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P r ó l o g o 

“o pensamento em estado selvagem”

(…) não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem 

daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o 

que não se pratica em sua terra. (…) A essa gente chamamos 

selvagens como denominamos selvagens os frutos cuja 

natureza produz sem intervenção do homem. Michel de 

Montaigne (Des cannibales [1580], Dos canibais em Os ensaios, 

tradução Sérgio Milliet). 

Tupy or not tupy that is the question. Oswald de Andrade 

(Manifesto Antropófago, 1928).

(...) este “pensamento selvagem” que não é, para nós, o 

pensamento dos selvagens nem o de uma humanidade 

primitiva, ou arcaica, mas o pensamento em estado selvagem, 

diferente do pensamento cultivado ou domesticado (...) 

Claude Lévi-Strauss (La pensée sauvage [1962], O pensamento 

selvagem, tradução Maria Celeste da Costa e Souza e Almir de 

Oliveira Aguiar, grifo nosso).

Após termos evocado o esboço de uma outra herança 

moderna em Fantasmas modernos (v. 1), tanto a partir de dois 

dibbuks – Aby Warburg e Patrick Geddes – quanto a partir da 
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prática da montagem como método de conhecimento e de 

apreensão da “desordem do mundo” do pós-guerra, busca-

mos agora, neste segundo volume de Montagem de uma outra 

herança, reivindicar também outra herança “vencida” ainda 

latente: nossa herança selvagem, ou antropófaga, como di-

zia o casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade (Tarsiwald 

para os mais íntimos). Buscamos mostrar também como essa 

nossa herança selvagem, antropófaga, está diretamente re-

lacionada com a outra herança moderna já explorada ante-

riormente (v. 1). Apesar das diferenças entre uma experiência 

ligada a povos por vezes ainda tidos como “exóticos” ou “pri-

mitivos”, no caso da herança selvagem, e uma experiência 

mais eurocêntrica, dita “civilizada”, no caso da outra herança 

moderna – mas que, como vimos (v. 1), também teve incur-

sões em outras culturas não europeias, tanto com Warburg, 

quanto com Geddes –, buscamos mostrar que essa forma de 

pensar moderna crítica, que já questionava uma ideia de pro-

gresso inelutável, o tecnicismo, os excessos funcionalistas e 

racionalistas, o formalismo e, sobretudo, o purismo, é tam-

bém profundamente tributária dessa outra forma de pensar, 

que Claude Lévi-Strauss (1908, Bruxelas – 2009, Paris), após 

sua experiência brasileira (entre 1935 e 1939), ou melhor, sua 

experiência etnográfica entre os ameríndios, denominou de 

“pensamento selvagem” (pensée sauvage). 

Tanto a ideia de “espaço de pensamento” (Denkraum), 

que vimos em Warburg, quanto a proposta de “máquinas 
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pensantes” (thinking machines) de Geddes – ambas, como já 

vimos (v. 1), bem próximas da ideia de “imagens de pensa-

mento” (Denkbild) de Walter Benjamin1 –, que estão na base 

de todas as montagens das vanguardas modernas, podem ser 

relacionadas com essa ideia lévi-straussiana, de “pensamen-

to selvagem”, claramente ligada ao impacto da experiência 

de alteridade radical do antropólogo francês com os povos 

indígenas do território brasileiro. Como Lévi-Strauss bem 

explicou, essa forma de pensar não seria “o pensamento dos 

selvagens nem o de uma humanidade primitiva, ou arcaica, 

mas [sim] o pensamento em estado selvagem, diferente do pensa-

mento cultivado ou domesticado” (ver epígrafe, grifo nosso). 

Uma outra herança moderna está assim indissociavelmente 

relacionada à atualização, em particular pelos artistas mo-

dernos, do pensamento selvagem. Sugerimos entender, en-

tão, essa outra forma de pensar, moderna, crítica, a partir de 

um pensamento “em estado selvagem”2, a partir da formu-

lação de Claude Lévi-Strauss, ou ainda, seguindo Benjamin, 

como uma “imagem de pensamento” em estado selvagem. 

Como já explicitamos na apresentação (v. 1): “ao invés de 

desviar ou negar o ‘moderno’, como já fizeram vários outros 

estudiosos críticos considerados ‘pós-modernos’, ou ainda 

‘antimodernos’, escolhemos outros ancestrais modernos, 

evocamos outros fantasmas”. Ao invés de opor “selvagens” 

(não-modernos3) e “modernos”, no lugar da antiga oposição 

entre “antigos” e “modernos”, buscamos entender o próprio 
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moderno “em estado selvagem”. Diferentemente de conside-

rar, como Bruno Latour, que “jamais fomos modernos”4, uma 

vez que o “trabalho de purificação”5 dos “modernos” criou 

também “híbridos”6, buscamos compreender o “pensamen-

to moderno impuro e heterodoxo, que adota postura sempre 

crítica, sobretudo quanto à pureza e ao progresso (a tempes-

tade que não deixava o anjo da história bater suas asas para 

Benjamin); que utiliza um modo de fazer considerado uma 

forma de conhecimento: a montagem” (apresentação, v. 1). 

Trata-se, portanto, de uma busca de atualização da ideia de 

“selvagem”, sobretudo a partir dos artistas modernos, que 

se contrapõe ao uso do “primitivo” ou “arcaico” (não con-

temporâneo) pela “tradição” moderna mais purista, ao rei-

vindicar um pensamento moderno “em estado selvagem” 

que assume sua vertente impura (ou híbrida, como prefere 

Latour). Consideramos que o “moderno” jamais foi único, 

uma vez que sempre houve uma multiplicidade de vertentes 

modernas em disputa permanente ou, como Benjamin dizia: 

“O ‘moderno’, porém, é tão variado como os diferentes as-

pectos de um mesmo caleidoscópio” (2009, p. 587).

A revolução no campo da antropologia moderna propos-

ta por Lévi-Strauss – em particular após sua própria expe-

riência etnográfica com os povos indígenas do Brasil, nos 

anos 1930, e sua posterior etnologia comparativa com vários 

outros povos “não ocidentais” – sobretudo as civilizações na-

tivas americanas, os ameríndios –, desconstruiu as antigas 
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teorias evolucionistas, que ainda entendiam os povos ditos 

“primitivos” como “pré-lógicos”, incapazes de um pensamen-

to lógico ou abstrato. Povos ditos “longínquos” ou “exóticos” 

que estariam, em termos evolucionistas, ainda no começo de 

uma escala linear evolutiva que levaria a “humanidade” do 

“primitivo” ao “civilizado”, do “pré-lógico” ao “científico”. 

Lévi-Strauss deslocou, assim – sobretudo a partir do livro  

O Pensamento Selvagem (La pensée sauvage, de 1962) –, não so-

mente a ideia do “primitivo” do século XIX – ainda recorren-

te no século XX, com enorme carga pejorativa – para aquela 

do “selvagem”, com toda sua potência criativa de alteridade, 

presente na literatura como em Montaigne a partir de seu 

encontro com os Tupinambás7 (ver epígrafe), Lévi-Strauss 

também transformou a própria ideia do pensar, retirando-a 

de um monopólio da filosofia ocidental e, sobretudo, etno-

cêntrica. 

Lévi-Strauss não somente demonstrou como as socieda-

des ditas selvagens nos mostram outras formas de pensar, 

alternativas ao pensamento dito científico, tecnicista e ra-

cionalista, mas, sobretudo, deixou claro que o pensamento 

selvagem não seria um pensamento “dos selvagens”, menos 

ainda uma forma de pensar exclusiva dos povos e socieda-

des tidas por selvagens mas, sim, bem mais amplamente, 

toda forma de pensar que não se deixaria domesticar, seja 

ela contemporânea ou antiga, exercitada perto ou longe dos 

centros tidos por civilizados. O pensamento selvagem não 
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precede, assim, como poderiam supor os evolucionistas, a 

um pensamento domesticado, tido como cultivado, “civili-

zado” ou “científico”, mas o acompanha permanentemente: 

são formas de pensar distintas mas coexistentes, o que per-

mite uma série de paralelismos e correlações até mesmo e, 

principalmente, com as formas de pensar ocidentais mais 

criativas e complexas como, de certa forma, já demonstra-

ram tanto o próprio Lévi-Strauss quanto, mais recentemen-

te, Bruno Latour ou Paul Rabinow em suas etnografias de 

laboratórios científicos de alta tecnologia8. Ao contrário, 

por exemplo, do entendimento ocidental da forma de pen-

sar como uma consciência individualizada dentro de uma 

linha temporal contínua que demarcaria uma época, o 

pensamento selvagem seria bem mais anônimo e coletivo, 

e poderia ser identificado nas sociedades as mais diversas, 

em diferentes tempos. O pensamento selvagem seria her-

deiro do potencial criativo e da imaginação conceitual dos 

povos ditos selvagens, a exemplo dos povos originários das 

Américas. O pensamento selvagem seria um pensamento da 

diferença (segundo Jacques Derrida9), estaria mais próximo 

do mundo sensível, do campo das artes em geral (uma lógica 

do sensível, ou uma lógica da sensação, como prefere Gilles 

Deleuze) e, também, das táticas ordinárias da vida cotidia-

na, dos saberes mais populares ou vernáculos. Tratar-se-ia 

de uma outra forma de filosofia (a partir de outra mitologia, 

diferente da grega: a ameríndia10) permanentemente em es-

tado selvagem.
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“O pensamento selvagem” e não “o pensamento dos selva-

gens”. Porque este livro se afasta da etnologia tradicional ao 

tomar por tema um atributo universal do espírito humano: o 

pensamento em estado selvagem, que floresce no espírito de todo 

homem – contemporâneo ou antigo, próximo ou longínquo – 

enquanto não for este espírito cultivado e domesticado para 

aumentar o seu rendimento. Sem dúvida que exemplos pode-

remos buscá-los nas sociedades sem escrita e sem máquinas; 

mesmo lá, entretanto, esse pensamento tem singular seme-

lhança com o que encontramos perto de nós, operando na 

poesia e na arte ou, também, nas diversas formas do saber po-

pular, seja arcaico ou recente” (Lévi-Strauss, 1962 – en marge).

Antes de Lévi-Strauss, outros antropólogos, considerados 

“pioneiros” dessa disciplina ainda emergente no final do sé-

culo XIX e início do XX, trabalharam com as formas de pen-

sar, culturas ou mentalidades, ditas “primitivas”, a começar 

por Edward Burnett Tylor no livro Cultura primitiva (Primitive 

Culture, 1871, citado, como já vimos, tanto por Warburg 

quanto por Geddes, v. 1), passando por A mentalidade primi-

tiva (La mentalité primitive, 1922) de Lucien Lévy-Bruhl e, tam-

bém, por A mente do homem primitivo (The Mind of Primitive Men, 

1940) de Franz Boas. Lévi-Strauss se afastou dessa genealogia 

do tema, que, por vezes, ainda se confundia com algumas 

ideias evolucionistas, ao trocar a ideia de “primitivo” pela do 

“selvagem” e explicar que o pensamento selvagem não se-

ria o pensamento dos povos ditos primitivos, ou mesmo um 
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pensamento ele próprio “primitivo” (no sentido de original, 

primevo ou primeiro ou ainda no sentido de simplicidade 

ou simplismo), mas sim, um pensamento em estado selvagem, 

um pensamento “nu” (como o “homem nu”, título da últi-

ma de suas grandes Mitológicas) ou uma forma de pensar não 

domesticada. Lévi-Strauss conseguiu assim, transmutando a 

antiga ideia de primitivo naquela mais prospectiva de sel-

vagem, fugir do antiquado preceito evolucionista que acre-

ditava que a “evolução” ou “progresso” humano passaria 

sucessivamente de um pensamento não reflexivo, não lógico 

ou irracional (“não-científico”), a um pensamento reflexivo, 

lógico e racional (“científico”). 

O pensamento selvagem, ainda segundo Lévi-Strauss, 

parte de formas de observação, pontos de vista ou perspec-

tivas distintas de mundo, se apoia em elementos concretos, 

porém heterogêneos, parte de diferenças dinâmicas, sendo 

assim necessariamente complexo e impuro. Esse pensamen-

to em estado selvagem – diretamente relacionado a uma 

multiplicidade de diferenças – foi recorrentemente rechaça-

do pela “ciência régia” (nos termos de Deleuze e Guattari11), 

tendo em vista que era considerado confuso, irracional ou 

incoerente. O trabalho maior do antropólogo foi precisa-

mente – também como um tipo de sismógrafo ou paleólogo 

(como vimos em Warburg e Geddes, v. 1), ou ainda como um 

astrônomo (como ele próprio definiu o papel do etnólogo 

que estudaria as “constelações” antropológicas dos povos 
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“selvagens”) – decifrar essa outra coerência interna, ou outra 

lógica, do pensamento selvagem, sem partir das tradicionais 

premissas etnocêntricas que quase sempre buscam ver o 

Outro (ou melhor, os outros, no plural), a partir de si mesmo 

(tido por civilizado). O “selvagem”, diferentemente da antiga 

categoria do “primitivo”, ainda tido como a simplificação ou 

estágio anterior do “civilizado”, seria o Outro (ou os vários 

outros) do próprio “civilizado” ocidental. O pensamento sel-

vagem assim – esse pensamento outro ou dos outros – seria 

a própria alteridade do pensamento ocidental, sobretudo do 

pensamento mais etnocentrado (que parte da presunção de 

uma superioridade étnica e também de uma centralização) e, 

em particular, daquele eurocentrado, colonial ou colonizado. 

Lévi-Strauss conseguiu também perceber as relações 

complexas, dinâmicas e conflituosas – sobretudo na clássica 

separação em seu campo disciplinar entre natureza e cul-

tura – que formavam um outro sistema de pensamento to-

talmente diferente daquele tradicional (tido por civilizado), 

com uma coerência própria. Assim, ao contrário de enten-

der a proposta do pensamento selvagem como um retorno 

a ideias do século XVIII, um tipo de apologia da suposta pu-

reza do “bom selvagem” ou de uma nostalgia da natureza 

“originária”, sugerimos compreendê-la a partir do diálogo 

fértil (sobretudo em correlações e analogias criativas) com 

o campo das artes: “reserva” privilegiada de pensamento 

em estado selvagem. Diálogo este que o próprio Lévi-Strauss 
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exercitou bastante tanto na França nos anos 1920, quanto 

depois, nos anos 1940, no exílio nos EUA, durante a segunda 

grande guerra, com os artistas surrealistas (André Breton, 

Max Ernst, entre outros), ou ainda, antes disso, em sua es-

tadia no Brasil dos anos 1930 (junto a sua esposa na época, 

Dina Dreyfus), com os artistas “modernistas” brasileiros, 

sobretudo os de São Paulo (Oswald de Andrade, Mário de 

Andrade, entre outros), já interessados nesta relação (ou con-

taminação) entre arte e etnografia. 

Apesar de certa exotização do que foi chamado de “primi-

tivismo” no campo das artes, veremos como há uma enorme 

proximidade nos modos de fazer entre esses artistas moder-

nos críticos e as traduções etnográficas de povos considerados 

“não modernos” (ou “extramodernos”) seja na valorização 

dos sonhos e transes (ou outros estados alterados da consciên-

cia), seja no uso de montagens, de imagens de pensamento 

(conceituais), entre outros. Podemos notar também a preocu-

pação desses diferentes artistas com o que ficou conhecido 

como “desencantamento do mundo”, em particular a partir 

da ideologia do progresso cientificista positivista (calcado na 

racionalidade técnica moderna) e, assim, com um projeto 

criativo comum de “reencantamento” do mundo ocidental, 

que pretendia se inspirar daqueles povos (e mundos) “primiti-

vos”, bem mais distantes do processo de “desencantamento”. 

Para não alongarmos demais nessa releitura lévi-straus-

siana, sem dúvida fascinante, mas gigantesca (além de já 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  35

bastante conhecida de muitos), concentramo-nos somente 

em seu livro, fundamental para a compreensão de nosso ar-

gumento, sobre o pensamento selvagem12. Com foco sobre-

tudo em dois temas importantes de dois capítulos desse livro 

publicado em 1962: a questão da ciência (e da epistemologia, 

no capítulo 1) e a da história (e da memória, no capítulo 8). 

O pensamento selvagem foi considerado por Lévi-Strauss “como 

um tipo de pausa” em seu trabalho maior, um respiro entre 

“dois esforços” (1964, p. 17), entre seus estudos clássicos so-

bre questões do parentesco e sua Opus Magnum: a tetralogia 

das Mitológicas13. Trata-se de um momento de passagem do 

antropólogo: de seus estudos da organização social das socie-

dades ou povos “sem escrita” aos estudos mais propriamen-

te de suas formas de pensar, ou melhor, da sua “filosofia”, 

que o levou ao pensamento mítico ameríndio, que também 

seria um estudo dos diferentes modos do próprio pensamen-

to humano de um ponto de vista mais abrangente. 

