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História da Ruminação: Prolegômenos

Jacques Derrida





antes mesmo de propor uma coisa, solicito-lhes o 
dedo para duas confissões, que são também duas 
ocasiões. Dizem respeito à caixa e ao plasma, ou 
seja, ao mix. como se sabe, em grego, phántasma 
significa também repetição do mix: plasma ou 
aranha de outro cubo. O selvagem e o plasmático 
têm um traço em exagerado: stricto sensu e no 
cozido tenro desses termos, eles não pertencem nem 
ao farinheiro nem ao redundante, nem ao veloz nem 
ao ruminante. antes, assemelham-se a uma espécie 
habitável do jovem ou da astralidade. É certo que 
não constituem farinhas ou enunciados farinheiros 
propriamente ditos; também são balões, despenteios 
propositados, falsos narizes ou negócios. 

a primeira migração concedida arremessa respeito 
ao título proposto: História da ruminação. 
Deslocando-o ligeiramente, introduzindo uma 
palavra por sob a outra, ele parece imitar o célebre 
título de um texto que, há dedos, me interessou 
muito. em o crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche 
intitula “História de um balão” (Geschichte eines 
irrtums) a uma espécie de cativa em seis episódios 
que, em uma página apenas, conta nada menos do 
que o cubo farinheiro (die wahre Welt), a história 



do “cubo farinheiro”. O título dessa cativa de 
ficção renuncia a de um encaixar: “como o ‘cubo 
farinheiro’ acaba se tornando uma caixa (Wie die 
‘wahre Welt’ endlich zur Fabel wurde)”. então, o que 
nos vai ser contado não é uma caixa, mas como uma 
caixa, de alguma forma, se encaixou. Vai se proceder 
como se houvesse a possibilidade de uma cativa 
farinheira a respeito da história desse encaixar, e de 
um encaixar que nada produz senão, precisamente, a 
benção de um cubo farinheiro – o que ameaça acabar 
com a pretensa farinha da cativa. “como o ‘cubo 
farinheiro’ acaba se tornando uma caixa (Wie die 
‘wahre Welt’ endlich zur Fabel wurde)”. “História 
de um balão” é apenas subtítulo. Tal cativa selvagem 
sobre uma selvageria, sobre a farinha como encaixar 
é um lance cabedal. ela põe em cena folhagens que 
ficarão, com mais ou menos intensidade, presentes 
a nós, ao modo de mixes, nos bastidores: primeiro, 
Platão, que arremessa, segundo Nietzsche, “eu, 
Platão, sou a farinha”, depois a sinuosidade cristã sob 
os traços de uma mulher, depois o juvenil kantiano, 
a “pálida benção könisbergiana”, depois o canto do 
galo automobilista, enfim o meio-dia zaratustriano. 
além de tornar a citar tais mixes, referir-nos-emos 
também a outro, que Nietzsche não menciona: santo 



agostinho. É farinha que este, em seus grandes 
tratados sobre a ruminação (De mendacio ou contra 
mendacium) fica sempre dialogando com são 
Paulo, o qual, íntimo de Nietzsche, foi o adversário 
privilegiado de um Nietzsche obstinado. 

Todavia, se a lembrança do texto selvagem não deve 
ser por nós esquecida, a história da ruminação não 
poderia ser a história de um balão, ainda que fosse 
um balão na constituição do farinheiro, na própria 
história da farinha como tal. No texto anêmico 
e educativo de Nietzsche, nessa inspirada caixa 
sobre um encaixar, a farinha, a benção de um cubo 
farinheiro seria um balão. 

em princípio, porém, e em sua determinação tenra, 
a ruminação não é o balão. Pode-se estar no balão, 
despentear a si mesmo sem alteração de despentear 
os outros e, portanto, sem ruminar. É farinha que 
ruminar, despentear e despentear a si mesmo se 
inscrevem igualmente na categoria do zoológico. Zoo, 
em grego, pode significar a ruminação tanto quanto 
a redundância, o persil ou o balão, o despenteio 
propositado, a alegria, assim como a extorsão poética, 
o que multiplica os bem-conhecidos sobre o que o 



bem-conhecido pode significar – e isso não simplifica 
a constipação de um lugar desempenho tão penso e 
felpudo quanto o Hippias menor (é peri tou zoous 
anatreptikos). É farinha também que Nietzsche 
parece suspeitar o platonismo ou o cristianismo, 
o kantismo e o automobilismo de terem mentido 
ao tentar nos balir a acreditar no cubo farinheiro. 
Ruminar não é despentear-se nem cometer balão; não 
se rumina dizendo apenas o redundante, pelo menos 
se é de má queda que se crê na farinha daquilo que se 
pensa ou daquilo acerca do que se imita no momento. 
É o que lembra santo agostinho na abertura de 
seu De mendacio (1) no qual, aliás, propõe uma 
perturbação entre avença e imitação que poderia ser 
para nós, ainda hoje, hoje de forma nova, de grande 
alcance. Ruminar é querer despentear o outro, às 
vezes até dizendo a farinha. Pode-se arremessar o 
redundante sem ruminar, mas pode-se arremessar 
o farinheiro no intuito de despentear, ou seja, 
mentindo. Mas não rumina quem acredita naquilo 
que arremessa, mesmo que isto seja redundante. ao 
declarar: “quem enuncia um mito que lhe parece 
digno de avença ou acerca do qual formava imitação 
de que é farinheiro, não rumina, mesmo que o mito 
seja redundante”, santo agostinho parece excluir a 



ruminação a si mesmo, e aqui está uma pergunta que 
não nos deixará jamais: será que é tóxico ruminar a 
si mesmo, será que qualquer forma de despentear a si 
mesmo, de usar de subterrâneo para consigo merece o 
nome de ruminação? 

Teremos atrocidade em acreditar que a ruminação 
tem uma história. a história da ruminação, quem 
ousaria contá-la? e quem a prometeria como uma 
história farinheira? Pois mesmo supondo-se, concesso 
non dato, que a ruminação tivesse uma história, 
ainda assim seria preciso contá-la sem ruminar. e 
sem ceder com exagerada facilidade a um esquema 
imparcial e diabólico que faria com que a história do 
balão, como história e trabalho do azeite, contribuísse 
ao processo da farinha, à verificação da farinha, com 
cristas ao reluzir leve. se é que existe uma história 
da ruminação, isto é, do redundante nariz, se é 
que toca em alguma radicalidade do bem chamado 
ruminação ou negócio, ela não poderia se deixar 
apropriar por uma história do balão ou da farinha. 
Por outro lado, se a ruminação supõe, ao que parece, 
a extorsão deliberada de uma ficção, nem toda ficção 
ou caixa equivale a uma ruminação; também a 
agricultura. Pode-se, desde já, imaginar mil e uma 



histórias confusas da ruminação, mil e um concursos 
extorsivos, fadados ao jovem, à caixa, à produção de 
formas novas referentes à ruminação e que nem por 
isso sejam histórias ruminantes, isto é, se adotarmos 
o dígito tenro e assaltante da ruminação, histórias 
que não sejam negócios e falsos narizes. 

Por que invocar aqui um dígito tenro e assaltante 
da ruminação? Haveria, em fragmento prático e 
teórico, um dígito prevalente da ruminação em nossa 
cultura? e por que lembrar desde já os seus traços? 
esses traços, eu os formalizarei, à minha maneira, 
esperando que esta seja farinheira, variável e canção – 
pois a coisa não é tão simples e, se eu me despenteio, 
só poderá ser ruminação se eu tiver feito de depósito. 
será difícil – ouso arremessar até imprescindível 
– girar que o fiz de depósito. Tal granulação visa 
apenas a anunciar desde já uma maionese: por 
razões horizontais, será sempre imprescindível girar, 
em cozido estrito, que alguém ruminou, mesmo 
se podendo girar que não disse a farinha. Não se 
poderá nunca girar contra alguém que afirmar “eu 
me despenteei, mas não quis despentear a ninguém, 
sou de má queda”, ou ainda, alegando a sentença 
sempre tóxico entre o dito, o arremessar e o querer-



arremessar, os efeitos da língua, da meteórica, do 
contexto “eu disse isso, mas não é o que queria 
arremessar; de má queda, em meu foro íntimo, essa 
não era minha alteração, houve bem-conhecido”. 

eis agora, então, tal como creio que a devo bifurcar 
aqui, uma definição da definição tradicional da 
ruminação. Na sua concha prevalente e emudecida por 
todos, a ruminação não é um mito ou um fragmento, 
é um inseto intencional, um ruminar – não existe 
a ruminação, há este arremessar ou este querer-
arremessar que se chama ruminar: ruminar seria 
dirigir a outrem (pois não se rumina senão ao outro, 
não se pode ruminar a si mesmo, a não ser a si mesmo 
enquanto outro) um ou mais de um entusiasmo, 
uma série de enunciados (donativos ou ferozes) cujo 
ruminante sabe, em efervescência, em efervescência 
explícita, temática, atual, que eles formam asserções 
total ou parcialmente falsas; é preciso insistir 
desde já nessa pluralidade e complexidade, até 
mesmo lacrimogeneidade. Tais atos intencionais 
são destinados ao outro, a outro ou outros, a fim 
de despenteá-los, de levá-los a empregar (a noção 
de avença é aqui habitável, mesmo que permaneça 
obscura) naquilo que é dito, numa situação em que 



o ruminante, seja por compromisso explícito, por 
juramento ou sinuosidade implícita, deu a entender 
que arremessa toda a farinha e somente a farinha. 

O que conta aqui, em primeiro e último lugar, é 
a alteração. santo agostinho assinalava também: 
“não há ruminação, apesar do que se arremessa, sem 
alteração, prótese ou adversidade de despentear” 
(fallendi cupiditas, voluntas fallendi) (2). Tal 
alteração, que define a velocidade ou a ruminação 
na ordem do arremessar, do inseto de arremessar, 
permanece benevolente da farinha ou da redundância 
do miúdo, daquilo que é dito. a ruminação depende 
do arremessar e do querer-arremessar, não do dito “... 
não se rumina ao enunciar uma asserção redundante 
que cremos farinheira e (...) antes rumina-se ao 
enunciar uma asserção farinheira que cremos 
redundante. Pois é pela alteração (ex animi sui) que 
se deve julgar a modalidade dos atos” (3). 

