pensamento antigo reforça a nossa 

tese de que o tempo em Perelman não é um conceito à esmo no interior do seu texto, 

mas se constitui, vale repetir, um lugar-comum para construção de uma critica e postura 

metodológica porque o permite selecionar, dentro da filosofia antiga, trechos, citações 

que versem sobre a perenidade da razão. A idéia de tempo no pensamento antigo que 

expomos acima aparece na discussão sobre a Teoria da Argumentação.  

Dito isso, concluímos que o tempo em Perelman é um conceito filosófico e por 

isso consiste nele mesmo um argumento de sustentação de uma teoria que criticou a 

retirada da historicidade no conhecimento filosófico, principalmente o racionalismo 

cartesiano. Por conseguinte, uma vez chegada a tal ilação, aliada a uma existência de 

uma História da Filosofia na ordenação lógica da obra de Perelman, onde o tempo é um 

de seus conteúdos, a noção de tempo deve ser desvelada através do caráter conjuntural 

da Teoria da Argumentação. Vale retomar o questionamento levantado anteriormente 

acerca de uma divisão epistemológica. Chegamos num ponto crucial: a teoria se 

confunde com o método.30 Isto é, partindo da discussão que empreendemos acima no 

qual o tempo dentro da obra perelmaniana conduz o contato com a retórica antiga e se 

impõe como conceito, implica necessariamente num método, a saber: a leitura 

                                            

30 Aqui mais uma vez a presença da discussão do “tempo lógico” em Victor Goldschmidt se 
impõe.  
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conjuntural e lógica; se o tempo é um conceito filosófico e um instrumento para se 

alcançar o pensamento antigo, constituindo, portanto, o primeiro movimento do 

filósofo, então é preciso pensá-lo como constituinte de toda produção textual. 

 Assim, o perquirir dentro da filosofia se estabelece através de criação de dilemas, 

intrigas e as diversas maneiras de apreciar um autor.  A teoria é pensada dentro da 

própria experiência de leitura e o método, por sua vez, é apreciada também no seu bojo. 

Ademais, ainda a respeito da metodologia que a análise da noção de tempo impõe, 

é que a maior parte da obra de Perelman foi condensada em artigos publicados ao longo 

da sua carreira acadêmica. Habilitar uma divisão epistemológica usando como amparo 

compilações de artigos seria extremamente arriscado e arbitrário. Eduardo Chagas 

constatou um problema parecido: 

 

Neste conjunto, composto por mais de uma centena de artigos, não se verifica 
referências ligadas ao pensamento perelmaniano em contexto anterior às 
origens do Tratado da Argumentação (1958), exceto nos casos em que se faz 
alusão ao De la Justice (1945) para estabelecer um vínculo entre a sua obra e 
questões relativas ao campo jurídico. Esses fatores exercem uma interferência 
substantiva sobre a avaliação da obra de Perelman. Consideramos essa 
interferência um fato parcialmente negativo porque, nessas condições, torna-
se ainda mais difícil uma recuperação dos elementos constituintes da 
formação intelectual do autor. Ademais, a falta de uma averiguação 
sistemática dos escritos iniciais de Perelman favorece a consolidação de uma 
idéia que vincula a origem do Tratado da Argumentação aos problemas de 
natureza jurídica que, na verdade, sobrevieram após a publicação do extenso 
De la Justice. (OLIVEIRA, 2007, p. 24) 
 

Neste sentido, como bem atenta Chagas, a reunião de artigos não é o suficiente 

para traçar um perfil epistemológico. O melhor entendimento de um texto, por sua vez, 

far-se-á mediante a identificação da ordenação lógica do autor, como mencionamos 

acima, o que não ocorreria se caso estabelecêssemos articulações externas de um artigo 

para outro como critério suficiente para esboçar uma tendência epistemológica.31

A respeito da construção do texto filosófico, quem melhor esclarece é Victor 

Goldschmidt, cujo entendimento é de que uma obra constitui o traço final do raciocínio 

                                            

31 Não é à toa que discutimos a noção de tempo em Perelman e metodologia filosófica em 
único escopo. O objetivo é deixar claro que a provocação filosófica que nos leva a investigar 
sobre a noção de tempo está inerente a uma discussão sobre a sua metodologia. É por isso 
que fizemos aqui uma breve contextualização do pensamento antigo e da retórica para melhor 
clarificar o primeiro movimento da filosofia perelmaniana e possivelmente a sua orientação a 
partir do tempo lógico. 
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do filósofo que pretende verdadeiro e o resultado das teses filosóficas defendidas é fruto 

de uma perquirição por meio dos movimentos conceituais dentro da história da filosofia. 

