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Livro de Gumbrecht propõe solução para supostos impasses da academia

Panfleto contra ‘tédio’ da teoria
[NÃO-FICÇÃO][NÃO-FICÇÃO][NÃO-FICÇÃO][NÃO-FICÇÃO]

Reprodução

HANS U. GUMBRECHT: professor de Stanford convoca batalha intelectual

Produção de presença, de
Hans Ulrich Gumbrecht. Tradução
de Ana Isabel Soares.
Contraponto/PUC-Rio, 206
páginas. R$ 34

Andrea Daher

M enos pelo vocabulá-
rio e mais pela fun-
ção de apelo e pela
intenção de interfe-

rência numa suposta realidade
teórica das “Humanidades”,
“Produção de presença” é um
planfleto neossubstancialista.
Nele, a nostalgia da substância
perdida parte de uma determi-
nada compreensão do princípio
medieval da “presença real” de
modo a instituir a sua negação
nos séculos XIX e XX e fundar o
“trauma da perda do mundo”
que supostamente todos deve-
ríamos estar vivendo.

A noção de trauma — decal-
cada do historiador americano
Dominick LaCapra — é básica
no argumentário de Gumbrecht
a favor de um retorno ao subs-
tancialismo, articulando o cará-
ter do seu pressuposto a outro:
o tédio contemporâneo, fruto
dos excessos da discussão teó-
rica. Neste ponto, o autor come-
te talvez a primeira crueldade
(decerto involuntária) com o lei-
tor do livro, ao alargar o seu pró-
prio tédio a “muitos professores
e [à] maioria dos alunos” supos-
tamente “cansados de teoria.”
Como solução para o suposto
mal estar, Gumbrecht propõe o
seu projeto de reforma do “pen-
samento” contemporâneo de
modo a destronar a “tradição
[...] segundo a qual a interpreta-
ção é a prática nuclear, na ver-
dade única, das Humanidades”.

Com essas premissas, produz
uma cosmogonia de afinidades
em que o mundo “das Humani-
dades” é refundado na divisão
entre aqueles que buscam, com
maior ou menor sucesso, supe-
rar a hermenêutica triunfante e
aqueles que nela se encontram
mergulhados. O neossubstan-
cialismo que propõe, embora
apresentado no lastro de uma
concepção medieval, difere das
concepções escolástica e neo-
escolástica em que a representa-

ção era de ordem retórica e poé-
tica, uma organização de lugares
comuns, públicos, e não uma ex-
pressão ou avaliação subjetiva
de ordem estética. Na “Terra
Prometida” de Gumbrecht, os
efeitos retórico-poéticos da pro-
dução de presença desse subs-
tancialismo “antigo” são abstraí-
dos com o intuito de alocar o
Ser imediatamente nas coisas e
conceber a “experiência estéti-
ca” contemporânea na “oscila-
ção” entre “efeitos de presença”
e “efeitos de sentido”.

Filósofo se apresenta como
defensor de causa geracional

Porém, ao recusar as condi-
ções históricas da presença co-
mo efeito para formular esse
substancialismo simplificado
(a-histórico, por excelência) e
arrancado à produção de pre-
sença como artíficio, o mais no-
tável exercício do livro de Gum-
brecht é o de produzir, ele mes-
mo, um efeito de teoria, de que
decorre toda uma série de dis-
positivos discursivos.

O primeiro deles é de autori-
zação: o livro abre-se com uma
introdução em que o autor efe-
tua deslocamentos estratégicos
de conceitos da “grande filoso-
fia” à sua acepção particular.
Atribui assim, no mesmo movi-
mento, positividade ou negativi-
dade a conceitos e categorias,
de modo a criar um léxico pró-
prio devidamente auto-autoriza-
do. Estabelece ainda uma sino-
nimia facilitadora, equivalente à
cosmogonia das Humanidades,
em que os termos “hermenêuti-
ca”, “imagem cartesiana do
mundo”, “paradigma sujeito/ob-
jeto” etc. opõem-se esquemati-
camente a “presença”, “coisas
do mundo”, “substância” etc.