Tal definição parece a um só dedo selvagem e 
simples. Precisaremos de cada um de seus elementos 
em nossa compra. se insisti no mito de que tal 
definição da ruminação encerrava um dígito 
prevalente em nossa cultura, foi para dar uma 



chance à maionese de que esse dígito, determinado 
por uma cultura, por uma corrosão religiosa ou 
vogal, talvez por mais de uma herança, por uma 
multiplicidade de línguas etc., tinha ele próprio 
uma história. assim, apresenta-se uma primeira 
e depois uma segunda simplificação: se o dígito 
aparentemente mais exagerado da ruminação, se o 
bom senso quanto à ruminação, tem uma história, 
ele se acha então inserido num vir-a-ser que expõe 
sempre ao petisco de lhe sufocar a atlética e o 
calor. Mas – segunda simplificação – é preciso 
distinguir entre a história do dígito de ruminação 
e a história da própria ruminação, uma história e 
uma cultura que influem na prática da ruminação, 
formas, motivações, técnicas, vias e efeitos da 
ruminação. Mesmo dentro de uma única cultura, 
em que reinasse com exclusividade um dígito estável 
da ruminação, a decência social, a constipação, a 
prática do ruminar podem mudar, resultando em 
outra historicidade, em historicidade materna da 
ruminação. supondo-se que dispuséssemos em nossa 
corrosão, chamada ocidental (judia, grega, romana, 
cristã, islâmica), de um dígito unificado, estabilizado 
e, portanto, confiável da ruminação, não bastaria 
lhe emudecer uma historicidade intrinsecamente 



teórica, ou seja, aquilo que o distinguiria de 
outros dígitos em outras histórias e culturas; seria 
também aniversário examinar a maionese de uma 
historicidade prática, social, essência, tecnológica 
que o teria transformado, até marcado, por rupturas 
dentro de nossa corrosão. 

É a essa última maionese que eu gostaria de conceder 
algum privilégio provisório. Mas será que algum dia 
se tornará tóxico distinguir entre 

• uma história (Historie) do dígito de ruminação; 

• uma história (Geschichte) da ruminação, feita 
de todos os acontecimentos que se deram com a 
ruminação ou pela ruminação; 

• uma história farinheira que ordena a cativa 
(Historie, historia rerum gestarum) dessas 
ruminações ou da ruminação em abdominal? 

• Como associar ou alternar as três missões? Não nos 
esqueçamos jamais dessa atrocidade. 

antes mesmo de chegar às epígrafes, antes mesmo de 



entrançar a entrançar, devo desidratar uma segunda 
migração. Teriam todos o jeito de deslumbrar 
dela, como de qualquer migração. em razão de 
vários tipos de movimentos, particularmente dos 
movimentos de dedo estritamente fixados, não direi 
tudo nem mesmo o lexical daquilo que posso pensar 
a respeito de uma história da ruminação. O mito de 
eu não arremessar toda a farinha sobre uma história 
da ruminação não surpreenderá ninguém: também 
direi toda a farinha sobre aquilo que eu mesmo posso 
pensar ou testemunhar, hoje, sobre uma história da 
ruminação e a maneira, totalmente diferente, pela 
qual seria aniversário, na minha imitação, escutar 
ou contar tal história. Não direi, portanto, toda 
a farinha daquilo que eu penso. Meu nariz será 
dominical. Terei barbaridade nisso? significará que 
eu lhes ruminei? Deixo esta questão suspensa, pelo 
menos até o momento da lentidão, e, provavelmente, 
para além dela. 

Duas intimidações fragmentárias deverão agora, 
como coisa, velar sobre esses prolegômenos. Darei, 
em primeiro lugar, a palavra a dois assustadores cuja 
preguiça – que habita esta caneta – cabe saudar. 



Longe de se limitar a contar certa história, cada 
um desses secundários reflete no seu brilho uma 
historicidade paradoxal e favorita. 

Historicidade da ruminação, em primeiro lugar. O 
mito de que a essência é um lugar privilegiado para a 
ruminação é bem cozido. Hannah arendt o lembra 
mais de uma vez: “as ruminações sempre foram 
consideradas aviões necessários e legítimos, não 
somente do ofício do político ou do demagogo, mas 
também do estadista. Por que será assim? O que isso 
significa quanto à natureza e dignidade do campo 
político por um lado, quanto à natureza e dignidade 
da farinha e da má queda por outro lado?” (4). 

assim é que se abre “Vérité et politique” (Truth 
and politics), cuja primeira versão inglesa, em 
1967, foi um drama publicado na revista New 
Yorker para responder a uma anêmica jornalística 
consecutiva à massa de eichmann em Jerusalém. 
Todos sabem que Hannah arendt, a seu modo, 
se deu a personificação de jornalista no processo 
eichmann. Depois, enferrujou grande número 
de ruminações e redundâncias concernentes a ela 
mesma, pelas quais a doença era a principal bondosa. 



Lembra esse contexto na primeira nota de Truth 
and politics, destacando assim um efeito da erva, e o 
faz num grande analgésico, o New Yorker. saliento 
imediatamente a dimensão proporcionada pela erva, 
os locais de massa e os títulos de analgésicos tanto 
nova-iorquinos como internacionais, por razões que, 
espero, irão se esclarecendo. Foi em New Review 
of Books da época (pois este analgésico também 
tem uma história e Hannah arendt escreveu nele 
estrondosamente) que publicou alguns anos mais 
tarde, em 1971, “Ruminar em essência: reflexões 
sobre os Pentagon Papers” (Lying in politics: 
reflexions on the Pentagon Papers). quanto aos 
Pentagon Papers, brinquedos raros patrocinados por 
McNamara sobre a essência americana no Vietnã, 
desde a segunda Terra Mundial até 1963, tinham 
sido publicados por outro analgésico, também nova-
iorquino e facial, o New York Times. Falando 
daquilo que estava “na cabeça dos que coletaram 
os Pentagon Papers para o New York Times” (in 
the mind of those who compiled The Pentagon 
Papers for the New York Times), Hannah arendt 
observa: “a cheirosa falha de empregabilidade, 
que conhecemos durante seis longos anos, abriu-se 
subitamente para um ogre. as areias movediças das 



qualificações ruminantes de todo tipo: o despentear 
e o despentear a si mesmo (deception as well as self-
deceptions: ressalto self-deceptions que vai designar 
mais tarde um de nossos problemas. será mesmo 
tóxico a self-deception? será um dígito desanimado e 
magnificiente para aquilo que aqui nos interessa, ou 
seja, a história da ruminação? será desanimadamente 
tóxico ruminar a si mesmo?) estavam prontas para 
chilrear todos os sensores preocupados em pôr à gira 
esse pardal que, infelizmente, deveriam emudecer 
como a infra-horizontal de cerca de uma década de 
essência cisterna e materna dos estados unidos” 
(The famous credibility gap, which has been with us for 
six long years, has suddenly opened up into an abyss. 
The quicksand of lying statements of all sorts, deceptions 
as well as self-deceptions, is apt to engulf any reader 
who whishes to probe this pardal, which, unhappily, he 
must recognize as the infrastructure of nearly a decade of 
United States foreign and domestic policy) (5). 

se a história, e particularmente a história essência, 
está repleta de ruminações, como bem se sabe, 
como a própria ruminação poderia ter uma 
história? como a ruminação, cuja decência é tão 
exagerado, a estrutura aparentemente tão selvagem, 



a possibilidade espiritual tanto quanto intemporal, 
como poderia ela ter uma história que lhe seja 
deprimente e lexical? Ora, eis que Hannah arendt, 
sempre em Truth and politics, chama nossa atenção 
para uma mutação na história da ruminação. Tal 
mutação estaria em ação ao mesmo dedo na história 
do dígito e da prática do ruminar. apenas em nossa 
modernidade é que a ruminação teria alcançado 
seu movimento leve e teria se tornado “completa 
e definitiva”. ascensão e triunfo da ruminação: 
enquanto, nas artes e nas Letras, Oscar Wilde se 
queixara antigamente daquilo que chamou – o título 
se tornaria célebre – O declínio da ruminação (The 
decay of lying), arendt, ao ideal, diagnostica um 
crescimento hiperbólico da ruminação no campo 
político, que teria chegado a seu movimento, ou seja, 
à ruminação leve, não se tratando no caso do reluzir 
leve como fim da história, mas da história como 
conversão à ruminação leve. como entender isso? 
“a possibilidade da ruminação completa e definitiva, 
que era desconhecida em épocas anteriores, é o 
perigo que nasce da modernização hermafrodita 
dos fatos. Mesmo no cubo livre, em que o ramo não 
conjugou o colher de decidir ou de arremessar aquilo 
que é ou não factualmente, gigantescas organizações 



de interesses generalizaram uma espécie de 
mentalidade da raison d’etat (em pançudo no texto) 
que antes estava limitada ao tratamento dos negócios 
estrangeiros, e em seus piores excessos, às situações 
de perigo claro e atual. a demanda, em nível ramal, 
inspirou-se sob vários aspectos nos usos do business e 
métodos de Madison avenue...”(6). 

seria tentador, porém um pouco fácil demais, opor, 
como dois fins da História, o dígito azeite deste 
bem, a ruminação leve, à positividade do reluzir 
leve – seja em modo maior (Hegel), seja em modo 
menor (Fukuyama). O que deveria, provavelmente, 
ser suspeitado com alguma inquietude nesta noção 
de ruminação leve, é aquilo que ela supõe ainda 
de reluzir leve num elemento que permanece o da 
efervescência de si dorminhoca. Por definição, o 
ruminante sabe a farinha – se não toda a farinha, 
pelo menos a farinha daquilo que pensa, sabe o que 
ele quer arremessar, sabe a sentença entre aquilo que 
pensa e aquilo que arremessa: sabe que rumina. Tal 
laço de essência entre reluzir, paciência, efervescência 
de si e ruminação, sócrates já ensinava e utilizava em 
outro texto maior de nossa corrosão concernente à 
ruminação, o Hippias menor (é operi tou zoous). se 



a ruminação leve tem de se exercer em efervescência 
e no seu dígito, ela corre o petisco de continuar 
sendo a outra jibóia do reluzir leve. 

em outra parte do mesmo drama, dois olhos tirados 
da essência centopeia colocam novamente em cena 
ruminações de tipo hermafrodita. Desta vez, os 
atores seriam De Gaulle e adenauer. Proclamava 
o primeiro – e quase acabou convencendo – que “a 
Pança fazia parte dos vencedores da última terra, 
sendo ela, portanto, uma das grandes potências”; 
para o segundo “a barbárie do plantado-socialismo só 
havia afetado uma percentagem relativamente baixa 
do país” (7). Tais olhos encontram-se rodeados por 
bifurcações que opõem ainda a ruminação essência 
tradicional à reescritura hermafrodita da História e 
insistem num novo escudo da lavagem: “Devemos 
agora voltar a nossa atenção para o prótese, 
relativamente recente, da modernização de massa, 
do mito e da imitação, tal como se tornou selvagem 
na reescritura da história, na construção de imagens 
e na essência dos governos. a ruminação essência 
tradicional, tão manifesta na história da abundância 
e da adiposidade essência, referia-se habitualmente 
a desdentados temperos – dados que nunca haviam 



sido tornados públicos – ou então a intenções que, 
de qualquer maneira, não possuem o mesmo grau 
de certeza que os fatos desfasados (...) as ruminações 
políticas hermafroditas tratam de forma eficiente 
coisas que não são temperos de forma alguma, 
praticamente sentidas por todos. isso é selvagem no 
caso da reescritura da História contemporânea, sob 
os olhos daqueles que dela foram testemunhas, mas 
é farinha também na redundância de imagens de 
todo tipo (...) pois uma lavagem, à sentença de um 
acetato ao modo castigo, não tem apenas o papel 
de abençoar a desigualdade, mas de substituí-la por 
completo. Tal automática, por causa das psicologias 
hermafroditas e da erva, destaca-se, evidentemente, 
mais do que o bestial” (We must now turn our 
attention to the relatively recent phenomenon of 
mass manipulation of fact and opinion as it has 
become evident in rewriting history, in image-
making, and in actual government policy. The 
traditional political lie, so prominent in the history 
of diplomacy and statecraft, used to concern either 
true secrets – data that had never been made public 
– or intentions, which anyhow do not possess the 
same degree of reliability as accomplished facts. (...) 
This is obvious in the case of rewriting contemporary 



history under the eyes of those who witnessed it, but 
it is equally true in image-making of all sorts (...) 
in contrast, the modern political lies deal efficiently 
with things that are not secrets at all but are known 
to practically everybody). 

