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Descrição
O objetivo do curso é o de examinar o modo como Stanley Cavell surpreende, em leituras
exemplares de algumas obras literárias e na própria operação crítica, articulações de anseios
humanos à voz (subjetividade) a um tempo (1) no interior de circuitos miméticos comuns e
(2) do pensamento conceitual, visando, sem garantias ou protocolos fixos, aproximar-se de
um estado de maturidade (Mündigkeit) que não se afigure como uma posição filosófica.
Justificativa
Em A Pitch of Philosophy (1996), livro inclassificável, reinvenção da autobiografia como
livro-de-filosofia, Cavell arrisca resumir em uma frase a razão para ter escrito The Claim of
Reason (1979), talvez a sua tour de force mais conhecida: "ajudar a trazer a voz humana de
volta à filosofia" (p.58). O contexto no qual recupera, ali, as suas motivações dos anos 70 é o
de um diálogo com a desconstrução e a crítica à "metafísica da presença". Sobre esse diálogo,
escreve Espen Hammer, referindo-se ao Derrida de A voz e o fenômeno e ao confronto com a
fenomenologia de Husserl: "Um exemplo privilegiado dessa auto-presença imediata
["unidade e origem do sentido e da presença"], a voz, embora exista "antes" da linguagem,
permite que uma consciência pura confira significados às palavras convocadas por ela a
exprimir os seus pensamentos essencialmente extralinguísticos: ao estabelecer a forma de
idealidade por excelência, ela escapa, assim, às vaguezas da temporalidade e da
intersubjetividade" (Hammer, St. Cavell, p.158). Cavell reconhece na "metafísica da
presença" um ponto crítico comum entre a sua filosofia e a desconstrução. No entanto,
justamente no elemento em que Derrida identifica o centro do programa da "metafísica da
presença" (o privilégio da voz, o "fonocentrismo") Cavell divisa um operador filosófico na
direção oposta. Não só inverte, então, o uso filosófico desse operador, como se empenha em
mostrar que é justamente nessa inversão que podemos encontrar alguns dos esforços radicais
de crítica à metafísica da presença no século XX, nas obras de Austin e do Wittgenstein tardio.
O curso parte desse importante diálogo entre Cavell e Derrida como enquadramento para
examinar o lugar concedido por Cavell à arte e à crítica em geral, e à literatura em particular,
como formas possíveis de um fazer filosófico prático. Seriam a arte literária e a crítica meios
de articulação especialmente aptos à tarefa filosófica por excelência de uma certa
modernidade, a saber, o engajamento em uma "vida com conceitos" (Richard Eldrige) que
incorpore uma liberdade desejante para a busca de novas respostas provisórias, mas
relativamente estáveis no tempo vivido, às circunstâncias e predicamentos humanos, respostas
resistentes à "autarquia do conceito" (Adorno)? O curso examina ilustrações de respostas a
essa pergunta, tendo como base leituras por Cavell de obras literárias e críticas.
Conteúdo programático (na forma de itens ou tópicos):
1. Linguagem ordinária, presença e voz: filosofia sem posição.
2. Tragédia, modernidade e alteridade: King Lear e Othello.
3. Juízo estético, racionalidade e crítica: Cavell e Isenberg.
4. Linguagem ordinária, agência e alienação em Casa de bonecas (Ibsen).
5. Romantismo, finitude, subjetividade: Wordsworth, Coleridge, Heidegger.
Forma de avaliação: Pelo menos um trabalho escrito e um seminário, com igual peso na
composição da nota final. Média para aprovação: 5 (cinco).
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