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Em Maio de 1985 decidi levantar o dinheiro do meu fundo de reforma, acumulado 
erraticamente ao longo de duas décadas como professor em Boston, Roma (Itália) 
e Nova Orleães. Como se lhe escapassem as palavras para descrever este acto de 
tolice, a administradora da tesouraria da escola limitou-se a abanar a cabeça em 
silêncio e tratou das burocracias necessárias. Percebi o que ela queria dizer e   
levei-a sério, tentando não vacilar no meu objectivo. Também sabia que estava a 
deixar um sítio que me tinha dado uma vida nova. Por causa dos meus alunos de 
Nova Orleães ganhei mais paciência e ponderação, por assim dizer, melhorando a 
minha atenção. Conseguia permanecer quieto, ouvir melhor e valorizar «as 
orientações deles». A sua energia e espontaneidade também me ajudou a 
recuperar a minha própria segunda natureza, mesmo a capacidade de resposta 
instintiva, enquanto animal social e enquanto professor. Ainda assim, tinha 
assuntos por resolver e queria regressar a Harvard com a intenção específica de 
escrever a minha há muito adiada tese sobre a génese da teoria narrativa de 
Torquato Tasso e o seu lugar no contexto mais amplo da poesia do Renascimento, 
de Ariosto a Milton.

Contudo, mal chegou o primeiro semestre, comecei a frequentar o seminário de 
pós-graduação de Stanley Cavell sobre melodrama e a assistir, no Harvard Film 
Archive, às sessões de cinema semanais associadas a esse seminário. Uma vez que 
a minha área eram os Estudos Renascentistas, foi uma surpresa agradável uma 
noite dar com Stanley Cavell sentado ao meu lado durante o jantar do Colóquio 
Renascentista do primeiro semestre. Fora a conversa pós-refeição de Robert 
Weimann, sobre Hamlet e mimese, que levara Stanley até lá. Ainda assim, parecia 
que para chegar àquele sítio em Cambridge tinha viajado de tão longe como o 
orador, que era de Berlim Oriental. O meu próprio provincianismo fazia-me sentir 
aquilo, uma vez que o estudo das humanidades tinha mudado radicalmente nos 
anos em que estive afastado. Apesar de muitas alterações serem excitantes, outros 
tipos de provincianismo tinham marcado a minha experiência de Harvard no 
passado e esses tinham maneiras de, para o bem e para o mal, se imiscuírem no 
futuro.

Enquanto outros navegavam em volta da grande mesa do seminário de Stanley, eu 
mantinha-me em terra firme como aluno visitante num lugar encostado à parede. 
Ainda assim, reconhecia-me e aquele encontro de Renascentistas deu-nos 
oportunidade de nos começarmos a conhecer. No meu livro sobre o «Sonho 
Americano» de Stanley, conto resumidamente o que significou para mim ler pela 
primeira vez, em 1981, Pursuits of Happiness, e nessa noite terei provavelmente 
debitado para Stanley uma versão entusiasta dessa experiência pessoal. Um dos 
leitores da Fordham University Press, que acabaria por publicar o meu Stanley 
Cavell’s American Dream [O Sonho Americano de Stanley Cavell] em 2006, levantou 
algumas dúvidas sobre a raiz autobiográfica dessas páginas e levei-as a sério, tal 
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como tinha levado o silêncio céptico da administradora da tesouraria. Embora 
tenha decidido manter essas páginas no livro, esse tipo de dúvidas lembra-me 
especificamente das relações entre o cepticismo e o romantismo que Stanley 
mostra progressivamente na sua própria obra à medida que evolui para 
«exercícios autobiográficos» e «excertos de memória».