Como se sabe, qualquer pensamento selvagem foi tido, e 

muitas vezes ainda o é, como um pensamento anticientífico 

e, também, anti-histórico; afinal, os povos ditos selvagens 

eram povos “sem escrita” e, portanto, seriam povos “sem 

ciência” e “sem história”. Lévi-Strauss buscou, ao contrário, 

nos mostrar – e isso ele fez em todos seus trabalhos seguin-

tes, em particular em seus intermináveis estudos sobre os 

mitos – que os diferentes pensamentos selvagens e, em 

particular, o pensamento ameríndio, se constitui de outras 
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formas de fazer e pensar (não lineares e não positivistas), dis-

tintas tanto daquilo que os “não indígenas” (chamados pelos 

indígenas de “brancos”) consideram como ciência ou conhe-

cimento científico, quanto do que denominaram de histó-

ria ou narrativa histórica. Além de uma “filosofia” selvagem 

teríamos então uma outra forma de “ciência” (a partir da 

observação sensível e não do racionalismo cartesiano14) e, 

também uma forma de “história” (a partir da memória, ritos 

e mitos, e não da continuidade factual linear), ambas em 

estado selvagem. 

Comecemos então nossa releitura pela questão da ciên-

cia. Lévi-Strauss intitula, de forma claramente provocadora, 

o primeiro capítulo de seu livro de: “A ciência do concreto”. 

A crítica apontava contra aqueles que decretaram uma “su-

posta inaptidão dos ‘primitivos’ ao pensamento abstrato” ou 

que ainda afirmavam uma “indigência intelectual dos selva-

gens” (1976 [1962], p.19) e buscava mostrar sobretudo que  

o “apetite de conhecimento objetivo constitui um dos aspec-

tos mais negligenciados do pensamento daqueles que nós 

chamamos ‘primitivos’. Se é raramente dirigido para reali-

dades do mesmo nível que aquelas às quais se liga a ciência 

moderna, implica diligências intelectuais e métodos de ob-

servação semelhantes” (p. 21). 

Lévi-Strauss demonstrou, também nesse capítulo, o 

enorme conhecimento do meio biológico e botânico, fauna 

e flora, dos povos “selvagens”, ditos primitivos, que criam 
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uma série de ordenações e classificações específicas, deixan-

do evidente que uma “exigência de ordem está na base do 

pensamento que nós chamamos primitivo”. Essa taxinomia 

indígena se daria a partir de uma “observação exaustiva e do 

inventário sistemático das relações e das ligações” (p. 31), daí 

sua ideia de uma “Ciência do concreto”, formada pela obser-

vação minuciosa do concreto (do existente visível e invisí-

vel). Mas, como sempre diz Lévi-Strauss, “há mais” – ou em 

sua expressão mais recorrente, “e não é tudo” –, mostrando 

que não há totalidade ou fim possível: 

Não somente por sua natureza, estas antecipações podem ser, 

às vezes, coroadas de sucesso, mas podem também antecipar 

duplamente: sobre a própria ciência e sobre métodos ou resul-

tados que a ciência só assimilará num estágio mais avançado 

de seu desenvolvimento, se é verdade que o homem enfrentou 

primeiro o mais difícil: a sistematização ao nível dos dados sensí-

veis, aos quais a ciência, durante muito tempo, voltou as costas 

e que começa apenas a reintegrar em sua perspectiva (1976 

[1962], p. 32, grifo nosso). 

Tratar-se-ia de um ponto evidente de diferenciação 

que havia (felizmente menos presente hoje, como mostra 

Latour) entre o pensamento dito científico e o pensamen-

to selvagem: a preocupação dos “selvagens” com a “siste-

matização” dos “dados sensíveis”, considerados por certos 
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cientistas “civilizados” como de “segunda ordem”, assim 

como a importância dada a uma “lógica de sensações”, ao 

“valor empírico e estético”, à intuição, à curiosidade, à sensi-

bilidade ou à criação de associações das mais imprevisíveis. 

Ao contrário de um princípio evolutivo, como bem explicou 

Lévi-Strauss, esse pensamento outro “não é uma estreia, um 

começo, um esboço, parte de um todo não realizado; ele for-

ma um sistema bem articulado, independente, nesse ponto, 

desse outro sistema que constituirá a ciência (...) como duas 

formas de conhecimento” (p. 34). Trata-se, portanto, de uma 

outra forma de conhecimento, mais intuitiva e sensível, 

uma “ciência” selvagem que parte da observação do concre-

to, mas também da imaginação perceptiva, como explicita o 

antropólogo nessa passagem onde ele distingue essas duas 

formas de “pensamento científico”: 

(...) há duas formas distintas de pensamento científico, ambas 

função, não certamente de estágios desiguais no desenvolvi-

mento do espírito humano, mas de dois níveis estratégicos, 

onde a natureza se deixa atacar pelo conhecimento científico: 

um aproximadamente ajustado ao da percepção e da imagina-

ção, e outro sem apoio; como se as relações necessárias, objeti-

vo de toda ciência – seja ela neolítica ou moderna – pudessem 

ser atingidas por dois caminhos diferentes: um muito perto da 

intuição sensível e o outro mais afastado. (...) os mitos e os ritos ofe-

recem, como valor principal, ter preservado até nossa época, 
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de uma forma residual, modos de observação e de reflexão 

que foram (e continuam sem dúvida) exatamente adaptados a 

descobertas de um certo tipo: as que a natureza autorizava, a 

partir da observação e da exploração especulativas do mundo 

sensível em termos de sensível. Essa ciência do concreto devia 

ser, essencialmente, limitada a outros resultados que os pro-

metidos, às ciências exatas e naturais, mas não foi menos cien-

tífica e seus resultados não foram menos reais (1976 [1962],  

p. 37, grifos nossos). 

Para exemplificar a “sobrevivência” entre nós, “civiliza-

dos”, do pensamento selvagem, evidenciando a coexistência 

dessas duas lógicas ou “ciências distintas”, Lévi-Strauss recor-

re à sua famosa ideia de bricolagem (bricolage) diretamente 

relacionada à questão estética e artística – sobretudo aquela 

explorada por seus amigos surrealistas (e pelos antropófa-

gos por aqui) e, em particular, ao procedimento surrealista 

das “trouvailles faites au hasard” (encontros ao acaso), como 

escreveu o próprio Lévi-Strauss (1962, p. 22). A bricolagem 

intelectual poderia ser pensada também como uma forma 

de “sobrevivência” (no sentido do Nachleben warburguiano, 

v. 1) do pensamento selvagem que manteve boa parte de sua 

força criativa, a potência do jogo de dados (que jamais aboli-

rá o acaso, como escreveu Mallarmé), das colagens dadaístas 

e, sobretudo, da iluminação profana ou do acaso objetivo 

(hasard objectif ) das montagens surrealistas. 
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Aliás, subsiste entre nós uma forma de atividade que, no plano 

técnico, permite muito bem conceber o que, no plano da espe-

culação, pode ter sido uma ciência, que preferimos chamar de 

‘primeira’ ao invés de primitiva; é a comumente designada pelo 

termo bricolage. No seu sentido antigo, o verbo bricoler se aplica 

ao jogo de pela e de bilhar, à caça e a equitação, mas sempre 

para evocar um movimento incidental: o da pela que salta, o 

do cão que erra ao acaso, o do cavalo que se afasta da linha reta 

para evitar um obstáculo. E, em nossos dias, o bricoleur é o que 

trabalha com as mãos, usando meios indiretos se comparados 

ao do artista. (...) O bricoleur está apto a executar grande número 

de tarefas diferentes; mas, diferentemente do engenheiro, ele 

não subordina cada uma delas à obtenção de matérias-primas 

e de ferramentas, concebidas e procuradas na medida de seu 

projeto: o universo instrumental é fechado e a regra de seu jogo 

é a de arranjar-se sempre com os meios-limites, isto é, um con-

junto, continuamente restrito, de utensílios e materiais, hete-

róclitos, além do mais, porque a composição do conjunto não 

está em relação com o projeto do momento, nem, aliás, com 

qualquer projeto particular, mas é o resultado contingente de 

todas as ocasiões que se apresentaram para renovar e enrique-

cer o estoque, ou para conservá-lo, com resíduos de construções 

e destruições anteriores (1976 [1962], p. 38).

Façamos um desvio pelo campo do urbanismo pois há, na 

bricolagem lévi-straussiana, uma distinção evidente entre o 
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bricoleur e o “artista” (“l’homme de l’art” no original) ou o arte-

são que também trabalha com a mãos, mas sobretudo entre 

o bricoleur e o “engenheiro” (ou arquiteto-urbanista), que an-

teriormente15 usamos como exemplo para distinguir o auto-

construtor de favelas brasileiras do arquiteto-urbanista mais 

tradicional, mostrando que a autoconstrução é uma prática 

construtiva ligada ao acaso, à contingência e, sobretudo, ao 

inacabamento. Se o pensamento selvagem é o pensamento 

em estado selvagem, a construção em estado selvagem seria 

a autoconstrução das favelas, concluíamos então. 

Retomamos este exemplo pois a bricolagem da autocons-

trução popular também poderia ser vista como uma forma 

de pensamento urbanístico selvagem ou um “urbanismo” 

em estado selvagem, uma forma de “sobrevivência” warbur-

guiana do pensamento selvagem nas cidades – uma forma 

de improvisação urbana16 – evidenciando mais uma vez a 

coexistência dessas duas lógicas ou “ciências” distintas entre 

nós, em diferentes tempos. Ao contrário do “engenheiro”, 

ou do arquiteto-urbanista mais tradicional, o bricoleur não é 

instruído por um projeto pré-definido, uma projeção futura, 

mas sim por sua instrumentalidade contingente e seu pró-

prio repertório técnico. Sem um projeto fixo, pré-definido, a 

construção nunca termina, é um processo constante e mu-

tante, em movimento permanente. Por isso, o bricoleur não 

para de “renovar e enriquecer o estoque”, sempre “com resí-

duos de construções e destruições anteriores”, com as sobras 
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e restos disponíveis de outros tempos, fragmentos hetero-

gêneos que são reciclados, reutilizados. O projeto, a partir 

do exercício da bricolagem, passa assim a ser um processo 

aberto, um tipo de “obra aberta”, como propunha Haroldo 

de Campos e Umberto Eco17, um gesto propositivo e criativo 

não subordinado a um resultado previamente definido. 

As construções numa favela – e, consequentemente, a pró-

pria favela – jamais ficam de todo construídas. A coleta de 

materiais também nunca cessa. Ao lado dos barracos, se fal-

ta espaço, sobre o teto, há sempre uma reserva de pedaços 

de madeira, de papelões, de plásticos, de tijolos e de telhas, à 

espera de uma próxima melhoria. A construção é quase coti-

diana: é contínua, sem término previsto, pois sempre haverá 

melhorias ou ampliações a fazer. A maneira de construir, ao 

contrário da construção mais convencional, é implicitamente 

fragmentária, em função desse contínuo estado de incomple-

tude. Uma construção convencional, ou seja, uma arquitetura 

feita por arquitetos, tem um projeto prévio, e é esse projeto 

que determina o fim, o momento de parar, a conclusão da 

obra. Quando não há projeto, a construção não tem uma for-

ma final preestabelecida e, assim, nunca termina. Daqui por 

diante, portanto, interessa falar de um outro tipo de prática 

construtitva: a bricolagem, que tem a ver com o acaso e a in-

completude (Jacques, 2001, p. 24).
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Os primeiros barracos mais precários das favelas são qua-

se sempre autoconstruídos com fragmentos de materiais 

heteróclitos, geralmente restos diversos de materiais de ou-

tras construções que podem ser reciclados, à medida que o 

favelado-construtor encontra (ou pode comprar) materiais 

mais adequados e substitui os mais antigos. Inicialmente, 

são os materiais “catados” (lembremos das imagens do co-

lecionador e do trapeiro em Walter Benjamin) pelo próprio 

morador que determina a construção do primeiro abrigo, 

que depende do acaso dos achados, das sobras e dos restos 

encontrados, pedaços dos mais variados recolhidos em di-

ferentes lugares, fragmentos heterogêneos de outras cons-

truções, sempre de “segunda mão”, que serão reutilizados, 

atualizados para outras funções, muitas vezes distintas da-

quelas para as quais foram feitos. Os favelados-construtores 

atuam, sem dúvida, como eminentes bricoleurs.

O acaso é parte integrante da ideia de bricolagem; é o inciden-

te, ou seja, o pequeno acontecimento imprevisto, que está na 

origem do movimento. Bricolar é, então, ricochetear, enviesar, 

zigue-zaguear, contornar. O bricoleur, ao contrário do homem 

de artes (no caso, o arquiteto-urbanista), jamais vai diretamen-

te a um objetivo ou em direção à totalidade: ele age segundo 

uma prática fragmentária, dando voltas e contornos, numa ati-

vidade não planificada e empírica. A construção com pedaços 

de todas as proveniências, a bricolagem, será, portanto, uma 
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arquitetura do acaso, do lance de dados, uma arquitetura sem 

projeto. Em vez de ser determinado pelo projeto, o bricoleur é 

determinado por sua instrumentalidade (Jacques, 2001, p. 25).

Como escreveu Lévi-Strauss, “a regra de seu jogo [da bri-

colagem] é a de arranjar-se sempre com os moyens du bord 

[com o que estiver disponível a bordo, o que estiver à mão]”. 

Em Adhocism: The Case for improvisation, publicado em 1972, 

Charles Jencks18 e Nathan Silver aproximaram essa ideia lé-

vi-straussiana da bricolagem da expressão “ad hoc”. O princi-

pal argumento desse livro, a proposta crítica do “adhocism”, 

parte da definição do Shorter Oxford English Dictionary de “ad 

hoc” – para esse ou aquele propósito particular (“for this or 

that particular purpose”) – para pensar novos usos de diferen-

tes preexistências como podemos ler na apresentação de 

Jencks e Silver: 

Adhocismo é um termo cunhado por Charles Jencks e usado 

por ele pela primeira vez na crítica arquitetônica em 1968. 

Também pode ser aplicado a muitos esforços humanos deno-

tando um princípio de ação com rapidez ou economia e pro-

pósito ou utilidade. Basicamente, envolve usar um sistema 

disponível ou lidar com uma situação existente a partir de 

uma nova maneira de resolver um problema com rapidez e efi-

ciência. É um método de criação que depende principalmente 

de recursos já disponíveis (2013 [1972], p. 9, tradução nossa).
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O livro fazia parte de uma crítica mais ampla do puris-

mo e do funcionalismo no movimento moderno em arqui-

tetura e urbanismo, uma crítica que, em particular a partir 

dos anos 1960, também passou a valorizar a arquitetura po-

pular ou vernácula como na famosa exposição organizada 

por Bernard Rudovsky no MoMA de Nova Iorque em 1964: 

“Arquitetura sem arquitetos” (Architecture without architects.  

A short introduction to non-pedigreed architecture). Dentro desse 

repertório crítico-propositivo podemos citar as experiências 

de urbanização de favelas latino-americanas nesses anos 

1960, como aquelas propostas pelos herdeiros de Geddes 

(v. 1), John Turner e Eduardo Neira, em Lima, ou por Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos e o grupo Quadra no Rio de 

Janeiro. O livro de Jencks e Silver se apresenta como um 

manifesto daquilo que depois passou a se chamar de auto-

construção ou, ainda, de Do it yourself. A proposta tinha como 

base as práticas criativas mais cotidianas e ordinárias, para 

chegar a questões de projeto de design, arquitetura e urba-

nismo. Ao final do novo prefácio de 2013, Jencks escreve um 

“Adhocist Manifesto” em 10 pontos, no terceiro pode-se ler:

Adhocismo é o estilo de eureka. É o momento de origem de 

novas coisas, quando as formas são tipicamente híbridas, 

e como todos instantes criativos, de conjunção de sistemas 

previamente separados. Portanto, o estilo deve permanecer 

heterogêneo para ser entendido. Como o melhor trabalho 
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surrealista quando visto pela primeira vez, é experimentado 

como um casamento incongruente; muitas vezes uma cópula 

de coisas incomensuráveis. Mas à medida que espécies e coisas 

se expandem, seus nexos ad hoc se tornam complementares, 

convencionais e geralmente simulados. Plenamente expandi-

da essa heterogeneidade é integrada e não ad hoc. Ainda que 

uma expansão tempo-cidade possa ser um intencional palimp-

sesto de camadas, como na High Line de Nova Iorque (2013,  

p. xix, tradução nossa).

A renovação da proposta pelo autor não só reconhece sua 

herança surrealista como ainda inclui uma crítica mais con-

temporânea. Jencks explica também como o livro de 1972 se 

aproximava das ideias correntes à época de outros críticos e 

teóricos ditos “pós-modernos” da arquitetura e urbanismo 

como o “inclusivismo” de Robert Venturi ou o “contextua-

lismo” de Colin Rowe, chegando a comparar seu livro com 

Collage City, livro publicado por Colin Rowe e Fred Koetter 

em 1978. É interessante notar que os dois livros, Collage City e 

Adhocism, reconhecem ser tributários da ideia de bricolagem. 