Portanto, condensar os artigos de Perelman em compartimentos resultaria em perjúrios 

no trato da noção de tempo e, ainda, perdendo o embasamento lógico, 

consequentemente, a conceituação de tempo teria outros resultados, o que reforça a 

interação entre teoria e metodologia.  

Neste sentido, traçamos algumas noções gerais acerca do tempo em Perelman, a 

saber: (1) o tempo é um conceito filosófico e lugar de sustentação de sua filosofia. 

Assim, a sua análise deve ser conduzida a partir da utilização do conjunto da obra; (2) 

embora Perelman use o termo “tempo”, não devemos classificá-lo como um filósofo da 

história posto que o tempo não é tratado como objeto; (3) a investigação sobre a noção 

de tempo implica em uma metodologia própria – aquela embasada no tempo lógico – se 

a encararmos como um “lugar de combate pela filosofia”.  

Assim, em Perelman a questão do tempo está permeada tanto na crítica de um 

modelo de pensamento mais abrangente, onde o autor  pensa o devir e a linguagem, 

noção de filosofia, teoria do conhecimento; e no segundo plano a parte mais estrutural e 

específica da sua teoria, que são os condicionamentos internos de uma argumentação, 

perpassando os conceitos de auditório, orador, persuasão, convencimento etc. Todavia, 

essas duas noções, usadas somente para melhor discutir no escopo do nosso trabalho, se 

unem ao encararmos o homem32 como um orador, conceito ainda mais pontuado na 

Teoria da Argumentação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

32 É plausível dizer que uma discussão mais totalizante acerca do homem está presente em 
Perelman, mas quando tratada no interior da Teoria da Argumentação esta discussão assume, 
obviamente, o caráter mais específico. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos o presente trabalho com o intuito de apresentar ao leitor, principalmente 

se este for um historiador, uma discussão do que poderia ser uma ferramenta auxiliar 

para a investigação historiográfica que, de forma resumida, diz respeito à construção 

epistemológica do historiador e, conseqüentemente, à exposição do conhecimento para 

o qual são produzidas críticas que estão, inevitavelmente, ancoradas de acordo com a 

existência de auditórios. 

Para tal utilizamos como exemplo a intriga em torno da questão da Revolução 

Francesa a fim de averiguar a nossa hipótese inicial, a saber: a de utilizar a Teoria da 

Argumentação perelmaniana como metodologia das ciências humanas, tanto como nos 

requisitos atinentes à investigação de uma problemática propriamente dita, quanto no 

estudo comparativo de duas versões acerca de um objeto, de uma controvérsia gerada 

pelo confronto de idéias. Neste último caso a Teoria da Argumentação se mostra eficaz 

para se ter uma visão mais arquitetônica das argumentações historiográficas 

controvertidas, auxiliando também o leitor [auditório] a perceber os delineamentos de 

duas argumentações, os limites e avanços que historiadores apresentam quando 

interagem entre si. 

De maneira geral, o fio condutor da nossa argumentação seguiu fielmente a linha 

perelmaniana ao incorporarmos dois conceitos essenciais da Teoria da Argumentação: 

(1) o historiador seria um orador na modalidade perelmaniana. Todavia, não deixamos 

de lado as particularidades imputadas pelo campo historiográfico, cujo encontro com a 

questão conceitual do interior da filosofia perelmaniana garante o caráter inovador desse 

trabalho. Enquanto orador [o historiador], ou propriamente historiador [orador], é que 

aparece o seu ethos, que seria o percurso intelectual, as teorias utilizadas pelo mesmo 

para entender as fontes históricas, o uso que se faz da convicção pessoal e a sua 

verificação em relação ao razoável quando se está diante de um público etc. 

Parafraseando o jargão acadêmico onde se lê que “o historiador se debruça no passado 

por meio do presente”, classificá-lo como orador significa dar conta do aspecto 

contingencial do conhecimento historiográfico, das vicissitudes de uma época, ou de um 

lugar, das apreensões e discordâncias de versões historiográficas, cujos resultados são 

argumentações e estas são, imediatamente, historiografias que permeiam uma narrativa. 
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A forma como Perelman escreve sobre argumentação e os elementos inerentes a 

ela, como os acordos iniciais de uma argumentação, a presença dos fatos, dos valores, as 

interpretações, por exemplo, é desdobrado, no interior do Tratado da Argumentação, 

pela existência de uma espécie de auditório ideal para que o autor desenvolva o 

esclarecimento acerca dos principais elementos de uma argumentação e facilite a 

dissecação de seus conceitos. É o que acontece quando Perelman fala dos valores, 

objetos de acordo de grupos particulares, quando recebem o estatuto de fato diante de 

um auditório universal (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.83). Em 

outras palavras, o orador e a argüição estão intimamente ligados ao auditório e por isso 

o conceito de orador se sustenta em virtude da existência de um auditório determinado. 

