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Comentário a Sandra Laugier1 

Sofia Miguens 

 
 
 
 
A Sandra (Laugier) acabou de nos fazer o retrato das viagens 

extraordinariamente interessantes de um tema, o tema do �‘comum�’, 
entre a Europa e a América, de cá para lá e de lá para cá, desde o trans-
cendentalismo americano de Emerson e Thoreau, à filosofia da lingua-
gem comum de Oxford (sendo aqui a figura mais relevante J. L. Austin), 
de volta à América e ao sociólogo Erving Goffman, voltando finalmente à 
Europa, a França, e a recepções mais recentes. Wittgenstein and Cavell 
guiaram as descrições �– na verdade, ambos são essenciais para a forma 
como a Sandra vê este assunto.  

Ao descrever as viagens e retraçar as rotas, a Sandra fez algumas 
afirmações muito importantes acerca da história da filosofia nos séculos 
XIX e XX, focando sempre o comum como fio condutor e como �‘corrente�’ 
em filosofia. Esta é, note-se, uma perspectiva muito pouco explorada 
entre nós, pelo menos pelos filósofos analíticos. Na verdade, penso que 
poucas são as pessoas em Portugal a trabalhar sobre os autores que a 
Sandra trabalha, por exemplo Emerson ou Cavell �– Quine e Wittgenstein 
são evidentemente a excepção. É por isso que sinto a necessidade de 
começar por recapitular algumas das coisas fundamentais que ela disse 
acerca das etapas da viagem e só depois farei algumas perguntas. É claro 
que em última análise gostaria de ouvir mais sobre uma tese que não 

                                                 
1 A tradução do meu comentário à conferência de S. Laugier, feito em inglês por 

ocasião das Conferências de Junho, é de minha própria responsabilidade (S. Mi-
guens). 
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apenas foi central aqui hoje como é central no trabalho da Sandra. Essa 
tese é que o comum é importante para a filosofia e para a forma como a 
filosofia é praticada. Porque é que isto é assim? Um princípio de respos-
ta poderia ser encontrado em Wittgenstein e na forma como Wittgens-
tein fala de �‘acordo na linguagem�’, um acordo que não é acordo quanto 
a opiniões mas acordo na linguagem e em formas de vida. Esse acordo 
deve ser ligado àquilo a que Stanley Cavell, em The Claim of Reason 
chama a �‘descoberta de Witttgenstein�’: a convencionalidade da natureza 
humana ela própria, a convencionalidade daquilo que faz de nós huma-
nos. Quando se fala do comum é a importância para a filosofia desta 
dimensão de acordo e convencionalidade que está em causa. A tese da 
importância do comum está por todo o lado no que a Sandra escreve, e 
quando falamos daquilo que a Sandra escreve estamos a falar de coisas 
muito diversas, uma vez que os seus interesses vão desde a lógica até à 
ética e à estética �– estou a pensar por exemplo no livro de 1992 sobre 
Quine (L�’anthropologie logique de Quine �– l�’apprentissage de l�’obvie, 
Paris, Vrin), no qual um dos principais temas é a natureza da lógica e as 
relações desta com a linguagem, no livro de 1999 (Du réel à l�’ordinaire �– 
Quelle philosophie du langage aujourd�’hui?, Paris, Vrin), mas haveria 
muitos outros exemplos. Ora, a Sandra pensa que compreender a impor-
tância do comum tem a ver com levar a sério a naturalidade da lingua-
gem natural, em contraste com a ideia muito espalhada de naturaliza-
ção (da mente, da linguagem, da epistemologia, da moral, etc). Se nós 
pensarmos que a chamada �‘linguagem natural�’ é totalmente convencio-
nal talvez tenhamos que repensar se será assim tão natural procurar 
naturalizar a mente, a epistemologia, a moral, etc. De qualquer forma, 
esta importância da língua natural, devida à sua importância para o tipo 
de seres que somos, é algo frequentemente esquecido por muitos filóso-
fos analíticos �– em França ou em Portugal �– apesar de todo o enfoque 
actual na naturalização. A Sandra escreveu (em Du réel à l�’ordinaire) que 
definir o naturalismo é o problema central para a filosofia analítica hoje, 
e um assunto que não chega a ser encarado naquela que seríamos ten-
tados a chamar filosofia analítica mainstream. Esta é uma posição 
defendida pela Sandra, mas não devemos esquecer que outra posição 
que ela defende é que pura e simplesmente tal mainstream (que para 
muitas pessoas seria qualquer coisa como �‘a filosofia americana�’) não 
existe, i.e. representa uma ilusão acerca daquilo que de facto se passa 
na filosofia analítica hoje. 
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Direi só um pouco mais acerca do comum, olhando agora para a 
estranheza do comum e para o acesso ao comum. O que é afinal o 
comum? Logo no início da conferência a Sandra respondeu a esta ques-
tão pegando nas palavras de Stanley Cavell, que por sua vez se refere a 
Wittgenstein: o comum, diz Cavell, é o que quer que os humanos façam 
ou digam, descrito de um ponto de vista antropólogico. Isto é ilustrado 
por uma citação de Wittgenstein (Investigações Filosóficas, Parágrafo 
415) acerca do que está ele próprio a fazer nessas mesmas Investiga-
ções: «Aquilo que nós estamos a fornecer são observações sobre a histó-
ria natural dos humanos (�…) que escaparam a ser percebidas apenas 
porque estão sempre à frente dos nossos olhos». Noutras palavras, não 
há nada de óbvio acerca do comum. Quando Cavell fala do comum fala 
da estranheza [the uncanniness] do comum (Freud diria �‘unheimlich�’, 
como o próprio Cavell nos recorda). Mas, afinal, o que é estranho acerca 
do comum? O comum é estranho tanto quanto nós podemos, se olhar-
mos a partir de uma distância antropológica, estranhar o que quer que 
seja que os humanos fazem e dizem nas suas práticas mais usuais. Esta 
intersecção entre o totalmente familiar e o estranho �– o comum�– é, 
como a Sandra nota, um interesse partilhado pela antropologia, pela 
psicanálise e pela filosofia. 