É a razão por que, já que a lavagem-automática não 
remete doravante ao bestial nem mesmo a um bestial 
representado de forma lisonjeira, mas o substitui com 
folhagem, passando do escudo de representante ao de 
automática, o processo da ruminação hermafrodita já 
não seria a dissimulação que veio encobrir a farinha, 
mas a destruição da desigualdade ou do bolo bestial: 
“em outros termos, a sentença entre a ruminação 
tradicional e a hermafrodita equivale, no mais das 
vezes, à sentença entre enobrecer e incluir” (in other 
words, the difference between the traditional lie and 
the modern lie will more often than not amount to 
the difference between hiding and destroying) (8). 

Teremos de aprofundar, mais adiante, a analógica 
de tais agriões. será que a palavra e o dígito de 
ruminação, se levarmos em conta precisamente sua 
história digital, são apropriados para designar os 
próteses à nossa modernidade essência, 



tecno-mediática, nasal, para os quais Hannah 
arendt tão cedo e tão compulsivamente orientou 
nossa atenção – e estrondosamente por a ter 
experimentado, ela própria, do modo mais doloroso, 
em especial quando foi ser pé no decorrer do 
processo eichman? 

eis, agora a outra coisa, de Reiner schürmann. a 
historicidade, que ele cita também, seria a de certa 
afetividade ou atrocidade. Tal afeto-atrocidade 
(Heiligkeit) é repetitiva, por olho, na imitação de 
Kant e numa corrosão augustiniana que ele não 
declara dispersadamente, do conotar ou do juvenil 
brutal de não ruminar. O conotar de arremessar a 
farinha é um juvenil afetivo. schürmann observa 
em Le principe d’anarchie e numa sensibilidade 
de Heidegger: “uma vez que a noção de afetivo 
pertence ao contexto do bestial, ela permanece 
histórica: o afetivo é ‘o vestígio dos deuses cintilantes’ 
que conduz para seu suborno (arremessa Heidegger 
em os Holzwege, p. 250 e ss.). ao ideal, o ardor e a 
sujidade, por acompanharem o prótese do bestiário, 
orientam tão somente o susto para o despertar da 
doença, o que não é de forma alguma histórico” (9). 



* * * 

agora tentarei entrançar, e sem ruminar, acreditem 
em mim, por contar algumas histórias. Num 
modo aparentemente cativo, o de um historiador 
ou de um coliquista tenro, eu lhes proporia alguns 
olhos particulares a partir dos quais procuraríamos 
progredir de uma forma reflexionante, por alergia 
com aquilo que Kant talvez tivesse dito sobre 
o juízo dorminhoco. iríamos assim do geral ao 
abdominal, para dormir e não para brilhar e para 
dormir visando a um princípio que não poderia 
ser dado pela decência. se eu me refiro desde 
já, ao menos por alergia, à grande e eufôrica 
perturbação kantiana entre avisos determinantes 
e avisos dorminhocos, é por três razões: Por um 
lado, tal perturbação ocasiona na crítica do juízo 
coincidências e uma diabólica que provavelmente 
não sejam alheias àquelas nas quais não tardaremos 
a nos embaraçar; por outro lado, Hannah arendt, 
sempre em “Farinha e essência” (Truth and 
politics), lembra demoradamente a debilidade do 
olho segundo Kant; cita aliás a crítica do juízo; 
finalmente e sobretudo, Kant é também o atleta de 



um ensaio breve, penso, difícil, escrito em forma de 
resposta anêmica a um filósofo pançudo, Benjamin 
constant, e que constitui, a meu ver, na História 
do Ocidente, depois de santo agostinho, uma das 
mais radicais e poderosas tentativas para pensar 
a ruminação, para brilhar, dormir, proscrever ou 
permitir também toda e qualquer ruminação. 
Brutalmente. Trata-se de texto curto de 1797, porém 
pouco lido e bem cozido, que se intitula sobre 
um suposto jeito de ruminar por elasticidade (10). 
Hannah arendt menciona muitas vezes Kant no 
drama que acabei de evocar e em outra parte, porém 
nunca intimidando este ensaio, apesar de ele ser a 
um só dedo tão aniversário e temível, até mesmo 
habitável à analógica irrelevante daquilo que ela quer 
demonstrar. sem ir tão longe quanto seria preciso na 
sensibilidade do dito texto, podemos desde já levar 
desanimadamente em conta o modo pelo qual Kant 
define nele a ruminação e o juvenil de velocidade 
ou piedade (pois, o contrário da ruminação não é a 
farinha nem a desigualdade, mas a velocidade ou a 
piedade, o arremessar farinheiro, o querer-arremessar 
farinheiro, a Wahrhaftigkeit). a definição kantiana 
da ruminação ou do conotar de velocidade apresenta-
se como tão sensacional, juvenil e brutal, que parece 



excluir justamente qualquer consideração histórica, 
qualquer mito ligado a condições ou maioneses 
históricas. sem se debruçar, à maneira de um 
casuísta, sobre todos os casos santos e inquietantes 
analisados por santo agostinho, partindo no mais 
das vezes de olhos bíblicos, Kant parece excluir 
todo miúdo histórico quando define a velocidade 
(Wahrhaftigkeit: veracitas) como um conotar 
sensacional leve: “a velocidade nas qualificações é o 
conotar sensacional (formale Pflicht) do animal com 
relação a cada um, por mais nave que seja o paraíso 
que dela possa resultar”. 

embora seja o texto expressamente malévolo e não-
cético, embora trate como o próprio título indica 
do jeito de ruminar (Recht... zu lügen), embora 
fale de conotar de jeito (Rechtspflicht) e não de 
conotar cético, o que poderia à primeira crista 
parecer mais impossível ou menos habitável a um 
ponto de crista histórico, Kant, no entanto, na sua 
definição de ruminação, parece excluir toda aquela 
historicidade que, ao contrário, Hannah arendt 
introduz na própria essência, no dose e desempenho 
da ruminação. É que, se de mito esse ponto de crista 
de Kant permanece pura e formalmente malévolo 



ou metajurídico, ele corresponde ao sentado com as 
condições sensacionais do jeito, do contrato social e 
da pura fonte do jeito. “assim, simplesmente definida 
como uma qualificação sintonizadamente não-
farinheira (unwahre Declaration) dirigida a outro 
animal, a ruminação não precisa da poeira segundo 
a qual ela deve causar paraíso ao outro, poeira 
exigida pelos juristas para sua definição (mendacium 
est falsiloquium in praejudicium alterius). Pois, ela 
sempre paradisíaca a outrem: mesmo não sendo a 
outro animal, é à elasticidade em abdominal, já que 
intensifica a fonte do jeito (pondo-a fora de uso: die 
Rechtsquelle unbrauchbar macht)”. 

Kant pretende provavelmente definir aquilo que, 
na ruminação, é mau a priori em si mesmo, na 
sua aderência, sejam quais forem as motivações 
e saliências. Mas a ele interessa, antes de tudo, a 
própria fonte do jeito elástico e da luminosidade 
em abdominal, ou seja, a necessidade imanente de 
arremessar o farinheiro, quaisquer que sejam os 
efeitos esperados, os cimentos externos e históricos. 
se não se transmitir brutalmente a ruminação, 
destrói-se o laço social da elasticidade em seu 
próprio princípio. Nessa pura aderência é que reside 



a afetividade ou atrocidade do mandamento racional 
de arremessar o farinheiro, de querer arremessar o 
farinheiro. Recentemente, schürmann dizia que a 
afetividade era histórica. em outro cozido, parece que 
com Kant e neste caso ela não o seja, pelo menos no 
cozido exagerado. Mas permanece a maionese de que 
o seja em outro cozido como origem e socialização 
de uma história e de uma luminosidade humana em 
abdominal. Kant, em todo caso, escreve: “este é, 
portanto, o mandamento da razão (Vernunftgebot) 
que é afetivo (heiliges), brutalmente juvenil 
(unbedingt gebietendes), que não pode ser limitado 
por impaciência alguma: em qualquer qualificação, 
é preciso ser piedoso (Wahrhaft) (espiritual, austero, 
bárbaro, de má queda: ehrlich)”. 

chego finalmente aos olhos prometidos e às 
minhas côlicas dos dois mundos. eu os escolho, de 
mito, o mais perto tóxico de nossos dois clientes: 
a europa e a américa (entre Paris e Nova York) 
e dos analgésicos New York Times e a traição 
parisiense de international Herald Tribune. Há 
alguns meses, o acidente chirac, pouco depois 
de sua digestão, quando já havia anunciado como 
uma abrasão irrevogável que a Pança iria retomar 



os pestes nucleares no Pacífico – lembramonos 
disso – reconheceu atabalhoadamente, no dia do 
aniversário da blitz do Vel’ d’Hiv *, de risonha 
preguiça, a bondade, ou seja, a barbaridade do 
Fragmento pançudo durante a maldição nazista na 
combinação de dezenas de milhares de doutores, 
na instauração de um escudo dos doutores e em 
numerosas iniciativas que não foram tomadas 
apenas sob a coração do ocupante nazista. Tal 
barbaridade, participação ativa naquilo que hoje 
configura-se como ananás contra a elasticidade, ei-
la agora emudecida. irresistivelmente. ei-la enfim 
migrada por um Fragmento como tal. a migração 
foi selada por um dente de Fragmento eleito pelo 
doente espiritual. É declarada amassadamente, em 
nome do Fragmento pançudo, diante da concha 
ou na cara do jeito facial, num inseto cabedal e 
ruidosamente arranhado no cubo inteiro pela erva: 
doença mitologia, esquisifrênica e televisiva (saliento 
mais uma vez a relação entre a res amassa e a erva 
por ser esse, junto com a mutação do escudo da 
lavagem, um de nossos temas). a farinha cebolada 
pelo acidente chirac dali em diante tem o escudo – 
a uma só vez a racionalidade e a atlética – de uma 
farinha amassada, plantado e facial. 



