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Meggan Haller/The New York Times

● MONODRAMA: O livro “Monodrama”, do poeta Carlito
Azevedo, curador da risco, página mensal de poesia
aqui no Prosa, será publicado no segundo semestre
na Argentina pela editora Corregidor.

● IMAGENS DA BIOPOLÍTICA: O Centro Cultural da
Justiça Federal abriga de quarta a domingo o evento
“Imagens da biopolítica: vozes de Latinoamérica” (Rio
Branco 241), com filmes e debates sobre as ditaduras
do Cone Sul. Mais informações e inscrições no blog
<www.imagens-da-biopolitica.blogspot.com>.

● LABORATÓRIO DE CONTOS: O Midrash Centro Cultural
está com inscrições abertas para o Laboratório de
Contos, com a escritora Tatiana Salem Levy, que
começa nessa quarta-feira. Informações: 2239-2222 ou
<www.midrash.org.br>.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Ensaio pessoal
● A nova edição da “Serro-
te”, revista publicada pelo
Instituto Moreira Salles, che-
ga às bancas segunda-feira
trazendo um texto extraído
do livro “Dyer, Working the
Room”, coletânea de ensaios
do britânico Geoff Dyer ain-
da inédita no Brasil. “Sobre
ser filho único” pertence ao
gênero do ensaio pessoal,
que será tema das palestras
que o escritor fará no Brasil
durante o lançamento da re-
vista — dia 29 de março no
IMS do Rio e dia 31 no IMS de
São Paulo.

Escrita Fina
● A Escrita Fina Edições
completa um ano de exis-
tência este mês comemo-
rando a inclusão de sete li-
vros seus no catálogo que
será levado pela FNLIJ
(Fundação Nacional do Li-
vro Infantil e Juvenil) à 48a-

Feira do Livro Infantil de
Bolonha. A feira, que será
realizada na cidade italiana
entre 28 e 31 de março, é o
principal encontro do mer-
cado editorial internacional
para compra e venda de di-
reitos de publicação de li-
vros infantis e juvenis.

● Bibliotecas americanas iniciaram uma campanha de boi-
cote a livros da megaeditora HarperCollins, em resposta à
decisão da empresa de estabelecer um limite de 26 emprés-
timos para as versões digitais de seus títulos. Na semana
passada, a editora anunciou um novo modelo de venda de
e-books para bibliotecas, no qual cada título digital só po-
derá ser lido 26 vezes. Depois disso, as bibliotecas terão
que recomprar a licença para manter o livro em seu catá-
logo. A medida pretende estabelecer para os e-books, por
contrato, um limite de uso que no caso dos livros impres-
sos ocorre naturalmente, devido ao desgaste que obriga as
bibliotecas a reporem periodicamente seus exemplares. As
bibliotecas, no entanto, dizem que 26 é um número baixo e
provocará um aumento excessivo em seus gastos.

BIBLIOTECA NOS EUA: editora quer limite de 26 leituras por e-book

Boicote à HarperCollins

■ ■ ■ ■ ■ ■

NO PROSA ONLINE
● Na segunda-feira o blog publica uma resenha de
“Vergonha” (Companhia das Letras, tradução de José
Rubens Siqueira), de Salman Rushdie, por Giovanna
Dealtry.

www.oglobo.com.br/blogs/prosa

NO PRELO

Mànya Millen e Miguel Conde
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Uma segunda resposta ‘cordial’
Gumbrecht examina distinção de Andrea Daher entre sentido e significação