Identificada a importância do comum, a questão que a Sandra 
explorou na conferência foi esta: como é que nós acedemos ao comum, 
se este, estando sempre à frente dos nossos olhos, pode escapar total-
mente a ser percebido? O início da resposta é claro: a linguagem comum 
define o comum. E por isso devemos simplesmente olhar para aquilo 
que dizemos: fórmulas várias para a procura do comum são avançadas 
ao longo da conferência, por exemplo a de J. L. Austin (What do we say 
when..?), a de E. Goffman (What is going on here?). Porque a questão do 
comum é importante para considerar questões de método em filosofia, 
é preciso muito cuidado para sermos claros acerca do que queremos e 
do que não queremos dizer �– não se trata aqui de nenhum conselho 
metodológico simplista que lançasse o filósofo em busca da forma como 
as pessoas falam para simplesmente descrever essa forma, não se trata 
tão-pouco de descobrir quaisquer significados autênticos e originais das 
palavras (�‘as palavras chegam-nos da distância �– e fá-lo-ão sempre�’, 
como diz Cavell). Em vez disso a busca, guiada pela linguagem comum, 
do filósofo visa aquilo que referi acima como o acordo na linguagem. É 
isto que tem �– para usar uma das preferências da Sandra �– importância 
antropológica. O que está em jogo no que Wittgenstein chama acordo 
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na linguagem não é qualquer acordo de opiniões, acordo naquilo que 
pensamos acerca das coisas �– chegar a um particular acordo numa parti-
cular ocasião �–; o que está em jogo é estar em acordo de forma total, 
em formas de vida, ser capaz de falar em conjunto, como a Sandra diz a 
certo ponto (imagine-se: alguém chega e fala a alguém �– em vez de res-
posta há a surpresa: o que é isto? Estes sons, estes esgares, este gesticu-
lar, este apontar? Isso seria não ver falar como falar, não estar sequer 
em acordo em formas de vida). Nas palavras de Cavell, em The Claim of 
Reason: a descoberta de Witttgenstein é a descoberta da convencionali-
dade da natureza humana ela própria. Voltarei a este acordo na lingua-
gem e à dimensão de falha e contingência que está nele envolvida à 
medida que for prosseguindo �– a fragilidade do acordo na linguagem é o 
ponto das duas últimas etapas da viagem da Sandra, a fenomenologia 
linguística de J. L Austin e a sociologia de Goffman. 

