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Antropofagia e diferença: o matriarcado de Oswald
como perspectiva anti-edipiana.
Filipe Ceppas*

Resumo
Neste texto, procuramos reavaliar alguns aspectos da filosofia
antropófaga de Oswald de Andrade, em especial a relação entre
devoração e sexo, a partir do debate antropológico e psicanalítico,
com o auxílio de Jean-Claude Milner, Sigmund Freud e Claude LéviStrauss, com destaque para a crítica ao mito do banquete parricida
originário e à centralidade conferida ao complexo de Édipo na
psicanálise. Com isso, procuramos “aplainar o terreno” de uma
pesquisa que se desdobra em diversos caminhos, com o objetivo de
repensar a proposta antropófaga de Oswald em meio ao debate
filosófico contemporâneo sobre a diferença.
Palavras-chave: Antropofagia, Oswald de Andrade, sexo, diferença.

Resumen
En este artículo intentamos reevaluar ciertos aspectos de la filosofóa
antropológica de Oswald Andrade, en particular la relación entre la
devoración y el sexo, a partir del debate antropológico y
psicoanalítica, con la ayuda de Jean-Claude Milner, Sigmund Freud
y Claude Lévi-Strauss, remarcando la crítica al mito del banquete
parricida originario y la centralidad dada por el psicoanálisis al
complejo de Edipo. Así, buscamos “preparar el terreno” para una
investigación que se desarrolla de diferentes maneras, con el fin de
repensar la trayectoria de Oswald en el contexto del debate filosófico
contemporáneo sobre la diferencia
Palabras clave: Antropofagia, Oswald de Andrade, sexo, diferencia.
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Apresentação
Oswald de Andrade explorou a dimensão utópica da antropofagia –enquanto
“visão de mundo” (Weltanschauung), livre especulação e apropriação do (ou
identificação ao) rito indígena sacrificial– a partir dos conceitos de matriarcado e
ócio, em oposição ao messianismo, ideologia do patriarcado e do negócio, a negação
do ócio. O matriarcado-ócio seria, antes de tudo, a imagem de uma sociedade outra:
sem classes, sem exploração, sem herança paterna e propriedade privada do solo.
Imagem de um certo desejo cuja tradução política não parece ser das mais fáceis. Ela
pode ter como horizonte, teórico e prático, por exemplo, a defesa das sociedades
indígenas, do meio ambiente, e o ataque à dominação masculina, à culpa e aos “males
catequistas”, contra a “realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud”1.
Para nos reaproximarmos deste horizonte e, mais ambiciosamente, com ele
antever e alimentar uma perspectiva política emancipadora, talvez seja necessário
pensar a antropofagia para além (ou aquém) da imagem de uma alteridade radical,
de uma imagem utópica, um não-lugar misterioso de onde poderíamos fazer a crítica
ao “nosso mundo”. Pois em que sentido as “cosmovisões ameríndias”, os índios, os
povos indígenas, constituem uma alteridade radical? O que seria uma alteridade
radical? Se podemos dizer que a antropofagia nos força a pensar um Outro em sua
alteridade a mais radical (por ser uma prática que parece conflitar de modo “mais
instintivo” com uma certa noção de “dignidade humana” que seria a nossa, ou algo
parecido) não é porque já estamos, de início, aprisionados no domínio do Mesmo? E,
se assim é, o que significaria lidar com uma alteridade radical desde o aprisionamento
do “nosso sistema de pensamento ocidental”? Como (e porque) querer dela se
aproximar, ou dela se apropriar, filosoficamente? Faz sentido, por outro lado, falar de
um (do “nosso”) sistema de pensamento ocidental, de uma “clausura metafísica”, com
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O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias - Manifesto
Antropófago, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1970, pp. 18-19.
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uma certa unidade, uma identidade, contra a qual se distinguiria uma metafísica
ameríndia? Trata-se de um confronto, e de um confronto inevitável, ou antes de uma
incomensurabilidade, de traduções sempre indecidíveis? É possível incorporar, de
algum modo, esse Outro, alterando nossos modos de pensar e agir no mundo? O que
significa, tendo como referência a ideia de um “pensamento selvagem”, querer
ultrapassar os limites e padrões de pensamento aparentemente inscritos na nossa
própria língua (uma língua latina, o português, por exemplo)? E não é isso,
precisamente, o que a filosofia contemporânea procura fazer há tempos? É possível
(necessário) que os povos indígenas ensinem “ao ocidente” um “ser outro”? Mas isso,
eles já não o fazem desde sempre, desde a primeira invasão? Pensar filosoficamente
antropofagia e diferença nos enreda nessas difíceis questões.