Posto de forma simples, Pursuits of Happiness, juntamente com Contesting Tears, 
ajudou-me a ultrapassar a minha resistência ao romantismo e a confiar nos meus 
instintos no cinema e noutros sítios. Aqueles livros, e os filmes que lá se 
interpretam, permitiram-me reler um dos meus romances favoritos, The 
Moviegoer, e compreender melhor a razão de o seu autor, Walker Percy, uma vez 
me ter dito: «Não sejas brando com o Binx Bolling». Binx é o «moviegoer» cujo 
alheamento céptico e observações perspicazes lhe dão ostensivamente acesso à 
natureza real das coisas. Pelo menos a narração na primeira pessoa pela voz de 
Binx permite a Percy ficar muito íntimo com os leitores absortos por este 
privilégio aparente. No entanto, o alheamento de Binx ameaça pô-lo de parte num 
isolamento tenebroso do mundo à medida que se depara com ele e com pessoas de 
quem gosta. Tenta-o com segurança, mesmo com autoridade, no cavernoso reino 
do eu, tal como Percy o descreve. De facto, quando aconteceu a Percy ler um 
excerto das «reflexões sobre a ontologia do filme» de Stanley, em The World 
Viewed, afirmou: «Descreve perfeitamente a ontologia implícita de The Moviegoer. 
(Fico feliz por Cavell ter escrito isso depois de The Moviegoer» [enfâse de Percy]).

Hoje em dia consigo ouvir essa relação, ou tensão, entre o cepticismo e o 
romantismo, entre o profissional e o pessoal, muito mais cedo, no início da 
carreira profissional de Stanley, em «Must We Mean What We Say?», a que 
Stanley chama «o primeiro dos [seus] ensaios filosóficos com valor persistente 
para [si].» Vem à tona no timbre e no estilo das suas obras à medida que 
avança na sua empresa filosófica. Debate-se para defender a relevância, 
mesmo o poder, dos apelos à linguagem comum no argumento filosófico. Nesta 
contenda é pertinente pensar sobre quem tem vantagem por jogar em casa 
quando se está a jogar, como neste exemplo, numa conferência profissional. 
Num esforço para descobrir o que os falantes nativos dizem em determinados 
contextos, Stanley dá voz à inquietação com «o laborioso questionar» do 
filósofo ao notar: «Até posso perguntar à minha senhoria» (enfâse dele). 
Noutro momento manifesta a esperança de que não se confirme a esperança de 
que a filosofia possa ser poupada a ter de «inventar modelos especiais de 
significado», embora pareça demasiado comprometida com os imbróglios de 
terminologia estranha para evitar esse caminho (enfâse minha). Mais adiante, 
quando o seu colega de filosofia em Berkeley, e o mais forte opositor 
profissional nesta troca, Benson Mates, lança um desafio com o objectivo de 
trivializar os apelos dos filósofos para o uso comum em contextos quotidianos 
ao fazê-los soar como se pudessem continuar ad infinitum, Stanley pergunta: 
«Não é essa outra apóstrofe ao infinito que impede os filósofos de se 
debruçarem sobre casos?» Defende assim a sua «confiança robusta na ideia de 
contexto» com a mesma ternura prática que o levaria a perguntar à sua 
senhoria sobre o discurso quotidiano em situações comuns (ênfase dele). O 
tipo de filosofia que Cavell tenta praticar pode assim dar umas luzes sobre 
como nós procedemos normalmente ao pensar e incutir alguma confiança no 
processo. Na realidade, já podemos estar habituados a fazer estes avanços, 
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apesar de as garantias acerca da sua materialidade e da nossa presença de 
espírito ofereçam bem-vinda confirmação e apreço pelo seu valor ao fazer 
filosofia.

Estou agora reformado e podia informar a administradora da tesouraria que 
abanara a sua cabeça de que poupei o suficiente. Quantum satis, se preferirem, 
embora hoje em dia ninguém diga isso por estes lados. Restringir os meus 
exercícios autobiográficos a um par de páginas provavelmente ajudou-me a 
evoluir profissionalmente, mas a sabedoria de tal restrição parece-me mais do 
que  mera prudência. O próprio Stanley deu exemplo de contestação e crítica leais 
de dentro da academia ao escrever no género por ele identificado como «temas 
externos à escola». Tanto quanto sei a partir de uma morada departamental 
diferente, o Inglês no meu caso, Stanley mantinha um arrufo com a 
profissionalização da filosofia enquanto disciplina, pois estava apaixonado por 
aquilo que a filosofia ama e dava com isso nos filmes, de entre outros lugares por 
onde a filosofia académica estava desencorajada a aventurar-se com seriedade.