A ideia de Lévi-Strauss já está presente logo nos primeiros 

parágrafos do primeiro capítulo do livro de Jencks e Silver 

de 1972, The spirit of Adhocism:

Talvez o mais antigo e mais simples método de criação con-

sista na combinação de subsistemas prontamente disponíveis 
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ad hoc, tendo em vista que é sempre mais fácil trabalhar com 

o que é familiar e está a mão do que com o que é removido 

no espaço e tempo. De qualquer maneira, este é o modo ca-

racterístico de criação nas culturas tribais: a criação de másca-

ras, roupas, armas e abrigos a partir de materiais disponíveis, 

como ossos, conchas, madeira, pelo, etc. O antropólogo Claude 

Lévi-Strauss discutiu essa atividade sob seu rótulo francês co-

mum, bricolage (2013 [1972], p.16, tradução nossa).

Rowe e Koetter, no livro Collage City, publicado em 197819, 

como já vimos (v. 1), também usaram colagens de fragmentos 

heterogêneos, a partir das propostas dadaístas, como mote 

para fomentar uma crítica contundente tanto aos excessos 

funcionalistas do urbanismo moderno, tido como homo-

geinizador e totalizante, quanto às ideias modernas de pu-

reza arquitetônica, de urbanismo como utopia redentora 

e, sobretudo, de tabula rasa, considerada extremamente re-

ducionista. O livro propunha uma ideia de “cidade-colisão” 

ou “cidade-colagem”, um “pluralismo esclarecido”20 ou uma 

cidade-palimpsesto, e fazia um claro elogio ao fragmentário 

na cidade dentro de uma proposta crítica de uma heteroge-

neidade radical. Os autores usaram, para dar apoio às suas 

críticas e, também, como uma forma política, a colagem21.  

A bricolagem também seria uma forma de colagem comple-

xa, próxima da ideia de montagem impura e, assim, portan-

to, um permanente processo de “montagem, desmontagem 
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e remontagem” (Intermezzo, v. 1), que parte de fragmentos he-

terogêneos, sobras e restos, ou “os farrapos, os resíduos” para 

parafrasear Walter Benjamin22, que ganhariam outros usos. 

Fechemos esse longo desvio arquitetônico e urbanístico 

– que passou pelo fragmentário, heterogêneo, inacabado ou 

provisório – e voltemos ao livro de Lévi-Strauss quando ele 

cita Franz Boas (próximo a Warburg, como já vimos no v. 1) 

para relacionar pensamento mítico e bricolagem. A ideia de 

bricolagem lévi-straussiana mostra também uma outra com-

preensão do tempo própria do pensamento selvagem, um 

tipo de reciclagem ou acumulação (como na imagem do tra-

peiro benjaminiano) que faz coexistirem materialmente ves-

tígios de tempos distintos a partir de novos usos dados para 

diferentes sobras: “sobrevivências” de outros tempos (como 

diria Warburg). Esses “farrapos, resíduos” fragmentários e im-

puros se montam em arranjos provisórios e instáveis, como 

no “acaso objetivo” surrealista lembrado por Lévi-Strauss. 

(...) ele [o pensamento mítico] trabalha também com lances 

de analogias e de aproximações, mesmo se, como no caso do 

bricolage, suas criações se reduzam sempre a um arranjo novo 

de elementos, cuja natureza não se modifica conforme figu-

rem no conjunto instrumental ou na disposição final (que, 

exceto pela disposição interna, formam sempre o mesmo ob-

jeto): “dir-se-ia que apenas formados, os universos mitológicos 

se destinam a ser desmantelados para que novos universos 
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nasçam de seus fragmentos” (Boas I, p. 18). Essa fórmula, que 

poderia servir de definição ao bricolage, explica que, para a re-

flexão mítica, o total dos meios disponíveis deve também ser 

implicitamente inventariado ou concebido, para que se possa 

definir um resultado, que será sempre um compromisso entre 

a estrutura do conjunto instrumental e a do projeto. Uma vez 

realizado, este perderá, inevitavelmente, o apoio no que diz 

respeito à intenção inicial (aliás, simples esquema), efeito que 

os surrealistas denominaram, com felicidade, ‘acaso obje-

tivo’. Mas há mais: a poesia do bricolage lhe vem, também, e 

sobretudo, de que não se limita a cumprir ou executar, “fala”, 

não somente com as coisas, como já o demonstramos, como, 

também, por meio das coisas: contando, pelas escolhas que faz 

entre possibilidades limitadas, o caráter e a vida de seu autor. 

Sem jamais completar seu projeto, o bricoleur põe-lhe sempre 

algo de si mesmo (1976 [1962], p. 42, grifo nosso). 

Passemos, então, dessa outra compreensão do tempo 

em estado selvagem, diferente daquela tida por mais “ci-

vilizada”, para uma inevitável problematização da questão 

da história, em particular na relação singular entre histó-

ria e memória no pensamento selvagem, desenvolvida so-

bretudo no penúltimo capítulo do livro de Lévi-Strauss, com 

título voluntariamente proustiano e provocativo, o que já 

nos remete imediatamente à dimensão mnêmica do tempo:  

“O tempo redescoberto”. 
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Lévi-Strauss retoma uma diferenciação bastante conhe-

cida, que ele já havia proposto antes em entrevistas e, tam-

bém, quando de sua palestra inaugural23 ao assumir a cadeira 

de antropologia social em 5 de janeiro de 1960 no Collège 

de France: entre sociedades “quentes” e sociedades “frias”. 

Essa diferenciação, bastante discutida e criticada (muitas 

vezes pouco compreendida24) na época – citada por Giorgio 

Agamben25 para caracterizar a relação warburguiana (v. 1) 

entre história e antropologia (em sua visita aos ameríndios) 

–, buscava evidenciar que o pensamento selvagem, apesar 

de promover claramente uma outra relação com o tempo, 

sobretudo no que tange ao pensamento positivista, não esta-

ria fora do campo da história já que “toda sociedade está na 

história”. Uma boa parte do capítulo é dedicada a uma crítica 

a Auguste Comte26. 

Sugerimos em outro lugar que a desastrada distinção entre os 

“povos sem história” e os outros poderia ser vantajosamen-

te substituída por uma distinção entre o que nós chamamos, 

para as necessidades da causa, as sociedades “frias” e as so-

ciedades “quentes”: umas procurando, graças às instituições 

que se dão, anular, de forma quase automática, o efeito que 

os fatores históricos poderiam ter sobre seu equilíbrio e sua 

continuidade; as outras, interiorizando resolutamente o mo-

vimento progressivo histórico, para dele fazer o motor de seu 

desenvolvimento. (...) A este respeito, é tão fastidioso quanto 
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inútil empilhar argumentos para provar que toda sociedade 

está na história e que muda: é a própria evidência. Mas, en-

carniçando-se numa demonstração supérflua, arrisca-se a des-

conhecer que as sociedades humanas reagem de formas muito 

diferentes a esta comum condição: algumas aceitam de bom 

ou de mau grado e, pela consciência que disso tomam, amplifi-

cam suas consequências (para elas mesmas e para as outras so-

ciedades) em enormes proporções; outras (que por este motivo 

chamamos primitivas) querem ignorá-la e tentam, com uma 

habilidade que subestimamos, tornar tão permanentes quanto 

possíveis estados que consideram os “primeiros” de seu desen-

volvimento (1976 [1962], p. 269, grifo nosso).

Lévi-Strauss considerava sociedades quentes as socieda-

des ditas civilizadas, tidas como modernas, sobretudo aquela 

das máquinas de vapor das indústrias e do tempo dos reló-

gios; e sociedades frias aquelas estudadas pelos etnólogos, 

consideradas primitivas, “selvagens” ou “não modernas”, 

que resistiam habilmente (muitas resistem até hoje) ao “de-

senvolvimento” (ou desenvolvimentismo). Essas últimas não 

seriam, assim, sociedades “sem história”, mas, sim, de forma 

voluntária, sociedades sem uma história baseada na ideia de 

“desenvolvimento” ou de “progresso”. Seriam então socie-

dades não baseadas em uma determinada noção, profunda-

mente moderna e ocidental, linear e teleológica, de história 

como progresso27, ou melhor, poderíamos dizer que seriam 
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(e muitas ainda o são hoje) sociedades “contra”28 essa noção 

de progresso (a tempestade que carrega o anjo da história 

benjaminiano). 

Assim, ao invés de ser contra a história em geral, como 

foi tantas vezes acusado29, Lévi-Strauss se mostraria, na lei-

tura aqui proposta, contrário a uma visão teleológica e con-

tínua, tanto do progresso quanto da história. Poderíamos 

compreender então sua diferenciação de forma mais dinâ-

mica, sem oposição entre graus de historicidade distintos 

e, sobretudo, como um esforço de deslocamento do próprio 

campo da história, a partir da antropologia (e etnologia), 

para diferentes concepções temporais de outras sociedades 

e povos, além daquela concepção ocidental hegemônica, cla-

ramente etnocêntrica. Uma forma de desvio por outras tem-

poralidades em estado selvagem. Uma tentativa, talvez, de 

tornar mais múltipla a própria noção de história. 

Lévi-Strauss criou para tal um tipo de termômetro, talvez 

por demais esquemático, de temperatura “histórica”: as so-

ciedades ditas “primitivas” ou “selvagens”, ao contrário das 

sociedades ocidentais modernas industrializadas, seriam 

mais frias, estariam próximas “do grau zero de temperatura 

histórica”. Nos anos 1990, a questão foi retomada de forma 

mais complexa: ao tempo em que as sociedades frias esta-

riam esquentando, as sociedades quentes estariam esfrian-

do. Em texto na revista que fundou, L’Homme (número 33, 

de 1993, sobre os povos amazônicos), o autor revisou sua 
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ideia anterior de grau zero de historicidade das sociedades 

frias: “Lá onde acreditávamos encontrar as últimas testemu-

nhas de tipos de vida e modos de pensamento arcaicos, hoje 

reconhecemos os sobreviventes de sociedades complexas e 

poderosas, há milênios engajadas em um devir histórico, 

que se decompuseram, em um lapso de dois ou três séculos, 

desse trágico acidente, também histórico, que foi para eles 

a descoberta do Novo Mundo” (1993, p. 9, tradução nossa). 

Assim, os povos indígenas permanentemente em luta contra 

seus colonizadores se tornariam sociedades mais “quentes” 

enquanto a sociedade ocidental “civilizada” se tornaria mais 

“fria”, sobretudo a partir das defesas patrimoniais mais re-

centes30. 

Além dessa forma de diferenciação, Lévi-Strauss propôs 

também a compreensão das distintas maneiras como essas 

diferentes formas de pensar articulariam as ideias de dia-

cronia e sincronia. No pensamento selvagem, diacronia 

e sincronia coexistem de forma bem mais articulada: en-

quanto nas sociedades mais frias a diacronia estaria direta-

mente incorporada na sincronia (como ocorre nos mitos e 

nos sonhos), nas sociedades mais quentes, que priorizam a 

diacronia (cronologia linear de fatos), o contrário ocorreria, 

ou seja, a sincronia estaria incorporada dentro da diacro-

nia, como ocorre nas narrativas históricas tradicionais. Para 

exemplificar melhor essa questão, Lévi-Strauss recorreu, ain-

da nesse capítulo, ao que ele considerava ser o equivalente, 
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no pensamento selvagem e na experiência indígena do 

tempo, aos documentos históricos nos arquivos (em livros 

e bibliotecas) – que encarnariam uma existência física da 

história, ou como disse o próprio antropólogo, seriam o ente 

“encarnado da factualidade” – para o pensamento histórico 

moderno “civilizado”: os churinga. 

O papel dos churinga seria, assim, o de compensar o empobre-

cimento correlativo da dimensão diacrônica: eles são o pas-

sado materialmente presente e oferecem o meio de conciliar 

a individualização empírica e a confusão mítica. Sabe-se que 

os churinga são objetos de pedra, ou de madeira, de forma 

aproximadamente oval, com extremidades pontudas, ou ar-

redondadas, muitas vezes gravados com sinais simbólicos; são 

algumas vezes, também, simples pedaços de madeira, seixos 

não-trabalhados. Qualquer que seja sua aparência, cada churin-

ga representa o corpo físico de um determinado antepassado 

e é solenemente atribuído, geração após geração, ao vivo que 

se crê ser esse antepassado reencarnado. Os churinga são em-

pilhados e ocultos nos abrigos naturais, longe dos caminhos 

frequentados. São retirados, periodicamente, para inspeção e 

para serem manuseados e, em cada uma das ocasiões, são po-

lidos, engraxados e coloridos, não sem que lhe sejam dirigidas 

orações e encantamentos. Por seu papel e pelo tratamento que 

lhe é reservado, eles oferecem, assim, analogias surpreenden-

tes com os documentos dos arquivos, que metemos em cofres, 
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ou confiamos à guarda secreta dos notários, e que, de tempos 

em tempos, inspecionamos, com os cuidados devidos a coisas 

sagradas, para repará-los, se necessário, ou para confiá-los a 

pastas mais elegantes. E, em tais ocasiões, nós também recita-

mos, de bom grado, grandes mitos, cuja lembrança é reavivada 

pela contemplação das páginas rasgadas e amareladas: fatos e 

gestos de nossos antepassados, história de nossas moradas, des-

de sua construção, ou sua primeira cessão (1976 [1962], p. 275). 

Lévi-Strauss usou esse exemplo dos churinga e os com-

parou aos arquivos, para explicitar, materialmente, os di-

ferentes modos de historicidade do pensamento selvagem: 

“A virtude dos arquivos é nos pôr em contato com a pura 

historicidade” (p. 277). Apesar de ter sido criticado com bas-

tante frequência pelos historiadores, que o consideravam 

“anti-historicista” ou “contra a história” (houve um longo 

debate sobre a questão, sobretudo com os historiadores dos 

Annales31), parece evidente em nossa leitura de seu trabalho 

que, ao contrário, Lévi-Strauss sempre esteve preocupado 

com a discussão sobre a história – e sobre a ciência, como vi-

mos também –, buscando deixar claro que uma determinada 

visão moderna teleológica da história, de um tempo único, 

contínuo, linear e progressivo, precisaria ser questionada. E 

haveria mais (ou “e isso não é tudo”, como ele sempre dizia): 

o pensamento selvagem, ou melhor, os modos de historici-

dade desse pensamento outro (dos vários outros), poderia 
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servir como um importante contraponto para uma atuali-

zação crítica do campo da história. As outras concepções 

de tempo do pensamento selvagem poderiam servir como 

necessárias aberturas para outras compreensões historio-

gráficas (para se pensar a própria história e suas formas de 

narração) colocando em suspensão uma hegemonia da razão 

tecnicista, da lógica linear e da pureza modernas e ociden-

tais, ao mostrar relações mais complexas de outras socieda-

des, “não-ocidentais” ou “sem escrita”, tanto com o tempo 

quanto a partir de suas diferentes formas de compreender e 

de narrar a própria história. 

François Hartog é um dos historiadores contemporâneos 

que mais reivindicou, e ainda reivindica, essa herança do 

pensamento selvagem lévi-straussiano para repensar, cri-

ticamente, mas também de maneira propositiva, o campo 

da história, sobretudo a partir daquilo que ele denominou, 

de forma bem argumentada, mas talvez ainda esquemática, 

como “regimes de historicidade”, que derivariam diretamen-

te dos graus de historicidade distintos das sociedades “selva-

gens” ou “civilizadas”, o que chamamos acima, ainda bem 

en passant, ao seguir a leitura de Lévi-Strauss, de modos de 

historicidade do pensamento selvagem. 

A partir da diferenciação feita por Lévi-Strauss entre 

sociedades quentes e frias, Hartog buscou “dispor as socie-

dades em uma escala ideal em função não do grau de histo-

ricidade, semelhante para todas, mas do modo como elas o 
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experimentam”, deslocando o debate para os casos-limite: 

“em que condições e sob que formas o pensamento coletivo 

e os indivíduos abrem-se à história? Quando e de que modo, 

em vez de considerá-la como uma desordem e uma amea-

ça, veem nela um instrumento para agir sobre o presente e 

transformá-lo?”32 A partir dessas questões – que traduziriam 

modos de historicidade – o historiador conceituou o que ele 

passou a chamar de “regimes de historicidade”33: “as manei-

ras de viver e pensar essa historicidade e de servir-se dela, os 

modos de articular passado, presente e futuro” (2013 [2003], 

p. 45). A partir dessa ideia, seria possível diferenciar o regi-

me moderno de historicidade das sociedades quentes – que 

priorizaria o futuro a partir da ideia moderna de progresso 

–, de um regime selvagem de historicidade das sociedades 

mais frias, que priorizaria o presente (incluindo o passado 

pela ancestralidade), por exemplo, ou ainda o regime clás-

sico de historicidade, que priorizaria o passado, do regime 

contemporâneo de historicidade, que seria um tipo de res-

friamento das sociedades quentes, pós-industriais, aquilo 

que Hartog chamou de “presentismo”. Para explicitar, de 

forma crítica, o presentismo contemporâneo, Hartog citou 

as cidades genéricas koolhaasianas: 

O presentismo pode, assim, ser um horizonte aberto ou fecha-

do: aberto para cada vez mais aceleração e mobilidade, fecha-

do para uma sobrevivência diária e um presente estagnante.  
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A isso, deve-se ainda acrescentar outra dimensão de nosso pre-

sente: a do futuro percebido não mais como promessa mas 

como ameaça; sob a forma de catástrofes, de um tempo de 

catástrofes que nós mesmos provocamos. Deste modo, a crise 

na qual estamos nos debatendo, hesitantes, demanda aprofun-

dar a reflexão. Certamente o presentismo não basta para dar 

conta dela (e não pretende isso), mas talvez ele venha ressaltar 

os riscos e as consequências de um presente onipresente, oni-

potente, que se impõe como único horizonte possível e que 

valoriza só o imediatismo. (...) Enfim, aquele que quiser fazer 

uma experiência presentista basta abrir os olhos, percorrendo 

estas grandes cidades do mundo para as quais o arquiteto ho-

landês Rem Koolhaas propõe o conceito de “Cidade genérica”, 

associado ao de Junkspace. Nelas, o presentismo é rei, corroen-

do o espaço e reduzindo o tempo, ou o expulsando (Hartog, 

2013 [2011], p. 15).