Devoração e hospitalidade no mundo antigo
Dizer antropofagia é dizer incorporação. É a ideia de que o Outro, que participa
de uma mesma natureza, torna-se o Mesmo. Mas esta seria a compreensão moderna
da ideia de antropofagia. De modo diverso, na cultura antiga, segundo Jean-Claude
Milner, o Outro permanece sempre Outro:
Para que haja incorporação, é preciso uma comunidade de natureza. Os modernos
concordarão com isso: eles chegarão a falar de assimilação. Mas a natureza aqui
evocada não é a physis antiga, é a natureza moderna. A incorporação antiga é outra
coisa. Ela pode ser assim apresentada: o corpo físico acolhe como uma de suas partes
essenciais a coisa que não é ele. Lei de hospitalidade na physis. Deste modo o beber e
o comer são o horizonte do prazer antigo, mas no beber e no comer antigos, a
substância ingerida permanece essencialmente distinta. Do mesmo modo que não se
espera do estrangeiro, tratado como hóspede, que ele renuncie à sua natureza de
estrangeiro, do mesmo modo que a chuva derramada na terra árida a humedece sem
nunca deixar de ser água da chuva (...)2
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Milner, Le triple du plaisir, Paris, Verdier, 1997, p. 28.
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Neste sentido, na antiguidade, uma certa ideia de antropofagia-incorporação é
negada. A hospitalidade, onde o Outro permanece Outro num fundo comum, é o
contrário da antropofagia. A antropofagia-incorporação seria o ápice da ideia de
partilha do Mesmo, ideia associada ao prazer; mas, sendo a antropofagia impossível,
ou proscrita, a própria noção de prazer torna-se problemática. É a concepção antiga
de natureza que exclui a hipótese da incoporação, como no átomo, partícula
indivisível e, portanto, inassimilável por uma outra partícula. E o que vale para a
natureza vale também para as relações humanas. O ato sexual tem como horizonte
último uma incorporação entretanto impossível. Demonstra-o, sustenta Milner, a
natureza ficcional e estrambólica da imagem das esferas divididas de Aristófanes3. E
também Lucrécio: tudo é combinação de corpos. As atrações, como os diferentes
alimentos e líquidos, na fome e na sede, advém de uma dinâmica extremamente sutil
de comunicação dos corpos, pela ação dos simulacros, etc. A atração do amor é uma
atração do “líquido seminal” em direção à imagem que o agita. O amado não é senão
a causa de uma agitação corporal impossível de ser contida, impossível de ser
aplacada:
Há sempre uma esperança de que o corpo, que é origem do furor, possa ele próprio
extinguir a chama. No entanto, a natureza é inteiramente contra isso: é o amor o único
objeto que, quanto mais possuímos, tanto mais incendeia o nosso peito com terríveis
desejos. De fato, a comida e a bebida são levadas para o interior do corpo e, como
podem ficar alojadas em lugares determinados, é fácil satisfazer-se o desejo de líquidos
e frutos. Mas, realmente, duma face humana e duma linda cor nada vem ao corpo, para
que ele goze, senão frágeis simulacros; esperança miserável que muitas vezes é levada
ao vento4.

O ato sexual, portanto, é a encenação de uma incorporação, devoração,
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p. 36.
Lucrécio, Da Natureza, trad. A. Da Silva, São Paulo, Col. Os Pensadores - Abril Cultural, 1985, Livro
IV, 1086-1096, p. 93
4
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penetração impossível:
(...) quando enlaçados os membros, gozam da flor da idade, já quando o corpo
pressagia o prazer e já quando Vênus semeia os campos femininos, avidamente
prendem o corpo, misturam a saliva das bocas e lhes inspiram o bafo, oprimindo os
lábios com os dentes; e tudo inútil, porque não podem roubar a esse corpo e nele não
podem, com todo o corpo, penetrar e aniquilar-se. Realmente é isso o que parecem
tentar fazer num esforço violento: a tal ponto se enleiam, desejosos, nos laços de Vênus,
quando os membros desfalecem abalados pela força da paixão. Finalmente, quando
irrompe o amor acumulado nos nervos, faz-se por algum tempo uma pequena pausa
no violento ardor. Em seguida, volta aquela mesma raiva, torna a vir aquele furor (...)

A violência do ato sexual tem, em última instância, a devoração e o aniquilamento
como horizonte. Proscrita a devoração, que seja para preservar a existência mesma
do Outro e da comunidade, a philia vem em socorro da coesão social —e já vemos
como, nesse aspecto, o sentido da antropofagia nas comunidades indígenas
ameríndias parece distinguir-se radicalmente deste da antiguidade, uma vez que,
entre as primeiras, o rito antropofágico tem como um princípio fundamental, segundo
Viveiros de Castro, a reativação infinita do caráter belicoso da identificação dos
inimigos. Como o antropólogo procura demonstrar de modo recorrente, entre os
ameríndios, a inimizade é constitutiva das relações entre os seres5. Na antiguidade, a
philia, segundo Milner, vem compensar a impossibilidade de unir amor, prazer e ato
sexual (e, poderíamos acrescentar, a recusa de constituir as relações sociais e
humanas a partir da violência da devoração). Para os antigos, “...o ato sexual, como
tal, não é um prazer”. Ele é da ordem da violência, como insinua Lucrécio. Milner
complementa: “ele é como o impossível do prazer. Não há e não poderia haver prazer
sexual”. Destes princípios, Milner retira importantes desdobramentos:
(...) a amizade antiga não é uma variante atenuada do amor, ela é a salvação do
mundo — da cadeia dourada que sustenta o mundo pelos elos da philia e da beleza.
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Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, São Paulo, Cosacnaif, 2002, cap. 4.
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Daí também a vontade de que existam prazeres em torno do ato sexual. Mas esse é
precisamente o ponto: se existem, eles dizem respeito apenas às preliminares —
essencialmente os encontros que precedem e preparam o ato, numa imitação
consciente da lei de hospitalidade. Resumindo, a philia termina onde começa o coito.
Mas ela pode identificar, cercar, limitar, restringir exteriormente o instante
irremediavelmente bárbaro6.

