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Devorações



Fig. 16 Revista de Antropofagia, manifiesto Antropófago, 1928.
  Fonte: Fundo Oswald de Andrade - CEDAE-UNICAMP.

Fig. 17 Fotografia de Flávio de Carvalho (1899-1973). Eva Harms e indígena da 
  tribo xirianã. Expedição Amazônica, também conhecida como 
  Experiência nº- 4 e realizada em 1958. Fonte: Fundo Flávio de Carvalho
  - CEDAE - UNICAMP.

Fig. 18 Croquis da da Casa da Fazenda Capuava, em Valinhos. 
  Fonte: Fundo Flávio de Carvalho - CEDAE - UNICAMP.

Fig. 19 Fotografia de Flávio de Carvalho (1899-1973). Indígena da tribo xirianã. 
  Expedição Amazônica, também conhecida como Experiência nº- 4 e 
  realizada em 1958. Fonte: Fundo Flávio de Carvalho CEDAE - UNICAMP

Fig. 20 Revista de Antropofagia, maio de 1928. 
  Fonte: Fundo Flávio de Carvalho - CEDAE - UNICAMP.

Fig. 21 Fotografia de Flávio de Carvalho (1899-1973). Eva Harms deitada na rede.
   Expedição Amazônica, também conhecida como Experiência nº- 4 e 
  realizada em 1958. Fonte: Fundo Flávio de Carvalho - CEDAE - UNICAMP

Fig. 22 Fotografia da Casa da Fazenda Capuava de Flávio de Carvalho 
  em Valinhos. Fonte: Reprodução Fotográfica Romulo Fialdini

Montagem: Dilton Lopes
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este capítulo final explora uma experiência radical 

de relação com a alteridade, que, mais do que uma coim-

plicação ou imbricação entre pensamento moderno e pen-

samento selvagem, seria uma devoração permanente de 

um pelo outro1: a proposta da Antropofagia, formulada por 

Oswald de Andrade (1890, São Paulo – 1954, São Paulo) com 

Raul Bopp (1898, Vila do Pinhal [RS] – 1984, Rio de Janeiro), 

a partir do quadro Abaporu (do tupi aba homem, porá, gente, 

e ú, comer) de Tarsila do Amaral (1886, Capivari [SP] – 1973, 

São Paulo), pintado em janeiro de 1928. Trata-se, como bem 

escreveu Benedito Nunes (que também cita o pensamento 

selvagem em Lévi-Strauss2), em A Antropofagia ao alcance de 

todos, de um “banquete antropofágico de ideias”:

Não busque porém o leitor no pensamento de Oswald de 

Andrade a latitude do discurso reflexivo-crítico, a delimitação 

cuidadosa de problemas e pressupostos, nem ‘essas longas ca-

deias de raciocínio’ que caracterizam a filosofia. Busque, isto 

sim, a cadeia das imagens que ligam a intuição poética densa 

à conceituação filosófica esquematizada, aquém de qualquer 

sistema e um pouco além da pura criação artística. E, sem 
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confundir seriedade com sisudez, aceite que o tempero da sá-

tira tenha entrado em altas doses nesse banquete antropo-

fágico de ideias (Nunes in Andrade, 1990, p. 39, grifo nosso).

O Manifesto Antropófago, assinado por Oswald de Andrade, 

foi publicado no primeiro número da Revista de Antropofagia, 

dirigida por Antônio de Alcântara Machado e gerida por Raul 

Bopp, em maio de 1928. Ambos, o Manifesto e a Revista, são 

também exemplos de montagens impuras. O Manifesto, como 

seu título já evidencia, é antropófago, e devorou a própria 

ideia de manifesto, forma textual moderna por excelência 

das vanguardas artísticas e políticas, deglutindo os manifes-

tos dadaístas, surrealistas e, também, o manifesto comunista. 

Veremos também o que consideramos ser a “tradução” da 

Antropofagia para o campo da arquitetura e urbanismo: a pro-

posta da Cidade do homem nu apresentada pelo “delegado an-

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

Valinhos [SP]) no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetura 

e Urbanismo que ocorreu no Rio de Janeiro em 1930.

Como vimos no capítulo anterior, as atividades de Mário 

de Andrade como diretor do Departamento de Cultura de 

São Paulo nos anos 19303 buscavam mais claramente a afir-

mação de uma “identidade” nacional4, a partir de São Paulo. 

O movimento Pau-Brasil, de certa forma, também ainda ti-

nha como foco a difícil discussão de uma “brasilidade”; já 

a proposta da Antropofagia, diferentemente, tinha como 
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pressuposto uma radical devoração do Outro (ou melhor, dos 

vários outros), de suas ideias. Trata-se de uma forma de alte-

ridade antropófaga, que devora qualquer forma de identida-

de única, fixa: uma devoração crítica de todas as imposições 

ou padronizações. Os pressupostos da Antropofagia eram ra-

dicalmente intuitivos e anárquicos, se diferenciando assim 

da “sabença” marioandradina, que propunha hierarquia de 

saberes e mediação erudita. Eram, também, profundamen-

te subversivos e iconoclastas, sem buscar qualquer tipo de 

sistematização normativa ou reivindicar qualquer forma de 

cientificidade racionalista. 

Como escreveu Caetano Veloso em Verdade Tropical: 

“Enquanto Mário de Andrade (...) tinha sido a figura respon-

sável, normativa e organizadora do modernismo, Oswald (...) 

representava a fragmentação radical, a força intuitiva e vio-

lentamente iconoclástica” (1997, p.255). Tratava-se sem dú-

vida de uma radicalização da proposta do Pau-Brasil (1924), 

uma radicalidade devoradora de todos os cânones, que não 

poderia ser aceita naquele momento nem pela cultura da 

repartição (no caso, o Departamento de Cultura de SP) nem 

pelo pensamento universitário mais convencional (no caso, 

a USP), o que talvez explique a dificuldade para a “rotina uni-

versitária” (até hoje ainda podemos notar incômodos) com 

essas ideias “onívoras”, como escreveu Antônio Candido, em 

1947, no texto “Antropofagismo”:
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Realmente antropofágica é a sua visão compreensiva, graças 

à qual devora, tritura e irmana valores inconciliáveis para o 

pensamento lógico, para a rotina universitária que trabalha 

a 40 graus centígrados e produz sapiência em banho-maria: 

nas temperaturas altíssimas a mais de 1000 graus fundem-se 

e ligam-se os metais mais estranhos. É uma liga semelhante 

que Oswald propõe fazer, com o material que veio às nossas 

praias, trazido pela maré de tantos séculos; a antropofagia 

tem uma qualidade onívora e não escolhe para devorar: 

o ato de devorar é que vai expelindo os detritos; o alimento é 

sempre bom se for certa a maneira de comer (Candido apud 

Vinícius Dantas, in Abdala, 2006, p. 172, grifo nosso).

“A vida é devoração pura”, escreveu Oswald de Andrade 

em sua tese A crise da filosofia messiânica (de 1950, não aceita 

pela USP5), em outro texto também escreveu que a antro-

pofagia seria a “filosofia da devoração” (Revista Acadêmica de 

novembro de 1946). Eduardo Viveiros de Castro considera 

a Antropofagia “a única contribuição realmente anticolonia-

lista que geramos, contribuição que anacronizou completa 

e antecipadamente o célebre clichê cebrapiano-marxista so-

bre as ‘ideias fora do lugar’. Ela jogava os índios para o futu-

ro e para o ecúmeno; não era uma teoria do nacionalismo, 

da volta às raízes, do indianismo. Era, e é, uma teoria real-

mente revolucionária...” (Viveiros de Castro, 2007, p. 168)6.  

A Antropofagia se aproximava assim da postura anticolonial e 

antirracista dos artistas surrealistas (cap. 1). 
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Essa inversão, proposta pela Antropofagia e enfatizada por 

Viveiros de Castro, de que os ameríndios seriam o futuro e 

não o passado, o avanço e não o atraso, o nomadismo e não o 

nacionalismo, nos leva para além de uma simples crítica ao 

eurocentrismo. Tratar-se-ia assim de uma crítica da própria 

ideia de centro e, assim, de periferia, de fronteiras ou de 

qualquer outra forma de territorialidade fixa ou permanen-

te. Tratar-se-ia de uma forma mais complexa de compreender 

processos sempre em movimento, liminares, heterogêneos e 

múltiplos. As sociedades ameríndias pré-colombianas eram, 

e ainda o são em parte até hoje, majoritariamente disper-

sas, descentralizadas, expandidas, porosas, fragmentárias ou 

nômades, com as raras e conhecidas exceções dos extensos, 

mas temporários, impérios indígenas (maia, inca ou asteca). 

Assim, a própria ideia de centralidade faz pouco sentido 

para essas sociedades, que se aproximam mais de uma ideia 

de multiplicidade pois, como insistia Pierre Clastres, essas 

seriam “sociedades do múltiplo”, da “multiplicidade” ou ain-

da da “multiplicação do múltiplo”.

As sociedades primitivas estão do lado do pequeno, do limi-

tado, do reduzido, da cisão permanente, do lado do múltiplo, 

ao passo que as sociedades com Estado estão exatamente do 

lado contrário, do crescimento, da integração, da unificação, 

do lado do uno. As sociedades primitivas são sociedades do 

múltiplo (Clastres, [1974] 2017, p. 198, grifo nosso).
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Podemos compreender que se tratasse de uma propos-

ta de incorporação de uma multiplicidade de diferenças, 

dos vários “outros”, de uma incorporação impura das mais 

diferentes culturas sem buscar uma unificação ou integra-

ção, ou seja, uma proposta que ia contra as propostas mais 

nacionalistas da época, ou de certas ideias – algumas ainda 

dominantes até hoje em diferentes campos disciplinares – 

de pureza, de originalidade, de autenticidade, de identidade 

ou de origem (no sentido de gênese). Tratava-se também de 

uma defesa de que as ideias não têm lugar fixo, que estas são 

errantes, que atravessam e, assim, abolem fronteiras fixas 

preestabelecidas – um “pensamento de travessia” segundo 

Achille Mbembe7, nômade ou diaspórico – ideias em movi-

mento que abarcam uma multiplicidade de impurezas, con-

taminações, indeterminações, coexistências, precariedades, 

ambiguidades ou pluralidades. 

Viveiros de Castro também comparou os dois Andrades 

para tentar explicar a difícil recepção das ideias da 

Antropofagia. Para ele, enquanto Mário fazia uma série de in-

ventários, que buscavam certa padronização, Oswald seria o 

“teórico da multiplicidade”: 

A antropofagia foi mal recebida por diversas razões. Primeiro 

porque Oswald de Andrade era um dândi afrancesado (o para-

doxo faz parte da teoria...) que não possuía credenciais acadê-

micas. Ele não fez trabalho de campo como Mário de Andrade, 

por exemplo. Mário de Andrade colheu música popular, 
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cantigas, foi atrás de mitos, inventou todo um olhar sobre o 

Brasil. Mas o Oswald tinha um poder de fogo retórico supe-

rior; sua inconsequência era visionária... Ele tinha um punch incom-

parável. Se Mário foi o grande inventariante da diversidade, 

Oswald foi o grande teórico da multiplicidade – coisa muito 

diferente (Viveiros de Castro, 2007, p. 168, grifo nosso).

A teoria da multiplicidade parece ser determinante para 

todos esses pensadores modernos errantes, impuros ou “em 

estado selvagem”. Como vimos por exemplo com Patrick 

Geddes ( v. 1), a proposta de uma multiplicidade mutante de 

pontos de vista ao invés de um ponto de vista único e fixo 

– geralmente o que seria considerado como o centro – foi de-

terminante para a desconstrução das fronteiras fixas entre 

campos disciplinares e possibilitar formas de pensar outras. 

Viveiros de Castro usou de um princípio próximo ao propor 

a instigante ideia de um “Perspectivismo ameríndio” como 

forma de atualização antropológico-filosófica da antropofa-

gia oswaldiana. Essa ideia foi desenvolvida desde seus textos 

mais etnográficos (ou etnológicos) de povos ameríndios ama-

zônicos até seu ensaio mais filosófico “Metafísicas Canibais”, 

ele propõe intercâmbios ou inversões de perspectivas, de 

pontos de vista e, também, da própria noção antropológica 

(e antropocêntrica) de “ponto de vista”. 

Como diversos etnólogos já o haviam notado, mas quase to-

dos muito de passagem, numerosos povos (talvez todos) do 
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Novo Mundo compartilham de uma concepção segundo a qual 

o mundo é composto por uma multiplicidade de pontos de 

vista: todos os existentes são centros potenciais de intencio-

nalidade, que apreendem os demais existentes segundo suas 

próprias e respectivas características ou potências (Viveiros de 

Castro, 2015, p. 42, grifo nosso).