As cidades chamadas por Koolhaas de genéricas clara-

mente não podem reduzir ou expulsar o tempo – como foi 

proposto por Koolhaas e citado por Hartog e, diga-se, elas só 

são consideradas genéricas para os que as desconhecem ou 

conhecem do alto, de helicóptero como Koolhaas em suas 

visitas a Lagos ou São Paulo – pois, assim como os povos 

selvagens não são “sem história” e seu pensamento não é 

“anti-histórico”, nas cidades coexistem sempre diferentes 

tempos e, portanto, elas são inevitavelmente “históricas” e 
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abrigam múltiplas temporalidades. Apesar de algumas sim-

plificações, Hartog buscou, nessa tensa relação entre os cam-

pos da antropologia e da história – ao longo de vários textos 

e livros, sobretudo em Regimes de historicidade (Régimes de his-

toricité, 2003), mas também em Anciens, Modernes, Sauvages 

(2005) ou ainda em Crer em história (Croire en histoire, 2013) –, 

uma atualização importante, dentro do campo da história, 

do pensamento selvagem lévi-straussiano.

As críticas tanto à ideia de progresso tecnicista ociden-

tal quanto ao evolucionismo simplista, tão fortes na ideia 

do pensamento selvagem lévi-straussiano, ganharam com 

Hartog uma nova terminologia. Tratar-se-ia, então, de uma 

crítica que não seria “nada além de questionar o regime mo-

derno de historicidade” (2017 [2013], p. 200), ou seja, de um 

questionamento de um conceito moderno, linear e teleoló-

gico, de história, que Hartog chamou de “regime moderno 

de historicidade”. Parece efetivamente fundamental, como 

propõe Hartog, incorporar sempre, dentro da já conhecida 

querela entre “antigos” e “modernos”, essa figura do “selva-

gem”, sem dúvida fundamental para deslocar, descentrar e, 

assim, reposicionar e tensionar os dois outros termos recor-

rentes. A partir desse encontro do pensamento “ocidental” 

com o pensamento do Outro – com toda a alteridade radical 

do dito “Novo Mundo”, como mostra a famosa consideração 

de Montaigne: “Nosso mundo acaba de encontrar um outro” 

(“Notre monde vient d’en trouver un autre”) – como bem escreveu 
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Hartog, “o jogo se joga doravante a três: os antigos, os mo-

dernos e os selvagens” (2005, p. 34, tradução nossa). 

Se Hartog aproximou o campo da história daquele da 

antropologia, Eduardo Viveiros de Castro por sua vez bus-

cou aproximar, também atualizando a obra de Claude 

Lévi-Strauss, o próprio campo da antropologia daquele da 

filosofia. Lévi-Strauss, como se sabe, tinha formação em filo-

sofia, apesar de renegá-la por esta não considerar esse pen-

samento selvagem, o pensamento outro (e dos outros, “não 

ocidentais”), ele nunca deixou de buscar construir conceitos 

ao longo de toda sua obra34, nem de declarar a importân-

cia da história em seu trabalho, como tentamos mostrar35. 

Obviamente não pretendemos fazer aqui um balanço de 

todos os desdobramentos contemporâneos36 do trabalho 

de Lévi-Strauss, mas tão somente mostrar que essa potente 

ideia de “pensamento selvagem”, apesar de certa resistência 

ao “estruturalismo”37 de seu autor, ainda está viva e continua 

a fomentar, até hoje, debates e releituras críticas interes-

santes em diversos campos do conhecimento, inclusive no 

próprio campo da antropologia, como podemos ver na insti-

gante busca – com a ajuda da filosofia conhecida como “pós-

-estruturalista”, sobretudo nos trabalhos de Gilles Deleuze 

com Félix Guattari – realizada pelo grupo coordenado por 

Viveiros de Castro, daquilo que ele chama de uma “antro-

pologia da imanência”. Duas publicações do antropólogo 

nos pareceram fundamentais para a compreensão de sua 
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proposta: A inconstância da alma selvagem (2002) e Metafísicas 

canibais (Métaphysiques cannibales, 2009). 

Viveiros de Castro, partindo claramente desta ideia lé-

vi-straussiana de pensamento selvagem e, também, de seu 

trabalho posterior nas “Mitológicas”, propõe, sobretudo com 

Tânia Stolze Lima, a noção, ou conceito, de “perspectivismo 

ameríndio” – “perspectivismo interespecífico, multinatura-

lismo ontológico e alteridade canibal” (2015, [2009], p. 34) 

– que seria uma “teoria cosmopolítica indígena”. A imagina-

ção conceitual dessa “teoria” não se contentaria com a des-

crição etnográfica minuciosa do “ponto de vista do nativo”, 

como diria Malinowski, descrição essa que acabaria reduzin-

do o ponto de vista do nativo àquele do próprio observador. 

Ao contrário, buscaria decifrar o que seria um ponto de vista 

para o nativo, e qual seria seu ponto de vista sobre a própria 

noção antropológica (ocidental) de ponto de vista. Tratar-se-

ia de uma clara inversão de pontos de vistas, de perspectivas, 

ou uma torção, no dizer de Viveiros de Castro. Em todo caso, 

seria um deslocamento reflexivo, em busca de uma “outra 

antropologia” ou contra-antropologia, que busca retirar, as-

sim, o pensamento selvagem de um certo “limbo” dos cam-

pos de conhecimento acadêmico.

O perpectivismo ameríndio é uma estrutura intelectual que 

contém uma teoria de sua própria descrição pela antropologia 

– pois ele é uma outra antropologia, uma contra-antropologia 
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disposta transversalmente à nossa. Eis por que o perpectivis-

mo não é um subtipo do animismo no sentido de Descola, um 

“esquema da prática” que possui razões que somente a razão 

do antropólogo conhece. Ele não é um tipo, mas um conceito; 

aliás, ele não é um tipo de tipo, mas um conceito de conceito, 

cujo emprego mais interessante não consiste tanto em classi-

ficar cosmologias que nos parecem excessivamente exóticas, 

mas em contra-analisar antropologias que nos são demasiada-

mente familiares (2015 [2009], p. 72).

Mas esse “conceito de conceito”, insiste Viveiros de 

Castro, não buscaria “restabelecer o direito dos outros a uma 

‘racionalidade’ que eles nunca pediram para ser reconheci-

da. A profunda ideia lévi-straussiana de um pensamento selva-

gem deveria ser tomada como uma outra ideia do pensamento, 

muito mais que uma outra imagem do selvagem” (p. 75). Como 

já sugerimos, seria interessante pensarmos, a partir da ideia 

benjaminiana de “imagem de pensamento”, profundamente 

moderna mas também crítica, em algo como uma imagem 

de pensamento selvagem. Para Viveiros de Casto, o objetivo se-

ria a busca de uma outra ideia da própria antropologia, de 

uma alternativa à “antropologia antropológica ocidental”, 

que subverteria seus fundamentos – e, também, uma certa 

crítica à tentativa de atualização do pensamento selvagem 

lévi-straussiano feita por Philippe Descola, sucessor de Lévi-

Strauss no Collège de France que, em seu conhecido livro 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  63

Par-delà nature et culture (2005), buscou fazer uma releitura de 

Lévi-Strauss, sobretudo a partir de Foucault – propondo uma 

leitura “pós-estruturalista” da obra de Lévi-Strauss, o que ele 

chamou de “descolonização permanente do pensamento”.

O destino visado é duplo, ele também: aproximar-se o ideal de 

uma antropologia enquanto exercício de descolonização per-

manente do pensamento e propor um outro modo de criação 

de conceitos que não o ‘filosófico’, no sentido histórico acadêmi-

co do termo (Viveiros de Castro, 2015 [2009], p.32, grifo nosso). 

Muito mais do que the return of the native, então. Se há retorno, 

é antes o “frappant sur les choses”, a notável reviravolta de que 

falava Lévi-Strauss: a volta da filosofia ao centro do palco. Não, 

porém, como o autor parecia sugeri-lo, sob o modo de uma al-

ternativa exclusiva entre nossa filosofia e a filosofia deles (ainda 

um caso de homonímia? Tanto melhor), mas como síntese dis-

juntiva entre antropologia, entendida como metafísica experi-

mental ou geofilosofia de campo, e a filosofia, entendida como 

aquela prática etnoantropológica sui generis que consiste na 

criação de conceitos (D.&G., 1991). Essa operação de “transver-

salização” entre antropologia e filosofia – uma “aliança demô-

nica”, diria o autor dual de Mil Platôs (id. 1980) – se estabelece 

em vista de um objetivo comum, a entrada em um estado (um 

platô de intensidade) de descolonização permanente do pen-

samento (Viveiros de Castro, 2015 [2009], p. 94, grifo nosso).
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Em entrevista realizada em 2011 – por Cleber Lambert 

e Larissa Barcellos (na Universidade de Toulouse) em um 

seminário de filosofia que tinha como tema a ideia de des-

colonização –, Viveiros de Castro detalhou melhor sua já 

conhecida expressão “descolonização permanente do pen-

samento”, aproximando essa experiência de descolonização 

àquela do pensamento indígena, convidando assim a antro-

pologia e a filosofia a pensarem com (e não sobre) o pensa-

mento indígena, com o pensamento selvagem (no sentido 

lévi-straussiano). Um convite – que, como veremos, se asse-

melha àquele feito bem antes por Oswald de Andrade com 

sua ideia de Antropofagia –, a tomarmos esse pensamento 

outro (dos vários outros) como interlocutor privilegiado, um 

tipo de revolução (uma “revolução permanente”, no sentido 

trotskista) selvagem do próprio pensamento antropológico. 

Esse convite da devoração ou descolonização permanentes 

poderia ser levado para outras disciplinas modernas (além 

da antropologia), ainda baseadas em preceitos coloniais (ou 

colonizadores), como é o caso do urbanismo. Tratar-se-ia as-

sim de um exercício permanente de auto-descolonização, 

uma proposta de “deixar de ser colonialista de si mesmo”: 

A descolonização do pensamento antropológico significa uma 

dupla descolonização: assumir o estatuto integral do pensa-

mento alheio enquanto pensamento e descolonizar o pró-

prio pensamento. Deixar de ser colonialista de si mesmo, 
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subordinado às ideias mestras, às ideias-chave de sujeito, auto-

ridade, origem, verdade. A descolonização envolve esse duplo 

movimento, o reconhecimento da descolonização histórica, 

sociopolítica do mundo, e os efeitos que isso tem sobre a des-

colonização do pensamento. O adjetivo “permanente” signifi-

ca, por isso, que o pensamento tem uma tendência natural ao 

colonialismo; a inércia do pensamento conduz o pensamento 

a se acomodar em soluções milagrosas, esquemas fáceis, me-

cânicos, rígidos, um certo colonialismo intrínseco de todo 

pensamento. Evita-se, assim, transformar o pensamento em 

doutrina, em igreja, seita. Resiste-se à padronização, à norma-

tização, à paradigmatização do pensamento (grifo nosso). 

A proposição de Viveiros de Castro ao juntar Lévi-Strauss, 

tido como “fundador” do estruturalismo, com Deleuze e 

Guattari, tidos com filósofos “pós-estruturalistas”, pode ser 

considerada paradoxal. Trata-se de uma provocação à re-

flexão crítica. O antropólogo tentou mostrar que: “Desde 

muito cedo, a obra de Lévi-Strauss contém um importante 

subtexto ou contratexto pós-estruturalista. (Se Lévi-Strauss 

não é o último pré-estruturalista – longe disso, hélas – ele 

chegou entretanto muito perto de ser o primeiro pós-estru-

turalista)” (p. 250). Podemos ler em outro trecho do mesmo 

livro: “Em duas passagens das obras-chave de 1962, O tote-

mismo hoje (Lévi-Strauss, 1962a) e O pensamento selvagem (Lévi-

Strauss, 1962b), em que o ‘pré-estruturalismo’ d’As estruturas 
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elementares começa a dar lugar ao ‘pós-estruturalismo’ das 

Mitológicas” (p.155). Em várias ocasiões, sobretudo em suas 

palestras, Viveiros de Castro se referiu ao mestre Lévi-Strauss 

como “fundador do pós-estruturalismo”38. 

Necessidade ou contingência, completude ou inacabamento, 

estrutura ou multiplicidade, transcendência da regra ou ima-

nência do sentido: essa quádrupla tensão estrutura o estrutura-

lismo, e traça as linhas de divergência de sua posteridade. É tal 

tensão que me levou a escolher o título desta conferência. Pois 

se Rousseau, no célebre dizer de Lévi-Strauss, deve ser visto 

como o fundador das ciências humanas, então de Lévi-Strauss, 

ele mesmo, se deveria dizer que não só as refundou, com o 

estruturalismo, como as ‘infundou’ virtualmente, ao apontar 

o caminho para um pós-estruturalismo, em outras palavras, 

para uma antropologia da imanência. (...) Vejo assim a obra de 

Lévi-Strauss pelo lado da contingência, do inacabamento e da 

multiplicidade: um estruturalismo em desequilíbrio perpétuo 

(Viveiros de Castro, 2008).

Não entraremos aqui nessa polêmica sobre os limites 

– claramente porosos, como já foi observado com Michel 

Foucault ou ainda por Jacques Derrida – entre estrutura-

listas e pós-estruturalistas, só seria importante perceber 

que muito da recusa ao pensamento de Lévi-Strauss se deu 

por um preconceito antiestruturalista (pós maio de 1968 
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francês). No entanto, não há dúvida de que o pensamento 

lévi-straussiano, mesmo quando criticado, foi fundamen-

tal para a construção de conceitos filosóficos por Deleuze e 

Guattari (mesmo por Deleuze sozinho, como em Logique du 

sens, 1969)39. Uma vasta bibliografia etnográfica (ou etnoló-

gica) sobre os povos “não ocidentais” foi importante para a 

sustentação dos argumentos principais dos dois pensadores, 

como fica claro na leitura dos dois volumes de “Capitalismo 

e esquizofrenia”: L’Anti-Oedipe (1972), sobretudo do 3o capítu-

lo, dedicado aos “Selvagens, bárbaros e civilizados”; e Mille 

Plateaux, de 1980 (que cita vários antropólogos e, em particu-

lar, Pierre Clastres). Esses dois volumes clássicos (de Deleuze 

e Guattari) da filosofia chamada rizomática40 ou da diferença 

– “Anti-Édipo” e “Mil Platôs” – são os textos principais para a 

releitura proposta por Viveiros de Castro. Efetivamente, es-

ses livros poderiam indicar a ideia do próprio filósofo como 

um tipo de pensador em estado selvagem, ou, nos termos 

desses pensadores, um “devir-selvagem” da própria filosofia. 

A obra de Lévi-Strauss é o momento em que o pensamento 

ameríndio faz seu lance de dados: graças a seu grande media-

dor conceitual, esse pensamento ultrapassa seu próprio “con-

texto” e se mostra capaz de dar a pensar a outrem, isto é, a todo 

aquele que, persa ou francês, se disponha, sem mais, a sim-

plesmente pensar (2015, [2009] p. 234).
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Viveiros de Castro buscou atualizar o pensamento selva-

gem lévi-straussiano sem buscar racionalizá-lo ao extremo, 

como faria o pensamento domesticado, ao contrário, bus-

cou construir o conceito de “um pensamento propriamente 

selvagem, isto é, que não pareça em nada com sua versão 

domesticada” (p. 239). Segundo o próprio Lévi-Strauss, como 

vimos, “existem dois modos diferentes do pensamento cien-

tífico” (1962, p. 24). O antropólogo brasileiro busca, assim, 

um pensamento mais rizomático41 (Lévi-Strauss com Deleuze 

& Guattari), que se aproximaria de fato daquele “em estado 

selvagem” para tentar pensar com os indígenas, em vez de 

tentar pensar como eles (o que seria impossível para um não 

indígena). Viveiros de Castro também cita o “lance de dados” 

mallarmeano do pensamento indígena e do pensamento sel-

vagem, que sugerimos chamar de imagem de pensamento selva-

gem. O famoso poema de Mallarmé – “UM LANCE DE DADOS 

/ JAMAIS / JAMAIS ABOLIRÁ / O ACASO (...) Todo Pensamento 

emite um Lance de Dados”42 – foi usado e tido como funda-

mental para todo o pensamento surrealista (e também para 

os artistas “modernistas” no Brasil), sobretudo na ideia do 

“acaso objetivo” ou daquilo que Walter Benjamin chamou de 

“iluminação profana, de inspiração materialista e antropoló-

gica” em seu texto de 1929, quando retratou o surrealismo 

como “o último instantâneo da inteligência europeia”43. 