De fato, corroborando as análises de Milner, a contraposição entre devoração e
lei da hospitalidade aparece claramente no episódio do cíclope Polifemo, na Odisséia.
Ao encontrar o gigante, Ulisses lhe dirige o seguinte discurso:
Ora viemos à tua presença, e te abraço súplice os joelhos, pedindo que dons
hospedais nos concedas, ou qualquer coisa, tal como é costume aos estranhos fazer-se.
Aos deuses todos respeita, meu caro, pois somos pedintes; o próprio Zeus é quem vinga
e protege os mendigos e estranhos7.

Diante dessas belas palavras, o Cíclope pega dois companheiros de Ulisses e os
devora. Outras cenas antigas de antropofagia da cultura grega encontram-se nas
tragédias, como na Oréstia, de Ésquilo (o episódio de Atreu e Tiestes), e n’As Bacantes,
de Eurípides. Esta última tragédia é especial, embora se poderia defender que o ato
antropofágico seja nela apenas imaginado: Agave propõe um banquete com a fera
abatida, sem saber que se trata de Penteu, seu filho. Mas a imagem da antropofagia
aparece antes. Zeus se enamora de Semele, com quem tem um filho, Dionísio. Semele,
grávida, é fulminada, com um raio, pelo ciúmes de Hera, e Zeus termina de gestar
Dionísio em sua própria perna. Seguindo uma sugestão de Lévi-Strauss8, podemos
considerar que a representação de canibalismo em sentido amplo encontra-se já nesta
imagem, pois qualquer “enxerto” de origem humana seria uma espécie de
canibalismo. Seria interessante explorar, também n’As Bacantes, as possíveis relações
entre incorporação, hospitalidade e prazer, marcadas pela ambivalência. Vale
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Milner, Le triple du plaisir, op. Cit., pp. 38-39
Homero, Odisséia, trad. C.A. Nunes, Rio de Janeiro, Ediouro, 2004, p. 161
8 C. Lévi-Strauss, Nous sommes tous de cannibales, Paris, 2013, Éditions du Seuil, p. 163
7
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destacar, de início a ambivalência da palavra grega “xeînos”, que Penteu usa para
designar Dionísio: estrangeiro, amigo e prisioneiro. Dionísio (o estrangeiro, primeiro
feito prisioneiro, depois acolhido como guia) deus do vinho e do prazer orgiástico (e,
como tal, o deus que alivia as penas dos humanos), será também, ao final, o
responsável por lançar a maldição sobre Cadmo e sua descendência.
Se recorrermos às análises mitológicas de Lévi-Strauss, encontraremos uma forma
alternativa à de Milner para avaliar os sentidos da antropofagia na cultura antiga e a
descontinuidade desses sentidos na época moderna. Como vimos, Milner ressalta a
tensão, na antiguidade, entre um certo horizonte da devoração e o seu oposto: a
hospitalidade ou a amizade, única possível fonte de prazer. Essa tensão teria como
base distintas concepções de natureza entre os antigos e os modernos. Em um texto
seminal9, Lévi-Strauss, pondo lado a lado o mito de Édipo e o mito Zuni dos grupos
Pueblo, procura demonstrar que só se pode compreender bem um mito ao se analisar
a estrutura combinatória de seus elementos e, de preferência, a totalidade de suas
versões, sendo temerário querer encontrar o sentido para qualquer desses elementos
em uma atribuição de função (social, econômica, psíquica) e/ou representação de
“universais”, ainda que historicamente contextualizados, tal como a expressão de
polaridades do ser humano (feminino/masculino, amor/ódio), etc. Para Lévi-Strauss,
antes do que indicar uma estrutura universal ou histórica da psiquê humana, a teoria
freudiana do “complexo de Édipo” é mais uma versão do mito, tão “autêntica” como
qualquer outra. Essa questão será retrabalhada em A Oleira Ciumenta, de 1985, onde
o antropólogo retoma o debate com a psicanálise, em especial a partir da análise do
livro Totem e Tabu.
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C. Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural, trad. C.S. Katz e E. Pires, Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro, 1967 (publicado originalmente em 1955 como A estrutura do mito e republicado como
capítulo XI de Antropologia Estrutural, de 1958).
9
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Anti-Édipo
Oswald de Andrade trabalhou, incessantemente, sobre o fato de que a
“descoberta” dos índios americanos foi uma das principais forças responsáveis pela
radicalização das transformações do Ocidente a partir do século XVI:
A descoberta do Novo Mundo veio trazer ao panorama da cultura européia um
desmentido paradisíaco. O ecumênico cristão caía de um golpe. Do outro lado da terra
—que era redonda e não chata e parada, com céu em cima e inferno embaixo— havia
gente e gente que escapava por completo ao esquema valetudinário da Idade Média, o
qual fazia desta vida um simples trânsito.
Desde então, mesmo que não identificado e compreendido, surgiu no horizonte das
controvérsias essa extraordinária questão do homem natural, sem culpa de origem e
sem necessidade alguma de redenção e castigo10.