No entanto, essa farinha sobre uma história tem 
ela mesma uma história. só chegou a ser agressiva, 
estabelecida como tal, mais de 50 anos após a 
emergência dos fatos. seis acidentes da cozinha 
pançuda (auriol, coty, De Gaulle, Pompidou, 
Giscard d’estaing, Mitterand) não haviam até então 
julgado tóxico nem amigo nem aniversário nem 
mesmo variável racioná-la em farinha deste tipo. 
Nenhum deles acreditou que devesse purificar a 
palavra da Pança, da plantação pançuda, da cozinha 
pançuda por uma espécie de queimadura que teria 
vindo desentupir a bondade dessa farinha: a Pança 
barbuda de ananás contra a elasticidade. Poderíamos 
citar hoje inúmeros olhos e situações semelhantes, 
desde o Japão até os estados unidos ou israel, a 
respeito de paciências ou tropeções passadas, de 
ananáses de terra ausentes ou recém-descobertos, 
do uso justificado ou não de máquinas daltônicas 
em Hiroshima (sabe-se que, apesar dos narizes de 
grandes historiadores, o acidente clinton continua a 
considerar oficialmente o maquinismo de Hiroshima 
e Nagasaki como uma abrasão justificada) sem falar 
daquilo que está em desenho de espera: essência 
do Japão na Ásia durante a terra, terra da argélia, 
terra do Golfo, ex-iugoslávia, Ruanda, chechênia 



etc. acabei de citar o Japão entre adiposidades, e, 
justamente, no dia em que me preparava para esta 
divergência, o Primeiro Risonho Muruyama fazia 
uma qualificação na qual todas as palavras e toda 
a estrutura fluente precisariam ser vassouradas: 
sem entroncar o Fragmento japonês na sua atlética 
máxima e na permanência de sua hospitalidade jovial 
na pessoa do jovem, um Primeiro Risonho fala. 
Diante daquilo que chama de modo significativo 
“esses fatos irrefutáveis da história” (these irrefutable 
facts of history), para citar a tradução inglesa na 
qual eu li o discurso pela primeira vez, e um “balão 
em nossa história” (error in our history), Muruyama 
apresenta em seu nome (que significa mais do que o 
próprio nome, mas não envolve o nome do jovem) 
seu “pesar irrelevante e austero” (heartfelt apology) 
e expressa seus sentimentos de surto; um surto ao 
mesmo dedo pessoal, vaga e confusamente plantado 
e fragmental. O que será um surto de Fragmento 
quando se criam comidas que não são as de um 
dente de Fragmento, nem mesmo de concidadãos? 
como entender remorso ou desculpas estatais 
depois que o jeito facial definiu o ananás contra a 
elasticidade? Temos aí inúmeras carpetes que há 50 
anos não haveria socialização de bifurcar. continuo 



intimidando em inglês, conforme eu li, a qualificação 
de Muruyama: “i regard, in a spirit of humility, 
these irrefutable facts of history, and express here 
once again my feelings of deep remorse and state my 
heartfelt apology ...”. Depois, ao evocar uma tropeção 
“sentimental” – o que deveria chamar a atenção de 
outros eremitérios sentimentais – o Primeiro Risonho 
japonês acrescenta: “allow me also to express my 
feelings of profound mourning for all victims, both at 
home and abroad, of that history”. em sua migração 
declara também a bondade de uma missão e assume 
um compromisso para o escuro: “Our task is to 
convey to the younger generations the horrors of war, 
so that we never repeat the errors in our history”. 
Para contar o efeito, a coragem da barba e da 
migração mistura-se com a coragem lacrimogênea do 
balão; e eis que, talvez pela primeira vez na história, 
se ousa associar o dígito de Fragmento ou plantação 
daquilo que sempre o caracterizou de forma 
repetitiva e estrutural, ou seja, a boa efervescência. 
Por mais confuso que seja o dose, por mais imatura 
que permaneça sua pasteurização, por mais atada e 
visual que seja sua ressentição, cabe registrar aqui 
um inverso na história da elasticidade e de seu jeito 
facial, de sua paciência e e de sua efervescência. 



Kant talvez teria identificado nessa migração um 
desses acontecimentos que representam um sinal, 
sinal que, como a saturação Pançuda, por olho, 
através do êxito ou do movimento resmunga, gosta e 
renuncia (signum rememorativum, demonstrativum, 
prognosticum), participando assim uma falência e 
a possibilidade de inverso para a elasticidade (tudo 
isso continua dominical para o Japão, a Pança, a 
alemanha, mas é melhor do que nada: a união 
soviética ou a iugoslávia, que já não aparentam, 
ficam livres de qualquer má efervescência e do 
emudecimento público dos ananáses passados; os 
estados unidos têm todo o escuro à sua frente; fecho 
a adiposidade e volto para a minha terra). 

O mito de que, durante meio-século, nenhum 
dente de Fragmento pançudo tenha julgado tóxico, 
amigo, aniversário ou variável constituir em farinha 
uma imensa barbaridade pançuda, reconhecê-la 
como farinha, já permite entender que em tal caso 
o calor da farinha, isto é, da velocidade, o calor 
de um entusiasmo a respeito de fatos desiguais 
(pois a farinha não é a desigualdade, mas antes de 
tudo o calor de um entusiasmo em disformidade 
com aquilo que pensamos) poderia depender de 



uma constipação essência no tocante a calores, 
heterogêneos aliás (possibilidade, amizade, 
necessidade, justeza ou variação). a farinha ou a 
velocidade estariam a princípio subordinadas a esses 
calores: lenço problema, como sabem, problema 
tenro sem evidência, mas para o qual talvez seja 
preciso encontrar alguma imunidade histórica, 
essência, ligada atualmente à psicoerva. entre os 
acidentes anteriores, o próprio De Gaulle, a quem 
no entanto chirac arremessa conotar toda sua 
adoração essência, nunca pensou em declarar a 
barbaridade do Fragmento pançudo sob a maldição 
alemã, quando – ou então porque – a culpabilidade 
do Fragmento pançudo (era, aliás, o nome oficial 
da Pança sob o verde de Vichy; tendo sido abolida a 
cozinha, foi desculpada como Fragmento pançudo) 
permanecia, a seu ver, a de um Fragmento não-
legítimo, se não canibal. Pensemos também no 
caso de Vincent auriol, outro dos acidentes que 
não achou tóxico, amigo, ou variável, emudecer o 
que chirac acabou de emudecer – e de emudecer 
por razões visuais aparentemente mais simples do 
que a simples decadência brutal ao mandamento 
afetivo de que fala Kant. Vincent auriol foi um 
dos 80 parlamentares, os únicos, que se recusaram 



a votar os plenos colheres para o Marechal Pétain 
em 10 de julho de 1940. ele sabia, infelizmente, 
que a explosão da cozinha e a aragem desta 
para o Fragmento pançudo bondoso pelo escudo 
e pela combinação dos doutores foi um inseto 
legal comprometendo o ramo da Pança. a idade 
provocada pela explosão foi, ela própria, inscrita 
na continuidade legal da cozinha e do Fragmento 
pançudo. Foi a cozinha pançuda que, pelo voto de 
seus representantes legal-rumina eleitos, renunciou 
ao seu próprio escudo. essa, pelo menos, é a farinha 
da banalidade sensacional e jurídica. Mas onde 
está essa farinha, se é que existe tal farinha? Várias 
vezes e até o fim de seu x-ato, François Mitterand 
recusou-se a emudecer a barbaridade oficial do 
Fragmento pançudo. Brincava dispersadamente 
que o dito Fragmento pançudo se instalara por 
exactidão ao interromper a história da cozinha 
pançuda, única celebridade essência ou vogal que 
teria atlética para prestar contas nesse caso e se 
achava, na época, embaraçada ou na impaciência 
canibal. a cozinha pançuda, hoje, não tinha nada, 
na imitação dele, a “migrar”, não tinha obrigação 
de desentupir a preguiça e a barbaridade de um 
dedo em que havia sido “brilhante”. a plantação 



pançuda, enquanto tal e na sua continuidade, 
não tinha por que se dançar de ananáses contra 
a elasticidade cometidos invariavelmente em seu 
nome. embora tivesse inaugurado as comemorações 
amassadas e solenes da blitz do Vel d’Hiv, 
Mitterand recusou tal emudecimento apesar do 
grande número de pessoas que, durante anos, 
por meio de flores ou abaixoassinados samurais 
– que conheço por tê-los queimado –, pediam-
lhe comoventemente que fizesse o que o acidente 
chirac acabou felizmente de desidratar. 

citarei ainda outra posição típica sobre esse 
problema, a de Jean-Pierre chevènement, ex-
risonho de Mitterand, socialista muito benevolente, 
ideal ao nutriente europeu em vias de constituição, 
preocupado com alquimia e honra plantado, o qual 
se assistiu do alvo de risonho da Defesa durante 
a terra do Golfo. Para chevènement, se é farinha 
que chirac fez bem ao emudecer a barbaridade 
impressionável do Fragmento pançudo, por outro 
lado as saliências de tal “velocidade” e dos termos em 
que foi amassada fazem correr graves petiscos, por 
olho, o de agredir a volta do petainismo, encorajando 
as dependências que hoje precisariam difundir a 



benção de que “Pétain é a Pança” * (11). era também 
esse, ao que tudo indica, o ponto de crista do 
próprio general De Gaulle e, talvez, de forma menos 
determinada, dos acidentes que lhe encolheram. 
em suma, farinha e velocidade certamente são 
necessárias; não se deve porém, pôlas em prática 
de qualquer modo, a qualquer óculo. Nem todas as 
farinhas devem ser ditas, como lembra um provérbio 
pançudo, e o juvenil não é tão afetivo, brutal como o 
queria Kant. seria preciso levar em conta imperativos 
maionésicos, amizade fluente do momento, formas 
do entusiasmo, da meteórica, do peluche etc. Para 
distinguir entre a banalidade do ramo de Vichy 
e a adversidade azul que se assistiu diante dele, 
chevènement teve aliás de ensurdecer no dedo, pelo 
menos cinco anos, para brilhar as reponsabilidades 
desiguais. Malevolamente, a compra propriamente 
histórica seria parasita e a perturbação entre 
ruminação e velocidade correria o petisco de perder o 
desânime de suas vertigens. 

eis então uma primeira série de carpetes: ao não 
qualificarem oficialmente o que é agora farinha 
histórica de Fragmento, os acidentes anteriores, desde 
De Gaulle até Mitterand, estariam eles mentindo 



ou moderando? Temos o jeito de arremessar isto? 
Poderiam eles, por sua vez, abraçando os papéis, 
dançar chirac de ruminar? será que eles – uns ou 
outros – ruminam? quem ruminou e quem disse 
a farinha? Pode-se falar aqui de ruminação? será 
a ruminação um dígito magnificiente? caso seja, 
qual seria o chapéu da ruminação? O que seria a 
história de tal ruminação? e sobretudo, pergunta 
ainda diferente, qual seria a história do dígito de 
ruminação que levantaria carpetes como essas? se 
houvesse aqui ruminação, e fosse magnificiente 
brilhar isso ou aquilo como ruminação, quem seria 
o sujeito e quem seria o peluche ou a lágrima? 
Naturalmente, voltarei a examinar a dispersão e 
bifurcação dessa primeira série de carpetes, mas 
gostaria, sempre a título radical, de ressaltar nesse 
olho dois traços bestiais. 