Pois a antropologia não pode se contentar em descrever mi-

nuciosamente “o ponto de vista do nativo” (Malinowski) se for 

para, ato contínuo, apontar seus pontos cegos, buscando assim 

englobar, na melhor tradição crítica, tal ponto de vista dentro 

do Ponto de Vista do observador. A tarefa que o perspectivismo 

contrapropõe a esta, é aquela, “simétrica”, de descobrirmos o 

que é um ponto de vista para o nativo, entenda-se, qual é o con-

ceito de ponto de vista presente nas culturas ameríndias: qual 

o ponto de vista nativo sobre o conceito antropológico de 

ponto de vista? (Viveiros de Castro, 2015, p. 72, grifo nosso).

O Perspectivismo ameríndio compreende um potente pro-

cesso de “transmutação de perspectivas”8, que seria a in-

corporação – pela devoração – de um pelo outro, onde o 

devorador passa a assumir o ponto de vista do devorado, 

uma proposta de comutações entre minha perspectiva/pon-

to de vista e a(s) do Outro (os vários outros diferentes de si, 

sejam eles humanos ou não). Busca assim colocar em xeque 

a supremacia do pensamento ocidental – e também da ideia 

de qualquer projeto nacional homogêneo e único – a partir 
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de outras epistemologias e visões de mundo. A proposta de 

Viveiros de Castro, como a de Oswald de Andrade, seria a de 

tornar selvagem o próprio pensamento ocidental, uma pro-

posta de descolonização do próprio imaginário domesticado. 

Vejo o perspectivismo como um conceito da mesma família 

política e poética da antropofagia de Oswald de Andrade, isto 

é, como uma arma de combate contra a sujeição cultural da 

América Latina, índios e não-índios confundidos, aos para-

digmas europeus e cristãos. O perspectivismo é a retomada 

da antropofagia oswaldiana em novos termos (Viveiros de 

Castro, 2007, p. 129. grifo nosso).

As propostas de atualização da antropofagia oswal-

diana, no entanto, são recentes (a partir de 1967 com os 

tropicalistas) pois, ao contrário da notoriedade e do reco-

nhecimento obtidos por vários outros “modernistas” – dos 

“Verde-amarelo” e dos do grupo Anta, ligados ao integralis-

mo, aos menos conservadores (ou liberais), mas que, mesmo 

assim, colaboraram direta ou indiretamente com o Estado 

Novo9 –, Oswald, claramente por causa de suas diferentes 

disputas tanto pessoais quanto políticas, caiu em longo os-

tracismo logo após a “Revolução de 1930”, que levou Vargas 

ao poder. Como afirma sua biógrafa Maria Augusta Fonseca: 

Sua produção artística amargou o esquecimento, em especial 

depois dos anos 1930. Desde então, e até sua morte em 1954, 
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raros viram sua obra com objetividade, e foram poucos os que 

detectaram seu talento literário e anunciaram seu produto 

maior. Oswald não chegou a conhecer sua consagração como 

grande escritor. Sofreu as consequências de seu tempo e de 

seu próprio modo de ser. [...] Oswald arreganhou os dentes de 

antropófago à mentalidade colonizada que atrofiou e ainda 

atrofia o país. Exaltou a tradição cultural do indígena primiti-

vo contra o índio vestido e catequizado (Fonseca, 2007, p. 23).

Fonseca ao citar o “índio vestido e catequizado” parece 

fazer referência ao conhecido poema de 1925, ainda da fase 

Pau-Brasil de Oswald, “Erro de Português”, que já deixava cla-

ro o alvo principal da antropofagia oswaldiana: 

Quando o português chegou

Debaixo duma bruta chuva

Vestiu o índio

Que pena!

Fosse uma manhã de sol

O índio teria despido

O português

(Oswald de Andrade, “Erro de português”, 1925)

Ailton Krenak, pensador e líder indígena10, busca atua-

lizar esse mesmo poema de Oswald para tratar desse “equí-

voco” do colonizador como determinante em nosso país 

para a difícil relação, até hoje11, entre os povos indígenas, os 
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chamados “índios”, e os colonizadores, chamados de “bran-

cos”, ou “povos da mercadoria” (como Davi Kopenawa,12 

outro grande líder indígena, prefere nomear os “não indí-

genas”). 

Aí eu pergunto para os brasileiros, meus patrícios, por que é 

mais fácil você identificar um peruano, um indiano, um boli-

viano, ou até mesmo um japonês andando nas nossas ruas e 

não aquele que é índio, um nativo daqui? E o outro descon-

forto, plagiando o Oswald, que disse que quando o português 

chegou no Brasil estava uma baita chuva, aí ele vestiu o índio, 

mas se estivesse num dia de sol o índio teria despido o portu-

guês, e estaria andando todo mundo pelado por aí. Isso conti-

nua valendo até hoje, e eu atualizei dizendo que o índio é um 

equívoco de português, não um erro, porque o português saiu 

para ir para a Índia. Mas ele perdeu a pista e veio bater aqui 

nas terras tropicais de Pindorama, viu os transeuntes da praia 

e acabou carimbando de índios. Aquele carimbo errado, equí-

voco, ficou valendo para o resto de nossas relações até hoje, e 

a resposta para uma pergunta tão direta e simples, poderia ser 

tão direta e simples quanto (2015, p. 239).

O Manifesto Antropófago de 1928, que “jogava os índios 

para o futuro”, era uma forma de “reação contra o homem 

vestido”13, como anunciada nesse conhecido poema de 

1925. Ao contrário de “uma volta às raízes”, seja do “bom 

selvagem”, do “índio vestido e catequizado” dos indianistas 



378  |  Montagem de uma outra herança, 2

românticos (de José de Alencar ou Gonçalves Dias, que par-

tiam de Rousseau) ou ainda dos neo-indianistas fascistas do 

Verde-amarelismo (e do Grupo Anta), Oswald e seus amigos 

partiam da imagem do selvagem nu e antropófago, tido como 

um “mau selvagem”, que devorava, crítica e ritualmente, o 

violento colonizador, dito civilizado. Este “mau selvagem” 

seria precisamente aquele que não se deixava domesticar, 

“catequizar” ou ainda “civilizar” pelo colonizador europeu, 

seriam aqueles que lutaram para permanecer sempre “em 

estado selvagem”, como vimos na ideia lévi-straussiana de 

pensamento selvagem. 

Como os povos originários do Brasil lidaram com a coloniza-

ção, que queria acabar com o seu mundo? Quais as estratégias 

esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar no 

século XXI ainda esperneando, reivindicando e desafiando o 

coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos 

antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e 

da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civiliza-

ção chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra 

sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em 

civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade 

(Krenak, 2019, p.28, grifo nosso).

Poderíamos ampliar a compreensão deste “mau selva-

gem” para além dos povos originários e incluir também 
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aqueles que passaram a chegar da África, já na condição 

de escravos, sobretudo aqueles que conseguiram fugir, for-

mando quilombos. Em algumas de suas falas mais recen-

tes, Ailton Krenak chamou atenção para o termo “Tapuia”. 

Apesar de haver várias interpretações distintas para o ter-

mo – para alguns seriam os indígenas que não eram tupis, 

para outros os não litorâneos, que habitavam o sertão – em 

quase todas as compreensões, os assim denominados, no pe-

ríodo colonial, seriam, ainda segundo Krenak, considerados 

como inimigos pelos colonizadores, pelos homens vestidos 

europeus. Assim, os tapuias – que ele também associa a uma 

ideia de “sub-humanidade”14 –, seriam todos os resistentes, 

os insurgentes15, sobretudo os “maus selvagens”, os povos 

das matas, ameríndios ou quilombolas. 

Apesar dos adeptos da Antropofagia não terem feito essa 

correlação de forma explícita – entre os “negros da terra” 

(como eram chamados os indígenas tornados escravos) e os 

africanos escravizados16 – Aracy Amaral, por exemplo, cha-

ma atenção para uma correlação dos artistas antropófagos 

entre a cultura ameríndia e a africana no trabalho pictóri-

co de Tarsila do Amaral. A tela nomeada “Antropofagia” de 

1929 seria, segundo a crítica, “um acoplamento de A Negra 

com o Abaporu”. Lembremos, já vimos, que a tela “A Negra” 

foi pintada em Paris em 1923, no auge da chamada “art nè-

gre” parisiense, e foi tida como início do movimento Pau-

Brasil, assim como o quadro Abaporu de 1928 foi considerado 
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o detonador do movimento antropófago17. Podemos sem dú-

vida notar, nas três telas elencadas pela crítica, uma busca 

da pintora pela alteridade, o que provocara um questiona-

mento do etnocentrismo branco europeu. 

O índio oswaldiano não era o “bom selvagem” de Rousseau, 

acalentado pelo Romantismo e, entre nós, “ninado pela sua-

ve contrafação de Alencar e Gonçalves Dias”. Tratava-se de 

um indianismo às avessas, inspirado no selvagem brasileiro de 

Montaigne (Des Cannibales), de um “mau selvagem”, portanto, 

a exercer sua crítica (devoração) desabusada contra as im-

posturas do civilizado. (Campos in Andrade, 1990, p. 44, grifo 

nosso).

A devoração seria, como escreveu Haroldo de Campos, 

essa “crítica desabusada contra as imposturas do civilizado”. 

Oswald clamava “É preciso ouvir o homem nu”!18 Em vez do 

homem vestido, ouvir o nativo “descoberto”, ou des-coberto 

(como prefere grafar José Celso Martinez Corrêa), sem suas 

roupas “civilizatórias” impostas pelos invasores. Tratava-se, 

ainda segundo Campos, de um “indianismo às avessas” ba-

seado no “mau selvagem” que vivia em Pindorama, como era 

denominado o território brasileiro por nativos antes da colo-

nização. Como se sabe, alguns desses povos (como os antigos 

Tupinambás) cultivavam de fato rituais antropófagos que 

consistiam em matar inimigos e estrangeiros e comê-los não 
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por fome, gula ou maldade, mas para se apropriar de suas 

virtudes físicas e suas qualidades espirituais19. No Manifesto, 

ao devorar ironicamente Shakespeare, Oswald transforma o 

conhecido dilema existencial de Hamlet no bordão: “Tupi or 

not tupi that is the question”20. 

A indecisão hamletiana se torna uma decisão épica/epocal, 

que indica a opção pelo matriarcado antropofágico contra 

o patriarcado hiperbóreo de Elsinor ou aquele apolíneo da 

República platônica. Uma outra Grécia, a arcaica, primitiva, 

dionisíaca – com a vantagem do clima. E, sobretudo, uma 

decisão contraontológica: o ‘tupi’ cancela e inverte o to be, a 

antropofagia é uma contraontologia, é o privilégio do haver 

ávido da alteridade – ‘só me interessa...’ – contra a soberania 

solipsista do Ser (Gabriel Tarde). A verdadeira questão é ‘Tupi 

or to be’. E a resposta já está contida na questão: tupi, é claro 

(Viveiros de Castro in Azevedo, 2016, p. 17, grifos nossos).

Mas a diferença mais importante em relação aos india-

nistas e neo-indianistas, como bem assinalou Viveiros de 

Castro (2007, p. 168), era que Oswald, “ávido da alteridade”, 

ao contrário dos que estavam preocupados com origens (no 

sentido de gênese) e com tradições do passado nacional (com 

a ideia de nacionalismo), “jogava os índios para o futuro e 

para o ecúmeno; não era uma teoria do nacionalismo, da 

volta às raízes, do indianismo”, e mais, indicava a opção pelo 
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“matriarcado antropofágico contra o patriarcado hiberbó-

reo”, com uma outra mitologia (ameríndia), que parte dos 

resquícios de uma cultura pagã, feminina, matriarcal21 (por 

vezes poligâmica) e nômade. 

Como vimos em Fantasmas modernos (v. 1), a epifania de 

Aby Warburg (ou “iluminação profana”, como Benjamin 

propunha em seu texto sobre os surrealistas) ao vivenciar 

rituais pagãos dos ameríndios do Norte e ali reconhecer algo 

do paganismo da antiguidade, que ele tanto buscava na arte 

do renascimento, foi provocada pelo choque de tempos dis-

tintos, de diferentes passados com o seu presente histórico. 

Oswald, de forma quase oposta, reconhecia nos ameríndios 

do passado pré-colonial um devir “em estado selvagem”, 

que ele chamou de “matriarcado de Pindorama”, um tipo 

de “devir-indígena”, como diriam Deleuze e Guattari, aberto 

à multiplicidade. Podemos ler no Manifesto: “Já tínhamos o 

comunismo. Já tínhamos o surrealismo. A idade do ouro.”

Tanto em Oswald quanto em Warburg, como em vários 

outros modernos impuros, percebe-se uma complexa coe-

xistência de tempos distintos, uma forma de anacronismo 

contido na própria ideia de devoração de outros tempos 

ou outras circunstâncias, para incorporar sua alteridade e, 

assim, também tornar-se outro, outrar-se. Um processo de 

outramento implica também, necessariamente, um sair de 

si, um autodescentramento. Uma busca do tempo perdido 

do porvir, o devir de uma latência escondida, a potência 
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prospectiva de uma pré-existência (ou sobrevivência, no sen-

tido warburguiano) apagada, uma transformação em germe 

esquecida no passado colonizado, como indica de forma cer-

teira Caetano Veloso: “virá que eu vi”.

Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante 

De uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

E pousará no coração do hemisfério sul 

Na América, num claro instante 

Depois de exterminada a última nação indígena 

E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida 

Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das 

tecnologias

Virá que eu vi 

(O índio, canção de Caetano Veloso, 1977)

O Manifesto Antropófago foi assinado em Piratininga (nome 

indígena de São Paulo), no ano 374 da deglutição do Bispo 

Sardinha, conhecido episódio do padre português que foi de-

vorado pelos ameríndios na costa brasileira e se tornou em-

blemático na história da invasão e colonização de Pindorama 

pelos europeus. Para Oswald, essa data marca a insurgência 

ameríndia. O religioso português com nome de peixe, pri-

meiro bispo do Brasil, chegava com a missão de catequizar 

os ameríndios, que o devoraram, com todos os membros de 

sua tripulação, em um grande ritual coletivo, um verdadeiro 
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“banquete antropofágico” e, sem dúvida, um caso extremo 

de alteridade radical. 

O dia em que os aimorés comeram o bispo Sardinha deve cons-

tituir, para nós, a grande data. Data americana, está claro. Nós 

não somos, nem queremos ser, brasileiros, nesse sentido políti-

co internacional: brasileiros-portugueses, aqui nascidos, e que, 

um dia, se insurgiram contra seus próprios pais. Não. Nós so-

mos americanos; filhos do continente América; carne e inteli-

gência a serviço da alma da gleba. (...) Porque, que eles viessem 

aqui nos visitar, está bem, vá lá; mas que eles, hóspedes, nos 

quisessem impingir seus deuses, seus hábitos, sua língua... isso 

não! Devoramo-lo. Não tínhamos de resto nada mais a fazer 

(Oswald de Andrade, O Jornal, Rio de Janeiro, 1928). 

A ideia dos artistas antropófagos – “esses sismógra-

fos sensibilíssimos dos desvios da massa” como escreveu 

Oswald – era clara, consistia em reagir criticamente contra a 

dominação artística estrangeira dos colonizadores europeus 

ou dos colonizados locais, como eram considerados aque-

les que copiavam os europeus sem adaptá-los, os “academi-

cistas” ou os “passadistas”, e dos estrangeiros em geral, da 

mesma maneira que alguns povos ameríndios teriam feito. 

Em vez de negá-las, como fizeram os “passadistas” e alguns 

regionalistas e folcloristas, ou de copiá-las, como fizeram 

os “academicistas”, os artistas antropófagos preconizavam 
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devorar as ideias estrangeiras, em particular aquelas das jo-

vens vanguardas europeias, se apropriar delas, incorporá-las 

e transformá-las. Como fica explícito nesse fragmento do 

Manifesto: “Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. 

Lei do antropófago”. Eis o princípio chave da alteridade radi-

cal: “só me interessa o que não é meu”! A ideia principal era 

o “mau selvagem” devorar as ideias dos outros – no caso, da 

vanguarda artística europeia –, incorporá-las com seu molho 

nativo local e, assim, transformá-las em outras, instintivas e 

impuras, sem perder sua ironia e crítica subversiva. Como 

explicou o próprio Oswald: 

Devíamos assimilar todas as natimortas tendências estéticas 

da Europa, assimilá-las, elaborá-las em nosso subconsciente, 

e produzirmos coisa nova, coisa nossa. Tal não fez o ameri-

cano 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 compreende. Só o europeu, que flana uma ou duas gerações 

aqui, não o sentirá. Mas nós, os artistas – sismógrafos sensi-

bilíssimos dos desvios físicos da massa -, nós de vanguarda, 

hiperestéticos, o compreendemos (Andrade, O Jornal, Rio de 

Janeiro, 1928, grifo nosso).

Tratava-se não só de uma proposta de devoração crítica 

do processo colonizador europeu pelo nativo americano, 
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uma devoração do “velho mundo” pelo “novo mundo”, com 

objetivo de “desvespucianizar, descolombizar, descabralizar, 

descatequizar, dessublimar, desontologizar” os territórios 

americanos – como escreveu Viveiros de Castro (in Azevedo, 

2016, p. 16) a partir do próprio Oswald22 – mas também de 

desconstruir tanto a ideia acrítica e importada do progres-

so tecnicista (a própria técnica seria devorada pelos selva-

gens) quanto aquela conservadora de “identidade nacional”.  

O ameríndio, considerado por muitos como atrasado, passa-

va a ser afirmado como devir e como insurgência que, deli-

beradamente, recusava a noção de “civilização” trazida pelas 

caravelas e imposta aos nativos. “Nunca fomos catequiza-

dos” virou um refrão no Manifesto, repetido em vários frag-

mentos23, pode-se ler ainda: “Contra todos os importadores 

de consciência enlatada”24 ou “Contra todas as catequeses”. 

Como se sabe, a catequese das missões jesuíticas busca-

va domesticar os nativos selvagens para torná-los aptos ao 

trabalho escravo através de um violento processo de acultu-

ração, já que vários dos costumes ameríndios se opunham 

aos dos europeus: nudez, poligamia, matriarcado, xamanis-

mo, nomadismo e, sobretudo, a antropofagia. O Manifesto 

buscava mostrar esse jogo complexo entre “descobertos” e 

“descobridores”, entre devoradores e devorados, entre o Eu 

e o Outro, que, pela incorporação radical do (s) outro (s) em 

si mesmo, sairia da dualidade para uma liminaridade, um 

espaço entre, no intervalo ou na zona intermediária (um 
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limiar, como prefere Walter Benjamin25), ou seja, não mais 

um ou outro mas um e outro, ou ainda, entre um e outro, “o 

outro em si” ou “eu Outro”, o que impediria qualquer pureza 

identitária ou nacionalista. Tratava-se segundo Viveiros de 

Castro de uma “identidade ‘ao contrário’, em suma – o con-

trário de uma identidade”: 

Comer o inimigo não como forma de “assimilá-lo”, torná-lo 

igual a Mim, ou de “negá-lo” para afirmar a substância identi-

tária de um Eu, mas tampouco transformar-se nele como em 

um outro Eu, mimetizá-lo. Transformar-se, justo ao contrário 

por meio dele, transformar-se em um eu Outro, autotransfigurar-

-se com a ajuda do “contrário” (assim os velhos cronistas tra-

duziam a palavra tupinambá para “inimigo”). Não um ver-se 

no outro, mas ver o outro em si. Identidade “ao contrário”, 

em suma – o contrário de uma identidade. A antropofagia 

não é uma ideologia da brasilidade, da “identidade nacional” 

(Viveiros de Castro, in Azevedo, 2016, p. 16, grifo nosso). 

A Antropofagia já foi vista como uma atualização do ca-

nibalismo dadaísta, do Manifesto Canibal DADA de Francis 

Picabia (publicado no DADAphone 7, em 1920), lido por 

André Breton em uma manifestação DADA – “DADA, este 

não cheira a nada, ele é nada, nada, nada” – ou ainda da 

revista Cannibale (criada por Francis Picabia em 1920). Mas 

a antropofagia oswaldiana difere do canibalismo picabiano; 
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o canibalismo dadaísta era um tipo de autocanibalismo nii-

lista, bem distante da radical devoração artística e cultural 

proposta pelos antropófagos, uma vez que a “antropologia é 

um vitalismo” (Viveiros de Castro in Azevedo, 2016, p. 17). 

Um vitalismo libertário e transgressor. 

Apesar dessa distância para as propostas dadaístas, não 

resta qualquer dúvida da proximidade dos antropófagos 

com os surrealistas, como Benjamin Péret, por exemplo, que 

morou no Brasil entre 1929 e 1931, esteve bem próximo do 

grupo da Revista de Antropofagia e dela participou, contribuin-

do inclusive, junto com Pagu, para sua radicalização. Péret 

foi, com Pierre Naville, editor dos primeiros números da 

revista La Révolution Surréaliste (1924), além de ter sido um 

dos surrealistas que assinam o já citado panfleto Ne visitez 

pas l’exposition coloniale (1931), contra o imperialismo colonial 

francês (cap. 1). Sua chegada ao país, que coincide com o 

início da fase mais radical da Revista, foi assim anunciada no 

primeiro número da segunda dentição (publicada no Diário 

de São Paulo, 17/03/1929): 

Está em São Paulo Benjamin Péret, grande nome do surrealis-

mo parisiense. Não nos esqueçamos que o surrealismo é um 

dos melhores movimentos pré-antropofágicos. A liberação do 

homem como tal, através do ditado do inconsciente e de tur-

bulentas manifestações pessoais, foi sem dúvida um dos mais 

empolgantes espetáculos para qualquer coração de antropófa-

go que nestes últimos anos tenha acompanhado o desespero 
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do civilizado. (...) Depois do surrealismo, só a antropofagia 

(grifo nosso).

A Revista também comentou, no número seguinte 

(24/03/1929), a conferência de Péret “O espírito moderno: do 

simbolismo ao surrealismo”: “Foi uma lição. O ocidente que 

nos tem mandado tanta coisa ruim, desta vez nos enviou uma 

exceção”. Péret, membro do PCF (Partido Comunista Francês) 

e, na sequência, de uma organização trotskista26, então casa-

do com a cantora lírica brasileira Elsie Houston (próxima de 

Villa-Lobos e Mário de Andrade) e morando no Rio de Janeiro, 

foi perseguido, como seus amigos antropófagos Oswald e 

Pagu, por sua militância política, e terminou preso e expul-

so do país pelo governo Vargas em 1931. Antes disso, além 

de participar da Revista, realizou algumas “etnografias surrea-

listas” (segundo Clifford) pelo Norte e Nordeste do país (bus-

cando conhecer povos indígenas e religiões afro-brasileiras) 

e publicou uma série de 13 artigos instigantes no Diário da 

Noite com o título “Candomblé e Macumba” (1930/1931) que 

buscavam captar o “espírito revolucionário” dos cultos afro-

-brasileiros27 que “subsiste até hoje”: 

– Oh! Exu, c’est pour vous... c’est pour vous... (...) Para ser agra-

dável a Exu nos fez beber a todos um gole de cachaça em sua 

honra, apresentando-nos cada um por sua vez. Exu ficou assim 

sabendo que eu ia escrever esses artigos, que era francês, que 

tinha vindo de vapor para cá e outras coisas. E permitiu que 
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escrevesse os artigos recomendando que não falasse mal dele e 

ainda mais, que não o esquecesse, e que recorresse a ele quan-

do precisasse (Péret, Diário da Noite, 24/12/1930).

Antropófagos e surrealistas dialogavam tanto pelos 

temas de interesse (como vimos na utilização mais hete-

rodoxa da etnografia), pelo uso de procedimentos de van-

guarda – aí incluída a própria forma manifesto e também 

a montagem (como procedimento formal e como forma de 

conhecimento, v. 1) –, quanto na crítica à empresa colonial 

europeia. O primeiro manifesto surrealista, assinado por 

Breton, foi publicado em 1924, mesmo ano do Manifesto Pau-

Brasil. O surrealismo foi claramente citado tanto na Revista 

de Antropofagia quanto no Manifesto Antropófago, como neste 

fragmento, uma devoração oswaldiana de O Selvagem (1876) 

de Couto de Magalhães28: 

Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua 

surrealista. A idade de ouro.

Catiti Catiti

Imara Notiá

Notiá Imara

Ipejú 

(Andrade, 1928)

O Manifesto Antropófago devora também tanto o manifesto 

surrealista quanto o comunista. Uma excelente dissecação do 
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próprio Manifesto já foi realizada recentemente por Beatriz 

Azevedo no livro “Antropofagia. Palimpsesto Selvagem” 

(2016), uma “leitura realmente microscópica do Manifesto 

Antropófago” como escreveu Viveiros de Castro no prefácio, 

uma leitura do manifesto como um palimpsesto29 “em estado 

selvagem”. Assim, tendo em vista que Azevedo já realizou 

essa “leitura realmente microscópica”, buscaremos somente 

compreender como sua montagem impura articula de forma 

radical moderno e selvagem, evidenciando a indissociabilida-

de, ou mesmo “hibridação” (como prefere Latour) ou “devo-

ração” (como propõe o próprio Oswald), entre pensamento 

moderno crítico e pensamento “em estado selvagem”. 

A própria forma textual de um manifesto, forma moder-

na por excelência, é necessariamente fragmentária, compos-

ta por aforismos, fragmentos textuais, e outras citações das 

mais variadas. Diversos autores são devorados por Oswald no 

Manifesto, entre eles Montaigne em Dos Canibais (de 1580) – “a 

primeira exaltação do selvagem do novo mundo, em face 

das escleroses da Europa absolutista”, segundo Oswald na 

conferência “Aspectos da pintura”, realizada em São Paulo 

em 15/8/1944 –; também são devorados alguns relatos dos 

primeiros viajantes ao “Novo Mundo”, como aqueles mais 

conhecidos sobre os Tupinambá, em André Thevet, Hans 

Staden ou Jean de Léry, além de O Selvagem, relato de Couto 

de Magalhães30; mas também A Gaia Ciência de Nietzsche, ou 

ainda, entre outros, trabalhos de Marx, Bachofen, Keyseling 

(“filósofo reacionário”, segundo a crítica de Péret) e Freud. 
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O palimpsesto de Oswald de Andrade revela-se em “estado 

selvagem”, não domesticado, não aprisionado à rigidez das 

normas. No Manifesto Antropófago – híbrido de ensaio polêmico, 

manifesto filosófico, paródia literária, revisão histórica, pan-

fleto de provocação, estudo antropológico e roteiro fragmen-

tado – questiona-se a própria “centralidade” do pensamento 

cartesiano europeu em relação à linguagem mito-poética dos 

“primitivos” (Azevedo, 2016, p. 34, grifo nosso).