No Novo Mundo havia uma outra gente, uma gente que comia gente. O que
significa dizer que os indíos antropófagos viviam “sem culpa de origem e sem
necessidade alguma de redenção e castigo”? Essa ideia não concordaria, de certo
modo, com a tese de que a civilização depende precisamente da introjeção da culpa,
derivada do assassinato e da devoração do pai, tal como defendida por Freud em
Totem e Tabu? Não seria a devoração do inimigo (e os demais sacrifícios humanos)
um indício de que os “povos selvagens” não sairam, ou ainda não completamente, do
estado de barbárie?11
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias - Manifesto
Antropófago, op. cit., pp. 189-190
11 Esta pergunta tem um caráter mais ou menos “retórico”, uma vez que o problema parece mais
complicado: para Freud, as “organizações primitivas” já pressuporiam o ato primordial do “banquete
totêmico” do assassinato e devoração do pai (ver: S. Freud, Totem e Tabu, trad. P.C. de Souza, São
Paulo, Companhia das Letras, 2012, p. 216). O totem e o tabu nas sociedades selvagens, ou
“animistas”, já incorporariam, na perspectiva freudiana, uma espécie de codificação primitiva da
culpa. Mas estamos, com Oswald e contra Freud, admitindo que nosso conceito de “culpa”, sobretudo
no que diz respeito ao sexo, não se aplica à vida nas sociedades indígenas (ver mais adiante). Eles já
não se aplicariam à antiguidade grega, como mostrou Dodds (E.R. Dodds, The greeks and the
irrational, Berkeley, University of California Press, 1984, p. 33). Para uma crítica às ideias de Dodds,
ver Vlastos (Vlastos, G., O universo de Platão, trad. M.L.M.S. Coroa, Brasília, Ed. Universidade de
Brasília, 1987, p. 18). De todo modo, é curioso que Freud pareça não reconhecer as implicações da
descontinuidade entre o caráter de absoluta solidariedade tribal, assumido por ele no que diz respeito
10
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Para além do reconhecimento dos limites e problemas intrínsecos à teoria
freudiana –como a pressuposição evolutiva de três estágios do pensamento: animista,
religioso e científico12–, as análises de Lévi-Strauss também nos ajudam a recusar a
redução da antropofagia a um fenômeno “primitivo”, representado no assassinato e
devoração do “pai primordial” e, doravante, inscrito nas sociedades como horror ao
incesto e, na estrutura da psiquê dos seres humanos, através do sentimento edipiano
da culpa. A hipótese de Freud afirma uma base psíquica universal do ser humano, a
unir “primitivos” e civilizados, o que possibilita mesmo a aproximação dos totens e
tabus descritos pela etnografia às neuroses da sociedade européia de fins do século
XIX e início do século XX (e não o inverso, como gostaria Freud; isto é: não é a
aproximação entre uma coisa e outra que “demonstraria” o édipo como estrutura
psíquica universal). O problema, segundo Lévi-Strauss, não estaria tanto nas
aproximações em si, mas antes no sentido que Freud lhes atribui: centradas no
complexo de Édipo, tais aproximações revelariam uma única estrutura psíquica mais
geral do ser humano, capaz de ser sempre identificada nos (e capaz de explicar
sempre o sentido profundo dos) fenômenos aparentemente os mais diversos e
enigmáticos13. Recusando a centralidade de Édipo, ou de qualquer outro “código
único e exclusivo”14, assim como a identificação do sentido de um mito com sua
origem, com um suposto acontecimento originário, Lévi-Strauss oferece toda uma
outra perspectiva para pensar o que, num viés universalisante, nos aproxima, a nós,
os ditos “civilizados”, do universo mítico dos povos ditos “selvagens”15. Sem entrar
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ao papel do totem e do tabu nas sociedades selvagens, e o caráter individualizado da culpa neurótica,
de raiz judaico-cristã. Sobre o conceito de culpa judaico-cristã, ver Derrida (J. Derrida, Donner la
mort, Paris, Galilée, 1999).
12 P. Gay, Freud. Uma vida para o nosso tempo, trad. D. Bottmann, São Paulo, Cia. das Letras, 1989,
pp. 301-311.
13 C. Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural, op. cit., p. 239.
14 C. Lévi-Strauss, A Oleira Ciumenta, trad. B. Perrone-Moisés, São Paulo, Brasiliense, 1986, p. 231.
15 Vale ressaltar a existência dos mais diversos mitos gregos sobre a origem da humanidade, e suas
versões alternativas, que problematizariam a centralidade atribuída a Édipo. Um deles é uma versão
da história de Dionísio totamente diferente daquela d’As Bacantes, mencionada acima, e que
apresenta o “banquete totêmico original” num registro aparentemente nada edipiano: “What is the
original root of all this wickedness? How comes it that a divine self sins and suffers in mortal bodies?
As a Pythagorean poet phrased it, ‘Whence came mankind, and whence became so evil?’ To this
unescapable question Orphic poetry, at any rate later Orphic poetry, provided a mythological answer.
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nos detalhes, nos contentemos com o resumo que o próprio antropólogo faz, ao final
do texto “A estrutura dos mitos”:
A lógica do pensamento mítico nos pareceu tão exigente quanto aquela na qual
repousa o pensamento positivo, e, no fundo, pouco diferente. Pois a diferença se deve
menos à qualidade das operações que à natureza das coisas sobre as quais se dirigem
essas operações. Eis aí, aliás, o que os tecnólogos se aperceberam, já há bastante tempo,
em seu domínio: um machado de ferro não será superior a um machado de pedra
porque seria “mais bem feito” que o outro. Ambos são igualmente bem feitos, mas o
ferro não é a mesma coisa que a pedra16.