Hans Ulrich Gumbrecht

A etimologia talvez me aju-
de a explicar minha rea-
ção quando no sábado
passado, diante da tela

de meu computador, li a réplica
de Andrea Daher (publicada no
Prosa & Verso) à minha resposta
à sua resenha da tradução bra-
sileira do meu “Produção de
presença” (em tantos níveis!):
senti um tom mais simpático,
um tom e um gesto mais próxi-
mos e mais abertos a minhas
posições — o que não exclui a
possibilidade de que sucedam
incompreensões ou mesmo des-
leituras (intencionais ou não).
Amizade, por certo, nem pensar.
De fato, é possível que o efeito
da interferência das três línguas
em jogo (português, inglês e
francês) tenha impedido que,
em minha resposta anterior, ha-
ja compreendido que Andrea
usava a palavra “sentido” numa
acepção distinta de “significa-
ção”. Ainda não estou certo se
compreendo. Mas tenho a im-
pressão que, com essa palavra e
conceito, ela se refere a uma di-
mensão da existência que eu
chamo de “vivência” (do alemão
“Erleben”), uma noção ampla-
mente usada na tradição feno-
menológica ou, para a qual, em
maior proximidade de teorias
mais recentes ou, especialmen-
te, de um livro sobre este tópico
da autoria do eminente teórico
da literatura Wolfgang Iser, tam-
bém uso o termo “imaginação”.

Embora “vivência” e “imagi-
nação” não sejam sinônimos —
e suponho que, nessa direção,
sejam similares a “sentido” —
parecem próximos de um nível
primário (ou antes diria elemen-
tar) de percepção do mundo,
em que os conceitos ainda não
foram projetados no que está
sendo percebido; nível também
em que a estabilidade e o “con-
torno” da significação ainda não
se aplicam. Se Andrea Daher e
eu pudermos concordar na des-
crição do nível que visamos, en-
tão por certo teremos progredi-
do, ao menos no esforço de nos
apresentarmos de um modo
mais transparente.

Ela pode então surpreender-
se em que eu concorde com sua
posição acerca dos conceitos de
“imediatidade” e “substância”.
Nem um, nem outro jamais po-
dem nos ser completamente
disponíveis — e essa é a razão
por que, se estou usando esses
conceitos, faço-o de uma manei-
ra “liminar”, ou seja, para mar-
car um extremo ou o ponto final
de um leque de possibilidades
conceituais. Sobre esse leque de
possibilidades, creio que o que
ela chama de “sentido” e que eu
chamo de “vivência” ou “imagi-
nação”, pode estar mais próxi-
mo do lado da “imediatidade” e
da “substância” do que, por

exemplo, do conceito de “signi-
ficação”. Mas isso de fato não
significa que qualquer tipo de
percepção do mundo possa ja-
mais tornar-se disponível de ma-
neira “plenamente” imediata ou
“plenamente” substancial. Nos-
sa divergência, portanto, pode
resultar de escolhermos duas
estratégias epistemológicas di-
versas. Admito que tenho a ten-
dência (e, com frequência, gosto
dela) de experimentar e trazer
de volta ao jogo intelectual cer-
tos conceitos que foram elimi-
nados ou bloqueados por um ta-
bu intelectual (como “imediati-
dade”, “substância”, “ontolo-
gia”). Se o tenho feito, como dis-
se, é com o propósito estratégi-
co de abrir um leque de possi-
bilidades e não de modo a pre-
tender que tais posições extre-
mas jamais possam ser reais.

Experiência estética não se
esgota na significação

É de lamentar que esta im-
pressão de alguma convergên-
cia ainda se acompanhe e seja
permeada pelo que considero
incompreensões quase grotes-
cas de Andrea Daher, a propósi-
to de minhas leituras e interpre-
tações de certos fenômenos e
posições históricas. Por exem-
plo, não estou minimamente in-
teressado (como ela parece su-
por) em quaisquer “representa-
ções retóricas” dos fenômenos
de presença na cultura medieval
(e por que deveria estar?), se-
não que em conceitos teológi-
cos como o de “transubstancia-
ção”, passíveis de serem lidos

como sintomas de uma relação
profundamente diferente da cul-
tura medieval com fenômenos
de “presença”. É certo que vejo
a obra de Maquiavel como re-
presentativa de um estágio pre-
liminar em um novo tipo de re-
flexão, que deixava atrás de si
certos hábitos da cultura medie-
val. Faço-o, porém, sem atribui-
ção de valor. Por fim, a despeito
de um alto grau de admiração,
discordo precisamente do tipo
de estética filosófica desenvolvi-
da por meu colega alemão Mar-
tin Seel — sobretudo porque
sua concepção da experiência
estética é, para meu gosto, de-
masiado “hermenêutica”.

