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A ideia de que o cinema possa ter alguma influência na filosofia e em especial que 
possa haver uma forma de pensamento cinemático reflexivo que mereça o nome 
de filosofia propriamente dito continua a ser bastante controversa. Era ainda mais 
controversa quando Stanley Cavell começou a dar seminários de filosofia sobre 
filmes de Hollywood, em 1963. A bem dizer, a própria ideia era já, em sim mesma, 
escandalosa. Em Little Did I Know, Cavell relata que «Havia, não o nego, uma certa 
indecência prazerosa na ideia de levar o cinema para uma sala de aula de filosofia, 
pelo menos no sistema anglófono de ensino da disciplina» (424). Cavell explica 
porque é que se tratava de algo importante e que devia ser feito, e fá-lo de vários 
modos, alguns dos quais bastante gerais e que envolvem uma resistência 
inspiradora à ideia de que filosofia é apenas o que os filósofos académicos fazem. 
Cavell argumentava que, pelo contrário, a filosofia é, de alguma maneira, parte 
integrante da vida de todos nós e opera em qualquer resposta reflexiva que dêmos 
às nossas vivências enquanto criaturas especiais. Outras explicações estão mais 
especificamente relacionadas com o problema do cepticismo, tratado por Cavell, 
não como um enigma a requerer uma solução (que sempre lhe falta), mas como 
um aspecto inevitável da vida humana que tanto pode ser bem suportado como 
tornar-se uma espécie de neurose filosófica, uma retirada narcisista do mundo e 
uma forma de resistência às outras pessoas com quem interagimos, ao invés de as 
reconhecermos. Outras ainda, sobretudo no seu livro sobre o melodrama, 
envolvem contribuições psicanalíticas para a tarefa geral da filosofia de, digamos, 
«clarificar conceitos». Achei especialmente interessante esta passagem das suas 
memórias, que esclarece o porquê de o seu trabalho sobre cinema e literatura ter 
vindo a ser tão importante para mim:

Isto torna o medium do cinema inerentemente filosófico. (O filosófico 
contrasta aqui, tal como é tornado explícito nas Investigações Filosóficas de 
Wittgenstein, com o científico, pela razão de que a filosofia não procura dizer-
nos nada de novo mas, ao invés, levar-nos a perceber o que os seres humanos 
não podem, no geral, deixar de conhecer à partida. No entanto, é-nos 
repetidamente mostrado nas Investigações que uma pessoa não pode dizer algo 
a outra que não seja novidade para essa pessoa. Daqui se segue que a filosofia 
tem lugar antes ou depois de dizermos coisas uns aos outros, na arte, ou em 
boatos, em confidências ou como informação. Então o que é que leva a filosofia 
a manifestar-se?

Todas estas explicações intersectam as preocupações de um filósofo que, por 
alguma razão (tal como o acaso, a providência que determina onde estudamos, 
quem são os nossos professores, que colegas acontece termos), nunca pareceu ser 
importante para Cavell: Hegel, o foco do meu interesse filosófico há mais de 
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quarenta anos. Os termos «socialidade» [sociality], «Geist», «o estado», «o 
Absoluto», «a luta por reconhecimento», «lógica como uma forma de 
metafísica», «contradição» ou até mesmo «história», no sentido em que Hegel 
fez dela um tópico filosófico pela primeira vez, não são, decerto, termos técnicos 
cavellianos. Mas existem paralelos e ecos da maioria das preocupações de Hegel 
por toda a obra de Cavell, e não exclusivamente nos seus trabalhos sobre cinema. 
Posso dizer o que achei inspirador em Cavell, tendo em conta o meu interesse por 
Hegel, através de um ligeiro afastamento da terminologia e pondo a questão nos 
termos que melhor se adequam ao seu livro sobre melodrama, Contesting Tears.

