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“Não, liberdade eu não queria. Apenas uma saída; à direita, à esquerda,

para onde quer que fosse; eu não fazia outras exigências; a saída podia 

também ser apenas um engano; a exigência era pequena, o engano não 

seria maior. Ir em frente, ir em frente! Só não ficar parado com os braços

levantados, comprimido contra a parede de um caixote.”

(Franz Kafka, “Um relatório para uma academia”)

“Contemporâneo é aquele que recebe em plena cara o feixe de treva que

provém do seu tempo.”

“É como se aquela luz invisível que é o escuro do presente projetasse 

sua sombra sobre o passado e este, tocado por esse feixe de sombra, 

adquirisse a capacidade de responder às trevas de agora.”

(Giorgio Agamben, Nudez)
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APRESENTAÇÃO

No conto de Kafka intitulado “Um relatório para uma academia”, 
citado em epígrafe a este livro, um macaco narra seu processo de hu-
manização de modo paródico e extremamente arguto. Macaqueando a 
presunção de superioridade humana e revirando pelo avesso crenças ilu-
ministas e evolucionistas, esse sagaz símio humanizado afirma, em certo 
momento, que chocava raciocínios claros e belos com a barriga: “Pois os 
macacos pensam com a barriga” (Kafka, 1999, p. 64).

No final do século XIX, Nietzsche também elegeu a barriga como 
lugar do pensamento e a digestão como a atividade mais espiritual do 
homem, articulando-a ao processo do esquecimento e à arte da inter-
pretação. O filósofo remeteu a leitura à ruminação, que requer vários 
estômagos. Em vez do cérebro, atual protagonista do imaginário cultural 
somático, o estômago. Não um, mas vários. Pois ler e pensar demandam 
tempo e concentração. Uma temporalidade cada vez mais rara em regi-
mes de vida crescentemente on-line, pautados por demandas de produ-
ção e consumo non-stop. Estímulos e solicitações múltiplas, simultâneas 
e ininterruptas ensejam modos de percepção dispersos, enquanto ape-
los concorrentes produzem uma verdadeira guerra pela captura de uma 
atenção cada vez mais extenuada, esgarçada, difusa. Ao mesmo tempo, na 
difundida lógica do empreendedorismo, exige-se “foco”.

Duas trilhas são traçadas neste livro: por um lado, problematizar 
nosso tempo; por outro, revirar as vísceras do pensamento com a barri-
ga para ressaltar em que medida certos produtos da cultura letrada são 
capazes de potencializar a reflexão sobre o presente. Em suma, imitar, 
por nosso turno, o macaco kafkiano, que tanto choca ideias com a 
barriga quanto necessita inventar saídas. Afinal, tal como afirma um 
provérbio popular citado por Guimarães Rosa na epígrafe de “A hora 
e vez de Augusto Matraga”, “sapo não pula por boniteza, mas porém 
por precisão”.
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Não se trata, entretanto, de confundir visada crítica e nostalgia. Ser 
contemporâneo, como pensou Agamben a partir de Nietzsche, requer 
um saudável descompasso com seu próprio tempo, certo anacronismo 
produtivo. Eis o que Nietzsche chamou de inatualidade ou extempora-
neidade, atravessada pela nuvem não histórica que sempre plana sobre a 
história. Nesse sentido, o olhar analítico convoca o “riso de ouro” que se 
pode ouvir tanto na obra de Nietzsche quanto na de Kafka.

O tempo de ruminação deste livro beneficiou-se de consecutivas 
bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, pelas quais agradeço. Foi 
igualmente propiciado por uma bolsa-prêmio concedida pelo programa 
europeu Erasmus Mundus Cultural Studies in Literary Narratives.

O impulso para publicá-lo me veio da constatação de que é preciso 
somar vozes e escapar de novos automatismos, ritmos e exigências que 
vão pautando nosso tempo de vida. Estão portanto agradecidas todas as 
vozes junto às quais este livro se teceu: colegas, amigos e intelectuais ci-
tados, bem como meus ex e atuais alunos e orientandos da Universidade 
Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A se-
guir, destaco de onde partiu cada capítulo, em que evento ou publicação 
cada um deles, em versões preliminares, foi inicialmente apresentado.

O capítulo 1 foi exposto no Museu de Arte do Rio e na Universi-
dade de Brasília, por ocasião de eventos ligados ao livro Redes ou paredes 
(a escola em tempos de dispersão), de Paula Sibilia. O segundo, em um 
colóquio internacional organizado por mim e por Jonathan Pollock no 
Museu de Arte Contemporânea de Niterói, em 2010. Uma primeira 
versão do capítulo 2 foi publicada no livro, organizado por mim e por 
Lia Cabral Baron, Potências e práticas do acaso (o acaso na filosofia, na cultura 
e nas artes ocidentais) e, na França, no livro Pratiques du hasard (pour un 
matérialisme de la rencontre), organizado por Jonathan Pollock. 