Primeira etapa das viagens 

A tese de Cavell de acordo com a qual o pensamento americano �– 
R. W. Emerson e H. D. Thoreau �– inventou o comum é explorada na pri-
meira etapa. O que está aqui em causa é um abraçar do familiar, daquilo 
que não é �‘elevado�’. Isto é algo de diferente do apelo ao senso comum 
que encontramos na tradição empirista britânica. A proclamação da 
independência intelectual da América em relação à Europa feita por 
Emerson vai em conjunto com esta proclamação do familiar, do próxi-
mo, do que não é elevado, por oposição explícita ao que é grandioso, 
remoto, antigo, i.e. aos emblemas de uma visão europeia e romântica da 
cultura. É isso o que está a acontecer nas obras bem conhecidas das 
quais a Sandra cita extractos, como The American Scholar, de Emerson e 
Walden, de Thoreau: uma aspiração positiva ao comum �– é a marca 
distintiva da cultura americana, em contraste com a europeia. Cavell, 
evocando Kierkegaard, chama-lhe a percepção do sublime no quotidia-
no. Se se trata aqui de qualquer coisa como uma estética do comum, é 
preciso sublinhar que ela não diz respeito apenas à arte, ou sobretudo à 
arte, mas antes como diz a Sandra, a uma abordagem particularista e 
perceptiva da realidade. Não há necessidade de viagens a países distan-
tes para ver o novo: mesmo aí, à frente dos nossos olhos, estão os 
objectos novos para ver. Além disso, e de novo segundo Cavell, o apelo 
ao comum é uma resposta ao cepticismo. É Cavell quem vê quer o trans-
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cendentalismo americano, quer as etapas oxfordianas mais tardias das 
viagens do comum (a filosofia da linguagem comum) como respostas ao 
cepticismo, às ansiedades acerca das nossas capacidades como sujeitos 
cognoscentes. Se as preocupações cépticas nos fazem temer não agarrar 
ou captar a realidade, estar perto do que não é elevado é a resposta. Na 
verdade, temos aí, por exemplo em Emerson, uma peculiar teoria da 
experiência: Emerson professava ser um kantiano �– é a isso que a pala-
vra �‘transcendentalismo�’ se refere. No entanto o seu objectivo não é a 
captura da realidade através das categorias do entendimento, mas antes 
uma nova colecção de conceitos para descrever o comum, um novo 
entendimento do nosso acesso às coisas.  

A questão torna-se: como é que nós temos uma experiência? Dizer 
que a experiência é a parte �‘unhandsome�’ (deselegante) da nossa condi-
ção, como diz Emerson, significa que a experiência nos escapa, escapa-
-se por entre os nossos dedos, na sua fugaz realidade, e ao entrarmos 
em �‘modo conceptual�’ arriscamo-nos a perdê-la. O comum escapa-se-
-nos quando tentamos apropriar-nos dele. A moral que Emerson daqui 
retira é que toda a mente nova deve estar disposta a partir, sair daqui, 
viver on the road, experienciar. A importância da experiência e da con-
fiança na nossa própria experiência que é o foco destes primeiros pen-
sadores do comum é algo que Cavell trouxe por exemplo para as suas 
análise de cinema (de filmes como obras de pensamento). A razão é que 
esta proximidade da vida comum a que os transcendentalistas america-
nos apelam é herdada no cinema e na literatura. Olhemos para o cinema 
como experiência, como medium de experiência moral, como sugere a 
Sandra: veremos que ter uma experiência é percepcionar, como se fosse 
em relevo, o que é importante naquilo que acontece �– nós desenvolve-
mos uma capacidade de ver a importância, o significado das coisas, 
sobre o fundo de uma forma de vida. Mas como é que isso é possível, 
como é que chegamos a ver algo que constantemente nos escapa? 
Como é que a estranheza emerge? Relembrando o nosso carácter de 
estrangeiros, permitindo que nos vejamos a nós próprios como �‘vítimas 
da expressão�’ (o termo de Cavell, que a Sandra gosta tanto de usar). 
Cinema, fotografia, são caracterizados como trazendo-nos a estranheza 
do comum, o nosso próprio carácter de estranhos para debaixo dos nos-
sos olhos (a ideia de Wittgenstein: trazer as palavras de volta do seu uso 
metafísico para o seu uso quotidiano (Investigações, Parágrafo 116)). E é 
esta a primeira etapa.  
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Segunda etapa: Explorar formas de vida: o �‘O que dizemos nós quan-
do�…?�’ (what do we say when�…?) austiniano. 