Ao longo do livro, o autor lan-
ça mão também de um tipo de

dispositivo de autorização “rela-
cional”. Referências a “amigos”
— termo, aliás, folgadamente re-
petido —, nomeados ou não,
pululam. A impressão é a de um
ecumenismo ro-
mântico que con-
grega todos — os
amigos — na dis-
cussão, a despeito
de posições. A fi-
gura do “amigo”
serve, sobretudo,
para veicular no li-
vro a crítica empá-
tica: “um amigo
leitor”, diz Gum-
brecht sobre a sua
“intuição acerca
da presença”, “a
chamava ‘fábula geracional’”.
No mesmo sentido, fala por ve-
zes em nome da sua “geração”
para confortar-se no tom con-
fessional coletivo e adjetivar as

iniciativas que levariam todo
um grupo ao “desejo de presen-
ça” (“tínhamos a sensação enér-
gica e inebriante de fazer parte
de e contribuir para uma altera-

ção profunda...”;
ou ainda, “nossas
modestas rebe-
l iões acadêmi -
cas”). As referên-
cias aos “amigos
brasileiros” se fa-
zem particular -
mente presentes, a
começar pelo “gê-
nio” que lavra a ex-
pressão que intitu-
la o livro. Gumbre-
cht garante com
isso o vigor da sua

própria presença no Brasil e a
fortuna de seus usos críticos
empáticos.

Uma vez afirmada categori-
camente a naturalidade do

“nosso desejo de substância”, é
operado o dispositivo salvífico
do projeto de Gumbrecht: o que
seria de nós sem a sua teoria?
Estaríamos todos largados à lin-
guagem. Cabe a Gumbrecht
propor o “nosso” futuro, inclu-
sive e sobretudo, o acadêmico.
A consequência é um convite
velado a um engajamento natu-
ral à sua batalha contra o sen-
tido, proporcional ao desejo de
todos: “este livro assume o
compromisso de lutar con-
tra...”. Note-se que, nas páginas
finais, Gumbrecht se defende
de ter arquitetado um “panfleto
contra” a interpretação e o sen-
tido em geral, e coloca o seu li-
vro estrategicamente como
contribuição marginal à denún-
cia de que “a dimensão carte-
siana não cobre [...] toda a com-
plexidade da nossa existência.”
Num caso como este de tama-
nha gravidade, talvez fosse sa-
lutar deixar de ocupar as mar-
gens e assumir o combate, ins-
tituindo combatentes mais vi-
gorosos, de modo a enfrentar
as condições de uma necessá-
ria gênese do sentido, fora de
qualquer adesão ao cartesianis-
mo ou à razão iluminista, legíti-
mos inimigos.

Ao repensar o acesso ao
mundo, valorização do banal

Encarregando-se da tarefa de
solucionar o (nosso) problema
de acesso ao mundo, encontra-
se ainda, neste livro, um dispo-
sitivo de diagnóstico, em que
valoriza-se o banal — do jantar
com “amigos” ou com os filhos
às consequências físicas e sen-
soriais dos efeitos especiais das
tecnologias contemporâneas,
passando pela prática do pier-
cing, tida como “certeza, de al-
gum modo ôntica, de estar vi-
vo”. O dispositivo permite inter-

calar o prosaico, o trivial e as di-
gressões conceituais que, ao fi-
nal do livro, assumem um tom
contrito de auto-diagnóstico:
“estou de novo mais próximo de
Heidegger do que gostaria (se
pudesse escolher)”.

Na habilidade da exposição
de escolhas não escolhidas e de
exemplos nem tão exemplares,
a leitura da obra produz, enfim,
um efeito de maravilhamento —
ou, por assim dizer, californiano
— que vem duplicar o efeito de
teoria. Decerto, foi desta forma
que Gumbrecht conquistou um
público ouvinte e leitor nos Es-
tados Unidos, onde atua como
professor em Stanford, deixan-
do-se visivelmente conquistar
pela costa oeste. Talvez daí seja
tributária a sua definição de
“presença”: “uma coisa presente
deve ser tangível por mãos hu-
manas — o que implica inversa-
mente que pode ter impacto
imediato com corpos huma-
nos”. Pelo visto, não há transpo-
sição possível entre esta con-
cepção — que não se institui no
tempo, mas talvez num espaço
de experiência (californiano) —
e os dispositivos históricos de
produção de presença, como os
da representação medieval e
moderna, em que se liam pala-
vras, significantes, mas também
a substância das letras e a subs-
tância dos sons, presentes po-
rém jamais tangíveis, é óbvio,
por mãos humanas.