Quem sabe possamos aproximar as ideias de Oswald e as análises de Lévi-Strauss,
ou propor uma primeira leitura lévi-straussiana de Oswald, na medida em que, para
este, também não parece haver uma incompatibilidade profunda entre pensamento
selvagem e pensamento científico17. Oswald resume o horizonte utópico de uma
possível transformação civilizacional (que ele concebia, de maneira ingênua ou
provocativa, como incontornável) com a imagem de uma “Era do índio tecnizado”18.
No mesmo passo, Oswald teve a clarividência de reconhecer, já desde o Manifesto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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It all began with the wicked Titans, who traped the infant Dionysus, tore him to bits, boiled him,
roasted him, ate him, and were themselves immediately burned up by a thunderbolt from Zeus; from
the smoke of their remains sprang the human race, who thus inherit the horrid tendencies of the
Titans, tempered by a tiny portion of divine soul-stuff, which is the substance of the god Dionysus still
working in them as an occult self” (E.R. Dodds, The greeks and the irrational, Berkeley, University
of California Press, 1984, p. 155).
16 C. Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural, op.cit., p. 265.
17 Lembrando que o “pensamento selvagem” seria o pensamento em estado selvagem e não o
pensamento “do selvagem”, como afirmou Lévi-Strauss, e Viveiros de Castro não cansa de nos
lembrar; mas essa é uma questão que deixamos aqui em suspenso, porque o pensamento em estado
selvagem é, também e fundamentalmente, o pensamento (sempre de algum modo por nós traduzido,
projetado, teorizado) “do selvagem”, ou dos indígenas. A ideia de que ele seja também, virtualmente,
“nosso”, tal como defendem e exploram Viveiros de Castro (E. Viveiros de Castro, Metafísicas
canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural, São Paulo, Coasc Naify, 2015) e G.
Deleuze y F. Guattari (G. Deleuze; F.Guattari, Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia Vol.4, trad. A.
L. Oliveira, São Paulo, ed. 34, 2007), é uma questão a ser retomada noutro momento.
18 Que Oswald tenha tentado fundamentar esta ideia com uma concepção “dialética” esquemática da
evolução histórica nos parece menos importante. O importante é que a antropofagia-matriarcado
funciona, em suas análises, como horizonte de crítica e libertação dos males do messianismopatriarcado precisamente na medida em que aponta para “sínteses” improváveis ou, no mínimo,
insólitas. Isto parece indissociável da dimensão (pós)vanguardista e (pós)modernista de toda a sua
produção, da natureza bricoleur e polemista de seu pensamento, ainda presente em seus textos
“sérios”, produzidos a partir de meados da década de 1940.

3! 4!

Filipe Ceppas Antropofagia e diferença…

antropófago, os limites da abordagem freudiana, questão por diversas vezes
retomada, como n’A crise da filosofia messiânica, texto escrito em 1950:
Nenhum sentido (...) teria num regime matriarcal o que os freudistas chamam de
“complexo de castração”, pois nenhuma diminuição pessoal da mulher traria a
constatação dela possuir um sexo diverso do homem. Somente a ideia de domínio do
irmão –invenção patriarcalista– poderia, numa já complexa fase psíquica, trazer à
criança qualquer ligação do fenômeno doméstico de preponderância com o fato fálico19.