Quero agora falar um pouco mais, embora brevemente, acerca de 
método em filosofia. A teoria austiniana dos performativos é suficien-
temente bem conhecida dos manuais de filosofia da linguagem e linguís-
tica2. No entanto temos de olhar melhor para perceber por que é que 
para tantas pessoas �– incluindo a Sandra �– Austin significa muito mais do 
que isso, tem muito mais a dizer, nomeadamente acerca da filosofia 
como prática, i.e. acerca de método. Aquilo que é preciso ver é que nos 
seus escritos Austin não está apenas a oferecer-nos um instrumento 
para a análise linguística: Austin está a pensar acerca da nossa natureza 
e acerca da natureza do nosso pensamento, na conexão deste com a 
linguagem e a acção. Um comentário que a Sandra faz em Du réel à 
l�’ordinaire, e de que eu gosto muito até porque ensino filosofia da lin-
guagem, aplica-se aqui: «Nada é mais aborrecido do que a filosofia da 
linguagem que não fala de mais nada senão da linguagem �– o interesse 
reside em abordar através da linguagem aquilo sobre que a linguagem 
fala, não em falar sobre a própria linguagem»3. Mas o que é então a 
fenomenologia linguística de Austin se não é uma minuciosa, e em última 
análise superficial, procura de nuances das formulações linguísticas?  

A busca de Austin por O que é que nós dizemos quando�…? (veja-se 
os seus comentários metodológicos em A Plea for Excuses4) não visa a 
análise do significado por si mesmo; trata-se antes de ir atrás de formas 
de vida na linguagem �– o tecido da existência e das actividades huma-
nas, como diz a Sandra. Ele está interessado no �‘Nós�’ (em �‘O que é que 
Nós dizemos quando�….?�’) e no mundo, não na linguagem per se. Nou-
tras palavras, está interessado no comum. 

Descrever usos de linguagem é a forma de descrever o mundo pró-
pria à filosofia. Isto é não apenas um retorno à prática, mas um conectar 
do Eu com o Nós. Mas que direito tenho eu a falar em nome de outros? 
�– esta é uma questão que a Sandra recebeu de Cavell e que está sempre 

                                                 
2 Eu própria contribuo para a visão comum excessivamente simplista, no manual de 

filosofia da linguagem Miguens 2007, Filosofia da Linguagem �– uma introdução, 
Porto, FL �– UP. 

3 Sandra Laugier, 1999, Du réel à l�’ordinaire �– quelle philosophie du langage au-
jourd�’hui?, Paris, Vrin.  

4 J. L. Austin 1970, Philosophical Papers, Oxford, Oxford University Press. 
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presente para ela. E aqui temos de novo a estranheza: um enigma de 
falarmos a mesma língua é a possibilidade de eu falar em nome de outros: 
nós dizemos isto quando�….Eu posso falar em nome de outros porque exis-
te o acordo; não somos nós os actores de tal acordo. É a conexão entre 
este acordo e a convenção que importa de um ponto de vista filosófico e 
importa em termos de método �– acordo na maneira de determinar um 
certo dado é um ponto de partida para a filosofia assim concebida. E logo 
aí aparecem as célebres condições de felicidade austinianas. Sucesso e 
falha são extremamente importantes para este foco metodológico no 
comum. Porque é que será assim? Isto é muito claro em Austin, com a sua 
emblemática obsessão pelas desculpas. Como diz a Sandra, as desculpas 
permitem-nos saber o que é a acção: permitem-nos ver de forma directa 
que o comum é um fazer e que esse fazer é vulnerável. Examinar descul-
pas é examinar casos em que houve alguma anomalia ou falha: como é 
frequentemente o caso, o anormal lança luz sobre o normal, ajuda-nos a 
penetrar o véu do óbvio que esconde o mecanismo de qualquer acto bem 
sucedido5. Acção é risco, felicidade e infelicidade.  

Isto é Austin e a pergunta �‘What do we say when...?�’ como acesso 
ao comum: aquilo que é visado em filosofia é este laço natural entre 
acordo na linguagem e convenção. A importância da falha, da disrupção, 
reside no facto de ser precisamente assim que se revela o carácter con-
vencional do que está em jogo. 

Terceira etapa: disrupções, convencionalidade e sociologia �– E. Goffman 

Erving Goffman foi um sociólogo canadiano, baseado em Chicago, 
que na sua pesquisa sociológica se lançou em busca de infelicidades do 
comportamento, voltando-se explicitamente para Austin como inspira-
ção. Ele ajuda-nos a ver por que razão a busca do comum importa fora 
da filosofia. Para ambos, Austin e Goffman, como sublinha a Sandra, a 
�‘felicidade�’ �– no sentido em que dizemos que um acto foi �‘feliz�’ �– é a 
normalidade, a manutenção da ordem expressiva. A questão de Goff-
man �– o que está a passar-se aqui? o que está realmente a acontecer 
numa circunstância social? �– visa dimensões de sucesso e falha, fragili-
dade, estranheza, o comum como realidade convencional e vulnerável. 
Mostra algo acerca da natureza da acção: agir é correr riscos. Daí o inte-

                                                 
5 Cf. Austin, A Plea for Excuses, em Austin 1970. 
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resse de Goffman por fenómenos como o embaraço, a violação de limi-
tes, a vergonha, o desconforto. 