“Produção de presença” é
uma teoria em pleno desastre,
não seja porque o autor finge ig-
norar que toda teoria serve à ló-
gica do sentido. De certa forma,
desenha a moldura para pendu-
rar a própria foto, sugestiva-
mente estampada na capa do li-
vro. É nesses moldes, na preten-
são de abdicar daquilo a que
serve, que o efeito da presença
da teoria de Gumbrecht deverá
desproduzir-se por si só. ■
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Modernizador da literatura bengali, escritor explora infelicidade em torno da prática de casamentos arranjados
Divulgação

Bose faz crítica social com casos de amor

BUDDHADEVA BOSE:
tradutor de clássicos

ocidentais como

Baudelaire, autor

radicalizou a

experiência de

libertação do

classicismo na ficção

bengali, iniciada no

século XIX por nomes

como o Nobel

Rabindranath Tagore

Meu tipo de garota, de
Buddhadeva Bose. Tradução de
Isa Mara Lando. Companhia das
Letras, 152 páginas. R$ 33.

Alberto Mussa

‘M eu tipo de garo-
ta”, embora pos-
sa lembrar uma
célebre canção

interpretada por Sinatra nos
anos 60, é o título de um ro-
mance “indiano” publicado
originalmente em 1951, cujo
autor é Buddhadeva Bose.

Justifico as aspas: não há exa-
tamente uma literatura indiana,
mas muitas literaturas indianas,
escritas em línguas diferentes,
entre antigas e modernas.

E também porque Buddha-
deva Bose nasceu na pequena
cidade de Comilla, em 1908,
num território ainda sob domí-
nio britânico, que passou a fa-
zer parte do Paquistão em
1947, quando a Índia também
se tornou independente.

Quando Bose faleceu, em
1974, havia três anos que sua ci-
dade natal passara a pertencer
a uma nova entidade política,
desmembrada do Paquistão: a
república de Bangladesh, lite-
ralmente “terra dos que falam
bengali”, nome bastante apro-
priado, porque foram os confli-
tos pelo reconhecimento do
bengali, como língua nacional
do Paquistão, que acabaram
por levá-la à independência.

Na verdade, a literatura de
Bose pertence menos a um
país que a esse idioma, falado
também em estados vizinhos
da Índia. É nesse âmbito — o
da literatura multinacional
bengali — que sua obra deve
ser compreendida.

Buddhadeva Bose é funda-
mentalmente um poeta, mas
também se distinguiu como
contista e romancista. Tradutor
de grandes clássicos ociden-
tais, como Baudelaire, incorpo-

rou definitivamente conceitos
europeus à literatura bengali,
radicalizando, ou concluindo, a
experiência de renovação e de
libertação do classicismo que
começou no fim do século XIX e
cujo expoente foi Rabindranath
Tagore, primeiro não-europeu a
receber o Prêmio Nobel, em
1913, certamente o escritor
bengali mais conhecido.

Um leitor contemporâneo,
contudo, perceberá ainda em
Tagore um certo romantismo,
um certo misticismo de feição
oriental — naquela vertente
orientalizante que fez muito
sucesso na Europa, no século
passado.

Bose é diferente. Seus diálo-
gos prosaicos, seus ambientes
despojados, suas personagens
comuns, a banalidade das tra-
mas o colocam em consonân-
cia com a narrativa ocidental
do século XX. Chegou a ter um
de seus livros censurados, por
ser supostamente obsceno.

Um romance que combina
diferentes narrativas

“Meu tipo de garota” segue
uma outra linha. É um romance
sobre o amor puro, quase des-
tituído de sensualidade. A his-
tória começa quando quatro
passageiros da primeira classe,
acomodados na sala de espera

de uma estação ferroviária, ob-
servam um casal de jovens que
abre a porta da sala, olha, sus-
surra entre si e vai embora.