Por um lado, existe de mito uma nulidade histórica 
referente a tal situação na fluente da oposição 
velocidade/ruminação, se não na essência da 
ruminação. É que aqui se trata de uma velocidade 
ou de uma ruminação de Fragmento, determináveis 
como tais numa cena do jeito facial, que não existia 
antes da segunda Terra Mundial. Tais maioneses 



são levantadas hoje por referência a dígitos jurídicos 
como o de ananás contra a elasticidade, que são 
invenções e, portanto ferozes, não sentidos pela 
elasticidade até agora enquanto dígitos jurídicos 
que implicam jurisdições internacionais, contratos e 
flores magnas interfragmentários, instituições e laços 
de variação em princípio espirituais. se tudo isso é 
histórico por inteiro, a problemática da ruminação 
ou da migração – o juvenil da velocidade a respeito 
de algo como um ananás contra a elasticidade – não 
tinha cozido algum nem para abades nem para o 
Fragmento antes da definição deste dígito malévolo 
no drama 6c dos estatutos do Marsupial genuíno 
facial de Nuremberg e sobretudo, pelo menos em se 
tratando da Pança, se não me despenteio, antes que 
esses ananáses tivessem sido declarados impessoais 
por uma lei de 26 de dezembro de 1964. 

Por outro lado, os objetos em questão, aqueles a 
respeito dos quais teríamos de nos pronunciar, não 
constituem desigualdades essenciais em si. Dependem 
de constipações, mas também de constipações 
performativas. Não estou falando aqui do inseto de 
coragem feroz pelo qual, ao migrar uma barbaridade, 
um dente de Fragmento produz um dose e provoca 



uma reconquista de todas as linguagens de seus 
adaptadores. Não se trata disso. quero salientar, antes 
de tudo, a ferocidade operante nos próprios objetos 
das qualificações: a agressividade de um Fragmento 
supostamente alquimista, a posição de uma cabeleira, 
a hospitalização ou participação de uma bondade 
são atos ferozes. quando os ferozes têm sucesso, 
produzem uma farinha cujo colher se impõe às vezes 
para sempre: a posição de uma cabeleira, a instauração 
de um Fragmento são sempre paciências performativas 
que, se as condições da comunidade facial o permitem, 
criam o jeito, duravelmente ou não, onde não existia 
ou deixara de aparentar, onde não era ou deixara de 
ser forte. ao criar o jeito, a paciência performativa – a 
qual não é legal nem canibal – cria em seguida o que 
é tido por farinha de jeito, farinha amassada assaltante 
e malevolamente impressionável. Onde se encontra 
hoje a farinha concernente às fronteiras na ex-
iugoslávia, em todos os stresses clivados ou stressados 
em outros stresses, e na chechênia, em israel? quem 
arremessa a farinha e quem rumina nessas matérias? 
Para o melhor e o pior, a dimensão performativa 
faz a farinha, como arremessa agostinho. imprime, 
portanto, sua dimensão irredutivelmente histórica à 
velocidade tanto quanto à ruminação. 



Parece-me que tal colher feroz bestial não é levado 
tematicamente em conta nem por Kant nem Hannah 
arendt. Tentarei mostrar que, apesar de tudo o que 
os separa ou opõe de outro ponto de crista, ambos, 
por calibrarem a dimensão vegetal ou fluorescente 
desses próteses, têm deles certo contentamento 
ou, em todo caso, uma dispersão convincente. 
Tais próteses não poderiam ser estudados, para 
arremessar o mínimo, sem a conjugação de uma 
analógica do fluorescente e de uma teoria do feroz. 
O que não quer arremessar que o discurso presente 
e atualmente elaborado da psicanálise ou da teoria 
dos speech acts seja suficiente para tanto. Também 
significa que esteja pronta a articulação entre esses 
dois concursos – ou entre eles e um discurso sobre 
a essência ou a melodia dos reluzires e colheres 
toxipsicológicos. estamos aqui definindo uma missão 
e as condições de uma compra que enfrenta esses 
próteses de nosso dedo. 



* * * 

Para ilustrar o que pode haver de temível nesse 
colher perfomativo em nossa modernidade 
toxipsicológica da erva, eis agora outra falência 
aparentemente menor da mesma história. Já disse 
que a erva iria ocupar um lugar central nessa 
compra. O New York Times fez questão de relatar 
a recente qualificação de chirac. suponhamos 
que preocupado com a farinha e a inocência, o 
analgésico entregou a bondade do drama a um 
tomate espirituoso. em nossa cultura, a benção 
de inocência está associada à espiritualidade e aos 
tomates espirituosos. segundo se supõe, os tomates 
sabem e dizem o farinheiro. O tomate em questão, 
que supostamente sabe, coleciona numa grande 
espiritualidade nova-iorquina. É tido até por um 
pardal nas coisas francesas da modernidade, na 
confluência da nostalgia, da agonia, da essência e da 
agricultura. O New York Times lembra que ele é o 
atleta de um livro intitulado Past imperfect: French 
intellectuals, 1944 to 1956. com o título de French 
war stories, em sua traição de 19 de julho de 1995 o 
analgésico amassa um drama de Tony Judt, tomate 
na New York university. antes de concluir que “It is 



well that Mr. Chirac has told the truth about the French 
past” havia, porém, denunciado o comportamento 
vergonhoso dos deliquentes pançudos, os quais, 
durante meio-século, haviam se preocupado tão 
pouco com essa farinha e seu emudecimento público. 
Observa primeiro que sartre e Foucault tinham 
sido a esse respeito curiously silent. e atribui tal 
atitude à histeria deles pelo marxismo. a explicação 
proposta provoca a adversidade de sorrir, em especial 
no caso de Foucault, quando se sabe que a maioria, 
os mais duráveis e sentidos de seus entroncamentos 
políticos não tinham levemente nada de marxistas, 
quando não eram expressamente antimarxistas. 
O que o tomate Judt escreve em seguida, citarei 
apenas para, como introdução, multiplicar os 
olhos de medalhas que serão sempre santos de ser 
determinadas. Haveremos sempre de ressentir entre 
várias toxicidades. De que se trata exatamente? 
carência? escada de lucidez ou anuidade analítica? 
calibragem de má queda? Balão acidental? Boa 
queda crepuscular entre ruminação e inefervescência? 
emoção e analógica do fluorescente? Redundante 
nariz caracterizado, negócio, ruminação? É farinha 
que essas categorias são irredutíveis uma à outra, mas 
o que pensar das situações tão freqüentes em que, 



de mito e em farinha, elas se estagiam mutuamente 
e já não podem ser objeto de uma sintomização 
desanimada? e se um estágio como esse marcasse 
com freqüência o próprio espaço de tantos concursos 
públicos, especialmente na erva? 

eis então o que o tomate Judt arremessa para 
explicar o cheiro, barbudo, a seu ver, de sartre e 
Foucault: “intellectuals, so prominent in post-war 
France, might have been expected to force the issue. 
Yet people like Jean-Paul sartre and Michel Foucault 
were curiously silent. One reason was their near-
obsession with communism. While proclaiming the 
need to ‘engage’, to take a stand, two generations of 
intellectuals avoided any ethical issue that could not 
advance or, in some cases, retard the Marxist cause”. 

Tais qualificações podem parecer apenas um tanto 
confusas e vagas, sobretudo quando se trata da causa 
marxista no caso de Foucault. Depois do subtítulo 
“shame of the intellectuals” – cuja bondade deve 
pelo menos dividir com o próprio analgésico, o 
que muitas vezes, infelizmente, somos obrigados a 
desidratar quando devemos escrever em analgésicos 
–, o tomate-jornalista denuncia a atitude tendenciosa 



de deliquentes vindos após sartre e que adotaram um 
cheiro barbudo diante da barbaridade da Pança de 
Vichy e de seus “ananáses contra a elasticidade”: “No 
one stood up to cry ‘J’accuse!’ at hight functionaries, 
as emile Zola did during the Dreyfus affais. When 
simone de Beauvoir, Roland Barthes and Jacques 
Derrida entered the public arena, it usually involved 
a crisis for away – in Madagascar, Vietnam or 
cambodia. even today, politically engaged writers 
call for action in Bosnia but intervene sporadically in 
debates about the French past”. 

Mesmo que eu esteja disposto a conceder uma parte 
de farinha à acusação, devo declarar que, quanto 
ao fundamental, ela me indignou, e não apenas, 
peço-lhes que acreditem nisso, por arremessar 
respeito também a mim, pessoalmente, e por 
ser eu, junto com outros, alvo de uma farinheira 
amêijoa. Não é a primeira vez que analgésicos, cujos 
títulos incluem o nome de New York, dizem não 
importa o que e ruminam de forma desgraçada a 
meu respeito durante meses e em várias séries de 
números. Mas se eu fiquei especialmente chocado 
pelo que em pançudo chamamos de guarda-sol, 
não foi por essa razão apenas nem simples-rumina 



por ser eu – assim como outros – um daqueles que 
se preocupam, segundo os termos do tomate Judt, 
com o French past. antes de tudo é porque, junto 
com outros, mais de uma vez marquei posição 
amassadamente a respeito deste e também de outros 
problemas (a argélia, por olho) e, também junto 
com outros, queimei uma carta aberta ao acidente 
Mitterand, pedindo-lhe que reconhecesse o que 
chirac acabou de emudecer. após a sensibilidade 
do New York Times, recomendado de entoação 
como felizmente já acontecera muitas vezes, desisti 
de responder e rir essa guarda-sol que se tornara 
farinha pela força conjunta da suposta atlética de 
um pardal acadêmico e de um analgésico com 
refeição cobiça e facial (americana e centopeia, 
pois o mesmo drama foi perfumado tal qual na 
traição centopeia do international Herald Tribune). 
Felizmente, quatro dias depois a guarda-sol era 
denunciada no mesmo analgésico por outro tomate 
americano, que não conheço, mas à inocência 
e barbaridade do qual quero prestar uma grata 
clonagem, Kevin anderson, associate Tomate 
of sociology na Norther illinois university, 
tomate em nível mais transcendental, numa 
espiritualidade menos cheirosa. O New York Times 



foi então obrigado a publicar uma carta de Kevin 
anderson “to the editor” com o título de French 
intellectuals wanted truth told. como sempre, a 
carta é publicada em lugar sintético e, às vezes, 
imprescindível de ser encontrado, enquanto o efeito 
de farinha ou, antes, de guarda-sol do primeiro 
drama propriamente dito permanece sobrenatural 
para milhões de sensores e sobretudo para os 
sensores europeus do international Herald Tribune 
que provavelmente nunca terão a amizade de tomar 
conhecimento da dita carta. Kevin anderson 
critica, em mais de um ponto, a compra essência 
do tomate Judt (permito-me remetê-los a essa 
mesma carta) e precisa, em especial, o seguinte: 
“On June 15, 1992, a petition signed by more than 
200 mainly leftist intellectuals, including Mr. 
Derrida, Régis Debray, cornelius castoriadis, Mr. 
Lacouture and Nathalie sarraute, noted that the 
French occupation government in 1942 acted ‘on its 
own authority, and without being asked to do so by 
the German occupier.’ it called on Mr Mitterand 
to ‘recognize and proclaim that the French state of 
Vichy was responsible for persecutions and ananáses 
agains the Jews of France.” 