A antropofagia, enquanto filosofia ou Weltanschauung, como defendida por
Oswald, é, de saída, anti-edipiana.
A lei do antropófago
Como disseram um tanto ironicamente Deleuze e Guattari, o estruturalismo lévistraussiano “é uma grande revolução, o mundo inteiro torna-se mais razoável”20. LéviStrauss não cansou de demonstrar que as crenças e representações indígenas não são
mais nem menos estranhas que nossas próprias crenças. Já em Tristes Trópicos, texto
de 1955, o antropólogo afirma que a antropofagia “...dentro de todas as práticas
selvagens, é, sem dúvida, aquela que nos inspira mais horror e repugnância”, e que
todo este horror teria como base:
(...) quer uma crença na ressurreição corporal (...) comprometida pela destruição
material do cadáver, quer a afirmação de um laço entre a alma e o corpo e do dualismo
correspondente, isto é, convicções que são da mesma natureza daquelas em nome das
quais o consumo ritual é praticado e que não temos razão de preferir àquele21.

Em Somos todos canibais, escrito em 1993, Lévi-Strauss retoma, por outros
caminhos, o tema da antropofagia, a partir de comparações com práticas
contemporâneas, sobretudo medicinais: enxertos, transplantes, inseminações,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias - Manifesto
Antropófago, op. Cit., p. 124.
20 G. Deleuze; F. Guattari, Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia Vol.4, op. Cit., p. 17.
21 C. Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, trad. J. C. Pereira, Lisboa, Edições 70,1981, p. 382.
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injeções de material derivado do ser humano. Lévi-Strauss parece ter razão, ao menos
em parte, ao afirmar que existem diversas variedades de canibalismo e que tal
categoria, pela ausência de uma “realidade objetiva”, é “etnocêntrica”22. Mas é certo
também que a antropofagia entre os ameríndios tem suas especificidades, que, na
perspectiva de Viveiros de Castro, girariam em torno da centralidade do ethos
guerreiro e sua natureza essencialmente relacional:
(...) penso que o que está em jogo [nas diversas formas de assimilação do Outro entre os
índios] é, em última análise, a incorporação de algo eminentemente incorporal: a posição
mesma de inimigo. O que se assimila da vítima são os signos de sua alteridade, e o que se
visa é esta alteridade como ponto de vista ou perspectiva sobre o Eu — uma relação. Mas se
o que se devora, real ou imaginariamente, da pessoa do inimigo é sua relação ao grupo
agressor, isso significa também que o socius se constitui precisamente na interface com seu
exterior, ou, em outras palavras, que ele se põe como essencialmente determinado pela
exterioridade23.
‘Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago’ (Oswald).
Viveiros de Castro fala de ‘uma condensação predicativa onde a dupla negação –eu sou
inimigo do meu inimigo– não restitui uma identidade que estaria lá como princípio’24.

São muitos os desdobramentos possíveis dessa “lei do antropófago”25, quando se
trata de uma possível apropriação das ideias de Oswald, de sua afirmação enquanto
plataforma de transformação política e cultural, que foi sua aposta, já esboçada no
Manifesto da poesia Pau-Brasil de 1924. Na perspectiva antropofágica ameríndiaoswaldiana, o Eu (o Mesmo) é sempre Outro e, para retomar a discussão que aqui
propomos inicialmente, pensando a questão da diferença a partir da relação entre
sexo e devoração, vale explorar a centralidade da tese do matriarcado. Pois a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Lévi-Strauss, Nous sommes tous de cannibales, op. cit., p. 172. Sobre Lévi-Strauss e o
etnocentrismo, ver, ainda: E. Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, São Paulo,
Cosacnaif, 2002, p. 368.
23 E. Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, op. cit., p. 290.
24 E. Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, op. cit., p. 293.
25 E inúmeros, evidentemente, os problemas que estão na base desse debate antropológico sobre os
sentidos da antropofagia. Uma versão menos “selvagem” da apropriação filosófica deste debate
excederia em muito os limites desse texto, assim como a competência do seu autor.
22
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aproximação que fizemos entre a perspectiva de Oswald e Lévi-Strauss contra Freud
não significa, contudo, que o código das condutas sexuais seja, para o antropófago
brasileiro, apenas um código entre outros. Para Oswald, como já indicado, a
antropofagia quer ser sobretudo uma plataforma de crítica e superação do
patriarcado: contra a “realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud”.