Os filmes de Hollywood sobre os quais Stanley escreveu — as comédias sobre 
voltar a casar e os melodramas da mulher desconhecida —, assim como o que 
Stanley escreveu sobre eles e sobre muitos outros assuntos, alimentaram-me, de 
uma maneira ou de outra, durante as últimas três décadas da minha carreira de 
professor de línguas e literaturas. Além disso, o meu entendimento da vida da 
escrita, como Stanley a incrementou, serviu de inspiração. “A vida da escrita” é 
uma daquelas expressões simples daquele tipo que ele utilizava tão habilmente, 
como «por falar de Emerson». O genitivo abrange qualquer separação 
percepcionada entre sujeito e objecto, e dá para os dois lados, ou abarca a 
distância entre ambos, como diz Emerson. Ler textos torna-se assim numa 
maneira de fazer filosofia. Em vez de ser travado pelos monstros da fama, 
segundo a frase de Stanley que reconhece os desafios do processo, objectos de 
interpretação tornam-se meios de interpretação, e o intérprete torna-se no 
criador de textos novos durante o processo de herdar os mais antigos. Harold 
Bloom, que adora Emerson, caracteriza as encruzilhadas da herança como 
angústia da influência. Cavell, que partilha essa paixão, deseja ardentemente o 
oposto. Fala de pensar e de agradecer como se a gratidão tivesse um papel positivo 
a desempenhar no abrir espaço para a filosofia de depois de amanhã. Monstros 
como Aristóteles sobre felicidade, Platão sobre cidades de palavras, Milton sobre 
casamento e Locke sobre consentimento, para nomear apenas alguns, são 
domados na maneira como Stanley os confronta com Tracy e Hepburn, Bette 
Davis e Barbara Stanwyk.

No título deste tributo a Stanley estou a jogar com outra expressão que ele 
convoca no título de um ensaio, com um aceno de gratidão a E. M. Forster: «Dois 
vivas para o Romance». Quando está a avançar para o segundo livro sobre filmes 
de género em Hollywood, Stanley quer atribuir mais valor ao romance do que 
aquele que normalmente lhe é atribuído, mas não lhe quer dar três vivas 
emocionados, visto achar que é mais do que merece. Discordo apenas na medida 
em que a minha confiança em determinados contextos demonstra o oposto: Verão 
de 1981, quando li Pursuits of Happiness pela primeira vez; Outono de 1985, quando 
comecei a ter conversas mais longas com Stanley; Primavera de 2005, quando dei 
aulas pela primeira vez no Programa em Teoria da Literatura na Universidade de 
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Lisboa e Stanley foi à abertura de Stanley Cavell e o Cinema Clássico, um ciclo de 
duas semanas na Cinemateca, e apresentou «O Evento Wittgenstein» a pedido do 
Programa; e a Primavera de 2006, quando dei aulas pela segunda vez nessa 
Universidade. Essas foram ocasiões em que o romance de aprender e ensinar me 
extasiaram profundamente, e o exemplo da vida e obra de Stanley era fonte 
segura para alimentar tais humores. Por mais efémeras que possam parecer essas 
experiências, mesmo na sua evanescência parecem-me eventos sérios e lúcidos da 
própria vida no seu aspecto mais pungente, no seu vai-e-vem. Não tenho 
dúvidas!