Isso me leva a um ponto em
que a divergência não decorre
de alguma incompreensão se-
não que de um desacordo pro-
fundo. Se bem a compreendo,
ela participa de uma certa “re-
serva” (para mim, bastante tra-
dicional) relativa à legitimação
da experiência estética, que
considera (outra vez: se bem a
compreendo) “demasiado sub-
jetiva”. De minha parte, isso não
me preocupa. Procuro descre-
ver como “experiência estética”
qualquer experiência que oscile
entre efeitos de significado (no
sentido de “significação”) e
“efeitos de presença” (qualquer
experiência que não se esgote
na significação, como tem-se
tornado típico da cultura atual).
Tome-se como exemplo elemen-
tar a leitura de um poema. De
acordo com minha proposta de
definição, essa leitura penetra
na dimensão da “experiência es-

tética” tão logo a atenção do lei-
tor deixa de se concentrar na
significação do texto e passa a
oscilar com sua atenção sobre
suas qualidades tonais (ou sua
configuração visual).

Enquanto posso imaginar que
Andrea Daher e eu, com muito
tempo e paciência, poderíamos
concordar com uma definição
da “experiência estética” (ou tal-
vez “concordássemos em dis-
cordar”), sua resistência, (para
não dizer fobia) quanto ao con-
ceito e fenômeno de “amizade”
permanece enigmática para
mim. Por que, por exemplo, lhe
é tão importante insistir que Mi-
chel Serres (por sinal, meu cole-
ga em Stanford) é bem conheci-
do por ela por sua obra e sua
personalidade, “sem ser um
amigo”? Por que, em sua rese-
nha de meu livro, Andrea Daher
tem uma resistência tão forte
ante minha menção ocasional a
autores que são importantes pa-
ra mim (também) como amigos?
Suponho que, para ela, aí esteja
uma posição e uma referência
normativas, relacionadas à filo-
sofia francesa do fim do século
XX (que algumas vezes mostra
uma estranha tendência em
transformar reivindicações epis-
temológicas em prescrições éti-
cas de facto). Ou imagina ela que
“amizade” é uma dimensão ex-
clusivamente masculina de inte-
ração? Ou, por fim, “amizade” é,
para ela, a versão internacional
do que, na cultura brasileira, é
chamada de “cordialidade”?

Talvez seja hora de nos
encontrarmos para um café

Tendo, de fato, estado com
frequência no Brasil nas últimas
décadas, não escapou de minha
atenção que, ao falar da “cordia-
lidade” por mim referida em mi-
nha reação à sua resenha, An-
drea Daher, foi, no melhor dos
casos, ambígua (ou venenosa)
em sua descrição de meu tom.
Sei que “cordialidade”, na histó-
ria cultural do Brasil, tem todos
os tipos de conotação negativa,
começando por ser “demasiado
macho”, através de “demasiado
burguês”, até quase “racista”.
Naturalmente, não quero ser na-
da dessa ordem, e ousaria afir-
mar que nenhum desses concei-
tos se ajusta (ao menos) ao meu
trabalho. Mas, se ainda se puder
falar de “amizade”, seria mais fá-
cil para mim articular o que gos-
taria de propor no fim de nossa
discussão — não mais tão agres-
siva. Talvez seja hora para An-
drea Daher e eu nos encontrar-
mos para um café ou um drin-
que. E se, como quase chego a
esperar, suceder que nossa dis-
cussão se converta num prazer
intelectual, prometo não a cha-
mar de discussão “fraterna”. ■

HANS ULRICH GUMBRECHT é
filósofo. Tradução de Luiz Costa Lima
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