O próprio Lévi-Strauss deixou claro em seus textos e entre-

vistas que a arte e os artistas seriam como um tipo de “reserva” 
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do pensamento selvagem dentro do próprio pensamento do-

mesticado ocidental. Seguiremos assim por essa pista deixa-

da por Lévi-Strauss de que seria no campo da arte, sobretudo 

a partir da experiência do choque na cidade moderna pelos 

artistas, que ainda podemos encontrar esse estoque de pen-

samento em estado selvagem dentro do próprio pensamento 

moderno crítico, em tensão permanente com a vertente mo-

derna purista ainda hegemônica. Lévi-Strauss tinha um tipo de 

arte e de artista bem específico em sua mente ao pensar nessa 

reserva do pensamento em estado selvagem na arte: aqueles 

com quem ele conviveu tanto em Paris, nos anos 1920 – sobre-

tudo Michel Leiris, Georges Bataille e o grupo em torno da re-

vista Documents –, quanto em São Paulo, nos anos 1930: Mário 

de Andrade, Sérgio Milliet, Paulo Duarte e o grupo à frente do 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e tam-

bém Oswald de Andrade e Julieta Guerrini, sua companheira 

desde 1935. Ou, ainda, os surrealistas que ele tanto frequen-

tou em Nova Iorque durante seu exílio nos anos 1940 como 

André Breton, Max Ernst, entre vários outros. Lévi-Strauss não 

seria somente herdeiro de uma “filosofia” selvagem, indígena, 

mas, também, de procedimentos ou “métodos” (ou “truques”, 

segundo Benjamin) dos artistas surrealistas44. Tratar-se-ia as-

sim de uma dupla herança, tributária dos ameríndios e dos 

surrealistas: selvagem e moderna. Ou talvez, como propomos, 

uma herança moderna em estado selvagem: uma imagem de 

pensamento moderno em estado selvagem.



70  |  Montagem de uma outra herança, 2

O forte teor surrealista, sobretudo em termos metodo-

lógicos, do trabalho de Lévi-Strauss, em particular a partir 

de O Pensamento Selvagem, mas também, depois, nos dife-

rentes volumes das Mitológicas, nos parece tema ainda bem 

pouco explorado, até mesmo pelo campo da antropologia, 

semelhante com o que parece ter ocorrido com Walter 

Benjamin, em cujo trabalho o impacto surrealista também 

parece ter sido pouco explorado pelo campo da filosofia (e 

da história). O pensamento surrealista e, sobretudo sua for-

ma de proceder metodologicamente, como já vimos com as 

montagens (v. 1), não deveria ficar circunscrito ao campo 

das artes. Alguns dos livros de Lévi-Strauss – como O pensa-

mento selvagem e as Mitológicas – teriam sido compostos se-

guindo “aproximações abruptas e imprevistas”, exatamente 

como nos trabalhos de seu amigo Max Ernst. Apesar dessa 

afinidade eletiva com os surrealistas ser assumida por Lévi-

Strauss desde a apresentação da ideia de bricolagem no livro 

O Pensamento Selvagem, ainda é raro encontrarmos conside-

rações teóricas mais aprofundadas sobre essa aproximação, 

não obstante as contaminações surrealistas já surgirem nas 

biografias45 e em entrevistas do autor, como nessa passagem 

da famosa entrevista à Didier Eribon: 

O senhor diz num texto de O olhar distanciado que suas Mitológicas 

foram construídas como montagens de Max Ernst! 
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Foi com os surrealistas que eu aprendi a não temer as 

aproximações abruptas e imprevistas como as que Max 

Ernst usou nas suas colagens. A influência é perceptível em  

O pensamento selvagem. Marx Ernst construiu mitos particulares 

por meio de imagens tomadas de empréstimo a uma outra cul-

tura: a dos velhos livros do século XIX, e ele fez estas imagens 

expressarem mais do que significavam quando eram vistas 

com um olhar ingênuo. Nas Mitológicas, eu também recortei 

uma imagem mítica e recompus seus fragmentos para fazer 

que deles brotasse mais sentido (Lévi-Strauss; Eribon, 2005 

[1988], p. 57, grifos nossos).

Em Le regard eloigné (“O olhar distanciado”, publicado em 

1983), Lévi-Strauss publica um texto sobre o trabalho do 

amigo Max Ernst, mostrando em detalhes a relação de seu 

trabalho antropológico, sobretudo aquele consagrado à mi-

tologia, com as colagens de Ernst, sua forma de trabalhar 

por associações de ideias bem heterogêneas:

Ao insistir, na conclusão de um livro recente (L’Homme Nu, 

1971) sobre a passividade e a receptividade do autor – cujo 

espírito, quando trabalha, serve de local anônimo em que se 

organiza aquilo a que já se não pode chamar senão “as coi-

sas” vindas de algures; de forma que, excluído de fio a pavio 

pela sua obra, o Eu surge mais como o executante –, eu nada 

mais fazia do que retomar, sem que no entanto disso tivesse 
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consciência, uma ideia fortemente expressa por Max Ernst. 

(...) Não existirá uma analogia indubitável entre o que, muito 

depois dele, tentei fazer nos meus livros e a intenção que ele 

sempre atribuiu à pintura? (2010 [1983], p. 347)

Parece então significativo que Max Ernst tenha escolhido ilus-

trar o seu preceito com o famoso “encontro fortuito em cima 

de uma mesa de anatomia de uma máquina de costura com 

um guarda-chuva”, pois quem não vê que esta cena deve a 

sua celebridade ao fato de reunir três objetos cujo encontro, 

contrariamente às palavras do poeta, não é de forma alguma 

fortuito, salvo no que respeita à experiência vulgar, resultando 

a sua estranheza recíproca sobretudo da aparência, como Max 

Ernst teve o cuidado de nos advertir? (...) a obra de Max Ernst 

fala inúmeras línguas, cujo discurso se exprime de cada vez 

através do efeito de uma solidariedade inquebrantável entre 

o suporte escolhido e as técnicas de execução – que sabem 

munir-se de todos os recursos da bricolagem –, a disposição dos 

volumes, das linhas, dos valores e das cores, a textura pictórica 

e o próprio tema... (2010 [1983], pp. 348/51)

Para escapar da França já ocupada pelos nazistas, Lévi-

Strauss tentou retornar ao Brasil, mas não conseguiu ter 

seu visto de reingresso aprovado pela embaixada montada 

em Vichy, que já seguia as instruções do regime ditatorial 

varguista, e antissemita, do Estado Novo. Com essa recusa 
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de visto, ele foi incluído às pressas no programa de resgate 

da Fundação Rockefeller, criado para salvar intelectuais eu-

ropeus ameaçados pelo nazismo (em particular os judeus) 

e, em março de 1941, conseguiu fugir para Nova Iorque, 

onde passou a dar aulas na New School for Social Research (onde 

Geddes também havia proferido suas palestras nos anos 

1920 como vimos, v. 1). No mesmo navio de sua fuga para 

América do Norte, o Capitaine Paul-Lemerle, estava também o 

mais conhecido e famoso dos surrealistas franceses, André 

Breton, que já durante a travessia tornou-se seu amigo46. 

Logo ao desembarcar na grande cidade norte-americana, 

Breton apresentou Lévi-Strauss ao grupo surrealista de exi-

lados na América. 

Lévi-Strauss passou então a fazer parte do grupo sur-

realista, participando de suas intermináveis deambulações 

urbanas pelas ruas de Nova Iorque em busca de objetos es-

tranhos tidos por “selvagens”, “primitivos” ou “antiquados”. 

Os surrealistas exilados, que tinham Breton como líder, con-

tinuavam a fazer em Nova Iorque o mesmo tipo de deam-

bulações que faziam antes pelas ruas, espaços e mercados 

públicos de Paris47 (e que foram retomadas após a guerra na 

capital francesa, já com a participação de Lévi-Strauss48), em 

busca daquilo que Benjamin chamou de “energias revolu-

cionárias que transparecem no antiquado”, uma fascinação 

surrealista por esses objetos “antiquados” ou “exóticos” que 

os aproximava tanto dos trapeiros quanto dos etnógrafos: 
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“Para o surrealismo, nada pode ser mais revelador do que a 

lista canônica desses objetos” (Benjamin, [1928] 1987), como 

podemos ler em várias passagens no livro-montagem Nadja 

do próprio Breton (1928):

Sempre vou lá [mercado das pulgas ao norte de Paris] à procura 

desses objetos que não se encontram em nenhuma outra par-

te, fora de moda, fragmentados, inúteis, quase incompreensí-

veis, perversos, enfim, no sentido que entendo e amo, como, 

por exemplo, esta espécie de semicilindro branco, irregular, 

envernizado, apresentando relevos e depressões sem significa-

do para mim, com estrias horizontais e verticais vermelhas e 

verdes, preciosamente acomodado num estojo, com uma divi-

sa em língua italiana, que levei para casa e depois de examinar 

bem acabei por admitir que representava apenas a estatística, 

figurada em três dimensões, da população de uma cidade do 

ano tal ao ano tal (Breton, 2007 [1928], p. 56).

Além de ter também usado a montagem, aprendida com 

seus amigos surrealistas, como modo de fazer ou procedi-

mento metodológico em seu trabalho de construção con-

ceitual, Lévi-Strauss também recorreu a outra “imagem de 

pensamento”, o caleidoscópio49, muito presente entre esses 

“outros modernos” críticos como os surrealistas e, em parti-

cular, Walter Benjamin.50 Em texto sobre Proust, publicado 

no Journal Parisien (11/2/1930), Benjamin retomou essa ideia 
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junto com a de constelação – “imagem de pensamento” 

também presente em Lévi-Strauss (que faria “Astronomia 

das constelações humanas”, belo título da tese de Francine 

Iegelski51) – buscando mostrar como, em cada novo movi-

mento do caleidoscópio, novas constelações emergem a cada 

momento: «Eu sentia, ao caminhar, meus pensamentos se 

movimentarem como um caleidoscópio, a cada passo uma 

nova constelação: antigos elementos desaparecendo; outros 

surgindo; muitas figuras». Podemos ler algo bem parecido 

nas páginas de O pensamento selvagem: 

Há, sem dúvida, qualquer coisa de paradoxal na ideia de uma 

lógica cujos termos consistem em sobras e em pedaços, vestí-

gios de processos psicológicos ou históricos e, como tais, des-

providos de necessidade. (...) Esta lógica funciona um pouco 

ao modo do caleidoscópio; instrumento que contém também 

restos e cacos, por meio dos quais se realizam arranjos estru-

turais. Os fragmentos saíram de um processo de quebra e des-

truição, por si mesmo contingente, mas sob a reserva de que 

seus produtos ofereçam entre si certas homologias: de tama-

nho, de vivacidade, de colorido, de transparência (...) enfim, 

e sobretudo, esses arranjos, gerados pelo encontro de aconte-

cimentos contingentes (o movimento giratório do instrumen-

to pelo observador) e de uma lei (a que presidiu a construção 

do caleidoscópio, que corresponde ao elemento invariante 

das coações de que falávamos há pouco), projetam modelos 
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de inteligibilidade, de certo modo provisionais, já que cada 

arranjo é exprimível sob a forma de relações rigorosas entre 

suas partes e que essas relações não têm outro conteúdo que 

o arranjo mesmo, ao qual, na experiência do observador, não 

corresponde nenhum objeto (Lévi-Strauss, 1976 [1962], p. 57).52

O pensamento em estado selvagem seria como uma brin-

cadeira com o caleidoscópio, quando ao girar o aparelho 

vários arranjos – ou agenciamentos se quisermos usar uma 

terminologia deleuze-guattariana – se formam a partir dos 

fragmentos que montam diferentes imagens: processos de 

montagem, desmontagem e remontagem desses “cacos ou 

resíduos” de processos históricos (fatos e eventos), mnêmicos 

(memórias e sonhos), etnográficos (mitos e ritos). Um jogo 

de embaralhamento permanente de imagens. Nos permiti-

remos uma longa citação da entrevista que Beatriz Perrone 

Moisés realizou com Lévi-Strauss na comemoração de seus 

90 anos (Moisés/Lévi-Strauss, 1999) para deixar mais eviden-

te que ele não somente teorizou a ideia de “pensamento sel-

vagem”, mas também exercitou esse tipo de pensamento em 

estado selvagem a partir da prática efetiva da bricolagem. 

Como já propôs Viveiros de Castro, a estrutura de sua “árvo-

re de mitos” parece estar de fato bem mais próxima de um 

“rizoma” deleuze-guattariano ou dos modernos “móbiles à 

la Calder”, como ele próprio disse, ou seja, de uma práti-

ca ou exercício de montagem-desmontagem-remontagem, 
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como Lévi-Strauss havia aprendido com seus amigos artistas 

surrealistas: uma série de montagens com suas diferentes 

“fichas”. Apesar de não chamar esses seus modos de fazer 

de montagens, nem de considerá-los como um “método” (se-

riam seu oposto), Lévi-Strauss os exercitava como um “meio 

de ter ideias imprevistas”: 

Beatriz: Falemos então sobre os seus modos de fazer antropo-

logia ou, mais precisamente, análise de mitos. O senhor men-

cionou algumas vezes que trabalhava com fichas e, ao longo da 

elaboração das Mitológicas, as espalhava às vezes sobre a mesa, 

onde elas de certo modo assumiam configurações que lhe re-

velavam relações. Como são essas “fichas de mitos”? Posso ver 

algumas?

Lévi-Strauss: Eu não trabalhava exatamente com fichas de 

mitos, esse é meu modo de trabalhar em geral. Faço muitas fi-

chas. Meus ficheiros estão em casa, não tenho nenhuma ficha 

aqui... Mas não há nada de especial em minhas fichas. Algumas 

contêm referências, outras uma ou várias frases que li num 

livro e que chamaram minha atenção, ou uma ideia que tive 

e transcrevi numa ficha. Podem ser acerca de mitos, ou de li-

vros, podem ser acerca de um objeto que vi, ou de uma ideia 

que me ocorreu. Em relação aos mitos, podem conter versões 

completas, às vezes há páginas dobradas no formato de uma 

ficha, colocadas nos ficheiros, às vezes são resumos... Nada de 



78  |  Montagem de uma outra herança, 2

organizado. Quando me falta inspiração, quando estou sem 

ideias, pego um monte de fichas — eu deveria colocar isso 

no imperfeito, porque se refere ao tempo em que eu tra-

balhava — e, só de espalhá-las, misturá-las, agrupá-las ao 

acaso, às vezes me vem uma idéia.

Beatriz: Não se pode então falar num método de fazer fichas, 

ou de utilizá-las...

Lévi-Strauss: Não, nenhum. Ao contrário, eu diria que as fi-

chas, para mim, são exatamente o oposto de um método, 

são o meio de ter ideias imprevistas. (...)

Depois de encerrada a entrevista, notei ao meu lado algo que 

me parecia uma árvore em miniatura, cujas folhas eram pedaci-

nhos de papel com anotações, colados em “galhos” revirados 

e perfeitamente simétricos. Olhei mais de perto, e percebi que 

o objeto, protegido por uma redoma de vidro, é a estrutura, 

em três dimensões, de um grupo de mitos, cuja representação 

gráfica se encontra à página 81 de L’origine des manières de table 

(Mitológicas III). A própria página, unida à página 80 do livro, 

constitui um “fundo” para a “árvore” de mitos, dentro da re-

doma (reproduzidas a seguir a partir da 1a edição, de L’origine 

des manières de table, Paris, Plon, 1968). Evidentemente fasci-

nada pelo objeto, perguntei a Lévi-Strauss se costumava cons-

truir assim estruturas míticas. Respondeu-me que sim, que as 
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construía conforme as percebia nos mitos, com os pedaços de 

papel, barbante, tesoura e cola que sempre tinha à mão. Alguns 

desses objetos, continuou, “eram como móbiles à la Calder”, e fica-

vam pendurados pelo laboratório de antropologia. Mas eram 

muito frágeis, e logo se destruíram. Finalmente, tinha sobrado 

apenas aquele. “Mas então o senhor é um bricoleur também no sen-

tido primeiro do termo [que remete, como se sabe, a trabalhos 

manuais]?” Sorrindo, respondeu-me que sim, gostava de usar 

as mãos para construir coisas desde a infância... (Lévi-Strauss/

Moisés, 1999, montagem e grifos nossos).

A bricolagem como montagem impura, o pensamen-

to em estado selvagem como parte integrante dessa outra 

forma de pensar moderna, necessariamente fragmentada, 

“como móbiles à la Calder”, formada por sobras e restos53. 