Partamos do princípio (e não se corre nisso grande risco ) de que, entre as 
necessidades humanas mais óbvias, se encontram duas que Hegel liga ao seu 
tópico mais importante, a liberdade, concebida por ele não só no sentido de um 
escape ao domínio da vontade dos outros, a ausência de constrangimento externo, 
mas também como a realização positiva de algumas condições objectivas e 
subjectivas graças às quais eu posso experienciar a minha vida como minha, como 
expressão de quem assumo que sou, que represento, e ao mesmo tempo 
experimentando o reconhecimento desse estatuto por parte de outros. Estas duas 
necessidades são o desejo de amar e ser amado (os exemplos mais frequentes de 
Hegel da concretização positiva de tal liberdade, denominada por ele «estar 
consigo mesmo nos outros» ) e o desejo de posição, de estatuto e o 
reconhecimento de ter igual valor; um respeito dos outros que é indispensável 
para o respeito por si próprio. Perceber que tomar consciência da nossa 
independência envolve o devido reconhecimento da nossa dependência em relação 
aos outros é já uma noção paradoxal («dialéctica»), e é tornada mais complexa 
pela intersecção desse desejo com a necessidade de um certo estatuto no mundo 
enquanto participante respeitável nos exercícios comunitários que constituem o 
viver de uma vida humana, nas relações amorosas, no casamento, na família, na 
produção de riqueza, na organização do poder social e político. A questão torna-se 
ainda mais complexa porque estes grandes desideratos podem entrar — e muitas 
vezes entram — em conflito, não parecendo «compossíveis» [compossible]. Isto é 
marcadamente assim porque os critérios para um tal reconhecimento podem vir a 
ser deformados de várias maneiras, as quais poderiam ser apelidadas, 
indiferentemente, de patológicas, ideológicas ou, simplesmente,  erros. Estas têm 
sobretudo a ver com desigualdade, estatuto desigual, uma situação que torna 
tanto o dar como o receber do reconhecimento de estatuto insatisfatórios para 
ambas as partes (sendo este «ambas» a grande invenção de Hegel); uma forma 
de sofrimento. Ter falta de tal estatuto quando se é julgado por tais deformações 
constitui uma séria deficiência humana, uma ferida, e os resultados dessa ferida 
podem afectar e distorcer o entendimento do amor e da sua consumação. Em 
Stella Dallas e Now Voyager, estas deformações têm a ver tanto com a classe sócio- 
-económica como com o patriarcado. Stella é profundamente perturbada pela 
mesquinhez, a fealdade, da sua vida doméstica de classe média e aspira a 
ascender a outra classe, nunca, o que é interessante,  por causa do dinheiro ou do 
poder que isso acarreta, mas pela beleza e elegância das vidas das classes mais 
altas que ela vê nos filmes; para, como se costuma dizer, ter classe, ser refinada. 
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Ela apercebe-se da incompatibilidade dessa aspiração com o casamento tal como 
o experiencia; ser-lhe-ia preciso um sacrifício da espontaneidade, da 
independência e da autenticidade que ela não quer fazer, e sente que esse é o 
sacrifício que qualquer homem lhe exigiria, pelo que se retira do jogo, dedicando a 
vida, em vez disso,  à filha. (Diz que nenhum homem «a poderia entusiasmar» 
de novo). Leituras convencionais do filme assumem que o auto-sacrifício de Stella 
no final envolve a sua cumplicidade no seu próprio apagamento no papel de mãe, 
e vêm o filme como uma expressão, em vez de uma crítica, da sociedade patriarcal 
que o exige. Cavell procura resgatá-lo duma tal leitura, propondo, em vez disso, 
uma visão de Stella enquanto mulher cautelosa, autora da sua própria vida, e não 
como o objecto inconsciente de um mundo manipulador. Isto é parte de uma 
resistência geral de que ele se queixa no livro. 