Conclusão e questões  

Com estas viagens e estes rostos da pensée de l�’ordinaire, como ela 
prefere dizer em francês, a Sandra trouxe-nos uma perspectiva de uma 
corrente importante na história da filosofia contemporânea, uma cor-
rente que, como afirmei mais atrás, é frequentemente esquecida em 
alguns quadrantes da filosofia analítica. Acabámos com fórmulas para a 
busca do comum (a de Austin, a de Goffman) e com o acordo na lingua-
gem e a vulnerabilidade daquilo que por ela acontece.  

 
(directamente para a conferencista) 
Avanço agora com algumas questões, esperando que elas te façam 

dizer mais acerca da importância do comum para a filosofia e para a 
forma como a filosofia é praticada. Gostaria sobretudo que procurasses 
formular aquilo que escapa, ou pode escapar, em filosofia com a falta de 
atenção ao comum. 

Antes de mais, pensas que esta importância do comum na filosofia e 
para a filosofia se limita ao mundo anglo-saxónico? E acerca do mundo 
anglo-saxónico ele próprio: exactamente como é que a falta de atenção a 
esta corrente, chamemos-lhe a filosofia do comum, se reflecte na forma 
como se concebe a natureza da filosofia numa certa filosofia analítica 
mainstream? Tu trabalhaste muito sobre Quine, insistes constantemente 
no facto de ter sido ele a trazer a filosofia analítica para a filosofia ameri-
cana (querendo também com isso dizer, obviamente, que antes já na 
América havia filosofia, e ela era bem diferente daquilo que Quine traz, e 
que a filosofia analítica longe de ser um produto americano é uma criação 
europeia, que Quine foi buscar ao Positivismo Lógico, e portanto à sua 
forma anterior à 2ª Guerra, no mundo germânico). Ora, a verdade é que é 
deste mesmo autor, Quine, que parte uma forma de falar de naturalização 
que é muito diferente daquilo que disseste sobre a naturalidade da lin-
guagem natural e sobre a importância antropológica desta para a filosofia, 
e que lança os filósofos, nomeadamente, em direcção à ciência, muito 
frequentemente a ciência cognitiva. Qual será então a diferença entre o 
apelo quineano à naturalização e a preocupação com o comum que hoje 
aqui te ocupou?  

Uma segunda questão tem como pano de fundo a história da filoso-
fia do século xx e as muito controversas leituras que Richard Rorty faz 
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desta. Como é que o papel do comum pode interpôr-se às interpreta-
ções à la Rorty daquilo que se passou na filosofia analítica do século xx, 
e que de accordo com Rorty teria como consequência, precisamente 
com pessoas como Quine e Wittgenstein, o suposto fim da filosofia ana-
lítica e mais do que isso, o fim das preocupações filosóficas? Deixa-me 
pôr as coisas assim: quer tu quer Rorty são intérpretes de Quine �– mas 
são intérpretes totalmente différentes. Tu e Rorty estão em total desa-
cordo, por exemplo, acerca de relativismo e do fim da filosofia (Rorty 
subscreve ambos, tu rejeitas ambos). Poderias explicar um pouco mel-
hor essa diferença? Em particular, como pode haver uma tão grande 
diferença na forma de ler as �‘pretensões de comunidade�’ [claims to 
community], a forma relativista, que é a de Rorty, e a tua?  

Gostava também que falássemos um pouco mais acerca de Quine. 
Quine é alguém por quem tens sentimentos ambíguos �– será ele em 
última análise um inimigo ou um aliado daquilo a que chamas o �‘pensa-
mento do comum�’? Tu queres bloquear leituras da filosofia de Quine do 
género da leitura de Rorty, mas por outro lado criticas a Quine a forma 
como ele encara a questão da verdade (das teorias da verdade). Em Du 
réel à l�’ordinaire é precisamente Austin que tu convocas para identificar 
aquilo que Quine, na tua opinião, não chegou a conseguir fazer, que foi 
dar uma teoria do que é alguém enunciar uma verdade, dizer algo de 
verdadeiro ou falso, por contraste com dar a última palavra à ciência 
natural acerca da forma como o mundo é, que é o que Quine faz. Para ti 
é particularmente importante ter claro que isto que Quine avança é uma 
posição em epistemologia e ontologia, não é uma teoria da verdade, ou 
melhor, do verdadeiro. Essa está em falta em Quine. Mas por outro lado 
tu vês muito em comum a Quine, Wittgenstein e Austin. Como é que 
estes dois aspectos se conjugam? 