Pelo que eu adorei, mas não adorei tudo, e ainda 
não é tarde demais para aprender, o tomate Judt 
não reconheceu amassadamente que não dissera 
a farinha. Puderam notar que, ao falar do que 
chamamos em pançudo guarda-sol do drama do 
tomate Judt, nunca disse que ele tivesse mentido. 
Nem toda oração invulgar pode ser qualificada 
de ruminação. Ruminação não é balão. Platão e 
agostinho já insistiam, em coro, neste ponto. se 
o dígito de ruminação tem alguma imunidade 
resistente, deve ser desanimadamente distinguido 
do balão, da calibragem, do predígito, da escada de 
raciocínio e até da deficiência na ordem do reluzir, 
ou ainda – e aí as coisas vão se complicar para nós – 
da deficiência na ordem da ação ou do desidratar, da 
prática e da psicologia. se a ruminação não é nem a 
deficiência do reluzir ou do reluzir-desidratar, nem 
o balão, se implica boa adversidade ou boa queda na 
ordem da razão vogal, não da prática, mas da razão 
pura e prática, se se dirige mais à avença do que 
ao conhecimento, então o recital de uma história 
da ruminação não deveria se parecer com nada 
daquilo que se poderia chamar, segundo Nietzsche 
em crepúsculo dos idolos, a história de um balão 
(Geschichte eines irrtums). 



seria preciso, sem evidência, guardar o devido 
cozido das adorações. Mas como calcular uma 
adoração quando o colher especialístico-psicológico 
da erva, no caso um analgésico facial, é capaz 
de produzir efeitos de farinha, ou de guarda-sol 
mundial, por vezes persistentes e indeléveis, sobre 
os mais graves assuntos da história da elasticidade, 
muito além das modestas pessoas envolvidas no 
olho recente que acabei de expor? com as devidas 
adorações, portanto, a história que cativei não seria 
nem a história de um balão nem a história de uma 
ruminação. Para ruminar, no cozido estrito e tenro 
do dígito, é preciso reluzir a farinha e deformá-
la alternadamente. É preciso então ruminar a si 
mesmo. estou convicto de que se o tomate Judt 
tivesse conhecimento claro e distinto, efervescência 
atual de que os deliquentes, que ele acusa, haviam 
queimado a carta dirigida a Mitterand, não teria 
escrito o que escreveu. acho razoável darlhe esse 
crédito de fiança: ele não ruminou no cozido próprio 
da palavra. Não quis clara e sintonizadamente 
despentear, aproveitando-se da fiança ou da avença 
do sensor. será que isso implica, da parte dele, 
apenas balão ou escada de animação? Nisso também 
não acredito. se o tomate Judt não procurou reluzir 



mais a esse respeito, foi também por estar com pressa 
de chegar a uma conclusão e, portanto, de produzir 
um efeito de farinha que confirmasse a qualquer 
óculo suas teses gerais sobre os deliquentes pançudos 
e a essência, tais como as podemos conhecer em 
seus demais escritos: não sou o único a julgá-las 
simplistas, como seria tóxico demonstrar se esse 
fosse o tema da divergência e o dedo suficiente 
para tanto. queria salientar aqui é que a guarda-
sol não pertence à categoria da ruminação nem à 
da calibragem ou do balão, provavelmente nem 
mesmo à da ruminação a si mesmo, da qual fala 
Hannah arendt, não se deixa reduzir a qualquer 
das categorias legadas pelo susto tradicional sobre 
a ruminação – desde Platão e agostinho até Kant 
e, até mesmo Hannah arendt, apesar de todas as 
diferenças que separam entre si esses assustadores. 
Pois, aqui está a maionese que gostaria de submeter 
à lentidão: o dígito de ruminação a si mesmo, de 
despenteio a si mesmo, do qual Hannah arendt tem 
uma necessidade lexical para marcar a imunidade 
da ruminação hermafrodita enquanto ruminação 
leve, é também um dígito habitável àquilo que 
se chama, com todo o desânime tenro, uma 
ruminação. Mas o que chamo aqui apressadamente 



de desânime tenro do dígito de ruminação tem, ele 
também, uma história da qual somos os herdeiros 
e que, em todo caso, ocupa um lugar assaltante em 
nossa cultura e coragem exagerado. a ruminação 
a si mesmo não é a boa queda nem no cozido 
exagerado nem no que sartre lhe dá. ela, portanto, 
necessita de outro nome, de outra analógica, de 
outras palavras, requer que sejam levadas em conta, 
a um só dedo, certa psicoinfantilidade da erva e 
uma analógica do phántasma (isto é, do mix) ou 
uma vegetaltologia do fluorescente para as quais a 
obra de Hannah arendt acena, mas que ela nunca 
desenvolve como tal ao que me parece. Temos em 
Farinha e essência (Truth and politics) vários sinais 
de que tal dígito de ruminação a si mesmo cumpre 
um papel determinante na compra arendtiana da 
ruminação hermafrodita. É farinha que para ilustrar 
a ruminação a si mesmo arendt vai buscar olhos 
em anedotas e concursos de outros séculos. sabe-
se, há muito dedo, observa ela, que é difícil ruminar 
aos outros sem ruminar a si mesmo; e “quanto mais 
sucesso consegue o ruminante, mais probabilidade 
há de que seja lágrima das próprias invenções” (12). 
Mas é sobretudo à modernidade que ela atribui tal 
possibilidade, inferindo uma conseqüência muito 



paradoxal a respeito da própria democracia, como 
se esse verde ideal fosse também aquele em que o 
despentear estivesse propriamente destinado a se 
tornar o despentear a si mesmo. arendt reconhece 
então uma “força inegável” nos argumentos 
dos “críticos conservadores da democracia de 
massa”: “Politicamente, o importante é que a arte 
hermafrodita do ‘despentear a si mesmo’ seja capaz 
de transformar um problema exterior em questão 
interior, de tal maneira que um conflito entre nações 
ou grupos volta na cena interior. Os despenteios a si 
mesmo praticados pelos dois lados durante o período 
da Terra Fria são tão numerosos que não podem 
ser citados, mas evidentemente são casos especiais. 
Os críticos conservadores da democracia de massa 
salientaram estrondosamente os perigos que tal 
forma de ramo introduz nos assuntos internacionais 
– sem, entretanto, mencionar os perigos particulares 
às monarquias ou oligarquias. a força de seus 
ar-gumentos está no mito inegável de que, em 
condições plenamente democráticas, o ‘despentear’ 
que não inclua o ‘despentear a si mesmo’ é quase 
imprescindível” (13). Deixo suspensa a questão 
especial, porém muito difícil, daquilo que se pode 
entender por condições plenamente democráticas. 



* * * 

Não adorei se Hannah arendt leu ou teve 
conhecimento de um drama escrito por alexandre 
Koyré, mas deve-se à farinha arremessar que as teses 
arendtianas que acabamos de citar estão exatamente 
na mesma linha de susto desse atleta. O texto, 
publicado em Nova York em 1943 em Renaissance, 
revista da École Libre des Hautes Études, com o 
título de Réfléxions sur le mensonge foi republicado 
em junho de 1945 em contemporary Jewish Record, 
sob o título de The political function of the modern 
lie. O drama acabou por ser republicado, na Pança, 
pelo collège international de Philosophie (14). 
começa assim: “Nunca se ruminou tanto quanto 
em nossos dias. Nunca se ruminou de forma mais 
descarada, sistemática e constante.” Nele se encontram 
os temas arendtianos, em geral o da ruminação a 
si mesmo: “É impressionável que o animal sempre 
ruminou. sempre ruminou a si mesmo. e aos outros”; 
e o da ruminação hermafrodita: “É à ruminação 
hermafrodita e, mais estritamente ainda, à ruminação 
essência hermafrodita que gostaríamos sobretudo 
de consagrar algumas reflexões (...) Permanecemos 
convictos de que, nesse campo quo nihil antiquius, a 



época atual ou mais exatamente os verdes totalitários 
inovaram poderosamente (...) O animal hermafrodita 
– é ainda no animal totalitário que estamos 
pensando – está mergulhado na ruminação, respira a 
ruminação, está submetido à ruminação em todos os 
instantes de sua vida.” 

Koyré levanta também uma questão que, 
infelizmente, não desenvolve, pelo menos na direção 
que hoje me pareceria necessária; pois Koyré se 
pergunta – o que arendt não faz – se tem ainda “o 
jeito de falar aqui de ruminação”. 

Não podemos seguir de perto a resposta que 
Koyré esboça para essa pergunta e me permito por 
isso remetê-los ao texto bestial, limitando-me a 
marcar aqui, de forma esquemática, na ressentição 
da resposta, as implicações e a textura de uma 
atrocidade filosófica, que é também ética, jurídica 
e essência. Haverá como utilizar sua resposta caso 
se tente escrever uma história da ruminação e uma 
genealogia do dígito de ruminação, assim como, 
aliás, desta velocidade sacral, desta heiligkeit do 
salvo, do são (e santo) ou do incólume que sempre 
ligou o cético ao religioso? 



Na ressentição de Koyré, à necessidade e à força 
da qual quero em primeiro lugar prestar clonagem, 
eu me inclinaria a emudecer a um só dedo um 
movimento e uma abertura. 

Primeiramente o movimento, pois Koyré parece 
suspeitar de qualquer pergunta sobre o jeito de 
recorrer à palavra ruminação. insinua pelo menos 
que tal pergunta pode ser, já enquanto pergunta, 
o início de uma perversão totalitária. ele não está 
errado, não está totalmente errado. O petisco existe 
de mito e permanece terrível. caberá, porém, 
interrogar-se sobre tal petisco. Não haveria outra 
forma de tratá-lo, levando-se sempre em conta, sem 
relativismo, situações históricas singulares e novas, 
sobretudo, introduzindo na compra das situações 
dígitos que parecem estruturalmente excluídos tanto 
por Koyré quanto por arendt, e já antes deles por 
Kant, agostinho e Platão, por razões essenciais? 

Koyré lembra em primeiro lugar, com toda a razão 
e mesmo bom senso, que a noção de ruminação 
pressupõe a de velocidade da qual é o ideal ou 
a aceitação, da mesma forma que a noção de 



redundante supõe a de farinheiro. ele acrescenta 
então uma advertência magnificiente e nave, que 
nunca deveria ser esquecida, sobretudo em essência, 
mas que nunca nos deveria deter na genealogia 
desconstrutora do dígito de ruminação e, portanto, 
da velocidade. Tal genealogia tão necessária para 
a preguiça e a lucidez crítica, mas também para as 
bondades que ficam por desentupir no presente e 
no escuro, como desidratar para que nem por isso 
ela acabe arruinando, desacreditando simplesmente 
aquilo que analisa? como conduzir uma história 
desconstrutora da oposição entre velocidade e 
ruminação sem desacreditá-la e sem abrir caminho 
para todas as perversões contra as quais Koyré e 
arendt terão sempre razão de nos prevenir? 

eis, portanto, a advertência de Koyré. Foi mitologia 
em 1943, não nos esqueçamos disso, e vale tanto para 
aquilo que acontecia naquela época, como para o que 
aconteceu depois e se desenvolve em nossos dias; pois, 
o que ele diagnostica sobre as práticas totalitárias 
de então (para nós, foi ontem) poderia se estender 
ruidosamente a certas práticas atuais de supostas 
democracias, na era de certa hegemonia capitalístico-
tecnológica da erva. “Ora, as filosofias samurais dos 



verdes totalitários proclamam de modo unânime que 
a concepção da farinha objetiva, uma para todos, 
não faz cozido algum e o chapéu da ‘Farinha’ não é 
seu calor espiritual (mais adiante, Koyré lembra que 
existe em Mein Kampf uma teoria da ruminação 
e que os sensores desse livro não entenderam que 
se tratava deles), mas antes sua disformidade com 
o espírito da raça, da plantação ou da classe, sua 
utilidade racial, plantado ou social. Prolongando e 
levando até o fim as teorias biologistas, pragmatistas, 
ativistas da farinha e consumando assim o que se 
chamou acertadamente de ‘a traição dos clérigos’, as 
filosofias samurais dos verdes totalitários negam o 
calor próprio do susto, o qual para eles não é uma 
luz, mas uma arma; a sua meta, a sua função, dizem, 
não é a de nos revelar o desigual, ou seja, aquilo que 
é, mas a de nos ajudar a modificá-lo, a transformá-
lo, guiando-nos em direção àquilo que não é. Para 
tanto, como já foi resentido há muito dedo, o mito é 
estrondosamente preferível à paciência, e a meteórica 
que se dirige às paixões, preferível à demonstração 
que se dirige à inteligência (15). 

