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Aquilo a que chamamos pensar pode bem ser um tipo de conversa que tenho com 
outros e comigo mesmo. De que tipo? Pode ser simplesmente, ou precisamente, 
uma conversa em que, e através da qual, descubro que as minhas cogitações sobre 
o mundo são limitadas e em que entro em contacto com o que extravasa esses 
limites. Esses limites mudam com a conversa, tal como o nosso entendimento do 
mundo. Pensar é uma tarefa puramente humana, constitutiva da humanidade no 
seu confronto com o cepticismo — o ponto central no interior do pensamento 
crítico e uma ameaça à qual nós, enquanto humanos, somos intimados a reagir do 
ponto de vista ético. Talvez seja por isso que poucas outras obras intelectuais 
tenham tido o mesmo efeito em mim que teve a de Stanley Cavell (1926-2018). 
Descobrir The World Viewed foi um dos pontos altos do meu percurso como 
estudante. Devo essa sugestão de leitura a Andrew Klevan, na altura meu 
professor na Universidade de Kent, antes da sua nomeação para Oxford. A 
maneira solta como Stanley escrevia, abertamente pensava e reconsiderava, a sua 
ponderação meticulosa de temas e conceitos, e a ligação permanente do  
pensamento e da arte com a vida eram apaixonantes. Depois vieram os seus 
outros livros. Os seus contributos filosóficos, que não podem ser definidos como 
uma filosofia per se, eram elaborados desta forma. Foi por isso que escreveu:

Os cínicos acerca da filosofia, e provavelmente acerca da humanidade, pensarão que 
perguntas sem resposta são ocas; os dogmáticos afirmarão ter chegado às 
respostas; filósofos como eu desejarão em vez disso exprimir a ideia de que, 
podendo não haver respostas satisfatórias para essas perguntas nesses moldes, há, 
de certa forma, caminhos para respostas, formas de pensar, que valem a pena o 
nosso tempo de vida para descobrir.1

Falar de perguntas sem resposta, às quais não deixamos de responder, é o 
equivalente a declarar que pensar não tem fim, que é um esforço humano de 
conversação sem-fim. Foi neste espírito que eu e um colega do Canadá, Amir 
Khan, começámos a planear uma revista de estudos cavellianos. «Cavellianos» 
não descreve um sistema filosófico completo ou fechado, mas aponta para um 
espaço de diálogo aberto por uma certa maneira de fazer filosofia. Apresentámos o 
projecto à Universidade de Ottawa, à qual Amir estava afiliado, e essa instituição 
tornou-se no parceiro de que necessitávamos. Para o Conselho Científico 
juntámos académicos de áreas diferentes — estética, estudos fílmicos, teoria da 
literatura, filosofia moral, filosofia política, estudos teatrais, teologia —: Stanley 
Bates (Middlebury College), falecido no final de 2017, Sarah Beckwith 
(Universidade de Duke), Peter Dula (Universidade de Eastern Mennonite), Richard 
Eldridge (Swarthmore College), Adam Gonya (Braemar College), Larry Jackson 
(The New School), Andrew (Universidade de Oxford), Stephen Mulhall 
(Universidade de Oxford), Sianne Ngai (Universidade de Stanford), Andrew Norris 
(Universidade da California, Santa Bárbara), Lawrence Rhu (Universidade da 
Carolina do Sul), D. N. Rodowick (Universidade de Chicago), e Miguel Tamen 
(Universidade de Lisboa). O primeiro número de Conversations: The Journal of 
Cavellian Studies foi publicado em 2013.
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Ao longo dos seus seis números, a revista lançou linhas de conversa. As 
oportunidades de seguir e espreitar essas conversas, esperávamos nós, manteriam 
os leitores interessados. Por exemplo, Stanley pensava a crítica de arte e o 
pensamento filosófico como idênticos, ambos enquanto actividades humanas, isto 
é, actividades pessoais que são intrinsecamente dialógicas. Ele escreve:

Para mim, isto […] significa defender o processo de crítica, na medida em que a 
crítica seja considerada, como eu a concebo, uma extensão natural da conversa. (E 
eu concebo a conversa como algo dentro do qual esse comentário sobre a conversa 
está obviamente em jogo. Este também.)2

Para Stanley, um filósofo deve reconhecer e valorizar a expressão humana, 
especialmente na sua forma verbal. As palavras têm de estar intimamente 
carregadas com vida e, assim sendo, o pensamento filosófico deve regressar e ser 
entregue ao quotidiano. Neste sentido, todas as suas obras têm directa ou 
indirectamente ligações autobiográficas. Não é como se ao pensar filosoficamente 
ele não conseguisse ir além da sua própria história. Ao invés, o tortuoso acto de 
pensar e reconsiderar a partir da sua história, que também é a história das ideias e 
a história de outros, torna o seu pensamento denso e cativante, como se fosse o 
início de um diálogo sem fim tanto consigo como connosco. 

A história rica da crítica cinematográfica mostra-nos que os filmes convidam à 
conversa, especialmente sobre a sua relação com a realidade e com os sonhos. 
Stanley trata estes temas a partir da ideia de que o filme nos dá uma imagem do 
cepticismo:

A moral da imagem fílmica do cepticismo não é nem que a realidade é um sonho 
nem que a realidade limita os nossos sonhos. Ao projectar a realidade, o cinema 
projecta a sua dádiva para longe de nós; mantém a realidade longe de nós, i.e., 
retém a realidade diante de nós. […] Saber o quanto a realidade está disponível para 
os nossos sonhos seria saber até que ponto está a realidade limitada pelos sonhos 
que temos dela.3

Stanley costumava dizer que, na vida, era melhor com princípios do que com 
finais. As nossas conversas com ele não têm um fim. É verdade que a sua voz lhe 
pertencia, mas não o seu discurso depois de ter sido dito ou escrito, interpretado, 
discutido, comentado, contrariado ou complementado, uma e outra vez. Faleceu. 
Ainda assim, as conversas filosóficas que começou, por vezes retomando trocas 
que precederam a sua vida, foram legadas.

1 Cavell, «The Thought of Movies», in Themes Out of School: Effects and Causes (São Francisco, CA: 
North Point Press, 1984), 9.

2 Cavell, Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1981), 7.

3 Cavell, World Viewed, 19.

* Tradução de Telmo Rodrigues.




