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Stanley Cavell é o Wallace Stevens da filosofia analítica. Não por partilharem um 
temperamento ou uma estética, mas por partilharem um compromisso 
idiossincrático, e ainda assim profundo, com o convencional. Na sua poesia, 
Stevens fala da «vulgata da experiência», de «regressar ao real: ao hotel em vez 
de aos hinos que o vento em cima lhe deposita». Nestes versos, Stevens 
manifesta algo parecido com o que Cavell descreve ser a sua empresa filosófica: 
«o que Wittgenstein quer dizer com “encaminhar as palavras para casa”, de 
regresso do sublime para a nossa pobreza». A nossa pobreza é a nossa vida 
quotidiana, ou antes «as nossas cartas e palavras do dia-a-dia enquanto 
símbolos dos nossos instintos: devem tornar-se pensamento» (Conditions, 43).

Invoco Stevens também por outra razão. Interessam-me mais os poemas que me 
resistem e aos quais eu também resisto; mas apesar desta resistência mútua, 
estes poemas ainda me reivindicam com um vigor que não consigo dominar. Os 
poemas de Stevens exemplificam para mim esta resistência dúplice. Acho muitas 
vezes as suas mitologias da filosofia anátema. Aborrecem-me as suas formas de 
obscuridade simbólica e de autoridade poética. No entanto, acho a sua poesia 
necessária e imprescindível. O que não significa que me sinta tentado a 
transfigurar as ideias de Stevens ou a conformar o seu sentido estético com o 
meu. Prefiro procurar uma maneira de seguir a sua falta de sentido até à minha 
própria obscuridade, à minha própria ignorância. Interpreto a falta de sentido dos 
poemas, não o seu sentido putativo, e nisso a razão para a metáfora, como diz 
Stevens, torna-se um motivo para ler. Confesso que é algo parecido com a 
filosofia de Cavell — é resistente e eu resisto-lhe, e ainda assim…

A «abençoada fúria por ordem… / a fúria do criador para ordenar palavras do 
mar» de Stevens não produz uma poesia ordenada. Provoca, por vezes, uma 
«algaravia de poeta», um «Teatro do Tropo». Contudo, as suas obsessões 
sugerem ordem; a sua linguagem estabelece analogias; as suas abstracções 
tornam-se essenciais. Stevens também fez incursões na filosofia, mas os ensaios 
são descuidados e confusos. No entanto, a sua poesia transforma os erros dos 
ensaios em «sons mais incisivos». Stevens é quase filósofo enquanto poeta. Por 
outro lado, Cavell é quase poeta enquanto filósofo, cuja filosofia não deveria 
funcionar (e nem sempre funciona), mas é em si mesma uma dádiva de «sons 
mais incisivos», de «uma voz, um caminho, um tema, um trabalho de (si) 
mesmo» (A Pitch of Philosophy, 55).

Ao comentar um debate famoso entre Derrida e Searle sobre J. L. Austin, um 
filósofo que Cavell sempre reconheceu como professor, Cavell confessa a sua ideia 
do que é ter uma voz filosófica. Apesar das suas opiniões (e respeito por Austin), 
nem Derrida nem Searle «sentem realmente que a voz de Austin seja uma voz 
(filosófica) cuja assinatura é difícil de perscrutar e relevante de escutar pela sua 



F O R M A  D E  V I D A  N º 1 5

FdV15 - 2/3

diferença» (Pitch, 55). Deve escutar-se a dificuldade e a diferença, protegê-las e 
medir as suas consequências e razões. Cavell foi meu professor em Harvard e ao 
ler novamente as suas palavras sobre Austin, das quais já tinha ouvido variações 
em seminários e em conversas, não posso deixar de escutar a diferença na sua 
própria voz.

Este é um exemplo da sua voz de pensar sobre pensar em Claim of Reason:

Ao fazer filosofia, tenho de trazer a minha própria linguagem e vida para dentro da 
imaginação. Aquilo de que preciso é de reunir os critérios da minha cultura, de 
forma a confrontá-los com as minhas palavras e a minha vida à medida que as 
persigo e posso idealizar; e ao mesmo tempo confrontar as minhas palavras e a 
minha vida à medida que as persigo com a vida que as palavras da minha cultura 
podem idealizar para mim: confrontar a cultura consigo própria, de acordo com a 
forma como ela me chega. (125)

Não é fácil delimitar o que significa cultura neste contexto. No mínimo, significa 
que uma forma de vida é tanto dada como construída. A filosofia é um confronto, 
mas também um reunir de recursos. A complexidade de nos voltarmos para nós 
mesmos, enquanto estamos absortos no que as nossas palavras imaginam, 
constitui a actividade do pensamento filosófico. (É uma fantasia perigosa tomar 
as palavras como mentes animadas, e todavia é um risco necessário para Cavell.) 
Isto é forjar a filosofia como crítica (e não como uma teoria, um sistema, uma 
ciência ou um sustentáculo). A crítica filosófica daquilo que herdámos não é uma 
tentativa de fugir a essa herança, mas antes de redimi-la.