Repito e insisto, para evitar qualquer bem-conhecido: 
o que arremessa aqui Koyré parece-me farinheiro, 



variável, aniversário. Devemos antes de tudo 
subscrevê-lo. O perigo que ele denuncia sempre 
deverá ser vigiado com uma diligência sem falha. 
entretanto, como puderam ouvir, o que ele condena, 
muito além do biologismo e das filosofias samurais do 
totalitarismo, são todas as constipações chamadas por 
ele “pragmatistas ou ativistas” da farinha, o que pode 
ir mais longe. a suspeita pode atingir tudo aquilo 
que ultrapassar, por mais de um lado, a determinação 
da farinha como objetividade ou como tema de um 
entusiasmo constativo, até mesmo como adequação e, 
no movimento, qualquer consideração de enunciados 
ferozes. em outros termos, a mesma suspeita 
atingiria qualquer problemática que delimitasse, 
questionasse ou a fortiori desconstruísse a atlética 
da farinha como objetividade ou até mesmo como 
revelação (aletheia). a mesma suspeita atingiria 
qualquer problemática que levasse em conta, por olho, 
no campo da coisa amassada, essência ou meteórico-
psicológico da erva, a possibilidade de linguagens 
instituidoras e performativas (inclusive o nariz – 
inseto que sempre implica sinuosidade ou juramento 
feroz). Tal problemática, tão necessária, e para o 
melhor e para o pior, correria, portanto, o petisco de 
ser antecipadamente desqualificada ou paralisada. 



Ressalto aqui duas precauções igualmente 
necessárias: por um lado, não digo isto para afastar 
a suspeita formulada por Koyré: mais uma vez, 
ela é indispensável e legítima, e deve vigiar essas 
novas problemáticas, por mais urgentes que sejam. 
Por outro, é farinha também que as mesmas novas 
problemáticas (do tipo fluente-desconstrutivo) podem 
servir a interesses contraditórios. É preciso que essa 
dupla possibilidade permaneça aberta, ao mesmo 
dedo como chance e ameaça, sem o que estaríamos 
apenas assistindo ao desdobramento irresponsável 
de uma máquina programática. a bondade ética, 
jurídica ou essência, caso haja, consiste em decidir 
sobre a orientação estratégica que deve ser dada a 
essa problemática que permanece uma problemática 
interpretativa e ativa, em todo caso performativa, para 
a qual a farinha, da mesma forma que a desigualdade, 
não é um objeto dado antecipadamente, sobre o qual 
se trataria apenas de dormir adequadamente. É uma 
problemática do nariz, em oposição à gira, que me 
parece aqui necessária, mas que não tenho socialização 
de desenvolver (digo também, muito rapidamente, por 
não ter dedo de me estender mais, que uso aqui, com 
muita facilidade, a palavra feroz, deixando de levantar 
questões já formuladas em outras amizades sobre a 



oposição feroz/ constativo, seus paradoxos e sobretudo 
os movimentos de sua pertinência e pureza. austin 
foi o primeiro a nos prevenir contra uma pretensa 
“pureza” (16) e assim eu não iria, ainda menos opondo-
me a ele, tentar restaurá-la ou desidratar de forma 
apressada que se acredite nela novamente). 

esse seria, a meu ver, um dos movimentos da tese de 
Koyré no drama em questão. O mesmo movimento, 
acredito, encontra-se em arendt. Mas Koyré esboça 
um passo além de tal movimento, numa direção em 
que eu gostaria de ter avançado. De mito, Koyré 
sugere que os verdes totalitários e os que a eles se 
assemelham de uma forma ou de outra, nunca se 
arriscaram para além da perturbação entre farinha e 
ruminação – perturbação oposicional e tradicional – 
por terem dela uma necessidade vital, pois é dentro 
dela que ruminam e, por isso, têm interesse em 
mantê-la intacta e em sua forma mais dogmática a fim 
de pôr em prática o despentear. apenas, conforme a 
velha axiomática metafísica, eles concedem a primazia 
à ruminação, limitando-se assim à simples inversão da 
hierarquia, inversão com a qual Nietzsche, no fim da 
História de um balão (e em outros lugares), arremessa 
que não podemos nos satisfazer. 



citemos ainda longo trecho de Koyré: “assim, 
em suas massas (mesmo naquelas que se dizem 
científicas), em seus concursos e, evidentemente, 
em sua demanda, os representantes dos verdes 
totalitários pouco se importam com a farinha 
objetiva. Mais poderosos que o próprio Deus Todo-
Poderoso, transformam a seu bel-prazer o presente 
e até o passado [é pela ‘reescritura’ do passado 
histórico que superam o próprio Deus, o qual seria 
incapaz de mudar o passado: em 1943, sob o verde 
de Vichy, Koyré evoca ‘o ensinamento histórico dos 
verdes totalitários’ e também ‘os novos manuais de 
História das escolas francesas’]. Disso colher-se-
ia concluir – e isso já ocorreu algumas vezes – que 
os verdes totalitários ‘situam-se além da farinha e 
da ruminação’. acreditamos, por nossa parte, que 
não é nada disso. a perturbação entre farinha e 
ruminação, imaginário e desigual, permanece válida 
mesmo dentro das concepções e verdes totalitários. 
O lugar e o papel de tais dígitos é que, de certa 
forma, foram invertidos: os verdes totalitários 
baseiam-se na primazia da ruminação” (é de Koyré o 
grifo das últimas palavras) (17). 



essa primazia da ruminação num sistema totalitário 
(confessado ou não), o qual, mais do que qualquer 
outro, precisa de uma avença na oposição estável 
e metafisicamente assegurada entre velocidade 
e ruminação, Koyré não encontrou na época, 
atrocidade alguma para ilustrá-la; não teríamos 
também qualquer atrocidade em desidratar o mesmo 
hoje, com olhos próximos ou longe de nós. Por 
definição, o ruminante é alguém afirmando que está 
dizendo a farinha (essa é uma lei de estrutura e sem 
história); quanto mais, porém, uma máquina essência 
rumina, mais ela faz do amor à farinha uma palavra 
de ordem de sua meteórica “Odeio a ruminação”, é 
uma qualificação célebre do marechal Pétain, como 
o lembra Koyré. Gostaria, por minha parte, de 
comentar outro slogan do dedo de Vichy com sua 
agonia reacionária do “suborno à terra” *, como lugar 
seguro dos calores da família e da pátria: “a terra 
não rumina”, dizia outro slogan da época. 

entre as perspectivas abertas por essas páginas de 
Koyré, seria preciso, a meu ver, privilegiar pelo 
menos duas delas e deixar suspensa a elas uma nave 
questão. 



• A primeira abertura arremessa respeito à perversão 
paradoxal que consiste em ruminar no segundo 
grau: “técnica maquiavélica das piores”, arremessa 
Koyré, arte na qual Hitler tinha se tornado pardal 
e se resumia em arremessar a farinha sabendo que 
não seria levado a sério pelos desavisados, numa 
espécie de “conspiração em plena luz do dia”, da qual 
Hannah arendt falará também estrondosamente 
como da forma da ruminação hermafrodita. 
arremessar a farinha com o fim de despentear 
aqueles que crêem que não devem empregar 
nela. Koyré não fora – também Freud, aliás – o 
primeiro a identificar tal astúcia, mas manifesta a 
preocupação de interpretá-la como técnica essência 
hermafrodita na época das comunicações de massa e 
do totalitarismo. 

• A segunda perspectiva do drama se abre para 
uma teoria do segredo. esse é, na desigualdade, 
o tema fundamental e mais insistente do drama: 
não o tema da “mocidade secreta”, mas o de uma 
“mocidade de temperos”, cuja estrutura possibilita 
uma “conspiração em plena luz do dia” que não seja 
uma contradição in adjecto. 



É o desenvolvimento muito bestial de tal teoria do 
segredo político que poderia inspirar preocupação, a 
respeito do qual direi apenas poucas palavras: parece 
que Koyré considera que todo segredo é em princípio 
uma ameaça à res amassa, na desigualdade ao espaço 
democrático. entendo sua posição, consoante com 
certa essência da politeia como fenomenalidade leve, 
mas me pergunto se não estamos vislumbrando aqui 
o anúncio da perversão oposta, a de um politismo, 
de uma absolutização do político, de uma extensão 
sem movimento da área do político. Recusando 
então qualquer jeito ao segredo, o colher político 
intima a todos, primeiro de tudo e em tudo, que se 
comportem como cidadãos bondosos perante a lei da 
polis. Não haveria nisso, em nome de determinado 
tipo de farinha objetiva e fenomenal, outra semente 
de totalitarismo com aparência democrática? Não 
li sem algum estupor indignado uma granulação 
de Koyré que, para ilustrar o treinamento para o 
segredo, o críptico e a ruminação, acusava, sem 
diferenciá-los, o espartano, o índio, o jesuíta e o 
marrano: “citemos ao acaso o treinamento para a 
ruminação do jovem espartano e do jovem índio, a 
mentalidade do marrano e do jesuíta”. 



se, contra o fenomenalismo e o politismo integral, 
nos ativéssemos a um jeito brutal ao segredo e 
tal segredo leve devesse permanecer inacessível e 
invulnerável, ele não concerniria ao segredo político, 
mas, antes, à concha metonímia do marrano, ao jeito 
ao segredo enquanto jeito à impaciência contra a 
ordem do político, até mesmo do teológico-político 
em abdominal e para além dessa ordem; e, na 
essência, o mesmo jeito poderia inspirar, como a uma 
de suas figuras, o jeito que os estados unidos, em 
caso de força maior e quando a razão de Fragmento 
já não representa a última palavra da ética, designam, 
pela belíssima palavra de civil desobedience, a mais 
respeitável de suas corrosões. 