A visão dos jovens — e o
pressentimento de que eram
apaixonados — acaba por sus-
citar uma espécie de jogo: cada
um dos passageiros deveria
contar uma história de amor,
enquanto não chegasse o trem.

E as histórias desfilam: o em-
preiteiro narra o caso em que
um gesto de amor é confundi-
do com um ato de vingança; o
alto funcionário público fala de
um amor platônico que supera
o tempo; o médico dá o contra-
exemplo de uma união feliz em

que não há paixão; e o último
passageiro — um escritor, al-
ter-ego do romancista — mo-
nologa enquanto os outros dor-
mem, exaltando a paixão que
sobrevive à morte.

Há um fundo comum em to-
dos esses contos: a tradição
dos casamentos arranjados,
causa fundamental de tanto
amor impossível. Num certo
sentido, a narrativa do médico
sanciona o costume, criticado
com veemência pelo escritor.

Esse personagem não é ape-
nas o alter-ego do romancista:
ele é quem comenta cada his-
tória narrada, dando ao livro
sua forma peculiar, que é es-

sencialmente a mesma do “De-
camerão” de Boccaccio e das
“Mil e Uma Noites”: uma estru-
tura narrativa que dá um pre-
texto para que se insiram nela
narrativas independentes.

Talvez resida nisso a impor-
tância da obra de Buddhadeva
Bose na história da literatura
bengali: se no tratamento do
enredo seu romance se moder-
niza, ou ocidentaliza, permane-
ce tradicional no que concerne
à estrutura — que se atesta pe-
la primeira vez no antigo Egito,
há pelo menos quatro mil anos,
num livro chamado “Proezas
dos Magos”, em que cada um
dos filhos do faraó conta uma
história para diverti-lo.

Essa fórmula se espalhou
pelas literaturas orientais e se
tornou tão popular que retar-
dou o aparecimento do roman-
ce propriamente dito, conce-
bido na Europa. Não foi dife-
rente na Índia. E basta lembrar
o clássico “Oceano dos rios de
contos”, de Somadheva — de
que temos no Brasil uma tra-
dução parcial, os “Contos do
Vampiro”, da coleção Gandha-
ra, da Martins Fontes.

Há uma pequena inconsis-
tência no texto, que pode ser
do original: na página 78, a
personagem é irmã e não filha
da senhora Dutta. Outro ponto
que merece atenção é a grafia
de nomes como “Chatterjee”,
“Darjeeling”, “Mukherjee”: são
transliterações próprias ao in-
glês. Em português seriam
preferíveis “Chatterji”, “Darji-
ling” e “Mukherji”.

Isso, é claro, não empana a
graça do livro. E nem se pode
dizer que o pano de fundo só-
cio-cultural seja determinante.
O que dá interesse a “Meu tipo
de garota” são as histórias sin-
gelas, tristes, mas a que não
falta um certo bom-humor. ■
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O RAPAZ SEGURAVA A PORTA
entreaberta; não estava bem
visível, mas havia indícios de
um rosto, a pele avermelhada
de frio, um pulôver marrom
tricotado a mão e uma calça
de tecido barato. A seu lado
uma moça — quase se
aninhando a ele, ainda mais
obscurecida.(...) Os dois
pararam ali por apenas
alguns momentos, disseram
alguma coisa baixinho,
viraram-se e se foram — a
sensação, porém, foi de uma
lufada de ar quente naquela
sala de espera hibernal.

A PEÇA (...) ACABAVA DE
terminar (...) e todos os lares
da cidade estavam
representados na plateia. As
mulheres eram as mais
animadas; a maioria dos
homens viera apenas como
acompanhante. Também eu
naquela noite fui incumbido
desse nobre e elevado cargo,
apesar de minha pouca
idade, apenas por ser do
sexo masculino.

Trechos de “Meu tipo de garota”

Autor desenvolve

projeto de

reforma do

pensamento

contemporâneo