Vale notar que o próprio Manifesto é composto a partir do 

“princípio da montagem”, uma montagem quase cinemato-

gráfica. Um dos seus 51 fragmentos (aforismas) é explícito: 

“Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

Roteiros”. Roteiros, no plural, repetido sete vezes. Roteiros 

de filmes, roteiros de viagens, roteiros de percursos, rotei-

ros de processos, roteiros de ideias, roteiros de citações, 

roteiros de refrões (ou ritornelos, como preferem Deleuze 

e Guattari). Em movimento contínuo, mas ritmado, como 

frames, tomadas curtas ou flashes. O ritmo é apressado e ur-

gente, as frases curtas e incisivas, como manchetes de jornal 

ou anúncios rápidos em classificados. Em outro fragmento 

pode-se ler novamente: “Pelos Roteiros”. Outra passagem re-

toma o viés cinematográfico do Manifesto: “o cinema ameri-

cano informará”. Oswald devora também as fronteiras entre 

disciplinas e tempos distintos, entre intuições e conceitos, 

explorando os espaços limiares “de maneira transgressora 

em relação às fronteiras entre uma coisa e outra, entre um 
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tempo histórico e outro, entre personagem da corte imperial 

brasileira e mito tribal, sem hierarquias, que o autor articu-

la a variedade de disciplinas e a multiplicidade de temas e 

personagens do Manifesto Antropófago” (Azevedo, 2016, p. 33). 

Beatriz Azevedo também estudou a musicalidade do 

Manifesto oswaldiano; ela busca compreendê-lo como uma 

“partitura textual” e a partir de suas repetições e bordões,  

percebe uma “arquitetura de ecos”,  o que se aproximaria da 

“iconologia dos intervalos” que vimos no Atlas da memória 

montado por Warburg (v. 1), com a diferença que, no Atlas 

warburguiano a montagem era majoritariamente visual e, 

no Manifesto oswaldiano, ela se manifesta sobretudo como 

montagem textual, literária (como define Benjamin) mas, 

também, musical. 

Oswald, segundo a instigante leitura de Azevedo, teria se 

baseado na própria musicalidade dos ameríndios, na “viva-

cidade rítmica do índio”31 como ele escreveu, uma musica-

lidade selvagem, o que extrapolaria assim o procedimento 

das vanguardas, tipicamente moderno, usado por Oswald: 

a forma textual do manifesto em aforismas, fragmentária 

e veloz, o “estilo viajante” segundo Antônio Candido (1977 

[1954], p. 55) ou o “câmera eye das sínteses oswaldianas” como 

se referiu Haroldo de Campos (Campos in Andrade, 1990,  

p. 16). Teríamos assim uma devoração mútua entre pensa-

mentos e procedimentos modernos e selvagens, resultando, 

no limiar entre escrita e oralidade, em linguagem telegráfi-

ca, mas com musicalidade Tupi. 
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Parece-me, neste caso, interessante agregar à percepção desta 

linguagem oswaldiana – sem pontos nem vírgulas, fragmen-

tada, rítmica, com buracos no meio da frase gerados pela au-

sência de preposições e conjunções – a inspiração da própria 

comunicação indígena, mais sintética, incisiva e musical, em 

sua própria natureza. Ao contrário de Hans Staden, Oswald 

não se contenta em somente narrar o acontecido, com a lin-

guagem “padrão” ocidental. O poeta prefere se contaminar 

não só de uma possível “outra lógica” dos Tupi, mas sobretudo 

recriar no papel a linguagem tipicamente oral dos ameríndios. 

Não que Oswald fosse “especialista” em língua geral ou foné-

tica indígena – ele leu em Staden a transposição desta para a 

linguagem escrita –, mas afirmo que o poeta soube “captar” 

uma música peculiar que poderia unir o canto ameríndio 

à máquina do telégrafo (Azevedo, 2016, p. 40, grifo nosso). 

A questão do movimento, já presente nos “roteiros” qua-

se cinematográficos do Manifesto, também leva a uma crítica 

da fixação nas cidades, ao sedentarismo urbano, que Oswald 

chamou de “escleroses urbanas”, fazendo alusão de forma 

positiva ao nomadismo tribal, às errâncias migratórias, ao 

movimento territorial dos ameríndios, como no fragmento: 

“As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escle-

roses urbanas. Contra os Conservatórios, e o tédio especula-

tivo” (Andrade, 1928). Não podemos esquecer que, entre as 

inúmeras violências e restrições que os ameríndios sofreram 
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a partir da invasão europeia, está o aldeamento forçado, um 

sedentarismo obrigatório. Os “civilizados” além de vestidos 

são sedentarizados, “urbanizados” em locais fixos, enquanto 

os “selvagens” eram nus e nômades, em movimento perma-

nente. 

Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Cadaverizadas. 

O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do 

sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças semânti-

cas. E o esquecimento das conquistas interiores (Andrade, 1928). 

Em outro fragmento, Oswald sugere a troca das ideias 

objetivadas, sedentárias, paralisadas, pelos roteiros, em mo-

vimento permanente, guiados somente pela intuição, pela 

errância, por instrumentos de navegação e pelas constela-

ções: “As ideias tomam conta, reagem, queimam gente em 

praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. 

Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instru-

mentos e nas estrelas” (Andrade, 1928, grifo nosso).

Pode-se notar no Manifesto uma devoração de tempos e 

também de espaços. Oswald alterna constantemente con-

cepções temporais sincrônicas e diacrônicas, forçando ana-

cronismos; da mesma forma, provoca alternâncias violentas 

de geografias distintas. Como no fragmento: “Nunca fomos 

catequizados. Vivemos de um direito sonâmbulo. Fizemos 

Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará”. Como bem 
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lembra Azevedo, Oswald devora nessa passagem um ma-

xixe popular de Cirino e Duque, de 1926, interpretado 

por Almirante e Velha Guarda, “Cristo nasceu na Bahia”.  

A música fazia parte de uma montagem de teatro de revista 

(lembramos a importância do teatro de revista como forma 

de montagem, como vimos em Ernst Bloch sobre Benjamin,   

v. 1, ou ainda na Documents, cap. 1), “Tudo Preto”, da com-

panhia Negra de Revistas, apresentada no teatro Rialto. 

Interessante notar que podemos encontrar aqui, além do 

pensamento selvagem ameríndio insurgente (“Nunca fomos 

catequizados”) uma incorporação tanto da cultura popular 

(maxixe) quanto, particularmente, da cultura afro-brasileira 

pela referência à Bahia (“Fizemos Cristo nascer na Bahia”). 

O uso de refrões, ritornelos repetidos no Manifesto denota 

ideias de pensamento oswaldianas, ideias de pensamento em 

estado selvagem, como as repetidas “A alegria é a prova dos 

nove” ou “no matriarcado de Pindorama”, o que se reforça 

de forma menos explicita em outros fragmentos como em: 

“Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha 

descoberto a felicidade” (Andrade, 1928). Para Oswald pare-

cia não restar dúvida de que o “matriarcado de Pindorama” 

era mais feliz antes da invasão patriarcal portuguesa. Em 

vários trechos essa felicidade pré-colonial está associada à 

nudez, à liberdade do ameríndio nu, que se contrapunha 

ao português vestido, o invasor. A alegria dos povos indíge-

nas também como forma de resistência. Como no último 
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fragmento, que fecha o Manifesto: “Contra a realidade social, 

vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem 

complexos, sem loucura, sem prostituições e sem peniten-

ciárias do matriarcado de Pindorama” (Andrade, 1928). 

No estilo telegráfico, os aforismas do Manifesto Antropófago 

misturam, numa só torrente de imagens e conceitos, a provo-

cação polêmica à proposição teórica, a piada às ideias, a irreve-

rência à proposição histórica, o gracejo à instituição filosófica, 

Usando-a pelo seu poder de choque, esse Manifesto lança a 

palavra “Antropofagia” como pedra de escândalo (Nunes in 

Andrade, 1990, p. 15, grifo nosso).

A Revista de Antropofagia, onde o Manifesto foi publicado, 

teve, entre maio de 1928 e agosto de 1929, 26 edições, di-

vididas em dois momentos distintos ou, como diziam os 

antropófagos, duas dentições. A primeira dentição, com 

dez números mensais publicados de maio de 1928 a feve-

reiro de 1929, sob a administração de Antonio de Alcântara 

Machado e Raul Bopp, ainda contava com a colaboração de 

outros “modernistas” menos radicais, como os outros dois 

Andrades do grupo, Mário e Carlos Drummond (o famoso 

poema “No meio do caminho” foi publicado pela primei-

ra vez no 3o número da Revista assim como “A entrada de 

Macunaíma”, no 2o número). Bopp descreve o caráter inicial 

da Revista (1a dentição) como um “cartão de visita”: 
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Em maio de 1928, apareceu a Revista de Antropofagia. O mensá-

rio servia de cartão de visita, para contato com núcleos inter-

nacionais de vanguarda, nos estados: com o grupo mineiro, de 

A Revista, de Belo Horizonte, e da Verde, de Cataguases; a Revista 

do Norte, de Recife, a Maracajá, de Fortaleza; a Madrugada e a 

Revista do Globo, de Porto Alegre etc. (Bopp [1965], 2006, p. 61).

Já a segunda “dentição”, publicada semanalmente às 

quintas-feiras em uma página inteira do jornal Diário de São 

Paulo, com 16 números publicados entre março e agosto de 

1929, aumentava seu “poder de choque” como disse Nunes, 

ou “brota com dentes mais afiados”, como escreve Augusto 

de Campos na apresentação da republicação da Revista em 

fac-símile (1975), e visava um público bem mais vasto. De 

fato, a linha editorial se tornou mais radical, agressiva e críti-

ca, assim como a própria diagramação da revista (montagem 

gráfica) na página do jornal. Nos primeiros números havia 

a indicação de que a revista seria um “Órgão do Clube de 

Antropologia”, depois passou a ser “Órgão da Antropofagia 

Brasileira de Letras”; como bem explicou Augusto de 

Campos, tratava-se de “um contrajornal dentro do jornal”: 

Segunda dentição. A fase em que a antropofagia vai adquirir seus 

definitivos contornos como movimento. Raul Bopp permanece, 

revezando-se na direção com Jaime Adour da Câmara. Geraldo 

Ferraz é o secretário da Redação (“Açougueiro”, na terminologia 
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antropofágica). Com Oswald de Andrade e Oswaldo Costa à fren-

te, os “antropófagos” descarregam todas as suas baterias, sob 

nome próprio ou através de um dilúvio de pseudônimos mais 

ou menos botocudos e trocadilhescos (...). Transferindo-se para a 

página de jornal, a Revista de Antropofagia só aparentemente em-

pobreceu. Ganhou dinamicidade comunicativa. A linguagem si-

multânea e descontínua dos noticiários de jornal foi explorada 

ao máximo. Slogans, anúncios, notas curtas, a pedidos, citações 

e poemas rodeiam um ou outro artigo doutrinário, fazendo de 

cada página, de ponta a ponta, uma caixa de surpresas, onde 

espocam granadas verbais de todos os cantos. Um contrajornal 

dentro do jornal (Campos, 1975, grifo nosso).

Maria Eugenia Boaventura publicou um estudo sobre a 

Revista, “A Vanguarda Antropofágica” (1985), livro que discute 

tanto as propostas teóricas do periódico de vanguarda, veí-

culo da antropofagia cultural e literária, quanto os recursos 

de linguagem mais característicos da Revista: a colagem – ou 

montagem, termo muitas vezes usado pela autora como 

um sinônimo de colagem32 – e a paródia, ou o cômico. Além 

da montagem gráfica presente na própria diagramação da 

Revista – entre os textos, os desenhos, como os de Tarsila, 

e anúncios –, mesmo visualmente menos potente que a da 

Documents (posterior) ou de outras revistas de vanguarda 

como a própria Klaxon (anterior), percebe-se na Revista um 

tipo de montagem literária, ao mesmo tempo próxima e 
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diferente do que vimos em Benjamim (v. 1). Na apresentação 

do livro, a autora também associou a montagem oswaldia-

na à bricolagem lévi-straussiana: “estudou-se o processo de 

montagem no discurso da antropofagia: uma verdadeira bri-

colage construída com elementos da tradição cultural brasi-

leira e europeia, em especial da vanguarda histórica” (p. VII). 