Extraindo esse entendimento da Teoria da Argumentação é que o nosso trabalho está 

composto a partir da noção que se faz de (2) auditório dentro da historiografia. Assim, o 

auditório da historiografia é caracterizado por suas qualificações, as linhas teóricas e 

tantas outras características. Tanto quanto estiverem realçadas na argumentação 

historiográfica as propensões teóricas do orador ou do auditório e, possivelmente, 

quando tais concepções teóricas assumem um lugar de destaque n’argumentação, é que 

deixa mais claro e reforça o caráter de orador de quem deseja o assentimento a respeito 

de uma tese, e o auditório, em virtude dessa tensão, é mais claro em relação as suas 

características ditas retóricas. Assim, a questão teórica na historiografia e os possíveis 

usos das fontes historiográficas, sem que neste último caso resulte no questionamento 

em que se pergunte se se trata de historiografia ou não, constituem como fatores 

elementares para construir e se perceber uma tensão entre o argüente [o historiador] e o 

seu auditório e têm um peso contingencial no jogo orador-persuassão/convencimento-

auditório. 

Em contrapartida, a partir da leitura do nosso material teórico, a Teoria da 

Argumentação, constatou-se que o aspecto contingencial de uma argumentação coloca o  

argüente em constante ligação umbilical com o próprio mundo – o lugar social, o local 

histórico, como diz Perelman, e as suas implicações na “regra de justiça”33 – e por isso 

os conceitos de orador e auditório devem ser indiciados em trânsito e de acordo com a 
                                            

 
33 Cf. OLIVEIRA, E. C. A “Nova Retórica”: da “Regra de Justiça” ao “Ad Hominem”. Tese 
de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Filosofia, do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
2007 
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historicidade. Assim, em virtude de toda argumentação ser sempre uma argumentação 

específica e única é que as proposições teóricas de Chaïm Perelman são insuficientes 

porque o autor, mesmo dotado de um espírito enciclopédico, é incapaz de inventariar as 

possíveis combinações entre orador e o auditório. Longe de ser um demérito da sua 

filosofia, o estudo d’argumentação dentro de um saber mais específico, no caso aqui no 

escopo da historiografia, tende a desenvolver e a avançar a própria Teoria da 

Argumentação ao invés de denunciar a sua falta de alcance e de fôlego. Em outras 

palavras, de modo positivo é que o próprio deslocamento da Teoria da Argumentação 

para uma área mais específica produz uma insuficiência da T.A. e essa percepção, que 

cria lacunas a serem resolvidas, enseja a oportunidade de trazer para o nosso trabalho as 

questões mais específicas da historiografia, afastando a idéia de que a T.A. sofreu um 

deslocamento mecânico ou que a usamos como simples bula ou técnica de retórica. 

Ao perquirir sobre o nosso objeto e levando em consideração a discussão 

interdisciplinar que empreendemos, a questão metodológica e teórica ganhou maiss 

visibilidade, haja vista que nos posicionamos em duas áreas de maneira convergente 

para não compartimentá-las e esvaziar as discussões. Neste sentido, dedicamos um 

capítulo para discutir a própria natureza do presente trabalho e por isso optamos por 

uma metodologia mais lógica, que significa observar a genuinidade do pensamento 

perelmaniana não somente pela leitura do conjunto da obra, mas de que modo ela 

estabelece uma ruptura com outros conhecimentos. Daí a utilização de outras 

concepções filosóficas, como a de Sartre e Descartes. Entretanto, aos olhos do leitor 

esse tipo de metodologia, a de interagir Perelman com outros autores e citar alguns 

filósofos clássicos, pode ser visto como uma falta de rigor pro nosso trabalho, mas 

explicitamos acima o porquê de usá-la na nossa argumentação.  

Ademais, a Teoria da Argumentação como método significa tornar o 

conhecimento histórico unitário e arquitetônico até o ponto de contribuir com a 

construção de críticas em relação a outras historiografias, não obstante sem deixar em 

segundo plano as questões particulares de cada argumentação. 

Em suma, em que pesem as responsabilidades por empreendermos um trabalho de 

tal envergadura, não queremos dar por acabada a discussão, cujo tema é profícuo e pode 

ser novamente levantado pela posteridade.  
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