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Sobre o nexo com a literatura e a diferença do trabalho filosófico com as palavras. 

A separação histórica entre filosofia e literatura é uma faca de dois gumes. No seu primeiro fio, 
navalha afiada por conceito e palavra, corre a filosofia a prescindir do texto escrito por ser 
prática de pensamento.  

A filosofia, nesta definição, é experiência de diálogo vivo. No outro, fio cego do pensamento 
que acredita ser independente em relação às palavras, corre a sustentação da verdade como 
algo a ser mais que dito. Nesta definição, filosofia é metafísica. Mas também em duplo sentido. 
Em primeiro lugar como respeito ao limite do conhecimento humano. Em segundo lugar, 
porém, pode tornar-se a busca que, para além de qualquer limite, ao crer no conceito como 
algo além das palavras que o expressam, tanto desdenha a palavra pronunciada quanto o 
texto que a agrega. Neste caso a filosofia abandona a prática lingüística do diálogo lapidado na 
pedra delicada da palavra.  

Como alternativa, encontra apenas a possibilidade do mau texto, da escrita que negligencia o 
estilo, do horror à expressão que, no avesso de sua intenção, se torna expressão frustrada, 
como o pobre que cospe no prato no qual come. No fundo é o tiro pela culatra da razão que, 
se defendendo com conceitos, acredita existir protegida dos afetos da palavra. Por sorte ou 
não, filosofia é mais que racionalidade autocontente. Ela é a modalidade do pensamento que 
se faz entre o trabalho do conceito em nexo estrito com o trabalho das palavras.     

O abandono da essência lingüística da filosofia por parte da própria filosofia constituiu a 
estratégia histórica para determinar o poder do imperial pensamento metafísico como um 
"ainda por ser dito", um "indizível" que caberia à filosofia - e somente a ela - dizer.  

Neste esforço de poder, em seu frágil e astucioso início a filosofia precisava detestar a retórica 
e a poesia com as quais compartilhava a oralidade. A afirmação soberana do logos foi essencial 
para sua instauração que, até hoje, obedece à negatividade - veneno e remédio - do pensar. 
Dos usos orais da palavra e contra ela é que a filosofia nasceu. É dela que sobrevive e 
sobreviverá. (É certo que não estou a falar da filosofia acadêmica, cadáver com o qual fazemos 
nossa cotidiana anatomia numa eterna aula que nunca forma cirurgiões...). Seu direito à 
diferença do conceito em relação à retórica e à poesia - o quadro do combate ao mito - como 
novidade da crítica que nem a retórica, nem a poesia conheceram de início, deve, contudo, ser 
respeitado como sua verdade.      

Muitos dos que tradicionalmente se dizem filósofos se opõem à poesia ou ao texto marcado de 
estilo como se, no trabalho com a linguagem, se tornasse inevitável a derrocada do 
pensamento. Preservam o pensamento na oposição às palavras. Pressentem, é certo, que, em 
filosofia, dar lugar à palavra é muito perigoso. Sua proximidade com a literatura sempre pode 
ser ameaçadora de certa postura máscula e patriarcal que define os músculos da filosofia 
(senão por que Platão desdenharia a retórica - a ancestral direta da literatura - e a culinária 
junto da cosmética?), mas, muito mais porque ali estaria revelado um motivo oculto à filosofia 
e que se constitui na exigência ontológica (e logo depois ética) que a literatura lhe coloca.   

É a literatura que informa à filosofia que "quem diz precisa responsabilizar-se pelo dito". É por 
esta exigência do "dito" que se dá a impossibilidade de que a filosofia seja pensamento 
covarde. A palavra autorizada, a palavra diretamente posta a quem deve ouvir, elimina o 
campo do imponderável. A coisa a ser dita que só a filosofia pode dizer se torna mera 
paranóia. A palavra é como o aspecto inexorável do destino: que "está dito" é a sua essência 
inelutável da qual a filosofia não deve esquivar-se.  



Conceito e escrita 

Daí que a filosofia tenha detestado a retórica, recalcado-a, e fingido por séculos que nada 
tinha a ver com ela. A retórica define à filosofia não apenas a chance de um convencimento, 
mas a exigência de um outro que ouve e fala a partir de um outro que ouve e fala. Neste caso, 
com quem cada um que fala estaria falando a cada vez que diz algo sob o nome de "filosofia"? 
Ou o filósofo de hoje fala sozinho? Por isso ele escreveria, para evitar falar? Com o perdão da 
ironia, me parece que hoje é o que está em jogo quando interpretamos a questão destas 
fronteiras apenas do ponto de vista acadêmico.      

É, pois, de outro ponto de vista que devemos hoje pôr em cena a discussão entre filosofia e 
literatura. Justamente porque literatura tornou-se o guarda-chuva que agrega o que 
chamamos hoje estilo, texto, escrita, retórica, poesia, é que precisamos resgatá-la como 
conceito para a filosofia.  

As diferenças entre filosofia e literatura podem ser outras, mas a única essencial reside na 
oralidade, na ação intersubjetiva da filosofia na oposição ao texto escrito da literatura. Há 
escrita filosófica tanto quanto pode haver um diálogo sobre literatura, mas neste caso ou 
estamos diante da literatura filosófica ou da filosofia sobre literatura.       

Na confusão entre os territórios é nosso ensino de filosofia que se perde. Muitas vezes, 
precariamente, os próprios professores que buscam a relação entre filosofia e literatura 
acreditam que ela se resume à filosofia (como conceitos que podem ser encontrados nos 
textos literários), ou à literatura presente nos textos filosóficos. Neste caso, não se está mais 
do que a trabalhar com o ensino de filosofia e literatura ambas reduzidas às instituições.  

A questão maior entre filosofia e literatura está para além da possibilidade de cruzar 
disciplinas. Está no modo como são expostas. É preciso ter em conta, de um lado, a essência 
lingüística da filosofia. Mas, e a literatura? Teria a literatura uma "essência filosófica"? Um 
"caráter conceitual"? Ora, se a filosofia, além da prática do diálogo, é desenho e criação de 
conceitos (o que faz dela certo design), o mesmo se pode dizer da literatura. Com a diferença 
de que a filosofia não precisaria necessariamente fazer isto por escrito, nem em nome da obra, 
mas em nome da vida experimentada além da obra.      

Estamos diante, portanto, das definições de filosofia e literatura. Hegel foi quem ofereceu uma 
das melhores definições de filosofia historicamente dadas: trabalho do conceito. Da literatura 
podemos dizer que é "trabalho da escrita". Em ambos os casos o que está em jogo é o 
trabalho, o esforço em direção a algo. A escrita da filosofia pode fazer dela literatura desde 
que, por meio do trabalho da escrita, se busque o conceito, deixando a palavra parir-se como 
o fruto do pensamento. A filosofia pode se realizar como trabalho da escrita e a literatura 
como trabalho do conceito.     

Porém, dizer que filosofia não é literatura não é fazer reserva de mercado para nenhuma 
delas. É afirmar o lugar abandonado da filosofia como prática viva de diálogo em sua oposição 
à necessidade da escrita. Filosofia, mesmo que criação pessoal, exige partilha de idéias. A 
literatura em seu sentido estrito de criação literária - o que é bem diferente do que o que aqui 
se diz - exige  apenas que algo seja gravado em letras e palavras, e nelas se sustente. 
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