A paródia faz parte do arsenal experimental das vanguardas 

e também “toma a forma de bricolage, constrói-se com mate-

rial existente” (p. 28), incluindo assim o plágio de forma cô-

mica ou crítica, cópias por vezes parodicamente invertidas 

de outros textos, ou montadas em outros contextos bem dis-

tintos, na própria dinâmica da criação e expressão literária: 

Grosso modo, a paródia na revista processa-se pelo mecanis-

mo da incorporação de textos diversificados. A articulação 

paródica tanto é detectada na macroestrutura (o periódico 

em si) como na microestrutura, isto é, nas contribuições in-

dividuais. Essa composição plural deve ser encarada nos seus 

variados ângulos e implicações. Primeiro, a fim de constatar 

o notório caráter inovador de uma produção tipicamente de 

vanguarda, principalmente no segundo período (citações, co-

lagens, antianúncios, anticomunicados, textos truncados): um 

caos aparente espalhado numa folha de jornal que se cha-

mava revista, à espera de decifração, destinado ao leitor 

(Boaventura, 1985, p. 24, grifo nosso).
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A Revista de Antropofagia efetivamente explora uma sé-

rie de recursos tipicamente das vanguardas artísticas – que 

também foram usados pelos dadaístas, surrealistas e, pos-

teriomente, situacionistas ou ainda tropicalistas – como 

jogo ou fusão de palavras, uso de palavras exóticas, citações 

e plágios (ou “desvios” como diziam os situacionistas), co-

lagens das mais diversas, de textos ou imagens de origens 

distintas, nomes próprios verdadeiros misturados com in-

ventados ou pseudônimos cômicos, antieditorias, antianún-

cios, anticomunicados, antidocumentos (atas, procurações, 

etc.), antirresenhas, provérbios, brincadeiras, profanações, 

carnavalizações, etc. A Revista retomou e amplificou algu-

mas questões presentes no Manifesto, funcionando como 

uma montagem de manifestos (ou, ao entendermos o pró-

prio Manifesto como montagem, uma montagem de outras 

montagens), onde tempos e espaços distintos também são 

constantemente friccionados, novos bordões são criados, 

personagens ou motivos ligados ao “selvagem” são privi-

legiados, como já na primeira página do primeiro número 

com a citação do relato de Hans Staden, aprisionado pelos 

antigos Tupinambá: “Ali vem a nossa comida pulando”.  

A Revista de Antropofagia pode ser vista de fato como “uma 

grande montagem” como escreveu Boaventura: 

A revista brasileira, acompanhando as propostas de atuali-

zação da linguagem da vanguarda histórica, chama atenção 
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pelo emaranhando de textos soltos, aparentemente perdidos 

no espaço, como se lançados por força do acaso. Como muitas 

outras revistas europeias da década, a sua estrutura asseme-

lha-se aos quadros-colagens, aos papiers-collés, criados com os 

cubistas (Picasso e Braque) e radicalizados nos quadros dadaís-

tas (de Picabia, nos ready-made de Duchamp, nas colagens de 

Schwitters e Marx Ernst). Uma grande montagem, onde se 

misturam textos de vários autores e épocas por meio de dife-

rentes procedimentos. Além da paródia, a colagem e a citação 

caracterizam a sua linguagem (Boaventura, 1985, p. 57, grifo 

nosso).

Talvez seja necessário porém fazer uma distinção, que 

não chega a ficar clara nem em Boaventura nem em vários 

outros críticos literários, entre a ideia de colagem (por ve-

zes pensada simplesmente como intertextualidade) e a de 

montagem, uma vez que ambas são práticas fragmentárias, 

que partem sempre de fragmentos (literários e/ou visuais, 

verbais e/ou gráficos). A montagem literária, como vimos 

em Benjamin, e também a montagem iconográfica, vista 

em Warburg ( v. 1), são, antes de tudo, potentes formas de 

pensar, meios para buscar o conhecimento e não necessaria-

mente resultados em si (formas finais). As colagens de artis-

tas plásticos modernos (cubistas, dadaístas ou surrealistas) 

citadas por Boaventura, ou ainda as famosas fotomontagens, 

populares naquele momento, já são resultados plásticos ou 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  403

visuais em si. As montagens, sobretudo aquelas impuras, 

podem ser pensadas como bricolagens, a partir da ideia de 

Lévi-Strauss, pois usam fragmentos de materiais, citações 

textuais ou imagéticas preexistentes – de outros tempos, 

contextos históricos, já usados no passado –, mas sempre 

buscam um estranhamento em potencial, um tipo de cho-

que. Um “potencial de estranhamento”, como bem explicou 

Giorgio Agamben: 

Extraindo à força um fragmento do passado do seu contexto 

histórico, a citação lhe faz perder, de imediato, o seu caráter 

de testemunho autêntico para investi-lo de um potencial 

de estranhamento que constitui a sua inconfundível força 

agressiva (...) Somente na imagem que comparece, uma vez 

por todas, no átimo de seu estranhamento, assim como uma 

recordação aparece imprevistamente por um instante de peri-

go, se deixa fixar o passado (2012 [1974], p. 170, grifo nosso). 

No caso da Revista de Antropofagia, a montagem é usada 

tanto como forma de pensar quanto como procedimento 

formal, sobretudo na segunda dentição impressa, montada 

graficamente na página de jornal. Sem dúvida, a colagem-ci-

tação fragmentária é um dos procedimentos literários33 mais 

usados para explorar a dinamicidade tanto textual quanto 

visual. Em relação ao uso de citações na montagem como 

forma de conhecimento, diz Benjamin que elas são como 
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“ladrões no caminho, que saem da tocaia armados e tiram 

as convicções dos passantes”.34 Trata-se portanto de um 

procedimento que busca o desvio da norma estabelecida, 

constituindo sempre uma forma de crítica ou de atualiza-

ção de certezas pré-estabelecidas. O próprio deslocamento 

de fragmentos “emprestados” de diferentes autores e muitas 

vezes autocitações ou autoparódias, de diferentes campos e 

tempos, ao serem montados em textos alheios bem distintos 

de seu (con)texto “original”, provoca um estranhamento e 

um choque entre eles. No caso da Revista há um ato bem 

consciente na seleção, na escolha dos fragmentos, sobretudo 

daqueles sobre a questão colonial e ameríndia retirados de 

cronistas, viajantes e historiadores do passado ou ainda de 

recortes jornalísticos daquele momento, que por vezes são 

mesmo apropriados como “documentos antropofágicos” e 

montados na forma de “um labirinto de citações”: 

Liberadas as convenções literárias, estabelecida a confusão 

dos gêneros, à vanguarda literária, a exemplo das artes plás-

ticas, resta propor a montagem para incentivar a invenção-  

-criatividade e renovar a linguagem. Observou-se que, dos 

anos 20 em diante, a experimentação passa a ser procedi-

mento fundamental da arte moderna. (...) No caso particular 

da Revista de Antropofagia, é importante ressaltar a heteroge-

neidade do elemento emprestado: um labirinto de citações 

em harmonia com a teoria da Antropofagia, quer apoiando-a, 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  405

quer funcionando como subsídio crítico (Boaventura, 1985,  

p. 131, grifos nossos).

A Revista de Antropofagia foi considerada a última revista 

“modernista” do país, sem dúvida a mais radical sobretudo 

em sua segunda dentição, fechando um ciclo iniciado em 

1922 com a Klaxon35, também organizada de forma cole-

tiva por Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Sérgio 

Milliet, Oswald de Andrade, Rubens Borba de Moraes, Yan 

Prado, Luís Aranha, Antônio Carlos Couto de Barros e Tácito 

de Almeida. Entre a Klaxon, ainda ligada à Semana de 1922, 

e a Revista de Antropofagia, tivemos uma série de outras revis-

tas que provocaram maior ou menor impacto e radicalidade 

como: Estética (1924/1925, dirigida por Prudente de Moraes 

Neto e Sérgio Buarque de Holanda), A Revista (1925/1926, diri-

gida por Francisco Martina de Almeida e Carlos Drummond 

de Andrade), Terra Roxa (1926, dirigida por Couto de Barros e 

Antonio de Alcantara), Verde (1927/1929, dirigida pelo grupo 

mineiro homônimo), Festa (1927/1929, dirigida pelo grupo 

carioca homônimo), ou ainda Arco&Flexa (1928/1929), auto-

declarada “a primeira revista filiada ao movimento moder-

no que se publica na Bahia”36. Apesar dessa pluralidade de 

periódicos ditos “modernistas” no país, não resta dúvida de 

que a Revista de Antropofagia foi a mais radical das publica-

ções nacionais conhecidas do período, antecedendo algumas 

publicações estrangeiras próximas como a Documents que, já 

vimos, só começou a ser publicada em 1929. 
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A Revista explorou de forma radical, a partir do Manifesto, 

o “primitivismo” em seu choque com a cultura do coloniza-

dor, com a cultura europeia tida como civilizada. O choque 

de imagens distintas é buscado a partir da fricção entre os 

pressupostos locais, da liberdade do homem nu, do nativo, 

instintivo, com aqueles costumes que chegaram pelos ma-

res, do homem vestido europeu, do colonizador, “racional”. 

Ou segundo o Manifesto: “O que atropelava a verdade era a 

roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo ex-

terior. A reação contra o homem vestido”. Benedito Nunes, 

também a partir da ideia lévi-straussiana do “pensamento 

selvagem”, sugeriu a ideia de uma “operação antropofágica, 

como devoração dos emblemas de uma sociedade”, um tipo 

de “pensamento antropofágico”, uma “filosofia” resultante 

da “prática da deglutição intelectual por parte de Oswald 

de Andrade”, “na atitude devorativa pela qual o selvagem, 

graças ao ritual canibalístico”, incorporava a alteridade mais 

inacessível e mais radical.

Como símbolo da devoração, a Antropofagia é a um tempo 

metáfora, diagnóstico e terapêutica: metáfora orgânica, inspirada na 

cerimônia guerreira da imolação pelos tupis do inimigo va-

lente (...) diagnóstico da sociedade brasileira como sociedade 

traumatizada pela repressão colonizadora (...) e terapêutica, por 

meio dessa reação violenta e sistemática (...) Precisamos então 

considerar, na leitura do Manifesto Antropófago, a ocorrência 
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simultânea de múltiplos significados, e ter em mente que o 

uso da palavra ‘antropófago’, ora emocional, ora exortativo, 

ora referencial, faz-se nesses três modos de linguagem e em 

duas pautas semânticas, uma etnográfica, que nos remete às 

sociedades primitivas, principalmente aos Tupi de antes da 

descoberta do Brasil; outras histórica, da sociedade brasileira, 

à qual se extrapola, como prática de rebeldia individual, diri-

gida contra os seus interditos e tabus, o rito antropofágico da 

primeira (Nunes in Andrade, 1990, p. 16, grifo nosso).

Como bem mostrou Nunes, a proposta do grande “ban-

quete antropofágico de ideias” – o próprio símbolo e a 

metáfora da devoração – não só radicalizou a ideia de “primi-

tivismo” já presente no movimento Pau-Brasil, mas também 

acentuou “suas divergências com as outras correntes de pen-

samento que então se confrontaram”, em particular todos 

os nacionalismos, sobretudo aqueles do Verde-Amarelismo, 

do grupo Anta, do integralismo (AIB), mas também do grupo 

católico37, criando um “divisor de águas político”, segundo o 

próprio Oswald, pois, enquanto os mais nacionalistas se vira-

ram para a direita conservadora (e extrema-direita), o grupo 

antropófago tomou o caminho do engajamento político mais 

à esquerda. Mesmo que, como escreveu Nunes, Oswald tenha 

por vezes submetido “o marxismo a uma filtragem antropo-

fágica”, a Antropofagia só voltou a ser seu interesse central 

após seu distanciamento do partido comunista em 1945 – há 
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um afastamento evidente do autor dessas ideias antropófa-

gas entre 1930 e 1945 –, quando ele passou de fato a buscar 

estabelecer a ideia de Antropofagia como uma Weltanschauung 

(visão de mundo ou cosmovisão), como mostra o parágrafo 

inicial de sua tese de 1950, A Crise da Filosofia Messiânica: 

A antropofagia ritual é assinalada por Homero entre os gre-

gos e, segundo a documentação do escritor argentino Blanco 

Vilalta, foi encontrada na América entre os povos que haviam 

atingido uma elevada cultura – Astecas, Maias, Incas. Na ex-

pressão de Colombo, comiam los hombres. Não o faziam, porém 

por gula ou por fome. Tratava-se de um rito que, encontrado 

também nas outras partes do globo, dá a ideia de exprimir 

um modo de pensar, uma visão de mundo, que caracterizou 

certa fase primitiva de toda a humanidade. Considerada as-

sim como Weltanschauung, mal se presta à interpretação ma-

terialista e imoral que dela fizeram os jesuítas e colonizadores. 

Antes, pertence como ato religioso ao rico mundo espiritual 

do homem primitivo. (...) A vida é devoração pura (Andrade, 

1990 [1950], p. 101, grifos nossos).