Tenho tantas memórias boas de Lisboa e do Programa que hesito entrar em 
pormenores só porque posso esquecer-me de alguém. Essas memórias incluem o 
que qualquer membro do Colóquio Renascentista e o que a maioria dos leitores de 
Stanley Cavell reconheceriam como os recursos da cultura vernacular. Chamemos-
lhe linguagem comum, se preferirmos, mas é uma cultura que cresce dos esforços 
quotidianos para nomear a experiência diária quando abundam as crises. Apesar 
de não serem novidades, são as epifanias e as desilusões que inevitavelmente dão 
cor às nossas vidas com tonalidades diferentes quando acontece o que tem de 
acontecer. Não sou bilingue, nem lá perto, mas sou profundamente curioso sobre 
a linguagem e tenho-me enamorado pelo tipo de segunda vida que as minhas 
palavras ganham quando me sinto compelido a imaginar como soam elas aos 
falantes de inglês não nativos. Só há uma letra de diferença entre um idioma e um 
idiota, como costumava dizer aos meus filhos quando vivíamos em Lisboa. Nem 
eles nem eu tivemos de esperar muito por um texto de prova. A este respeito, vêm 
à cabeça os Provérbios 26.4-5, por terem dois versos contraditórios consecutivos: 
«Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças 
semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja 
sábio aos seus próprios olhos.» Ambos estabelecem argumentos importantes, 
mas «Salomão», o suposto «autor» dos Provérbios, tem uma ideia muito restrita 
da palavra «tolo». Felizmente, o tipo de tolo que às vezes fui em Lisboa não está 
sob alçada de Salomão na minha leitura dos Provérbios, por isso pude apreciar 
amplamente a minha experiência. O triunfo de Stanley em ajudar-me a encontrar 
uma alegria que genuinamente anima nas comédias clássicas de Hollywood que 
ele tão persuasivamente interpreta encorajou-me a aproveitar estas 
oportunidades.

Em momentos diferentes durante este último Verão, progressivamente, por vezes 
de forma inconsciente, tomei consciência do falecimento de Stanley e chorei essa 
perda. O meu amigo Stanley, posso dizê-lo, como sei que muitos leitores da Forma 
de Vida também se sentirão impelidos a dizer, mesmo se só o conhecessem por 
aquilo que ele admitia almejar e necessitar na sua escrita, a «amizade do leitor». 
Nesse processo de luto, escrevi este poema, que está inteiramente ligado à 
gratidão, ao afecto e à admiração que sinto há muito pelo meu, e nosso, querido 
amigo.
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A Noite Passada Senti-me como a Katharine Hepburn

À memória de Stanley Cavell (1926-2018)

A impressora não me deixou imprimir o meu último

poema sobre mortalidade e sobre mim e ti

em qualquer inglês que soe melhor.

Estava com aquele humor em que nem Hamlet chega,

Mesmo com a medicação que tomas, com toda a sua conversa

sobre uma Providência especial na queda

de um pardal, a prontidão de tudo, e deixar passar — 

e lembrei-me de Hepburn para me animar. 

Senti-me como ela quando as pessoas odiavam Hepburn —

veneno para a bilheteira como era conhecida então.

Philip Barry escreveu uma peça sobre ela

como uma snob insuportável, uma dos aristocratas

da Main Line de Filadélfia. Construíram

a biblioteca local na cidade, onde ela

dava consigo própria nas histórias do Jimmy Stewart — 

tudo o que ele tinha para exibir de muitos anos

a receber pouco e a trabalhar muito.

                                    Ela queixou-se

do «inglês de saca-rolhas» em revistas

como a Spy, na altura a pagar a Stewart (conhecido por «Mike»

Macaulay Connor de South Bend)

o mínimo para ir sobrevivendo. «South Bend»,

repetia, troçando, «soa como dançar,»

mas depressa passou a elogiar os seus contos, «Connor,

são quase poesia», como ele explica um título

a partir da sua fonte, um provérbio rústico espanhol:

com os ricos e poderosos sempre alguma paciência.

Poupem-me! Já leram poesia?

Por falar em inglês de saca-rolhas, não busquem mais!

Mas depois, adoro a maneira como mais tarde diz,

«Estou muito agradecida». Quando Connor lhe diz,

«Há regras», um ligeiro cortejo
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espreita, enquanto Hepburn fica a saber qu’ele não

se aproveitara quando estavam bêbados, embora depressa

se interrogue, «Porquê? Estava assim tão feia?»

Já não os fazem assim hoje em dia,

gostava eu de dizer, porque não o fazem, e não

porque seria o último a dar por isso. Ainda assim,

fico contente por ouvir aquele inglês de saca-rolhas mexer

dentro de mim quando não há nada que possa fazer

sobre como são as coisas, por oposição

à maneira como as coisas deveriam ser.

* Tradução de Telmo Rodrigues.