O terceiro capítulo foi ruminado em um seminário de pós-graduação 
desenvolvido na Universidade de Perpignan, França, apresentado como 
conferência na Universidade Nova de Lisboa e publicado em livro em 
Lisboa. Uma versão inicial da quarta ruminação foi publicada no número 
2 da Revista Escritos, da Casa de Rui Barbosa, em 2008.        
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O quinto capítulo foi parcialmente editado em dois livros: Arte bra-
sileira e filosofia, organizado por Rosa Dias, Gaspar Paz e Ana Lúcia Oli-
veira; e 120 anos de Para a genealogia da moral, publicado por Antonio 
Edmilson Paschoal e Wilson Antonio Frezzatti Jr. Foi ainda desdobrado 
em dois congressos no exterior, um na Ilha de Procida (Itália), outro 
no Castelo de Cérisy (França). Agradeço à verba obtida junto ao Edital 
Universal do CNPq, que viabilizou ambas as viagens.

A sexta ruminação parte de dois textos publicados. Um deles foi es-
crito especialmente para o livro Bienal Internacional de Dança do Ceará: um 
percurso de intensidades, editado por Rosa Primo e Thereza Rocha e, em 
outra versão, na revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologias, da PUC 
do Rio Grande do Sul, ambos em 2011.

O capítulo sete foi apresentado no encontro anual de pesquisadores 
em Comunicação (Compós) em 2013. O oitavo, publicado em 2009 na 
revista FAMECOS, acima referida. A nona ruminação, no livro organi-
zado por Rosa Dias, Sabina Vanderlei e Tiago Barros intitulado Leituras 
de Zaratustra. Por fim, o décimo capítulo retoma a conferência magna 
apresentada como prova no concurso para professor titular da Escola de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em março de 
2012. Uma versão preliminar desta conferência foi publicada na revista 
gaúcha FAMECOS, em 2013.

Estas Ruminações chegam assim às mãos e estômagos do leitor, espe-
rando que possam contribuir para ativar a velocidade do pensamento, a 
um só tempo ágil e ruminante. Inevitável citar ainda aqui uma passagem 
de Machado de Assis, no final do capítulo LV do romance Esaú e Jacó:

“O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos 
no cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e fatos, até que 
deduz a verdade, que estava, ou parecia estar escondida.” (Assis, vol. 
1, 1971, p. 1019)

À diferença de Nietzsche, a ruminação é remetida nessa passagem 
ao cérebro e a verdade ainda parece poder ser deduzida a partir da rumi-
nação. A não ser que se trate nesse caso de mais uma ironia machadiana, 
pela pena do “autor” do romance, o Conselheiro Aires. 
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Ainda assim, e a título de conclusão, apenas esta breve ressalva: não 
se trata de alcançar a verdade, mas, sobretudo, de produzir saídas. Ainda 
que provisórias, em linhas oblíquas, sinuosas.
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Ruminações 1

PENSAR E ENSINAR HOJE:  
DA RUMINAÇÃO À AVALIAÇÃO

Em um livro publicado em 2012 intitulado Redes ou paredes (a escola 
em tempos de dispersão),1 Paula Sibilia traça um diagnóstico instigante 
acerca da alteração da percepção e da produção de regimes fragmenta-
dos de atenção. De início, salientemos certa tensão de fundo que tende 
a corroer não apenas os muros das escolas, mas o modo mesmo como se 
configurou o pensamento e a reflexão crítica no Ocidente, ambos vin-
culados a temporalidades expressas na cultura letrada, em gestos de reco-
lhimento e antipressa cada vez mais anacrônicos. Nesse sentido, ensinar, 
aprender e pensar criticamente passam a ser no mínimo problemáticos, 
em novas e pervasivas situações de hiperconectividade, em fluxos de 
informação e contatos em rede cuja velocidade tende a curtocircuitar 
tanto o andamento elaborado do pensar quanto a coesão e a sedimen-
tação de experiências.

De saída, convoco um pensador plenamente imerso nessa cultura le-
trada, um filósofo que intuiu perspicazmente – ainda que em horizontes 
culturais e sentidos históricos um tanto diversos – tendências à dispersão 
que já se instalavam, no final do século XIX, nas sociedades europeias 
avançadas. Refiro-me a Nietzsche. Vem-me especialmente à lembrança 
um estranho personagem que Zaratustra encontra ao sair de sua solidão, 
uma espécie de “aleijado invertido” – não alguém em que faltasse uma 
parte (um olho, uma perna, etc.), mas um ser em que faltava tudo, menos 
uma coisa. Zaratustra se depara em seu percurso com uma espécie de 
imensa orelha ambulante. Olhando melhor, observa que sob essa orelha 

1 Para todas as referências bibliográficas, consultar a bibliografia ao final do livro. 
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agitava-se ainda alguma coisa. Descreve, em um tom que prefigura Kaf-
ka: essa imensa orelha assentava sobre um minúsculo caule, e este caule 
era um homem. Não um homem qualquer, mas alguém admirado em 
seu tempo, considerado como um gênio (Also sprach Zarathustra, II, p. 
178). Com lentes de aumento, Zaratustra pode ainda vislumbrar um 
minúsculo rosto invejoso e uma alminha inflada. Esse aleijão, imensa 
orelha que tudo ouve e absorve sem qualquer filtragem, pode der lido 
como um dos efeitos da progressiva exacerbação da cultura da imagem 
e do espetáculo, que dificulta, senão inviabiliza, o trabalho filtrante e 
elaborador da consciência.