A tese de Oswald buscava os trapos, como diria Walter 

Benjamin, ou as sobrevivências, para usar o termo de Aby 

Warburg, da cultura matriarcal, de um matriarcado prime-

vo, em seu presente moderno. Sua principal referência era 

O Matriarcado (Das Muterrecht, 1861) de Bachofen, conhecido 

a partir de Nietzsche, mas a tese cita também uma série de 
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outros autores, entre eles seu antigo amigo Claude Lévi-

Strauss que, apesar de citado em seu trabalho clássico so-

bre as estruturas elementares de parentesco, também foi 

criticado por Oswald nessa tese, por não ter ultrapassado 

as fronteiras do Patriarcado, como teria feito Bachofen. 

Benjamin, também admirador do trabalho de Bachofen, 

escreveu que este realizava “profecias científicas”, diferen-

tes das “hipóteses científicas, que são previsões exatas (...) 

tais profecias encontram-se em estado latente em estudos 

especializados fora do alcance do grande público, e a maior 

parte de seus autores nem sequer são vistos como precurso-

res” (Benjamin [de 1935, publicado em 1954], 2012, p. 93). 

Benjamin sabia que Bachofen era próximo (apesar das cla-

ras diferenças) do anarquista Élisée Reclus (por sua vez bem 

próximo de Geddes, v. 1): “Bachofen havia perscrutado as 

profundezas inexploradas das fontes que, através dos tem-

pos, alimentaram o ideal libertário de que Reclus reclamava.  

É preciso voltar ao tema da promiscuidade antiga, de que fala  

O Matriarcado” (2012, p. 105). 

Apesar de o trabalho de Bachofen ter sido bastante criti-

cado38 e suas ideias severamente refutadas, esse perscrutar 

do ideal libertário e feminino das sociedades matriarcais 

através dos tempos parecia ser a própria tese de Oswald, 

que chegou mesmo a propor, para buscar essas “sobrevi-

vências” do matriarcado, a criação de “uma Errática: uma 

ciência do vestígio errático” (1990 [1950], p. 111). Tratava-se 

de uma “ciência nômade”, como diriam Deleuze e Guattari, 
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em movimento constante, que realiza desvios e errâncias 

em busca de vestígios de outros tempos. Algo, não por aca-

so, bem próximo daquilo que chamamos anteriomente, 

ao estudar narrativas de experiências de alteridade nas ci-

dades a partir da “Nomadologia” de Deleuze e Guattari, de 

“Errantologia”39. Ao seguir os “roteiros”, os “sinais” e estre-

las que assinalam o caminho errático proposto por Oswald 

desde o Manifesto Antropófago até sua tese de 1950, chegamos 

à própria questão da alteridade como uma das reminiscên-

cias dessa cultura matriarcal da “devoração”, como um im-

portante vestígio errático do matriarcado. Como explicou o 

próprio Oswald logo na abertura de “Um aspecto antropo-

fágico da cultura brasileira: o homem cordial” no primeiro 

Congresso Brasileiro de Filosofia, também em 1950: 

Pode-se chamar de alteridade ao sentimento do outro, isto 

é, de ver-se o outro em si, de constatar-se em si o desastre, 

a mortificação ou a alegria do outro (...) A alteridade é no 

Brasil um dos principais sinais remanescentes da cultura 

matriarcal. (...) Compreende a vida como devoração e a sim-

boliza no rito antropofágico, que é comunhão. De outro lado 

a devoração traz em si a imanência do perigo. E produz a 

solidariedade social que se define em alteridade (Andrade 

1990 [1950], p. 159, grifos nossos).

A partir dessa ideia de alteridade – “de ver-se o outro 

em si” – Maria Stella Bresciani, no texto “Reconhecer-se no 
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Outro”, associa Lévi-Strauss a Oswald de Andrade a partir da 

ideia de uma alteridade dissolvida por um espaço de inde-

terminação: 

Nas páginas finais de seu livro [Tristes Trópicos], Lévi-Strauss es-

creve uma frase que o aproxima das reflexões de Oswald de 

Andrade e, menos do que resolver o dilema da sua condição 

de intelectual, coloca-o em um espaço de indeterminação 

em que a “alteridade” se dissolve: “Na verdade, que mais 

aprendi com os mestres que escutei, com os filósofos que li, 

com as sociedades que visitei e com essa própria ciência da 

qual o Ocidente se orgulha, senão fragmentos de lições que, 

unidos uns aos outros, reconstituem a meditação do Sábio ao 

pé da árvore?” Frase que perfaz um movimento pendular com 

outra anterior e com ela contrasta por recompor novamente a 

figura da “alteridade”: “para nós, europeus e apegados à terra, 

a aventura ao coração do Novo Mundo significa antes de mais 

nada que ele não foi o nosso, e que carregamos o crime de sua 

destruição; e que, em seguida, não haverá outro igual...” (2009, 

p.121, grifo nosso).

Gonzalo Aguilar, ao buscar entender a herança antropó-

faga em Oswald, advogou “por uma ciência do vestígio erráti-

co” (título de seu livro de 2010), enfatizando as propostas de 

“roteiros, itinerários, pegadas” no trabalho de Oswald – ou 

“indícios”, no dizer de Carlo Ginzburg, como sabemos, um 

historiador warburguiano ( v. 1) –, para defender a “Errática” 
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como “método” oswaldiano, que partiria de uma “outra ló-

gica que atua por devoração, montagem e reapropriação” 

(2010, p. 30, tradução nossa).  Aguillar também enfatiza o 

uso da montagem por Oswald, segundo ele uma “superpo-

sição sarcártica e burlesca que faz estalar os ordenamentos 

cronológicos e narrações lógicas (...) uma contrapedagogia 

antropofágica não mais baseada na autoridade que lega mas 

sim no ato que liberta, no caminhar que inventa itinerários” 

(2010, p. 19, tradução nossa). O crítico insistiu nessa ideia do 

“caminhar, caminhar, caminhar” em Oswald, na prática da 

errância contra todas as formas de autoridade tradicionais 

que estariam presentes entre os ameríndios, em suas socie-

dades nômades e matriarcais. 

Essa posição suporta um método que coloca em cena a neces-

sidade de articular um pensamento que pode resgatar, a partir 

dos indícios e dos restos, aquilo que tenha sido reprimido ou 

vencido. Se o matriarcado desapareceu da face da terra, como 

pensá-lo? A partir das pegadas, nos diz Oswald, nos vestígios 

brilhantes que aparecem em uma cerimônia eclesiástica ou 

na experiência de um poema, ou, sobretudo, nas sociedades 

tupis. Tudo acontece em hipóteses, uma hipótese (de um po-

der diferente) que nos faz ver o real de outra maneira. Contra 

os sistemas evolutivos completos e hegemônicos, Oswald 

defende a Errática que resgata o vestígio anacrônico ou o 

que tenha sido perdido com a finalidade de revirar e rachar o 
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sentido único e autoritário do poder patriarcal que domina a 

sociedade contemporânea e, muito particularmente, a cultura 

latino-americana (2010, p. 15, tradução e grifo nossos).

A Errática oswaldiana contra a lógica patriarcal além 

de atuar por montagens impuras também parte, como em 

Benjamin, “a contrapelo”, dos “farrapos, os resíduos”, dos 

próprios rastros e detritos da história ou, como escreveu 

Aguillar, do “vestígio anacrônico” das culturas matriarcais e 

nômades ameríndias. A “operação antropofágica” transfor-

ma assim o antigo “primitivo” em selvagem imanente, esse 

“homem nu” não seria mais algo do passado, mas sim aque-

le “que atua permanentemente nas diferentes constelações 

históricas do presente” (Aguillar, 2010, p. 21); aquele que, ao 

contrário da transcendência do colonizador catequizador, 

atua sob a potência da imanência, pela dinâmica ambivalen-

te, imanente e impura da devoração do outro, da própria alte-

ridade em ação, em movimento constante, errante. 

A história, como sabemos, é sempre construção, em 

movimento, uma concepção sempre aberta e dinâmica das 

culturas, das memórias e das diferentes temporalidades. 

Trata-se assim, unindo Oswald a Benjamin, de uma devora-

ção da narração histórica hegemônica, do “vencedor”, pelos 

vários outros. Qualquer passado, sobretudo aquele colo-

nial-eurocêntrico, ou “antropo-falo-ego-logocêntrico” como 

diz Suely Rolnik, redutor ou homogeneizante, mereceria 
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assim ser devidamente devorado, como escreveu Haroldo 

de Campos – que considerava a alteridade como “um neces-

sário exercício de autocrítica” – ao ressaltar em seu ensaio 

sobre a “razão antropofágica” oswaldiana a necessidade de 

pensarmos as diferenças: “a ruptura, em lugar do traçado 

linear; a historiografia mais como gráfico sísmico da frag-

mentação reversiva, do que como homologação tautológica 

do homogêneo” (1992, p. 237). 

A “Antropofagia” oswaldiana – já formulei em outro lugar – é o 

pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, 

elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada 

do “bom selvagem” (idealizado sob o modelo das virtudes euro-

peias no Romantismo brasileiro de tipo nativista, em Gonçalves 

Dias e José de Alencar, por exemplo), mas segundo o ponto de 

vista desabusado do “mau selvagem”, devorador de brancos, 

antropófago. Ela não envolve uma submissão (uma catequese), 

mas uma transculturalização; melhor ainda, uma “transvalora-

ção”: uma visão crítica da história como função negativa (no 

sentido de Nietzsche), capaz tanto de apropriação quanto de 

expropriação, desierarquização, desconstrução. Todo passado 

que nos é “outro” merece ser negado. Vale dizer: merece ser 

comido, devorado (Campos, 1992, p. 235, grifos nossos). 

Contra a ideia de progresso tecnicista e de história linear 

e homogênea, Oswald propõe, então, a “Errática” devorado-

ra do “mau selvagem” a partir dos rastros e caminhos da 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  415

alteridade radical do homem nu, nômade e antropófago. Ele 

fazia um apelo (em um texto não datado com o título “A rea-

bilitação do primitivo”): “para que tomem em consideração 

a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida como 

devoração e levem avante toda uma filosofia que está por 

ser feita”. Como escreveu Alexandre Nodari: “Erraticamente, 

seguir os vestígios do passado e criar um itinerário para o 

presente” (Nodari in Aguillar, p. 151). Não podemos deixar 

de associar essa ideia do homem nu, desvestido, des-coberto, 

à ideia de liberdade incondicional, uma liberdade contra as 

regras autoritárias impostas, colonizadoras, homogeneizan-

tes. “Devorar o colonizador, desvestir o homem vestido pelo 

português”, como escreveu Oswaldo Costa no primeiro nú-

mero da Revista de Antropofagia. 

Há uma produção libertária de uma outra forma de pen-

sar antropófaga, mais livre, ou melhor, liberta de amarras 

impostas pelo racionalismo ocidental do regime colonial. 

Contra todos os autoritarismos, contra todos os catequismos 

da tradição sedentária e civilizada, Oswald buscava uma “fi-

losofia da Devoração” e insistia que seria preciso ouvir o ho-

mem nu, ao mesmo tempo moderno e em estado selvagem. Foi 

o transdisciplinar – ou indisciplinado – Flávio de Carvalho 

quem mais tentou ouvir o homem nu e mostrar a improprie-

dade da roupa ocidental nos trópicos. Ele chegou já no final 

do movimento, na terceira fase, como diziam Raul Bopp40 e 

Oswald de Andrade. 
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De fato, data de 28 o movimento que lancei com o nome de 

Antropofagia e que inicialmente não passava dum aprofun-

damento do sentimento nacional de “Pau Brasil”. Tendo dado 

a direção da Revista de Antropofagia a Antônio de Alcântara 

Machado, eu e o grupo que comigo fazia o movimento com 

ele nos desaviemos. Fundamos então uma segunda Revista de 

Antropofagia que se publicou no suplemento do Diário de S. 

Paulo. Houve ainda uma terceira fase com a participação 

de Flávio de Carvalho, mas isso depois de 30 (Oswald de 

Andrade, “Informe sobre o modernismo”, conferência pronun-

ciada em São Paulo em 15/10/1945, grifo nosso).

Na casa de sua Fazenda Capuava, em Valinhos (SP), uma 

das poucas raras obras de Flávio de Carvalho construídas 

(com o conjunto da Alameda Lorena41), havia um “Livro dos 

comensais”, onde seus convidados registravam com peque-

nos textos ou imagens (muitas fotografias feitas por Flávio) 

suas passagens pela casa, famosa por suas festas e pela prá-

tica de nudismo, sobretudo na piscina.42 O livro foi assinado 

por centenas de amigos e conhecidos de diferentes campos 

de atuação e países, entre eles, só para citar alguns que 

passaram pela Fazenda: Paul Rivet (como vimos, do Musée 

d’Éthnographie, que depois se tornou o Musée de l’Homme)43, 

Roger Caillois (do Collège de Sociologie), Gilberto Freyre, Jorge 

Amado, Dorival Caymmi, Sérgio Buarque de Holanda, Caio 

Prado Jr, Paulo Duarte. Na passagem de seu amigo antropó-

fago-mor, Oswald de Andrade, em  04/09/1949, pode-se ler: 
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“Sem óculos, só posso ver com os olhos da alma – e os olhos 

da alma tenho sempre voltados para o antropófago Flávio 

de Carvalho” (Andrade, 1949, manuscrito). Logo após a mor-

te do amigo “devorador do mundo”44, em 1954, Flávio de 

Carvalho escreve na Folha da Manhã (31/10/1954): 

Oswald de Andrade escolhia a sua atuação no mundo como a 

criança escolhe os seus brinquedos: era aquilo que fazia mais 

barulho, que estourava mais, que sangrava mais é que interes-

sava ao grande escritor e poeta. Era, portanto, aquilo que mais 

mordia a alma humana que ele trazia para a tona da seleção. 