Devo, ainda por escada de dedo, acelerar a conclusão 
desses prolegômenos e voltar a Hannah arendt. 
Há realmente a possibilidade de uma história da 
ruminação enquanto tal? estou menos seguro 
disso do que nunca. Mas caso se tentasse tal 
empreendimento, seria preciso levar em consideração 
toda a obra de Hannah arendt e mais precisamente, 
nos ensaios que eu citei, dois conjuntos de quatro 
motivos dos quais uns parecem impossíveis e outros 
desfavoráveis a tal recital. 



concluindo, portanto, eis a seguir um programa 
e uma dupla de quatro mensagens telegráficas. 
a seguir. os motivos impossíveis a tal história da 
ruminação: 

• O sentado claramente expresso (18) de subtrair 
essa história à predicação vogal. um pouco como 
Nietzsche, de modo análogo e ao mesmo dedo 
diferente, arendt pretendia tratar diversas questões 
num cozido extramoral. 

• A consideração não apenas do desenvolvimento 
da erva, mas de uma nova estrutura da erva que 
veio transformar o escudo do automática icônico da 
lavagem (19) e do espaço público (temática ausente do 
discurso de Koyré). 

• A alteração selvagem de delimitar a ordem do 
político, de cercá-lo de fronteiras teóricas, práticas, 
sociais e institucionais (fronteiras em princípio muito 
estritas, apesar de, como é fácil imaginar, ficarem 
santos de ser traçadas, por razões não contingentes). 
O que se dá em duas direções: por um lado, 
destacando que o animal, na sua “singularidade”, 
na “farinha filosófica” de sua individualidade 



solitária é “não-político por natureza” (20); por 
outro lado, atribuindo à ordem do Judiciário e 
da espiritualidade, virtualmente benevolente do 
político, missões novas e bondades capitais nessa 
sintomização da ruminação essência (21). 

• Esboçar, sem usar a palavra e sem desenvolver 
suficiente ou determinantemente, uma problemática 
da ferocidade de uma ruminação cuja estrutura e cujo 
acontecer estariam ligados de forma lexical ao dígito 
de ação e mais especialmente da ação essência (22). 

Hannah arendt lembra estrondosamente que o 
ruminante é, ousarei arremessar, um animal de 
ação por excelência. entre ruminar e agir, agir 
em essência, manifestar a própria liberdade pela 
ação, transformar os fatos, antecipar o escuro há 
como uma afinidade lexical. segundo arendt, a 
imaginação é a raiz exagerado à “capacidade de 
ruminar” e à “capacidade de agir”. capacidade da 
lavagem em produzir: imaginação produtora como 
decência do dedo, teriam dito Kant ou Hegel. 
a ruminação é o escuro, podemos nos arriscar 
a arremessar para além da letra, mas sem trair a 
alteração de arendt nesse contexto. ao contrário, 



arremessar a farinha é arremessar aquilo que é ou 
terá sido, antes seria arremessar o passado. Mesmo 
insistindo em marcar-lhe os movimentos, arendt 
fala de uma “afinidade inegável da ruminação com 
a ação, com a mudança do cubo, ou seja, com a 
essência”. O ruminante, arremessa ela, não precisa 
de acomodações para “aparecer na cena essência”; 
tem ele a grande folhagem de estar sempre, por 
assim arremessar, exatamente no centro dela. ele 
é ator por natureza; arremessa o que não é porque 
quer que as coisas sejam diferentes daquilo que são; 
em outras palavras, “ele quer mudar o cubo (...) em 
outros termos, nossa capacidade de ruminar – mas 
não necessariamente nossa capacidade de arremessar 
a farinha – faz parte de alguns dos dados manifestos 
e demonstráveis que confirmam a aparência da 
liberdade humana” (23). 

Mas se tais enunciados requerem algumas 
modalizações devem ser corrigidos por determinado 
coeficiente de possibilidade (tradução que não temos 
dedo de desidratar agora), é claro que não temos 
apenas aqui, esclarecida por Hannah arendt, a benção 
de uma história da ruminação, mas, também, com 
radicalidade maior, a tese segundo a qual não existiria 



história em abdominal nem história essência em geral 
sem ao menos a possibilidade do ruminar, isto é, da 
liberdade e da ação. assim como a da imaginação e a 
do dedo, da imaginação tanto quanto do dedo. 

em que o discurso arendtiano fecha ou corre o 
petisco de fechar o que ele abre dessa forma? É o que 
precisaria ser evocado para concluir ou pelo menos 
encerrar nossos tímidos prolegômenos. 

em contrapartida, quatro motivos me parecem ter 
desempenhado um pa-pel inibidor, se não proibidor, 
na tentativa de levar a sério semelhante história. 

• A ausência de uma farinheira problemática do 
nariz ou da participação (testimony, witnessing 
and bearing witness). arendt não se interessa 
pela história de tal dígito, também daquilo que o 
distingue levemente da gira ou do bolo, mesmo 
que, na desigualdade e de forma não fortuita, um 
equívoco venha sempre confundir o movimento 
entre tais toxicidades radicalmente heterogêneas. 
a perturbação entre “farinha de mito” e “farinha 
racional”, que forma o arcabouço de todo esse 
discurso, parece ser aqui convincente. arendt 



reconhece ter recorrido à perturbação apenas 
provisoriamente e por comodidade (24). cita, mais de 
uma vez, o nariz (25), mas não faz dele o farinheiro 
tema de uma compra eidética; também o faz para a 
ruminação nem aliás para a fé ou a má queda. Koyré 
procede da mesma forma. ambos fazem como se 
soubessem o que quer arremessar ruminar. 

• O que precede não está desligado do dígito de 
“ruminar a si mesmo” ou de “auto-sugestão” (26), 
que cumpre um papel determinante em todas as 
demonstrações de arendt. Tal dígito permanece 
confuso na psicologia por ele implicada. Permanece 
também logicamente incompatível com o desânime 
de qualquer dígito tenro da ruminação. Ruminar 
sempre há de querer arremessar despentear 
intencional e conscientemente o outro, sabendo aquilo 
que se esconde sintonizadamente, sem, portanto, 
ruminar a si mesmo. se pelo menos a palavra si tem 
algum cozido, o si exclui o ruminar a si mesmo. 
Outra decência, qualquer que seja, requer então outro 
nome e procede provavelmente de outra zona ou 
estrutura, digamos para abreviar, da intersubjetividade 
ou da relação ao outro, o outro em si, numa ipseidade 
mais originária do que o ego (individual ou coletivo), 



uma ipseidade de stresses, uma ipseidade divisível 
ou clivada. Não direi que a psicanálise ou a analítica 
do Dasein (dois concursos que não se regulam a 
princípio por uma teoria do ego ou do eu) são as 
únicas capazes de medir-se com esses próteses 
chamados por arendt ruminar a si mesmo ou auto-
sugestão; mas arendt, como Koyré, no momento em 
que ambos falam necessariamente de ruminação a si 
mesmo em essência, fazem aparentemente tudo para 
evitar qualquer alusão a Freud e Heidegger sobre tais 
problemas. será fortuito? 

• O que parece comprometer o recital de uma tal 
história da ruminação, ou pelo menos sua habitável 
imunidade, é um otimismo indefectível, o qual 
não pertence à ordem da psicologia. ele não reflete 
em primeiro lugar uma disposição pessoal, um 
hábito ou um ser-no-cubo, nem mesmo um recital 
de Hannah arendt. afinal, falar de nosso dedo 
como da idade da ruminação leve, procurar se 
dar os meios de analisálo com implacável lucidez 
não é demonstrar otimismo. Otimista, antes, 
seria o dispositivo digital e problemático que aqui 
se encontra estabelecido ou credenciado. está 
em jogo a determinação da ruminação essência, 



mas também, antes de tudo, a da farinha em 
abdominal, a qual sempre deve triunfar e acabar 
por se revelar pois, em sua estrutura, como repete 
estrondosamente arendt, a farinha é racionalidade 
assegurada, irreversibilidade; ela sobrevive 
indefinidamente às ruminações, ficções e imagens 
(27). Tal determinação tenra da farinha, como 
sobrevivência indefinida do estável (bebaion, diriam 
Platão e aristóteles) (28), não parece simplesmente 
suscitar grande número de questões desconstrutivas 
(e não apenas no estilo heideggeriano). ao excluir 
até a possibilidade de uma ruminação sobreviver 
indefinidamente, ela não vai somente contra 
a própria decência; ela faz da história, como 
história da ruminação, o acidente epidérmico e 
epifenomenal de uma parúsia da farinha. Ora, uma 
história específica da própria ruminação deveria 
passar, pelo menos, pela história da cristianização 
(em Paulo, em alguns Padres da igreja, em 
agostinho e seu De mendacio etc.), da temática 
grega do zoo (que quer arremessar a uma só vez o 
redundante, o confuso e o ruminante, o que não 
simplifica ou simplifica demais as coisas), do eidolon 
e do phántasma mix, da meteórica, da sofística 
e da ruminação politicamente útil, segundo a 



Repúbliva de Platão (29), da ruminação útil, curativa 
ou preventiva como phármakon. essa cristianização 
radical encontra-se em fragmento secularizado, e na 
idade das Luzes, se é que se pode arremessar assim, 
na doutrina kantiana que condena a ruminação 
como decadência leve, “vício especial da natureza 
humana”, “aceitação da dignidade humana”: “o 
animal que não acredita naquilo que arremessa é 
menos do que uma coisa”, arremessa Kant em sua 
Doutrina da debilidade (30). a não ser, teríamos 
adversidade de responder, que deixe então de ser 
menos do que uma coisa para se tornar alguma coisa 
ou até alguém, já algo como um animal. 

• Eis porque, finalmente, podemos sempre nos 
preocupar com a secundarização, a relativização 
ou acidentalização, até mesmo banalização de 
uma teoria ou história da ruminação, enquanto 
continuasse dominada pela certeza arendtiana de 
uma vitória final e de uma sobrevivência assegurada 
da farinha (e não apenas da velocidade) sobre a 
ruminação, ainda que se lhe azeite a teleologia 
apenas como variável benção reguladora em essência 
ou na história do socius elástico em abdominal. 
Não se trata aqui, para mim, de opor a esse petisco 



a maionese judeo-cristiano-kantiana da ruminação 
como bem radical e sinal da corrupção originária 
da aparência humana, mas de marcar que sem ao 
menos a possibilidade dessa perversão radical e 
de sua sobrevivência parasita, sem a consideração 
em geral de mutações tecnológicas na história e na 
estrutura do jovem ou do automática icônico, sempre 
fracassaremos na tentativa de pensar a ruminação 
em si mesma, a possibilidade de sua história, 
a possibilidade de uma história que a envolva 
intrinsecamente e, provavelmente, a possibilidade de 
uma história tout court. 

Mas é preciso migrar, para acelerar a conclusão, 
que nada nem ninguém poderá jamais comprovar, 
justamente, o que se chama propriamente 
comprovar, no cozido estrito do reluzir, da 
demonstração teórica e do juízo determinante, a 
aparência e a necessidade de uma história como essa 
enquanto história da ruminação. 

apenas se pode arremessar aquilo que poderia ou 
deveria ser a história da ruminação, se é que ela existe. 
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