Há algo incómodo nesta empresa. Ou desesperado. É, em qualquer caso, muito 
difícil. Cavell cita Emerson: «Sei que o mundo com o qual dialogo na cidade e na 
quinta não é o mundo que idealizo» (New Yet Unapproachable, 10). O pensamento 
descreve aqui não somente alienação, mas uma tensão entre conformismo e 
aversão, «o poder de virar as nossas palavras contra elas, de torná-las 
nossas» (Philosophy the Day After Tomorrow, 8). Articular e demonstrar este tipo de 
pensamento adverso é o cerne e a razão da filosofia de Cavell. É o que torna a sua 
prosa tão complicada e exasperante. A sua prosa, que equivale a dizer o seu 
pensamento, é «uma batalha», como também afirma acerca de Thoreau e 
Emerson, «especificamente para se manter em conversa consigo própria, 
responsável por si própria» (The Senses of Walden, 134).

Cavell une o pensamento e a vida nestas batalhas, nas quais ambos se 
responsabilizam a si próprios e um ao outro. Também é assim que une 
pensamento e arte. Quero demonstrar estas duas afirmações sem começar por 
Cavell. Afinal de contas, pensar envolve deslocalização.

A literatura, descrita por Calvino, tem «uma função existencialista, a busca pela 
leveza como reacção ao peso da vida» (Six Memos, 26). Não há um argumento 
simples para tal afirmação. É um juízo crítico no qual muitas histórias são 
combinadas numa só declaração. Não se aceitaria esta descrição se não se 
pressentisse nela, de alguma forma, a sua intenção descritiva. É o que se faz 
quando se lê, quando se atenta no que está à nossa frente, mesmo se nas histórias 



F O R M A  D E  V I D A  N º 1 5

FdV15 - 3/3

que temos na cabeça construamos os nossos juízos a partir de descrições 
complexamente simples.

Descrevendo os últimos quadros que Bonnard pintou da sua há muito amada, mas 
recolhida e frágil mulher, Marthe, Sarah Whitfield nota que «estas obras 
cristalizam aquele que sempre foi o tom principal de Bonnard, a elegia». Os 
últimos quadros que Bonnard fez de Marthe cristalizam ao clarificar algo 
essencial na sua pintura, de como se pintou a si próprio naquilo que dela pintou. 
Whitfield descreve isto por asserção e por conclusão, mas a conclusão poderia ter 
sido igualmente uma hipótese, e é também uma observação de um padrão cujo 
significado é atribuído por um juízo complexo daquilo que é essencial. Ao oferecer 
a observação, sugere que olhemos para estes quadros todos neste sentido, sob o 
desígnio desta descrição — e ao fazê-lo veremos o tom exibido. Veremos o 
aspecto emocional dos quadros. Os contornos das formas e o significado da cor e 
da beleza emergirão na nitidez da elegia e do tom. Veremos melhor.

Whitfield descreve Bonnard e os seus quadros. A nossa necessidade de tais 
simplificações e descrições gerais é ainda maior quando o nosso alvo crítico é a 
arte literária. A maneira de Cavell pensar filosoficamente, um modo de descrição 
ancorado às particularidades da arte relativamente à vida, depende de declarações 
parecidas com as que Whitfield faz de Bonnard. Diz ele, por exemplo, que o 
romantismo é um baptismo sem fim:

Ao atacar a visão mágica ou mecânica dos sacramentos, Lutero afirma: «Toda a 
nossa vida devia ser baptismo.» Uma vez assumi isto como o mote da poesia 
romântica. (Must We Mean, 239)

Mais uma vez, esta é uma descrição que funciona como conclusão e como uma 
lente — uma maneira de voltar a descrever a arte poética relativamente tanto ao 
significado teológico da afirmação de Lutero como ao seu valor evocativo 
enquanto caracterização de um modo de vida. É verdade sobre a poesia romântica? 
Pode-se certamente entender a poesia desta maneira e parece descrever a poesia 
moderna de uma maneira que clarifica algumas das suas peculiaridades e 
desespero, dos seus variados ideais de gramática e de dicção e das suas 
preocupações pessoais e psicológicas. Mas não é uma afirmação sobre um estado 
de coisas, nem é uma ideia debatida, nem é sequer uma teoria, mas antes uma 
descrição conceptual cujo sentido está ainda por definir.

Pensar sobre literatura e sobre a vida requer que se façam estas descrições e que 
se encontrem maneiras diversas de as avaliar, definindo os seus limites e o seu 
alcance, as suas implicações e possibilidades. Na vida que que pôs em prática com 
o seu pensamento, Cavell dá voz a um poderoso exemplo de como fazer isto. O seu 
modo era «um investimento nas palavras de uma linguagem natural tão pesada 
que pareça bem antitética à filosofia moderada» (Conditions, 35). A filosofia de 
Cavell mostra o corajoso bom senso de não ser moderada.

* Tradução de Telmo Rodrigues.