Em pintura, vemos a sua seleção rumar para o mundo cósmico 

da criança e de maneira a agradar seu apetite. Sempre esta 

preocupação digestiva aparece na sua obra: preocupação que 

o levou ao célebre antropofagismo literário e, posteriormente, 

ao túmulo. 

Flávio de Carvalho, hoje reconhecido como autor do “pri-

meiro projeto” (não construído) de arquitetura moderna no 

país (concurso para o Palácio do Governo de SP, 1927, que 

seria a sede do governo de Júlio Prestes) 45, em seu cartão 

de visitas se dizia engenheiro civil – com as especialidades: 

“Cálculos e projetos de estruturas metálicas e estruturas 

de concreto armado, arquitetura moderna, topografia para 

estrada de ferro, decoração interna de jardins modernos, 

projetos de mobília, painéis decorativos, projeto e execução 

de cenários de teatro e cinema, anúncios”46 –, foi enviado 
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em 1930, acompanhado por Oswald, como delegado antro-

pófago ao IV Congresso Pan-Americano de Arquitetura e 

Urbanismo que aconteceu no Rio de Janeiro, para apresentar 

a conferência, que ele chamou de tese,  “A Cidade do Homem 

Nu”47, publicada no Diário da Noite de 1o de julho de 1930.  

O habitante da “cidade do homem nu”, o homem nativo dos 

trópicos, seria um homem livre, despido dos preconceitos 

trazidos e impostos pelo homem vestido e civilizado: o ho-

mem nu. Sua proposta urbana seria a “cidade do homem 

nu”.  Ao final de sua fala, ele faz um convite a todos os pre-

sentes no Congresso: 

Convido os representantes da América a retirar suas máscaras 

de civilizados e pôr à mostra as suas tendências antropófagas, 

que foram reprimidas pela conquista colonial, mas que hoje 

seriam o nosso orgulho de homens sinceros, de caminhar sem 

deus para uma solução lógica do problema da vida da cidade, 

do problema da eficiência da vida (Carvalho, 1930).

O convite aos demais americanos era claro, uma propos-

ta de alteridade antropófaga, de inversão de perspectiva, ou 

“transmutação”, de “assumir a possibilidade de se trocar de 

ponto de vista com seu inimigo, fosse ele urbanista ou leigo, 

europeu ou nativo”, como escreveu José Lira em texto que 

buscava examinar projetos negligenciados pela história do 

campo especializado, derrotados no interior das disputas in-

ternas, como “dispositivos de vanguarda”. Lira se debruçou 
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sobre o que ele chamou de “três planos vencidos” no campo 

do urbanismo, em defesa de uma história “a contrapelo do 

urbanismo, entre eles a conferência de Flávio de Carvalho 

como uma das propostas urbanísticas que jamais saíram do 

papel: ‘a hipótese modernista de uma cidade antropófaga’” 

(Lira, 2014). A tentativa do historiador do campo da arqui-

tetura e urbanismo é bastante relevante – apesar de ainda 

repetir uma falsa dicotomia entre obra construída e projeto 

“de papel” (ou ainda entre projeto/processo ou teoria/práti-

ca), recorrente no campo da arquitetura –, tanto por questio-

nar o corporativismo do campo mais especializado naquele 

momento, com seus maiores representantes reunidos no 

Congresso Pan-Americano, quanto por buscar retirar hoje a 

“esquecida” proposta de Flávio do lugar de “episódio anedó-

tico e desvairado” que lhe foi atribuído pela história hege-

mônica (ou “oficial”48) desse campo, sem sequer considerá-la 

como uma proposta intelectual crítica, visionária, ou ainda, 

segundo Oswald, como uma visão de mundo ou cosmovisão 

(Weltanschauung). 

Não restam dúvidas de que a conferência, além de vanguar-

dista, propunha-se a desafiar na linha antropofágica os 

pressupostos etnocêntricos de base à cultura urbanística, 

confrontando a elite pan-americana da arquitetura com seus 

projetos nacionais monolíticos e mal resolvida mentalidade 

colonizada. Sua posição de marginalidade era desse modo tão 

previsível quanto necessária. A reação furiosa da corporação 
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ao tema antropofágico revela, contudo, não apenas uma im-

permeabilidade epistemológica, mas a incapacidade de pensar 

a utopia urbanística em seus termos políticos fundadores, isto 

é, de enfrentar o planejamento da cidade como parte de uma 

revisão global das cosmologias sociais. O resultado é que dora-

vante “a cidade do homem nu” passaria a figurar na história 

da arquitetura como episódio anedótico e desvairado, sem 

consequência alguma sobre o curso das discussões e invenções 

urbanísticas (Lira, 2014, grifo nosso).

Flávio de Carvalho em vida ficou bem mais conhecido 

pelos projetos perdidos em concursos de arquitetura e ur-

banismo, verdadeiros manifestos que sempre eram alvo de 

críticas conservadoras fervorosas na mídia, do que por suas 

raríssimas obras construídas49, como dizia o crítico Geraldo 

Ferraz (que foi secretário da Revista de Antropofagia): “A ar-

quitetura dele era mais uma arquitetura panfletária, era um 

negócio de fazer barulho. E ele escrevia, também, um pouco 

arrebatado, apaixonado e tal. De maneira que ele sozinho 

era um movimento. Cada projeto que ele fazia era um verda-

deiro manifesto” (Ferraz, depoimento ao Idart, 11/06/1978). 

Sua conferência no Congresso Pan-Americano, realizada na 

Escola Nacional de Belas Artes, também foi um manifesto50, 

um tipo de “happening” ou “performance” avant la lettre 

(Flávio também é considerado como o “inventor”51 desse 

tipo de prática artística no país), como relatou em detalhes 

seu biógrafo J. Toledo: 
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Oito da noite. A plateia do anfiteatro da Escola Nacional de 

Belas Artes estava repleta. Sentia-se no ambiente um certo 

sentimento de repulsa e perplexidade por parte dos demais 

participantes. Um rumor geral de preconceituosa indignação e 

repúdio ao trabalho que está prestes a ser apresentado é senti-

do no ar. Cheio de dignidade com alguma dificuldade em acal-

mar os ânimos, Flávio lê sua tese A Cidade do Homem Nu mas, 

mesmo durante a leitura há várias interrupções, apartes, gri-

tos de protesto e sérias ameaças de vários grupos de deixarem 

o recinto. A delegação chilena levanta-se e retira-se indignada. 

Com voz firme e aquela sua estatura assustadora gingando no 

palco, o artista começa (...) Total desconforto e agitação na pla-

teia. O vozerio aumenta de maneira apreensiva e percebe-se no 

ar o início de alguma revolta. Diante do tumulto é chamado às 

pressas um pelotão da polícia que se posta ameaçadoramente 

por todas as dependências do palco até as galerias. Impávido, 

mas com uma invejável vitalidade, trinta longos minutos de-

pois, o artista conclui sua leitura (...) Aturdida, a assistência 

sapateia revoltada. Dias antes, ele, com Oswald de Andrade, já 

havia proposto oficialmente a demolição do Cristo Redentor 

que ainda nem terminado estava e, para arrematar, Flávio ago-

ra acrescentava a bombástica proposta de se dissolverem todas 

as escolas de arquitetura! Rumor ensurdecedor de protestos 

inconformados! Revolta geral! Indignados, os representantes 

da mesa, tomados de incontido ódio e irritação, propõem en-

cerrar em definitivo a conturbada sessão (Toledo, 1994, p. 93).
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Flávio, amigo do surrealista Benjamin Péret, considerava 

a Antropofagia um tipo de “Surrealismo Tropical”52 e foi con-

vidado em 1935 a ser correspondente no Brasil e na América 

Latina da revista Minotaure53 (que, como vimos, publicou 

autores da Documents, como Michel Leiris). Ele era chama-

do por Oswald de “Antropófago ideal” e, por Le Corbusier54 

(que também chegou a escrever um artigo na Minotaure), de 

“Revolucionário romântico”55. Na entrevista que fez duran-

te a passagem do arquiteto franco-suíço por São Paulo, em 

1929, Flávio perguntava a “Corbu” sem parar, e suas pergun-

tas pareciam já indicar suas próprias respostas: “Deve o ho-

mem submeter-se às forças da natureza ou deve pesquisar 

novos problemas, criar novos ambientes? Deve a cidade ser 

uma máquina eficiente de viver ou deve o homem sacrificar 

a eficiência às vontades caóticas do inconsciente? Deve uma 

cidade sacrificar tudo à eficiência? Acha que a eficiência é 

completamente mensurável? Deve a cidade ser dividida em 

grupos, cada grupo contendo todas as atividades do homem, 

ou deve a cidade compreender uma só organização de zo-

nas? Deve-se ou não prever um melhor meio de locomoção 

numa cidade, que os já existentes? Deve uma cidade ser ali-

mentada coletivamente ou não? Deve-se ou não alterar o sis-

tema social de uma nação para melhorar a vida do homem 

na cidade?” (Carvalho, Diário da Noite, 24/10/1929). Sua tese 

sobre A cidade do Homem Nu parecia retomar criticamente to-

das as perguntas-respostas feitas a Le Corbusier em forma 
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de um manifesto pela liberdade e pela alteridade na cidade 

tropical do futuro: devir-natural ou devir-nu. Seu texto co-

meçava precisamente assim: 

O mundo caminha, progride. O estudo das legislações atuais 

nos leva à convicção de que as cidades futuras terão que abor-

dar problemas opostos aos trazidos até hoje pelas concepções 

cristãs de família e da propriedade privada. Cumpre a nós, 

povos nascidos fora do peso das tradições seculares, sem pro-

priedade e sem matrimônio. (...) Nos dias de hoje a fadiga é 

manifesta, o homem, máquina do classicismo moldado pela 

repetição contínua dos feitos seculares do cristianismo, não 

pode aturar a monotonia desta rotina. Ele perecerá asfixiando 

na seleção lógica, pelo mais eficiente, pelo homem natural.  

A fadiga o ataca, ele precisa despir-se, apresentar-se nu, sem 

tabus escolásticos, livre para o raciocínio e para o pensa-

mento (Carvalho, 1930, grifo nosso).

Sua tese caminhava no sentido exatamente contrário ao 

dos estudos evolucionistas da época, que partiam do “primi-

tivo”, do “homem nu”, que estaria em um estágio anterior 

de desenvolvimento, até o homem civilizado, vestido. Flávio 

propunha o homem nu como o homem do futuro, o homem 

livre, despido de todos seus preconceitos e excessos funcio-

nalistas, de uma ideia teleológica de progresso tecnicista. Os 

termos “livre” e “desejos” foram repetidos em todo o texto, 
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até porque, como se sabe, a repetição é a base de qualquer 

manifesto de vanguarda que se preze como tal. Pode-se ler 

em uma passagem “o homem livre, despido dos tabus ven-

cidos, produzirá coisas maravilhosas”, ou em outra: “a ressu-

reição do homem primitivo, livre dos tabus ocidentais (...) o 

homem, como ele aparece na natureza, com todos os seus de-

sejos, toda sua curiosidade intacta e não reprimida”. Tratava-

se de uma proposta de pensar uma cidade para o homem nu, 

livre, em estado selvagem, desejante: “antropofágico”. 

O homem antropofágico, quando despido de seus tabus, 

assemelha-se ao homem nu. A cidade do homem nu será 

sem dúvida uma habitação própria para o homem antro-

pofágico. (...) A cidade americana não é mais a cidade-fortim 

da conquista. Ela será a cidade geográfica e climatérica, a cida-

de do homem nu, do homem com raciocínio livre e eminente 

antropófago (Carvalho, 1930, grifo nosso).

Três anos antes do famoso Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM, formado majoritariamente por 

arquitetos europeus) com o tema Cidade Funcional, que ocor-

reu em um navio entre Marselha e Atenas (1933), quando Le 

Corbusier defendeu as quatro funções da cidade moderna 

– circulação, habitação, trabalho, lazer; consideradas como 

ponto de doutrina do urbanismo moderno nos relatos resul-

tantes (as diferentes Cartas de Atenas) –,  Flávio, em sua cidade 
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moderna tropical americana apresentada no Congresso Pan-

Americano, propunha um zoneamento concêntrico (que 

ele considerava como a disposição mais acessível a todos) a 

partir de funções bem menos racionalistas, ditadas por pes-

quisas e desejos tropicais, reunidas em torno de um centro 

de pesquisas e de uma zona erótica, dois tipos distintos de 

“laboratórios” urbanos que investigariam os mais variados 

desejos (de conhecimento e do erotismo) do homem despi-

do de preconceitos, a partir dos quais a cidade se irradiaria. 