O próprio pensamento selvagem como ruína, resquício ou 

sobrevivência de uma outra perspectiva (ou outro ponto de 

vista), para falar como Viveiros de Castro, dentro do próprio 

pensamento moderno. Como se sabe, antropologia e urba-

nismo são campos disciplinares modernos que se formaram 

no mesmo momento (no século XIX, a partir de uma grande 

transformação técnica do ocidente “civilizado”), mas com 

propósitos, de certa forma, complementares: enquanto os 

urbanistas promoviam a modernização das cidades existen-

tes e a criação de novas, os antropólogos54 se preocuparam 

com as culturas “outras” (seja para preservá-las, seja para 
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colonizá-las ou domesticá-las), que passavam a correr risco 

de extinção a partir dessa modernização cada vez mais ace-

lerada (ao menos desde a colonização do chamado, pelos eu-

ropeus, “Novo Mundo”). 

Continuaremos essa aproximação nos próximos capítu-

los, a partir daquilo que estava em vias de desaparecimento, 

explorando sobretudo a correlação ou contaminação entre 

arte e antropologia – essa “reserva” de pensamento em esta-

do selvagem no campo das artes – a partir de dois grupos de 

pensadores e artistas modernos que praticaram montagens 

impuras, coimplicando de forma indissociável pensamento 

moderno e pensamento em estado selvagem: os surrealistas 

(sobretudo os dissidentes) na França, em particular aqueles 

em torno da revista Documents (entre 1929 e 1930), e os ar-

tistas autodenominados “modernistas” no Brasil, em suas 

famosas viagens pelo país (as de “descoberta” e/ou etno-

gráficas) após a famosa Semana de Arte Moderna de 1922 

e, sobretudo, aqueles envolvidos com a criação da Revista de 

Antropofagia (entre 1928 e 1929). 

O grande mentor da Revista de Antropofagia, Oswald de 

Andrade (1890, São Paulo – 1954, São Paulo), muito pró-

ximo de Lévi-Strauss durante sua estada em São Paulo, é, 

sem sombra de dúvida, um de nossos grandes fantasmas, ou 

dibbuks (v. 1), em estado selvagem. Oswald de Andrade tal-

vez seja também um dos melhores exemplos de pensador 

em estado selvagem, um exímio pensador da bricolagem.  
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A própria ideia da antropofagia seria um tipo de filosofia em 

estado selvagem. Augusto de Campos, na introdução da repu-

blicação em fac-símile dos números da Revista de Antropofagia, 

afirmou que a antropofagia oswaldiana seria “a única filoso-

fia original brasileira e, sob alguns aspectos, o mais radical 

dos movimentos artísticos que produzimos” (1975). Como 

bem afirmou Décio Pignatari (colega da poesia concreta pau-

lista dos irmãos Campos, do grupo Noigandes): “toda vez 

que vem à tona, o cadáver de Oswald de Andrade assusta”. 

Exatamente por medo desses sustos e assombros que o filó-

sofo poeta antropófago, assim como alguns outros de seus 

colegas – como o engenheiro-arquiteto-artista-urbanista-an-

tropófago Flávio de Carvalho (1899, Barra Mansa RJ – 1973, 

Valinhos SP) – tornaram-se fantasmas em estado selvagem 

que até hoje assombram o pensamento considerado mais 

“civilizado”. 

Assim, buscaremos trazer à tona, ao longo dos próximos 

capítulos deste volume, como complemento ao anterior  

(v. 1), as vibrações de alguns desses nossos dibbuks em estado 

selvagem, eles também, como Warburg e Geddes (v. 1), “sis-

mógrafos sensibilíssimos”, como disse Oswald de Andrade 

em 1928 – muito provavelmente sem conhecer a expressão 

semelhante usada por Warburg, no ano anterior (“sismógra-

fos muito sensíveis”), ao se referir aos historiadores e filó-

sofos –55, aos artistas modernos de vanguarda, responsáveis 

por compreender sensivelmente “os desvios da massa”: 
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Devíamos assimilar todas as natimortas tendências estéticas da 

Europa, assimilá-las, elaborá-las em nosso subconsciente, e pro-

duzirmos coisa nova, coisa nossa. Tal não fez o americano de 

ontem, entretanto. E errou. A multidão americana – pequena, 

é verdade – que passeia hoje em meio à multidão heterogênea 

da América, sente, agora, o erro. Sente-o, mas não o compreen-

de. Só o europeu, que flana uma ou duas gerações aqui, não o 

sentirá. Mas nós, os artistas – sismógrafos sensibilíssimos dos 

desvios físicos da massa –, nós de vanguarda, hiperestéticos, o 

compreendemos (Andrade, 1928, grifo nosso).

É bem possível que nossos “sismógrafos muito sensíveis” 

– tanto Aby Warburg, como sugere Michaud (2013 [2002],  

p. 300), quanto Oswald de Andrade –, tivessem já conheci-

mento da conferência anterior de Hugo van Hofmannstahl 

sobre o “O poeta e a época atual” (proferida em 1906 e publi-

cada em 1907), em que ele dizia: 

[O poeta] assemelha-se a um sismógrafo que qualquer tremor 

faz vibrar, mesmo que se produza a milhares de léguas. Não é 

que ele pense ininterruptamente em todas as coisas do mun-

do. Mas elas pensam nele. Estão nele, e por isso o governam. 

Até suas horas mornas, suas depressões, seus momentos de 

confusão são estados impessoais. Assemelham-se às palpita-

ções de um sismógrafo (Hofmannstahl apud Michaud 2013 

[2002], p. 300, grifos nossos).
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N o t a s

1 Retomamos uma nota do prólogo do volume 1: As “imagens 

de pensamento” foram escritas por Benjamin em paralelo a 

seu livro-montagem, publicado em 1928, “Rua de mão única” 

(Einbahnstrasse, discussão sobre esse livro no Intermezzo, v. 1), a 

maioria foi publicada em jornais e revistas entre 1925 e 1934, e 

foram reunidas após sua morte em um volume chamado Denkbilder 

(Imagens do Pensamento). Sabrina Sedlmayer escreveu na orelha 

da última versão brasileira (2013): “Entre caminhadas e passeios 

por espaços diversos, o autor berlinense oferece, nos textos aqui 

reunidos, não apenas a deambulação de um flâneur destituído de 

mapa, mas também muito de seu próprio método de trabalho: as 

imagens de pensamento (Denkbilder), que estão presentes nas per-

cepções, nos relatos, nas visões e, sobretudo, nas análises inquiri-

doras acerca da atmosfera intelectual de uma Europa ameaçada 

por severas contradições políticas”. Essa forma de escrever por 

fragmentos como um “gênero” de escrita não foi uma exclusivida-

de de Benjamin, outros autores próximos a Benjamin, dessa época, 

também recorreram a essa forma sobretudo em suas crônicas de 

jornal e pequenos ensaios, como Siegfried Kracauer (que usa um 

termo interessante para designar suas imagens de pensamento 

urbanas: “Miniaturas urbanas”) ou ainda Bloch, Brecht, Adorno e 

Horkheimer. Segundo Georges Didi-Huberman (2017, p. 30, tradu-

ção nossa): “A imagem de pensamento é, muitas vezes, algo bem 

simples ou bem ‘menor’, até mesmo minúsculo, que nos toca por 
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sua intensidade concreta, imediata e, ao mesmo tempo, sintomáti-

ca”. Gerhard Richter, por sua vez, considera a Denkbild um gênero 

menor, um tipo de miniatura que “codifica uma forma poética da 

escrita condensada, epigramática em instantâneos textuais, ilumi-

nando-se como meditações pungentes que, via de regra, focalizam 

um detalhe ou tópico marginal, normalmente sem um enredo ou 

uma agenda narrativa obrigatória, no entanto carregados de intui-

ção teórica” (2017, p.12).

2 Baudelaire já falava em “estado selvagem” para criticar a ideia de 

progresso: “Quoi de plus absurde que le Progrès, puisque l’homme, comme 

cela est prouvé par le fait journalier, est toujours semblable et égal à l’hom-

me, c’est-à-dire toujours à l’état sauvage” (Baudelaire, Journaux intimes 

[1869], Fusées XIV).

3 Segundo Bruno Latour: “A modernidade jamais começou. Jamais 

houve um mundo moderno. (...) Essa atitude retrospectiva, que 

desdobra ao invés de desvelar, que acrescenta ao invés de ampu-

tar, que confraterniza ao invés de denunciar, eu a caracterizo atra-

vés da expressão não-moderno (ou amoderno). É um não-moderno 

todo aquele que levar em conta ao mesmo tempo a Constituição 

dos modernos e os agrupamentos de híbridos que ele nega. (...) 

Tanto os antimodernos quanto os pós-modernos aceitaram o terre-

no de seus adversários. Um outro terreno, muito mais vasto, mui-

to menos polêmico, encontra-se aberto para nós: o terreno dos 

mundos não-modernos. É o Império do Centro, tão vasto quanto a 

China, tão desconhecido quanto ela” (1994 [1991], p. 52). 
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4 “A hipótese deste ensaio – pois trata-se de uma hipótese e também 

de um ensaio – é que a palavra “moderno” designa dois conjuntos 

de práticas totalmente diferentes que, para permanecerem efica-

zes, devem permanecer distintas, mas que recentemente deixa-

ram de sê-lo. O primeiro conjunto de práticas cria, por “tradução”, 

misturas entre gêneros de seres completamente novos, híbridos 

de natureza e cultura. O segundo cria, por “purificação”, duas 

zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um 

lado, e a dos não-humanos, de outro” (Latour, 1994 [1991], p.16). 

5 “Os modernos afirmam, de fato, que a técnica nada mais é que 

pura dominação instrumental; a ciência, puro arrazoado e puro 

ato (Das Ge-Stell); a economia, puro cálculo: o capitalimo, pura re-

produção: o sujeito, pura consciência. É o que fingem crer, mas é 

preciso sobretudo nunca acreditar neles completamente, já que 

aquilo que afirmam é apenas a metade do mundo moderno, o tra-

balho de purificação que destila aquilo que o trabalho de hibrida-

ção lhe fornece” (Latour, 1994 [1991], p. 65).

6 Como explica ainda Latour: “Os modernos de fato diferem dos pré-

-modernos porque se recusam a pensar os quase-objetos como tais. 

Os híbridos representam para eles o horror que deve ser evitado a 

qualquer custo através de uma purificação incessante e maníaca” 

(1994 [1991], p. 110).

7 Segundo Frank Lestringant, o insólito encontro teria se dado 

em Rouen, em 1550, durante uma festa brasileira para Henri II 

e Catherine de Médicis com direito a “cinquante Indiens, naturels 
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sauvages fraîchement apportés du pays (...) tous nus, hallés et hérissonez, 

sans aucunement couvrir la partie que nature commande” (apud Saint-

Geours, 2011, p. 33).

8 Rabinow aproxima da bricolagem a forma de trabalho em labo-

ratório de cientistas “de ponta” estudados em: Making PCR, A Story 

of Biotechology (1996). Latour também pesquisou, com Woolgar, la-

boratórios científicos em: La vie de laboratoire, la production de faits 

scientifiques ([1979]1988). 

9 Derrida propõe, dentro de sua proposta mais vasta de descons-

trução, o conceito de différance, que introduz um ‘a’ em différence 

(diferença) para propor uma temporalização, uma ideia de diferir 

no tempo mas também de movimento, de errância, para a ideia 

de diferença. Já Eduardo Viveiros de Castro propõe, apesar de não 

ter desenvolvido, uma instigante ideia de “diferOnça”, a partir do 

“perspectivismo ameríndio”. 

10 Mitologia amplamente estudada e sistematizada por Lévi-Strauss 

tanto nas “grandes” Mitológicas (tetralogia): “O Cru e o Cozido” 

(Le cru et le cuit de 1964); “Do Mel às Cinzas” (Du miel aux cendres 

de 1967); “A Origem das Maneiras à Mesa” (L’origine des manières 

de table de 1968); “O Homem Nu” (L’homme nu de 1971) como nas 

“pequenas” posteriores (trilogia): “A via das máscaras” (La voie des 

marques de 1975); “A Oleira Ciumenta” (La Potière Jalouse de 1985) e 

“História de lince” (Histoire de Lynx de 1991).

11 No texto “Tratado de nomadologia: a máquina de guerra” (um dos 

platôs do livro “Mil platôs”), Deleuze e Guattari (1980) contrapõem 
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os nômades aos sedentários; a máquina de guerra – invenção 

nômade que não tem a guerra por objeto – ao aparelho de esta-

do; o espaço liso dos nômades (deserto, estepe, mar) ao espaço 

estriado dos sedentários (cidades); uma ciência ambulante (ciência 

menor ou nômade) a uma “ciência régia” (ciência maior ou hege-

mônica). Poderíamos falar em uma “ciência” em estado selvagem.

12 Livro que foi precedido no mesmo ano, 1962, de outro, Totemismo 

hoje (Le Totémisme aujourd’hui, 1962), que o autor chamou de “uma 

espécie de introdução histórica e crítica” ao Pensamento Selvagem 

(prefácio de La pensée sauvage, 1962).

13 Mythologiques, 4 volumes, publicados entre 1964 e 1971. Ver deta-

lhamento na nota 10. 

14 No lugar do “penso, logo existo” poderíamos inverter a máxima, 

com Eduardo Viveiros de Castro a partir de Lévi-Strauss: “Existo, 

logo penso”.

15 Aproximamos a ideia de bricolagem lévi-straussiana à ideia de au-

toconstrução em favelas em várias ocasiões, sobretudo no texto 

“B comme Bricolage”, publicado no número “L’espace anthropologique” 

do periódico Les Cahiers de la recherche architectural et urbaine, 20/21, 

março 2007, mas, antes desse artigo, nos livros Esthétique des favelas 

(2002) e Estética da ginga (2001). Retomaremos aqui essa primeira 

aproximação, de 2001.

16  A ideia de improvisações urbanas foi usada em um texto anterior, 

“Urban Improvisations: The Profanatory Tactics of Spectacularized Spaces” 
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– publicado na revista “Critical Studies in Improvisation/Études criti-

ques en improvisation” (Vol 7, No 1, 2011), – a partir das noções de 

tática desviatória de Michel de Certeau, de profanações de Giogio 

Agamben e de jogos urbanos dos situacionistas (liderados por Guy 

Debord), para pensar os usos improvisados (ou desviantes) e as di-

ferentes apropriações dos espaços públicos feitas pelos praticantes 

ordinários das cidades. Uma atualização desse texto está no pre-

lo – “Urbans improvisations: bricolage and ad hoc urbanism” –, e será 

publicado no livro Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation 

in the Arts. Enquanto em diferentes campos das artes – música, 

dança, artes cênicas ou ainda artes visuais ou plásticas – a ideia 

de improvisação já vem sendo usada como tensionadora da ideia 

de composição e, também, das ideias de autoria única ou da obra 

como um produto, o que proporcionou a criação de outras práti-

cas, processos e procedimentos compositivos mais complexos, no 

campo do urbanismo, a ideia de improvisação ainda é tida como 

o oposto, a ausência ou o equívoco mesmo de qualquer tipo de 

planejamento. O intuito deste texto é, a exemplo da revalorização 

contemporânea da ideia de improvisação pelos campos artísticos, 

buscar compreender melhor esta ideia e a prática da improvisa-

ção para problematizar justamente esta suposta oposição binária 

entre improvisação e planejamento (e projeto urbano), propondo 

considerar a improvisação como um princípio intrínseco às prá-

ticas, processos e procedimentos urbanísticos, sobretudo aqueles 

mais participativos, “informais” e ligados à autoconstrução popu-

lar, para, assim, conferir ainda mais complexidade à teoria mas 

também à prática urbanística.
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17 Haroldo de Campos publica em 1955 o artigo “A obra de arte aber-

ta” e Umberto Eco, crítico do que ele chamava de “ortodoxia” es-

truturalista de Lévi-Strauss, publica seu clássico “Obra aberta” em 

1962, mesmo ano da publicação de “O pensamento selvagem” por 

Lévi-Strauss. Haroldo de Campos, mais próximo de Lévi-Strauss 

pela cumplicidade de ambos com o linguista Roman Jakobson, 

publicou vários outros textos que podemos relacionar à questão 

da bricolagem, como em A arte do horizonte do provável (“Poética 

do aleatório”; “Poética do precário”; “Poética da breviedade”, etc), 

publicado em 1969.

18 Jencks ficou conhecido mundialmente por suas críticas à arqui-

tetura e urbanismo modernos e sua defesa do “pós-modernismo” 

arquitetônico em livros “best-seller” como: The Language of Post-

Modern Architecture (1977), Post-Modern Classicism (1980) ou What is 

Post-modernism? (1986). Esse livro anterior, dedicado à improvisação 

e publicado com Silver, circulou bem menos e, apesar de poder ser 

considerado hoje um clássico sobre o tema, só teve uma nova edi-

ção em 2013, devidamente expandida e atualizada, com um novo 

prefácio de Jencks publicado poucos anos antes de sua morte.