Matriarcado, sexualidade e revolução
A dimensão sexual libertária de Oswald encontra o seu ápice no romance Serafim
Ponte Grande, mas ela está presente, com maior ou menor intensidade, em toda a sua
obra. Embora Oswald fizesse questão de se mostrar pessoalmente, em certos aspectos,
conservador26, sua obra é abertamente anticlerical, e mesmo radicalmente antireligiosa, assim como sexualmente libertária. Não é gratuito, portanto, que os textos
teóricos do último decênio de sua vida girem, em grande medida, em torno do
matriarcado/crítica ao patriarcado. Em Oswald, a defesa do matriarcado/crítica ao
patriarcado é um dos três principais eixos interligados de suas especulações
antropófagas; outro eixo é a questão da técnica e do ócio; outro, por fim, a questão
do sujeito, nas análises que ele dedica aos elementos judaico-cristãos, históricos e
filosóficos, que glorificam o indivíduo, príncipe herdeiro ou pequeno burguês. Ao
matriarcado corresponderia uma “cultura antropofágica”, ao patriarcado, uma
“cultura messiânica”. Segundo Oswald, “um novo Matriarcado se anuncia com suas
formas de expressão e realidade social que são: o filho do direito materno, a
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Oswald dizia que não era ateu, que nutria um “sentimento órfico”; adotou posturas machistas,
sobretudo diante das mulheres com quem se relacionou; e por diversas vezes manifestou preconceito
com relação à homossexualidade. Sobre este último ponto, ver, por exemplo, seu ligeiro comentário
sobre Sócrates, n’A crise da filosofia messiânica: “Eis a juventude gidiana criada por Sócrates, a que
se reduz, na decadência, a Grécia homérica e dionisíaca (...). À Grécia de Monsieur de Charlus.
Nietzsche, com a bravura do seu gênio, não fustigou suficientemente este puritano fescenino das ruas
empoeiradas da Atenas do V século” (O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à
antropofagia e às utopias - Manifesto Antropófago, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1970,
p. 92). Tal preconceito se manifestou, sobretudo, na esfera pessoal (mas também pública, pela fama
e importância dos envolvidos), como nas ironias com que provocou Mário de Andrade (Ver: M.A.
Fonseca, Oswald de Andrade, Biografia, São Paulo, Art Editora, 1990, p. 231).
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propriedade comum do solo e o Estado sem classes, ou a ausência de Estado”27.
Contudo, as indicações de como se prenunciaria, se configuraria ou se conquistaria
esse “novo Matriarcado”, em sua conexão com uma “cultura antropofágica”, são
propositalmente telegráficas. Que Oswald tenha nos deixado “somente” esses
elementos telegráficos, sobretudo nos manifestos e produção artística (que, nele,
dificilmente se divorciam da produção teórica ou “crítica”), não me parece gratuito,
nem uma eventual deficiência na abordagem, por se tratar de um “mero literato” com
intuições filosóficas esparsas. Que ele tenha sido um artista-pensador da primeira
metade do século XX a identificar na antropofagia o tema fundamental para que o
Ocidente se repense de modo radical, ainda que o tenha feito de modo “pouco
acadêmico” (ou, antes, por isso mesmo), tal é o desafio da re-apropriação de suas
ideias, mais do que um qualquer defeito seu.
Cabe a nós avançarmos. O matriarcado é um mito que, no início do século XX,
inspirou diversos autores, dentre eles Walter Benjamin. De modo muito semelhante,
a ideia do matriarcado funcionou para Benjamin e Oswald como uma espécie de
horizonte especulativo em que se desdobra o amálgama entre produção teóricoliterária, engajamento político e experiência amorosa. Pagú e Asja Lacis
representaram rupturas decisivas: foram experiências amorosas em grande medida
responsáveis por uma mudança de rumo, redimensionando a escrita de ambos os
autores em conjunção com a urgência do engajamento político28. A percepção da
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O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias - Manifesto
Antropófago, op. cit., p. 128.
28 A afirmação de uma estrutura semelhante, em Oswald e Benjamin, na relação entre feminino,
escrita, modernidade e engajamento político de inspiração marxista é algo que causa surpresa, e por
vezes rejeição, onde quer que ela seja tematizada. Seria impossível fazer aqui justiça ao tema, cujo
desenvolvimento apresentei no Simpósio Internacional Biblioteca de Walter Benjamin, realizado no
Museu de Arte do Rio em 2016. Resumidamente, absorvendo os impulsos das vanguardas do começo
do século XX, Oswald e Benjamin repensaram a modernidade também a partir do princípio de que o
combate à “normalidade burguesa” pressupõe combate à opressão sexual. A radicalização desta ideia,
enquanto configuração de um compromisso político, estético e teórico, na obra dos dois autores,
sofreu influência direta de duas importantes paixões: Pagú e Asja Lacis, mulheres liberadas e
socialistas engajadas. Ambos os autores se serviram, em suas análises sobre as relações entre arte e
transformação social, dos seguintes conceitos-problemas: o matriarcado (Bachofen), o tema do
“selvagem” ou do arcaico e da técnica. O fizeram, evidentemente, de maneiras muito distintas (dada
a natureza muito diferente do trabalho de cada um), mas, em certos aspectos, com intuições bastante
27
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“mentira sexual” como dimensão estruturante da ordem social e a necessidade de sua
transformação revolucionária não é coisa nova —estes foram, na época moderna,
temas centrais desde Diderrot e Fourrier à psicanálise e as vanguardas artísticas.
Oswald e Benjamin se destacam por terem tentado explorá-lo numa perspectiva de
releitura da cultura e da modernidade a partir, sobretudo, das questões do arcaico e
da técnica, desde uma perspectiva histórica que se queria “revolucionária”, de
inspiração marxista, ainda que ambos de maneira bastante heteróclita.
Penso ser estratégica a aproximação entre a antropofagia oswaldiana e a filosofia
de Benjamin, na medida em que tal comparação nos força (se tudo em Oswald já não
o fizesse) a situar nossa apropriação do tema, nossa produção textual e teórica, em
meio às tensões entre uma análise filosófica da atualidade e o apelo do engajamento
político, tendo como pano de fundo uma reavaliação crítica dos valores modernos
que ainda informam a nossa cultura. Em termos oswaldianos, trata-se de propor
pensar (e realizar) a “revolução caraíba” em pleno século XXI, recusando-a como
mera tirada de efeito, mero divertimento literário, apêndice anedótico ou erudito de
curiosidades antropológicas. O que poderia significar isso?