Mas longe de mim assumir que a tecnologia e a economia do cinema 
emergiram na civilização ocidental, talvez especialmente na época áurea de 
Hollywood, exacta e estritamente para reiterar os piores gestos dessa 
civilização. (Contesting Tears, 26)

E, na sua análise de Now Voyager, a demonstração que faz do papel poderoso 
desempenhado pela ironia cinemática também procura resgatar o filme das garras 
das leituras convencionais. Estas assumem que a falta de reconhecimento de uma 
mulher, a sua invisibilidade social, é função da sua aparência. Ela é gorda e feia, e 
a estrada que leva a um estatuto social superior é a indústria da beleza. E, de 
novo, a sua independência exige um grande sacrifício, de novo a bem da 
maternidade, vista como incompatível com a independência feminina, e uma vez 
mais requer uma grande auto-dessexualização. Cavell uma vez mais resgata 
brilhantemente o filme das garras de tais leituras e sumariza a sua leitura com 
um belo pronunciamento acerca do que Charlotte Vale rejeita.

Há certamente uma sensação de sacrifício neste género de filmes; pedem-nos 
lágrimas. Mas será que neles as mulheres se sacrificam a elas mesmas perante 
as exigências tristes de um mundo que são forçadas a aceitar? Ou não será 
antes o caso de as mulheres estarem a reclamar para si o direito de julgar como 
de segunda categoria um mundo que impõe este sacrifício; de recusar, 
transcender, a sua proposta de uma tristeza de segunda categoria? (129)

Todas estas análises se harmonizam com temas hegelianos, assim como com a 
crença de Hegel de que as obras de arte são uma modalidade indispensável de 
auto-conhecimento colectivo. A isto se opõem alguns que argumentam que Cavell 
trata os dramas humanos que explora em termos apolíticos, que ele é insensível 
ao papel que a luta pelo poder e os resultados do poder desigual desempenham na 
vida humana. Tal sempre me pareceu uma opinião de vistas curtas e exige que 
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qualquer exame de tais questões tenha de ser reconhecido por fazer uso de um 
qualquer conjunto de termos particulares e por apelar para uma qualquer 
estrutura teórica particular antes de poder ser qualificado como um tratamento 
adequado. Cavell está perfeitamente ciente da questão e conseguimos ver no que 
ele diz que a sua consciência do político é para ele as preocupações daquilo a que 
ele geralmente chama «o público».

Um tema recorrente do curso, segundo as consequências de se reconhecer que 
o emersonianismo fornece a textura intelectual das remarriage comedies, é a 
perpetuamente contestada relação entre público e privado…(203)

e

Eu poderia dizer dos romances que eles intencionam fazer privado o que é 
assunto público e privado, fazer dele meu. Nestes termos, o cinema põe em 
acção um medium sem precedentes, ainda que não imprevisto, que põe em 
causa a distinção entre o público e o privado. (229)

Eu vejo este compromisso desenvolvido ao longo de todo o seu trabalho sobre 
cinema. Está por detrás daquilo a que ele chama a «mancha da vilania» nos 
heróis masculinos tanto das comédias como dos melodramas, e na sua versão das 
múltiplas dimensões da barreira contra o mútuo reconhecimento, que ele 
considera sobretudo como a questão de uma certa forma de resistência psicológica 
(sobretudo uma falta de vontade de se dar a conhecer, disfarçada de preocupação 
com o que nunca podemos saber dos outros), mas as bases sociais de tal 
resistência nunca estão longe da vista, mesmo se expressas em termos que não 
invocam explicitamente o poder, o privilégio, o interesse próprio, a ganância ou 
mesmo a injustiça. Mas estas preocupações e as suas ressonâncias hegelianas 
estão lá.

Quando o Dr. Jaquith diz a Charlotte em Now Voyager que «se quer que as 
pessoas se interessem por si, tem que estar interessada nelas», está a dar 
expressão a uma versão do entendimento de Cavell da relação entre conhecer e ser 
conhecido, tal como daquilo que é para mim a problemática hegeliana subjacente 
de procurar o reconhecimento daqueles que reconhecemos como 
«reconhecedores» [recognizers], num mundo em que a mutualidade desse 
estatuto devia estar institucionalmente garantida, mas não está. Este parece-me 
ser o cerne do tratamento que Cavell faz do cinema, e que ficará como um 
contributo permanente, alterando para sempre a nossa percepção do potencial 
tanto do cinema como da filosofia.

* Tradução Tomás Ferreira. 