19 O livro tomava Roma como exemplo de pluralidade e colagem 

urbana, como bem explica Leandro Cruz: “(...) o interesse dos 

autores pela configuração urbana de Roma, embora já estivesse 

evidente nas suas primeiras versões, ganhou mais relevo após a 

participação de Rowe e sua equipe no concurso e na exposição 

Roma Interrotta, realizados entre 1977-78, que consistia na elabo-

ração de novas propostas para a cidade de Roma a partir do Plano 
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de Giambattista Nolli (1748), conhecido por sua representação dos 

cheios e vazios na forma urbana – ora destacando, ora desconhe-

cendo as fronteiras entre os espaços públicos e privados. Logo na 

‘Introdução’ do livro são enunciadas algumas de suas ideias-chave. 

Os autores começam elaborando uma espécie de obituário da ci-

dade moderna, em seguida criticam o distanciamento entre a pro-

messa redentora da arquitetura moderna e seu alcance limitado” 

(verbete do site Cronologia do Pensamento Urbanístico). 

20 “A utopia como metáfora e a Cidade-colagem como prescrição: 

esses opostos, envolvendo tanto as garantias do direito como da 

liberdade (...) A desintegração da arquitetura moderna parece exi-

gir tal estratégia, um pluralismo esclarecido parece se convidar, e é 

possível que até mesmo o senso comum aconteça (Rowe; Koetter, 

1978, seleção e tradução Leandro Cruz, grifo nosso).

21 “Colagem e a consciência do arquiteto, colagem como técnica e 

colagem como forma de pensar: Lévi-Strauss nos falou que a ‘in-

termitente moda das colagens, originária de quando o artesanato 

estava morrendo, seria a própria transposição da ‘bricolagem’ em 

contemplação’ e, se o arquiteto do século XX tem sido o oposto de 

pensar a si mesmo como um ‘bricoleur’, seria preciso, nesse con-

texto, colocar sua frigidez diante da maior descoberta do século 

XX. Colagem foi vista como uma falta de sinceridade, como uma 

corrupção de princípios morais, uma adulteração. (…) como a co-

lagem é um método cuja virtude decorre de sua ironia, por parecer 

ser uma técnica de usar coisas e, ao mesmo tempo, não acreditar 

nelas, também é uma estratégia que pode permitir lidar com a 
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utopia como imagem, lidar com ela em fragmentos, sem termos 

que aceitá-lo in toto, o que nos sugere que a colagem poderia ainda 

ser uma estratégia que, mesmo apoiando a ilusão utópica de imu-

tabilidade e finalidade, pode alimentar uma realidade da mudan-

ça, movimento, ação e história” (Rowe, Koetter, 1983 [1978], p. 139 

e 149, tradução nossa e de Leandro Cruz).

22 Como já vimos no Intermezzo (v. 1), em Walter Benjamin (2009 

[anos 1930], p.502): “Método deste trabalho: montagem literária. 

Não tenho nada a dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas 

valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, 

os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes 

justiça da única maneira possível: utilizando-os”. 

23 A palestra termina com uma homenagem aos “selvagens”: 

“Permiti, portanto, meus caros colegas, que após ter prestado ho-

menagem aos mestres da antropologia social no início de nossa 

aula, minhas últimas palavras sejam para estes selvagens cuja te-

nacidade obscura nos oferece ainda meios de conferir aos fatos 

humanos suas verdadeiras dimensões: homens e mulheres que, 

neste exato momento, a milhares de quilômetros daqui, em al-

guma savana desgastada pelo fogo do mato ou em uma floresta 

inundada de chuva, retornam à aldeia para dividir uma refeição 

juntos e evocar seus deuses”(1960). 

24 Em entrevista a Eduardo Viveiros de Castro (Revista Mana, 1998), 

Lévi-Strauss tenta explicar a confusão: “Viveiros de Castro: A 

propósito, por que pensa o senhor que sua distinção entre ‘his-

tória quente’ e ‘história fria’ deu lugar a tanta incompreensão, 
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sobretudo nos países de língua inglesa? Lévi-Strauss: Porque nin-

guém se deu ao trabalho de refletir. Havia uma velha distinção, 

povos com história e povos sem história então eles dizem que a 

minha distinção é idêntica a essa... Viveiros de Castro: Tal mal-

-entendido não se deveria à assimilação de sua distinção a ideias 

de que a antropologia anglo-saxã queria se livrar: Malinowaky, 

Radcliffe-Brown, a ênfase na sincronia, etc.? Lévi-Strauss: Mas fo-

ram eles que congelaram essas ideias, não eu! Viveiros de Castro: 

Agora essas sociedades ‘frias’ parecem estar esquentando, não é 

mesmo? Lévi-Strauss: Sim, é justamente o que digo em meu artigo: 

elas estão esquentando, ao passo que as nossas esfriam. Na França 

isso é muito claro: o interesse pelo patrimônio, os esforços para se 

reencontrarem as raízes...” (p. 119).

25 Agamben, como já apontamos no v. 1, buscou essa diferenciação 

lévi-straussiana sobretudo para caracterizar melhor a “intuição 

antropológica” de Aby Warburg: “ele tinha compreendido, com 

uma surpreendente intuição antropológica, que a questão da 

‘transmissão e da sobrevivência’ é o problema central de uma so-

ciedade ‘quente’ como a ocidental, obcecada pela história a ponto 

de querer fazer dela o próprio motor do desenvolvimento” (2015 

[1975], p.117). Ainda segundo Agamben, Warburg teria pensado, 

vinte anos antes de Lévi-Strauss, e de forma bem semelhante à 

do antropólogo, sobre esse nó central da relação entre história e 

antropologia, que ajudaria o homem ocidental, sobretudo o euro-

peu, a se libertar de seu etnocentrismo. Como escreveu Agamben: 

“a partir de uma abordagem unitária da cultura que superasse a 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  93

oposição entre história como estudo das “expressões conscientes” 

e antropologia como estudo das “condições inconscientes” (2015 

[1975], p. 127). 

26 Segundo Lévi-Strauss: “O engano de Comte, e da maioria de seus 

sucessores, foi acreditar que o homem tenha podido, com alguma 

verossimilhança, povoar a natureza de vontades comparáveis à 

sua, sem emprestar a seus desejos certos atributos dessa natureza, 

na qual ele se reconhecia; pois, se ele houvesse começado unica-

mente pelo sentimento de sua impotência, este nunca lhe teria 

fornecido um princípio de explicação” (1976 [1962], p.254).

27 Talvez o texto onde a crítica ao progresso feita por Lévi-Strauss 

esteja mais evidente seja “Raça e História” parte do livro Raça e 

Ciência, encomendado pela Unesco, publicado em 1952 (edição 

brasileira de 1970). Antes da crítica ao progresso, Lévi-Strauss faz 

uma contundente crítica ao etnocentrismo: “Assim, a Antiguidade 

confundia tudo o que não participava da cultura grega (e depois 

greco-romana) sob o mesmo nome de bárbaro; a civilização oci-

dental em seguida utilizou o termo selvagem no mesmo sentido. 

(...) Nos dois casos, recusa-se a admitir o próprio fato da diversida-

de cultural; prefere-se lançar fora da cultura, na natureza, tudo 

o que não se harmoniza com a norma sob a qual se vive. (...) Ao 

negar a humanidade aos que aparecem como os mais ‘selvagens’ 

ou ‘bárbaros’ de seus representantes, apenas lhes tomamos uma 

de suas atitudes típicas. O bárbaro é, em primeiro lugar, o homem 

que acredita em barbárie” (1970, p. 237). Sua crítica ao progresso 
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se deu sobretudo a favor de coexistência de culturas e contra a 

ideia de etapas em um sentido único, linear: “Tudo o que é verda-

deiro no caso das culturas o é também no plano das raças, sem que 

se possa estabelecer (em razão das ordens diferentes de grandeza) 

qualquer correlação entre os processos: na Europa, o homem de 

Neanderthal não precedeu as mais antigas formas do Homo Sapiens; 

estas foram suas contemporâneas, talvez mesmo suas antepassa-

das. E não está excluído que os tipos mais variáveis de hominídeos 

tenham coexistido no tempo, senão no espaço: ‘pigmeus’ da África 

do Sul, ‘gigantes’ da China e da Indonésia etc. Ainda uma vez, tudo 

isso não visa a negar a realidade de um progresso da humanidade, 

mas nos convida a concebê-lo com mais prudência. O desenvol-

vimento de conhecimentos pré-históricos e arqueológicos tende 

a desdobrar no espaço formas de civilização que estávamos levados 

a imaginar como escalonadas no tempo. Isso tem duas significa-

ções: primeiro, o ‘progresso’ (se esse termo ainda convém para 

designar uma realidade muito diferente daquela a que de início 

fora aplicado) não é nem necessário, nem contínuo; ele se realiza 

por saltos, por pulos, ou como diriam os biólogos, por mutações. 

Esses saltos e esses pulos não consistem em ir sempre mais lon-

ge na mesma direção; são seguidos de mudanças de orientação, 

um pouco à maneira do cavalo no xadrez que dispõe de vários 

caminhos, porém nunca no mesmo sentido. A humanidade em 

progresso não se parece com um personagem que sobe uma es-

cada, acrescentando em cada um de seus movimentos um degrau 

novo a todos aqueles que conquistou; lembra antes o jogador cuja 
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sorte está repartida entre vários dados e que, cada vez que os joga, 

vê-os espalharem-se sobre o tapete, produzindo tantos números 

diferentes” (p. 245). A ideia não-teleológica de progresso cultural 

(“coalizão entre as culturas”), se é que esse termo ainda serviria 

como se pergunta o próprio autor, seria para Lévi-Strauss como o 

lance de dados de Mallarmé. A crítica ao progresso técnico é ainda 

mais clara: “Notemos de passagem que o reconhecimento do fato 

de que o progresso técnico teve, como correlativo histórico, o de-

senvolvimento da exploração do homem pelo homem” (p. 267). 

Uma noção linear do caminho da humanidade como progresso 

não seria mais possível, sobretudo após a grande guerra. 

28 Pierre Clastres, brilhante estudante de Lévi-Strauss, vai além da 

ideia de sociedades “sem progresso” ou “sem estado”, pautadas 

pela ausência, para propor uma ideia mais altiva, de que as so-

ciedades selvagens seriam “sociedades contra o estado” (em seu 

clássico La société contre l’État, de 1974). 

29 Em artigo para a revista Les Temps modernes 596 (1997), para reba-

ter as críticas de Christian Delacampagne e Bernard Traimond, 

Lévi-Strauss volta a se explicar sobre as sociedades frias e quentes: 

“Imputar a mim a mesma concepção errônea implica um equívoco 

sobre o sentido e o alcance da distinção entre ‘sociedades frias’ e 

‘sociedades quentes’. Ela não postula, entre as sociedades, uma di-

ferença de natureza, não as coloca em categorias separadas, mas se 

refere às atividades subjetivas que as sociedades adotam diante da 

história, às maneiras variáveis com que elas a concebem. Algumas 
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acalentam o sonho de permanecer tais como imaginam ter sido 

criadas na origem dos tempos. É claro que elas se enganam: essas 

sociedades não escapam mais da história do que aquelas – como 

a nossa – a quem não repugna se saber históricas, encontrando 

na ideia que tem da história o motor de seu desenvolvimento. 

Nenhuma sociedade pode, portanto, ser dita absolutamente ‘fria’ 

ou ‘quente’. São noções teóricas, e as sociedades concretas deslo-

cam-se no correr do tempo, em um sentido ou em outro, sobre um 

eixo cujos polos nenhuma jamais ocupará (tradução revista Mana 

4, 1998). 

30 “Il arrive que des sociétés froides se réchauffent quan l’histoire les happe et les 

entraîne. C’est ce que qui se passe actuellement dans les deux Amériques où 

populations indiennes se rebellent contre le destin qui leur fut imposé par les 

colonisateurs, prennent conscience de leur intérêts communs, se regroupent 

pour les défendre et, nos sans succès parfois, revendiquent les terres et les 

libertés perdues. Mouvement inverse de celui qui a inspire à des sociétés, jadis 

ou naguère, chaudes, l’envie de geler un devenir qui ne leur annonce rien de 

bon. Peut-être faut-il comprendre de cette façon les signes perceptibles d’un 

refroidisement qui paraît nous toucher en cette fin de siècle? À nos sociétés 

responsables ou victimes de tragédies horribles, effrayées par les effets de l’ex-

plosion démographique, le chômage, les guerres et d’autres fléaux, un atta-

chement renaissant au patrimoine, le contact qu’elles s’efforcent de reprendre 

avec leurs racines (ou on voit d’innombrables exemples) donneraient l’illusion, 

comme à d’autres civilisations menacées, qu’elles peuvent – il va sans dire, 

de façon symbolique – contrarier le cours de l’histoire et suspendre le temps” 

(Lévi-Strauss, 1993, p. 10). 
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31 O debate – nem sempre sem resistências e com alguns mal-enten-

didos, com os historiadores dos Annales – foi bem longo. Em 1949 a 

Revue de Métaphysique et de Morale publicou no mesmo número, con-

sagrado aos “Problemas da História”, o texto “Histoire et Ethnologie” 

(republicado como introdução do livro Anthropologie structurale, 

de 1958) de Lévi-Strauss e “Vers un autre histoire” de Lucien Febvre. 

Em 1960, a própria revista dos Annales publicou um fragmento da 

aula inaugural de Lévi-Strauss no Collège de France, com o título 

“L’anthropologie sociale devant l’histoire”. Em 1964, ainda na revista 

dos Annales, Roland Barthes organizou um dossiê: “Les sciences hu-

maines et l’oeuvre de Lévi-Strauss”. Em 1971 foi publicado, na revista 

dos Annales, um número especial “Histoire et Structure” onde Lévi-

Strauss publicou “Le temps du mythe” e, em 1983, sua última con-

tribuição para a revista, com o mesmo título daquele texto inicial 

sobre a história publicado em 1949: “Histoire et Ethnologie”. Sobre 

este debate ver o artigo de Hartog: “Le regard éloigné: Lévi-Strauss et 

l’histoire” in Harder, Y-J. (org). “Claude Lévi-Strauss”, número espe-

cial do Les cahiers de l’Herne, 92, 2004.

32 “Em 1960, Lévi-Strauss lançara a distinção, que logo ficou famo-

sa, calorosamente disputada e até hoje mal compreendida, entre 

sociedades ‘frias’ e sociedades ‘quentes’. As primeiras, observava 

ele, estão próximas do ‘zero da temperatura histórica’ e parecem 

inspiradas pela ‘preocupação predominante de persistir no seu es-

tado’, enquanto as segundas têm uma temperatura mais alta, ou 

exatamente, ‘vivenciam as variações entre as temperaturas inter-

nas do sistema’ de onde extraem ‘devir e energia’. São sociedades 
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que ‘interiorizam, por assim dizer, a história, para dela fazer o mo-

tor de seu desenvolvimento’: as sociedades europeias, em primei-

ro lugar (...) Todas as sociedades, acrescentava, são históricas da 

mesma maneira, mas algumas o admitem abertamente, ao passo 

que outras se opõem a isso e preferem ignorá-lo. Se podemos, então, 

de forma justa, dispor as sociedades em uma escala ideal em função não do 

grau de historicidade, semelhante para todas, mas do modo como elas o ex-

perimentam, importa assinalar e analisar os casos-limite: em que condições 

e sob que formas o pensamento coletivo e os indivíduos abrem-se à história? 

Quando e de que modo, em vez de considerá-la como uma desordem e uma 

ameaça, veem nela um instrumento para agir sobre o presente e transfor-

má-lo? Embora, retomando os próprios termos de Lévi-Strauss, o 

grau de historicidade seja o mesmo, já ‘a imagem subjetiva que 

elas têm de si mesmas’ e ‘a maneira como sentem’ essa historicida-

de variam. A consciência que têm e o uso que dela fazem não são 

idênticos. Ou, em outras palavras, de uma sociedade a outra, os 

vários modos de historicidade diferem, isto é, as maneiras de viver 

e de pensar essa historicidade e de servir-se dela, os modos de ar-

ticular passado, presente e futuro: seus regimes de historicidade” 

(Hartog, 2013 [2003], p. 45, grifo nosso).