Tu dizes que o comum é importante para a filosofia e que isso deve 
reflectir-se na forma de fazer filosofia. Por vezes formulas esta ideia �– 
por exemplo quando abordas o papel da filosofia da linguagem na filoso-
fia �– dizendo que é injustificado conceber o mundo como sendo imanen-
te à linguagem (este seria o caso, por exemplo, da leitura idealista-
-relativista que Rorty faz de Quine); é a linguagem que deve ser conce-
bida como imanente ao mundo, não o mundo que é �‘imanente�’ à lingua-
gem. Podias explorar um pouco mais esta tua forma de ver as coisas?  

Houve por trás da tua conferência, ou pelo menos eu vi assim as coi-
sas, uma figura ao mesmo tempo omnipresente e escondida: Wittgens-
tein. Ele está por todo o lado nesta história, e ele não é nem Concord, 
nem Oxford, nem Chicago �– como é que ele encaixa na história? Nada há, 
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por exemplo, de particularmente americano em Wittgenstein no sentido 
que interessava aqui. E como é que a visão antropológica do filósofo que 
tu atribuis a Wittgenstein se conjuga com as leituras de Wittgenstein que 
o relacionam mais directamente com Frege e com respostas a questões 
acerca da natureza da verdade, dos pensamentos, de proposições, etc? �– 
Ou não devemos sequer dizer que se trata de leituras diferentes, mas 
antes algo que pode coordenar-se com o que tu defendes?  

Tu falas frequentemente do �‘espírito realista�’ da filosofia da lingua-
gem comum (usando a expressão de Cora Diamond6) e dizes que esse 
espírito realista é muito diferente do realismo tal como este é discutido 
nos debates entre realistas e anti-realistas sobre assuntos específicos 
(filosofia da matemática, por exemplo) �– será que podias explicar um pou-
co melhor? Qual seria por exemplo o efeito de tal espírito perante uma 
discussão ontológica moldada num espírito quineano, acerca de se X exis-
te ou não de acordo com os compromissos das nossas melhores teorias?  

Num livro teu de que gosto muito e com o qual aprendi muito, Du 
réel à l�’ordinaire, tu ofereces �‘la pensée de l�’ordinaire�’ como uma alterna-
tiva a tendências com as quais não concordas de todo na filosofia analítica 
contemporânea (por exemplo a viragem mentalista e a filosofia centrada 
na ciência cognitiva, e cientificista, ou as investigações metafísicas �‘direc-
tas�’). Falas mesmo por vezes dos �‘dogmas da filosofia analítica�’, sob estas 
novas vestes mentalistas e cientistas e metafísicas. Poderias identificar e 
caracterizar melhor esses dogmas? Também dizes que é importante 
defender a filosofia da linguagem neste contexto (em contraste com a 
metafísica, a teoria da cognição, a filosofia moral) e que �– de uma forma 
que pode hoje parecer datada �– as questões da filosofia são questões de 
linguagem. Será que podias explicar exactamente porque é que é impor-
tante defender o papel da filosofia da linguagem na filosofia?7 

 
NOTA: Infelizmente, as muito interessantes respostas e debates que se seguiram 

não foram gravadas, ou seriam aqui introduzidos também. Resta-nos pois remeter 
o leitor para a obra de Sandra Laugier, onde respostas a todas estas perguntas po-
dem ser encontradas. Esperamos que as questões que aqui deixamos sirvam de 
motivação para essa procura (S. M. e M.T.). 

                                                 
6 Filósofa americana, intérprete de Frege e Wittgenstein. 
7 Ao longo deste comentário retomo passagens de S. Miguens 2009, O comum, o 

manifesto e o óbvio �– os filósofos analíticos e a linguagem comum, artigo publi-
cado em Mauro, Miguens e Cadilha 2008, Mente, Linguagem e Acção �– textos pa-
ra discussão (Porto, Campo das Letras). 