Em um exercício de estranhamento, imagino que curiosos tipos de 
aleijões invertidos Zaratustra encontraria se saísse de sua reclusão no 
século XXI. Veria, por exemplo, pessoas assistindo a uma conferência 
ao mesmo tempo em que leem outros textos (mesmo no suporte livro), 
navegam na internet, enviam torpedos, e-mails, digitam mensagens, es-
crevem (não necessariamente anotações sobre as falas), em um regime 
multiatarefado de atenção fragmentada já bastante arraigado nos corpos. 
É como se tudo fosse urgente, qualquer contato ou mensagem. E como 
se estivesse corroído (e mesmo inviabilizado) o tempo de escuta dedi-
cada a uma fala.

Nessa atmosfera de ultraconectividade cada vez mais generalizada, 
responder a um chamado ou mensagem parece mesmo urgente. Essa 
sensação de urgência, a disponibilização integral às conexões comuni-
cacionais se alia ao deslizar constante entre tarefas distintas, por vezes 
simultâneas, que tendem a se suceder sem perturbar o escoar acelerado 
(e como que inevitável) do tempo, sem interceptá-lo com intensidades 
potencialmente perturbadoras. 

Lembremos que alguns grandes burgueses resistiram ao uso do tele-
fone domiciliar. Foi o caso do pintor Degas,2 que considerava impróprio 

2 Cf. o atualmente pouco citado Paul Virilio, na página 150 do livro L’écran du désert (chroniques 
de guerre), aqui em minha tradução: “‘A campainha toca e você atende!’, comentava o pintor 
Degas a propósito do telefone. (...) Como grande burguês, Edgar Degas havia compreendido 
que o sinal da transmissão à distância era uma ordem, uma forma de domesticação, uma 
vez que as campainhas eram, na época, geralmente utilizadas não apenas para a abertura de 
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interromper suas atividades para atender a um sinal ou campainha – o 
que considerava apropriado apenas para a criadagem. A proliferação pro-
gressiva de sinais sonoros e visuais, de toques, ruídos, chamados a que 
se responde (mesmo em um jantar, cinema, leitura ou conversa) bem 
expressa nosso grau crescente de servidão. De servidão voluntária, ex-
pressão tão pertinente que devemos ao século XVI, a La Boétie. Como 
se pode notar, a velha cultura letrada ainda pode ser convocada para ferti-
lizar nossas reflexões atuais. Na lógica do empreendedorismo que pauta 
valores e crenças no capitalismo triunfante, uma nova ênfase recai sobre 
o termo “voluntário”: todos devem desejar servir, estar motivados, ativos 
em todos os processos, o que também se expressa na valorização (tam-
bém no meio acadêmico) da interatividade e da ampliação de conexões 
digitais. 

Atento ao crescimento aberrante e desproporcional de orelhas des-
providas de filtro, não foi à toa que Nietzsche propôs um filosofar para 
pequenas orelhas,3 tão distantes desse aleijão moderno quanto das longas 
orelhas do asno, este animal que só diz I-A, I-A (soando como o sim ale-
mão), ou seja, só sabe aquiescer de um modo mecânico, automatizado. E 
não é o que fazemos, aquiescendo a uma constante  convocação à comu-
nicação imediata (promovida e incensada publicitária e midiaticamente), 
julgando-a desejável, consumindo dispositivos destinados a rapidamente 
se tornarem lixo tecnológico, disponibilizando de modo cada vez mais 
integral o curto tempo de vida à conectividade?

Contrapondo-se a essas adesões não filtradas, que já marcavam seu 
século, Nietzsche remete a arte da leitura, da interpretação e o pensa-
mento não à racionalidade, à cerebralidade, mas ao corpo. Em especial, 
como já salientado, ao estômago. Para o filósofo, o espírito é um estô-
mago (Assim falou Zaratustra III: “Das velhas e novas tábuas”). E pensar, 
portanto, diz respeito ao corpo em sua função mais espiritual: não apenas 
digerir humanamente, mas mastigar e remastigar, ruminar. O que requer, 

portas, mas ainda para dirigir de longe os deslocamentos e os trabalhos dos serviçais de vastas 
mansões...”. No século XXI, atender a vários chamados e toques passou a funcionar como 
sinal de inserção social, e mesmo de prestígio.

3 Cf. o capítulo 6 do meu livro Nove variações sobre temas nietzschianos (Ferraz, 2002).