33 “Os escritos sobre a história de Lévi-Strauss foram e são uma pro-

vocação à reflexão para os historiadores (e, evidentemente, para os 

antropólogos, sobre os quais não falo aqui). Ocorreu que (irredutí-

vel contingência?) ele propôs os termos do debate e delimitou, por 

um tempo, o espaço da reflexão. (...) Nessa grande ‘tentativa inte-

lectual’, eu percebi, entendi cada vez mais nitidamente, a exemplo 
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do retorno de uma frase musical, essa atenção dada ao tempo, isto 

é, aos diversos modos de temporalidades, àquilo que eu terminei 

por nomear regimes de historicidade.” (Hartog, 2006 [2004], p. 21)

34 Em entrevista a Marc Kirsch para o número especial da Lettre du 

Collège de France em comemoração do centésimo aniversário de 

Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro, ao ser perguntado sobre 

essa relação entre antropologia e filosofia, diz: “Tim Ingold, um 

antropólogo inglês, tem uma bela definição: Anthropology is phi-

losophy with people in. A antropologia é filosofia que não deixa as 

pessoas de fora, que aborda os problemas tais como se colocam 

na realidade dos que os colocam e os vivem. A fórmula se aplica 

bem a Lévi-Strauss. Ele teve o mérito de não cortar o vínculo entre 

antropologia e filosofia – embora dissesse o contrário. Ele tomou 

suas distâncias em relação à filosofia, mas faz constantemente fi-

losofia por intermédio da sua antropologia. Ele utiliza a antropolo-

gia como uma máquina de guerra contra a filosofia, o que é, afinal 

de contas, um projeto filosófico. Nele, o retorno às coisas mesmas 

não passa pela fenomenologia, mas pela etnologia. É preciso ir 

longe para voltar às coisas mesmas” (2009 [2008], p. 202). 

35 Na entrevista a Didier Eribon, ao comentar sua polêmica com 

Sartre, Lévi-Strauss disse: “De minha parte, nada me interessa 

mais do que a história. E há muito, muito tempo! O artigo de que 

você fala [História e Etnologia] foi escrito em 1948. Não me lembro 

mais se me foi encomendado pela Revue de Métaphysique et de Morale, 

ou se o redigi espontaneamente. Em todo caso, originava-se de uma 
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reflexão suscitada pela leitura dos trabalhos de Lucien Febvre, que 

estava iniciando” (Lévi-Strauss, Éribon, 2005 [1988], p. 171). 

36 Ao menos desde a comemoração do centenário de Lévi-Strauss 

(quando ele ainda estava vivo), uma nova geração de intelectuais 

(filósofos, historiadores, antropólogos, etc.) vêm se debruçan-

do sobre sua obra buscando novas e instigantes leituras, talvez 

o melhor exemplo dessa atualização (que coloca o antropólogo 

dentre os grandes nomes da literatura mundial) seja a publicação 

de um volume de sua obra na prestigiosa Bibliotèque de la Pléiade, 

organizada por Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé e 

Martin Rueff, publicada em 2008. A seleção, feita pelo próprio 

Lévi-Strauss a convite de Antoine Gallimard (em 2004), reúne sete 

livros: Tristes tropiques (1955); Le Totémisme aujourd’hui (1962); La pen-

sée sauvage (1962); as três pequenas mitológicas – La voie de masques 

(1975), La potière jalouse (1985), Histoire de Lynx (1991) –; Regarder, 

écouter, lire (1993). É interessante notar que os textos mais “técni-

cos” ou “estruturalistas” não fazem parte da seleção, que o livro 

sobre o pensamento selvagem está entre os selecionados, tendo 

sido atualizado pelo autor a partir de uma releitura que este fez 

de Auguste Comte. Como se sabe, o “estruturalismo”, a partir de 

Jakobson (Lévi-Strauss o conheceu em Nova Iorque), buscava se 

opor ao “positivismo” de Comte. Frédéric Keck no último capítulo 

do livro Claude Lévi-Strauss, une introduction, publicado em 2005, faz 

uma reunião interessante de diferentes “usos” de Lévi-Strauss em 

três campos: crítica literária, filosofia e antropologia (mas o pró-

prio autor ressaltou ainda outros “usos” possíveis em linguística, 

psicanálise ou matemática). 
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37 François Dosse chama Lévi-Strauss de “pai” dos estruturalistas 

em sua “História do estruturalismo” – dividida em dois volumes, 

“O campo do signo 1945-1966” e “O canto do cisne, de 1967 a 

nossos dias” – quando detalha o “banquete estruturalista: o dos 

quatro mosqueteiros que desta vez eram cinco: Michel Foucault, 

Louis Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan e o pai de todos 

eles – Claude Lévi-Strauss”. (2018 [1991], v. 1, p. 27). O segundo 

capítulo tem como título: “O nascimento de um héroi: Claude 

Lévi-Strauss”. Seu livro de 1949 “Estruturas elementares do paren-

tesco” (Les structures élémentaires de la parenté, publicação de sua tese 

de doutorado defendida em 1948) é considerado “a certidão de 

nascimento do estruturalismo” segundo Patrice Maniglier (2009, 

p. 9), que tentou explicar o “mal-entendido que acompanhou a ex-

pansão do método estrutural”: “Acreditava-se que o estruturalismo 

reduzia a humanidade a um vasto quadro combinatório, enquanto 

se tratava na verdade de tomar consciência dos problemas que de-

correm da simples delimitação desses fatos bem particulares que 

são os fatos culturais. Mas é possível também que essa confusão 

tenha sido necessária para que alguns, inquietos com a história no 

mínimo curiosa desse movimento que entrou em colapso pouco 

tempo após o seu triunfo, redescubram o problema fundamental 

que ele quis colocar e demonstrem sua vibrante atualidade” (p.14).

38 Como em palestra no IEB/USP ou em sua conferência no Museo 

Nacional de Antropologia do México no “Colóquio Lévi-Strauss: 

um siglo de refléxion”, ambas ocasiões comemorativas do centési-

mo aniversário de Claude Lévi-Strauss (2008).
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39 Seria também interessante lembrar que Deleuze é profundamente 

bergsoniano e que no último capítulo de Totemismo hoje, “O tote-

mismo visto de dentro”, Lévi-Strauss chegou a considerar a filo-

sofia de Henri Bergson (autor de “matéria e memória” e, como já 

vimos no v. 1, próximo de Geddes), como um tipo de pensamento 

selvagem. 

40 Ao comentar as Mitológicas de Lévi-Strauss, Viveiros de Castro diz: 

“As relações que constituem as narrativas ameríndias, mais que 

formando totalidades combinatórias em distribuição discreta, em 

variação concomitante e tensão representacional com os realia so-

cioetnográficos, instanciam a um ponto que se poderia dizer de 

verdadeira exemplaridade os princípios de ‘conexão e heteroge-

neidade’, ‘multiplicidade’, ‘ruptura assignificante’ e ‘cartografia’ 

que Deleuze e Guattari irão contrapor aos modelos estruturais em 

nome do célebre conceito de ‘rizoma’- rizoma, o conceito mesmo 

da antiestrutura, o emblema do pós-estruturalismo” (Conferência 

“Lévi-Strauss fundador do pós-estruturalismo”, 19/11/2008). 

41 “Todo aquele que se dispuser a fazer a travessia completa das 

Mitológicas constatará que a mitologia ameríndia cartografada pela 

série não pertence à família das estruturas arborescentes, mas à 

das redes rizomáticas: ela é uma gigantesca teia sem centro nem 

origem, um mega-agenciamento coletivo e imemorial de enuncia-

ção disposto em um ‘hiper-espaço’ (Lévi-Strauss) incessantemen-

te atravessado por ‘fluxos semióticos, fluxos materiais e fluxos 

sociais’ (Deleuze e Guattari); uma teia ou rizoma percorrido por 

diversas linhas de estruturação, mas que é, em sua multiplicidade 
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interminável e sua radical contingência histórica, irredutível a 

uma lei unificadora e irrepresentável por uma metaestrutura” 

(Conferência “Lévi-Strauss fundador do pós-estruturalismo”, 

19/11/2008). 

42 O poema foi traduzido (ou melhor, transcriado) em português por 

Haroldo de Campos em Mallarmé (1972): “Traduzir o Coup de Dés de 

Mallarmé é, antes de tudo, uma “operação de leitura”, no sentido 

mallarmeano da expressão: dobragem, dobra, duplo, duplicação, 

dação em dois, doação-dados (texte em deux) (...) Como um prático 

de portos, em manobras de abordagem, o tradutor se deixa ir por 

entre sirtes, pontas dissimuladas de recifes, diferindo o seu naufrá-

gio e deferindo ao texto, assim dobrado, o seu êxito e/ou fracasso: 

mémorable crise” (p.120). 

43 “O truque que rege esse mundo de coisas – é mais honesto falar 

em truque do que em método – consiste em trocar o olhar histó-

rico sobre o passado por um olhar político. (...) No centro desse 

mundo de coisas está o mais onírico dos seus objetos, a própria 

cidade de Paris. Mas somente a revolta desvenda o seu rosto sur-

realista (ruas desertas, em que a decisão é ditada por apitos e tiros). 

E nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro de 

uma cidade. Nenhum quadro de De Chirico ou de Max Ernst pode 

comparar-se aos fortes traços de suas fortalezas internas, que pre-

cisam primeiro ser conquistadas e ocupadas, antes que possamos 

controlar seu destino e, em seu destino, no destino de suas massas, 

o nosso próprio destino” (Benjamin, 1985 [1929], p. 26). 
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44 Sobre a questão, ver a nota anterior do texto mais importante so-

bre os surrealistas de Walter Benjamin: “O surrealismo: o último 

instantâneo da inteligência europeia” (1987, [1928]). Já discutimos 

as deambulações surrealistas pelas cidades modernas no livro Elogio 

aos errantes (2012).

45 Como nas biografias mais recentes: Claude Lévi-Strauss. O poeta no 

laboratório de Patrick Wilcken (2010) e Lévi-Strauss de Emmanuelle 

Loyer (2015). 

46 O navio com os fugitivos do nazi-fascismo europeu, a caminho do 

exílio nos EUA, foi detido na Martinica e vários integrantes foram 

retidos, entre eles: Claude Lévi-Strauss, André Breton, Jacqueline 

Lamba (esposa de Breton, além a filha do casal), André Masson 

(pintor, também surrealista), além de outros artistas e pensado-

res (judeus ou comunistas). Foi nessa passagem compulsória pela 

Martinica que Breton conheceu o poeta surrealista local, Aimé 

Césaire (criador do termo/noção Négritude em 1932, base do mo-

vimento literário e cultural de mesmo nome, 1935) e o grupo (e 

revista de vanguarda) que ele animava na época: Tropiques. Breton 

se tornou, a partir desse momento, um amigo e grande divulgador 

do trabalho do autor de Cahier d’un retour au pays natal (1939).

47 Essa busca errante foi magistralmente realizada e narrada a par-

tir de deambulações também por Paris, nos anos 1920, por Louis 

Aragon em seu livro Le paysan de Paris (O camponês de Paris, de 1926), 

e pelo próprio André Breton no já citado Nadja (de 1928). Outros 

livros também poderiam ser usados como exemplo desse tipo de 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  105

“etnografia urbana surreal” como: Les dernières nuits de Paris, de 

Philippe Soupault (As últimas noites de Paris, de 1928) e Einbahnstraße, 

de Walter Benjamin (Rua de mão única, de 1928). Já desenvolvemos 

essa questão no capítulo “Deambulações” do livro Elogio aos errantes 

(2012). 

48 “Depois da guerra, sua ligação com o grupo dos surrealistas continuou? 

Com Ernst, Breton e Waldberg, sim. Com os outros perdi contato. 

André Breton reinstalou-se na França antes de mim, já que em 

1945 me mandaram de novo para Nova York, como conselheiro 

cultural. Só nos reencontramos três anos depois. Íamos ritualmen-

te ao Mercado das Pulgas todos os sábados, com seu grupinho de 

fiéis. Ser admitido no séquito de Breton, naquela oportunidade, 

representava uma grande honra. (...) Eu admirava Breton, rendia 

homenagem ao seu olho infalível quando percorríamos os brica-

braques: ele nunca errava quanto a um objeto, nunca hesitava em 

seu julgamento” (Lévi-Strauss, Eribon, 2005 [1988], p. 55).

49 Lévi-Strauss recorre à imagem do caleidoscópio, sobretudo para 

explicar sua forma de “montar” os mitos, em várias entrevistas 

como naquela à Didier Eribon: “Quase como num caleidoscópio 

que contém um número infinito de fragmentos translúcidos: teo-

ricamente, nada impede que depois de um certo número de sacu-

didas dadas não apareça no aparelho a mesma configuração.” Ou 

na entrevista a Raymond Bellour, republicada na edição da Pléiade: 

“Si vous prenez um kaléidoscope et que vous le tournez longtemps, vous 

aurez le sentiment que des arrangements se font et se défont”. Ainda para 
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explicar sua forma de reagrupar (montar) os mitos indígenas, Lévi-

Strauss também costumava recorrer aos surrealistas: “Il me semble 

qu’il a eu une transformation totale de l’ethnologie. Je pense qu’elle est due 

en grande partie au surréalisme. Cela dit, je n’essaie pas d’écrire en littéra-

teur, plutôt de mettre cet empilage instable de mythes en equilibre” (2008 

[1967], p. 1658). 

50 "Nunca houve uma época que não se sentisse ‘moderna’ no sentido 

excêntrico, e que não tivesse o sentimento de se encontrar à beira 

de um abismo. A consciência desesperadamente lúcida de estar em 

meio a uma crise decisiva é crônica na história da humanidade. 

Cada época se sente irremediavelmente nova. O ‘moderno’, porém, 

é tão variado como os diferentes aspectos de um mesmo caleidoscó-

pio.» (Benjamin, 2009, p. 587, grifo nosso) Trabalhamos com essa 

ideia do caleidoscópio (com Washington Drummond) no capítu-

lo “Caleidoscópio: processo pesquisa” no tomo 1 de “Experiência 

Apreensão Urbanismo” da coleção “Experiências metodológicas 

para compreensão da cidade contemporânea” (2015). 

51 Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em 

História Social da USP, orientada por Sara Albieri em 2012. Não 

podemos deixar de lembrar a ideia (ou imagem de pensamento) 

benjaminiana de constelação, não citada pela autora da tese: «Não 

se deve dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente 

ilumina o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo em que 

o Outrora encontra, num relâmpago, o Agora, para formar uma 

constelação» (Walter Benjamin,2009 [anos 1930], p. 504). Uma ou-

tra ideia interessante de constelação, também como diferença, 
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vem de Ailton Krenak que, ao comparar os povos indígenas aos 

“brancos” escreve: “Definitivamente não somos iguais, e é maravi-

lhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, 

como constelações” (2019, p.33).

52 Lévi-Strauss nessas mesmas páginas, do início do capítulo A lógica 

das classificações totêmicas, relacionou bricolagem e caleidoscópio. 

“Quem diz lógica, diz, entretanto, relações necessárias; mas como 

tais relações se estabeleceriam entre termos que nada destina a 

preencherem essa função? (...) Mas em primeiro lugar, as sobras 

e pedaços, só oferecem este caráter aos olhos da história que os 

produziu, e não sob o ponto de vista da lógica a que eles servem. É 

só em relação ao conteúdo que podem ser chamados heteróclitos; 

pois, pelo que se refere à forma, existe entre eles uma analogia, 

que o exemplo da bricolagem permitiu definir: essa analogia consis-

te na incorporação, à sua própria forma, de certa dose de conteú-

do, que é aproximadamente igual para todos” (Lévi-Strauss, 1976 

[1962], p. 56).

53 Lévi-Strauss chega a considerar os próprios povos ameríndios 

como restos: “os ameríndios são restos, são fragmentos de socie-

dades que viveram vários séculos de drama e destruição” (1998, 

p. 122). Como se sabe, houve uma série de genocídios, verdadei-

ros etnocídios, dos povos autóctones do continente americano. 

O “monstruoso genocídio” dessas sociedades ameríndias pré-co-

lombianas se estende desde a invasão europeia – quando a grande 

maioria dessa população foi dizimada pelos colonizadores ou pe-

las epidemias trazidas por eles – até hoje, com violentos ataques 
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sistemáticos (garimpeiros, madeireiros, pecuaristas, etc). Como ex-

plica Ailton Krenak: “Em 2018, quando estávamos na imininência 

de ser assaltados por um situação nova no Brasil, me perguntaram: 

‘Como os índios vão fazer diante disso tudo?’ Eu falei: ‘Tem qui-

nhentos anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado 

é com os brancos, como vão fazer para escapar dessa’. A gente re-

sistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia 

de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 

250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, 

que falam mais de 150 línguas ou dialetos” (2019, p. 31). 

54 Lévi-Strauss, entrevistado por Viveiros de Castro, define assim o 

campo disciplinar: “É preciso afinal dizer que a antropologia é uma 

disciplina que nasceu no século XIX; ela é obra de uma civilização, 

a nossa, que possuía uma superioridade técnica esmagadora sobre 

as outras, e que, ciente de que ia dominá-las e transformá-las com-

pletamente, disse a si mesma: é urgente que se registre tudo o que 

pode ser registrado, antes que isso aconteça. É isso a antropologia; 

ela não é outra coisa: ela é obra de uma sociedade sobre outras 

sociedades” (1998, p. 120). 

55 “Devemos reconhecer Burckhardt e Nietzsche como receptores 

de ondas mnêmicas e compreender de que modo a consciência 

do mundo afeta cada um deles de maneira diferente. Devemos fa-

zer que um esclareça o outro (...) Os dois são sismógrafos muito 

sensíveis cujas bases tremem quando eles recebem e transmitem 

as ondas [de choque, de memória]” (Warburg, 1927 apud Didi-

Huberman 2013 [2002] p. 108).