Epílogo
Finalizo este texto sugerindo que uma forma de começar a “fazer justiça” ao apelo
político da antropofagia e à sua dimensão libertária seria recomeçar considerando,
filosoficamente, nossos pressupostos acerca da questão da alteridade (e nossa
concepção mesma de justiça, que é sempre uma relação ao outro) a partir das
“filosofias da diferença”. Penso aqui, nas perspectivas alternativas de Derrida,
Foucault, Deleuze & Guattari, mas também em Benjamin e Lyotard. Acrescento,
portanto, apenas mais algumas palavras sobre todo um projeto de pesquisa que se
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próximas, como a avaliação radicalmente positiva da técnica na transformação dos padrões de
produção e recepção/percepção artísticas, compreendendo a necessidade de descortinar o sentido
existencial, histórico e político dessas transformações.

!

39!

RLCIF 2

configura a partir daí, para avançar no tema antropofagia e diferença: o índio como
“Outro” (mas um outro que esteve sempre aí, nos definindo em meio à resistência a
seu genocídio), como uma imagem não-edipiana da sexualidade, de uma sexualidade
livre das perversões “vestidas e opressoras”, impermeável aos “males catequistas”.
Para tanto, não seria preciso, de início, recusar com Derrida a pressuposição de uma
espécie de “exterioridade pura” ao patriarcado (ao falologocentrismo), exterioridade
do indígena (do feminino, do louco, etc) como Outro absoluto cujo acesso
(apropriação) pressuporia o rompimento com nossa “clausura metafísica”? O que
seria um tal “rompimento”? Por outro lado, as sociedades indígenas não configuram,
de fato, em comparação com as nossas “sociedades com estado”, uma “alteridade
radical” em sua forma de “autarquia social indivisa”, como quer Pierre Clastres29? E
os indígenas não seriam uma alteridade radical também no que diz respeito à
“metafísica canibal” com a qual supostamente pensam a realidade, em tudo diferente
da metafísica ocidental30? Como segundo eixo de pesquisa, seria necessário
redimensionar criticamente, a partir da perspectiva aberta por Foucault na História
da Sexualidade, a antropofagia oswaldiana enquanto “luta contra o patriarcado”,
“utopia matriarcal”, defesa da construção de uma “sociedade sem complexos, sem
loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama”.31
Como terceiro eixo, seria necessário ainda —para evitar, de modo mais “selvagem”,
qualquer idealismo revolucionário, qualquer fetichização teórica da alteridade, ou
sua absorção em cânones “objetivantes”— repensar a antropofagia a partir dos
trabalhos de Deleuze & Guatarri —pesquisa de grande fôlego que vem sendo
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Clastres, Arqueologia da violência, trad. P. Neves, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
Viveiros de Castro, Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural, São
Paulo, Coasc Naify, 2015.
31 O. de Andrade, Obras completas 6. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias - Manifesto
Antropófago, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1970, p. 19. E, vale acrescentar, seria
importante fazê-lo em diálogo com a teorização desenvolvida em Le triple du plaisir de Milner. Em
benefício da economia de nossa apresentação, deixamos de lado a segunda parte do livro, que explora
–expresamente como comentário crítico à perspectiva da História da sexualidade de Foucault– as
relações entre devoração, prazer, mercado e sexualidade na modernidade. Devo a indicação deste
precioso texto a Hubert Vincent.
30 E.
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realizada por diversos autores, sobretudo a partir da obra de Viveiros de Castro32. Por
fim, com Benjamin, Derrida e Clastres, seria preciso explorar nossos conceitos de
violência e justiça, em contraste com as concepções míticas e as práticas rituais
indígenas, visando extrair todo o potencial pedagógico e político desse debate33.
Como afirmado no início deste texto, nossa análise da antropofagia oswaldiana
como constituindo uma perspectiva filosófica inspirada no matriarcado, de crítica à
perspectiva universalista-identitária freudo-edipiana, buscou somente aplainar o
terreno para a sua reconsideração a partir do debate filosófico contemporâneo sobre
a diferença. Roteiros, roteiros e mais roteiros. (Continua...)
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