Flávio propunha assim uma cidade-laboratório-antropofá-

gico-erótica cuja radicalidade ainda é menosprezada pelos 

historiadores do campo do urbanismo no país. Uma cidade-

-manifesto pela liberdade urbana incondicional, uma verda-

deira utopia no sentido de uma efetiva crítica a seu presente 

histórico, que propunha o desnudamento do próprio urba-

nismo como disciplina prática excessivamente funcionalis-

ta, repressora ou disciplinadora dos mais variados desejos. 

A cidade do homem nu é dominada pelo centro de pesquisas, 

é este a única autoridade constituída; ele seleciona e distribui, 

de acordo com o critério científico, ele domina e ordena todas 

as energias da metrópole, ele é o deus mutável, o deus em 

movimento contínuo, o deus símbolo do desejo maravilho-

so de penetrar no desconhecido. O centro de pesquisas em 

forma de um anel externo e concêntrico com os outros anéis. 

Ele é o primeiro anel da cidade. (...) A erótica ocupa na vida do 
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homem nu uma posição de destaque. O homem nu seleciona-

rá ele mesmo as suas formas de erótica; nenhuma restrição 

exigirá dele este ou aquele sacrifício; a sua energia cerebral 

será suficiente para controlar e selecionar seus desejos. A zona 

erótica é realmente um imenso laboratório onde se agitam os 

mais diversos desejos, onde o homem nu pode encontrar sua 

alma antiga, pode projetar sua ânsia livre, a energia solta em 

qualquer sentido, sem repressão; onde ele realiza desejos, 

descobre novos desejos (...) (Carvalho, 1930, grifos nossos).

O polêmico engenheiro-arquiteto-artista-etnógrafo-arqueó-

logo realizou também, como já discutimos mais detalhadamen-

te antes56, uma série de errâncias urbanas, que ele denominou 

de Experiências. Como Flávio não deixou claro qual teria sido 

de fato sua Experiência nº 157, poderíamos até considerar esta 

sua performática apresentação da tese A Cidade do Homem Nu 

no Congresso Pan-Americano de 1930 como tal. A Experiência 

nº 2, realizada logo no ano seguinte e narrada pelo autor no 

mesmo ano (1931) em livro homônimo (com o subtítulo “Uma 

possível teoria e uma experiência”)58, como se sabe, consistiu 

na prática de uma deambulação voluntária e provocativa, no 

sentido contrário de uma procissão de Corpus Christi pelas ruas 

de São Paulo, cidade ainda provinciana e religiosa naquele 

momento59. Já na mais conhecida Experiência nº 3, realizada 

somente em 1956, Flávio desfilou pelas ruas de São Paulo ves-

tido com o traje de verão do “novo homem dos trópicos” (ou 

new look) desenhado por ele60. O traje nº 1 era um saiote verde 
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com blusão amarelo e o nº 2 um saiote branco com blusa ver-

melha, ambos desenhados e confeccionados para favorecer 

a ventilação. Flávio partia do princípio de que a roupa nos 

trópicos teria que ser diferenciada, adequada ao clima61, no 

entanto, apesar de praticar com frequência em sua fazenda, 

ele não aconselhava o nudismo62 nas cidades existentes: 

A indumentária masculina, baseada nas recordações do pas-

sado, está inteiramente errada e deve ser alterada sem con-

cessões o quanto antes, para que não percamos tempo com 

inutilidades; é a mesma coisa que aconteceu com a arquite-

tura moderna, e sem concessões aos conceitos antigos da 

arquitetura. Para o clima de São Paulo, necessitamos de três 

indumentárias: uma de verão, uma de meia-estação e outra 

de inverno. (...) Há sempre a necessidade de não interferir 

com os movimentos do corpo. O nudismo nas cidades não é 

aconselhável, porque a pele do corpo entra em contato com 

um sem número de superfícies pouco higiênicas em virtude 

da propagação de moléstias por membros da população pou-

co escrupulosos. Porém, no campo, o nudismo total deve ser 

livremente praticado, incluindo mesmo a ausência de sapatos 

e sandálias, senão permanentemente, pelo menos periodica-

mente (...) (Carvalho, 1952, entrevista para Luís Martins, Jornal 

de Comércio, grifo nosso).

Outras “experiências” também bastante polêmicas 

foram realizadas, a partir de 1932, no Clube dos Artistas 
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Modernos (CAM) que passou a ser a sede da Antropofagia. O 

Clube, criado por Flávio com amigos (Di Cavalcanti, Antônio 

Gomide e Carlos Prado) em seu ateliê, organizava uma série 

de debates de temas polêmicos e profundamente transdis-

ciplinares (como o mês das Crianças e dos Loucos63), exposi-

ções, happenings e também os Salões de Maio, que ocorreram 

em 1937, 1938 e 1939. Também publicaram a revista RASM 

(Revista Anual do Salão de Maio, 1939). No ano seguinte à cria-

ção do CAM, Flávio fundou também, ali no mesmo prédio, 

o Teatro da Experiência, um “laboratório de experiências para 

teatro, experiências para cenários, para escritores teatrais” 

(Carvalho [1962], 1975), projetado por ele, onde apresentou 

o seu Bailado do Deus Morto64. Na peça do próprio Flávio, os 

bailarinos e atores, todos negros, usavam máscaras rituais 

ameríndias e “Deus” era antropofagicamente devorado – o 

que provocou o fechamento do Teatro (e, por consequên-

cia, do Clube) pela polícia de costumes da época. Tratava-se, 

portanto, de censura já atuante, antes mesmo do regime do 

Estado Novo, instalado em 1937, e da Lei de Segurança, de 

1935, que, aliás, também fechou sua 1a exposição, censuran-

do suas telas por atentado ao pudor. Podiam-se ler as acusa-

ções ao Clube e ao Teatro nos jornais mais conservadores65: 

O “Clube dos Artistas Modernos” é um disfarce da mais desla-

vada e cínica propaganda bolchevista que São Paulo tem vis-

to. Os comunistas dessa engraçada instituição são todos bons 
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burgueses decadentes ou excelentes judeus, que tudo fazem 

para destruir a Civilização e o Espírito Cristão. O Comunismo 

é mesmo um fenômeno talmúdico e de putrefação de certas 

camadas degeneradas da plutocracia... Não há que duvidar! 

Basta ir ao CAM, à rua Pedro Lessa. Os comunistas de S. Paulo, 

desesperados de ação e da realidade, em face do panorama 

antimarxista do mundo contemporâneo, do aniquilamento 

universal do bolchevismo expresso agora no triunfo de Hitler, 

nas eleições espanholas e no reconhecimento yankee da URSS, 

não têm outro remédio senão esconder o seu despeito sob a 

máscara de um trágico humorismo forçado... Agora, por exem-

plo, imaginaram eles um “divertimento” deveras singular: “o 

bailado (?) do deus morto”, representado no seu “teatro da ex-

periência”. Convenhamos que, em matéria de psiquiatria e de 

obscenidades, S. Paulo nunca viu coisa igual... Pelo “bailado 

do deus morto” (“deus morto” hoje é Marx) pode um cristão 

fazer uma ideia aproximada do que é a ação bolchevista (...) É 

um simples caso de psiquiatria e de polícia, que terá, oportu-

namente, necessário corretivo (O Século, São Paulo, 26/11/1933).

Além de todas essas atividades, Flávio, como seu amigo 

Oswald, era um viajante nato, e realizou várias viagens, al-

gumas “etnográficas” que ele chamava de expedições. Um 

ano antes de Claude Lévi-Strauss fazer sua viagem cruzando 

o Atlântico em direção ao Brasil, para realizar sua etnologia 

dos índios brasileiros – relatada em Tristes Trópicos, publicado 
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em 1955 –, Flávio de Carvalho faz, em 1934, a viagem no 

sentido inverso, rumo ao “Velho Mundo” (passando pelo 

Nordeste do país), para buscar o que ele chamou “Os ossos 

do mundo” (título do livro publicado em 1936), naquilo que 

seria uma “psicoetnologia”66 antropofágica dos povos euro-

peus. O livro, como sempre, provocou polêmica e críticas 

dos mais conservadores que o consideraram parte da “arte 

degenerada” (ou “não arianas”) proposta por Flávio, na vés-

pera da decretação do Estado Novo, como podemos ver na 

resenha racista e antissemita feita do livro por José Bonifácio 

de Souza Amaral:

Se eu não conhecesse Flávio de Carvalho, diria que ele era ju-

deu ou mulato. São as duas variedades humanas mais perse-

guidas pelos desequilíbrios endócrinos, de que resultam essas 

tendências aviltantes da compostura social e estética do ho-

mem. (...) Flávio de Carvalho não é um mulato nem um judeu. 

Suas expressões físicas bem manifestas, de homem criado com 

todo o leite, cabelos castanhos claros, fisionomia caucasiana, 

olhos verde-azulados, são índices antropológicos que o liber-

tam daquela classificação. Mas, já não digo que ele seja isen-

to de longas misturas semíticas ou de ‘qualquer outra infecta 

nação’, porque as suas predileções artísticas não são arianas. 

(Folha da Manhã, São Paulo, 03/09/1937).

O prefácio do livro foi escrito por Gilberto Freyre – já re-

conhecido intelectual, autor de Casa-Grande & Senzala (1933); 
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Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife (1934), 

Sobrados e Mucambos, (1936, ano da publicação de Ossos do 

Mundo, de Flávio). Freyre era grande admirador de Flávio, 

que inicialmente, no entanto, como Oswald, mantinha certa 

distância dos regionalistas como Freyre, que chegou a consi-

derar, em 1936, o artista multifacetado e performático67, um 

“pós-modernista” avant la lettre68. Freyre, curiosamente, cita 

Mumford, o “discípulo” de Geddes, para justificar o “pós-mo-

dernismo” – um “intensamente moderno” mas “despreocu-

pado do modernismo”– de Flávio, explicando que ele já não 

estaria mais na era “paleotécnica”, mas sim na “neotécnica” 

(termos de Geddes usados por Mumford, v. 1). Freyre tam-

bém fez questão, logo no início de sua apresentação, de dis-

tinguir Flávio de Carvalho dos dois Andrades, não somente 

de Mário, mas também de Oswald: “o moreno e o louro”.

Este livro de Flávio de Carvalho nos coloca diante de uma das 

personalidades mais ricas e cheias de surpresas que o Brasil tem 

hoje. Flávio de Carvalho é dos que pela idade e circunstâncias 

– trinta e sete ou trinta e oito anos e paulista [sic] educado na 

Europa – poderia ter sido “modernista” em 23 [sic]. Modernista 

como qualquer dos dois Andrade, o moreno e o louro. Mas 

não foi. Sua geração intelectual é outra. Ele é pós-modernis-

ta legítimo: apareceu depois do “modernismo” e com outra 

mensagem. Intensamente moderno, mas despreocupado 

do “modernismo” literário em que aqueles dois escritores ad-

miráveis se extremaram até o ridículo. (...) Flávio de Carvalho 
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arregala olhos de menino e às vezes de doido para ver o mun-

do. Por isso vê tanta coisa que o adulto todo sofisticado não vê. 

Vê tantas relações entre as coisas que os adultos cem por cento 

e os completamente normais deixam de ver. Do sentido dessas 

relações vem o lirismo novo e profundo, cheio de grandes cora-

gens, que há nas notas de viajante de Flávio de Carvalho (Freyre 

in Carvalho, 2005 [1936], p. 8, grifo nosso).

Flávio era muito mais próximo de Oswald do que de 

Mário69. Mas, como Mário, que tinha começado suas viagens 

passando pelo Nordeste e se sentiu, como vimos, devorado 

por Ogum em Salvador, Flávio, no início de sua viagem, tam-

bém visitou cidades nordestinas, nas escalas de um hidroa-

vião. Ele erraticamente perdeu a partida de seu navio para 

Europa (rumo a sua expedição “psicoetnológica”) que sairia 

do Rio de Janeiro e só conseguiu retomá-lo em Recife, paran-

do por várias cidades do litoral brasileiro, entre elas Ilhéus 

e Salvador, onde andou pelas ruelas estreitas da cidade da 

Bahia. Considerava a cidade da Bahia, Salvador, “a cidade 

mais bela do mundo”70:  

Durante horas percorri ruelas estreitas com casas antiquíssi-

mas coloridas pelo tempo; a vida se passava há 2 séculos atrás. 

(...) No caso da Bahia, a civilização surge como um fantas-

ma estranho; os habitantes da cidade paralisados entre as 

frestas dos cubos cultuavam o temor das coisas estranhas, as 

coisas que podem perturbar o sono secular, romper o fio de 
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uma aranha ou o zumbido de uma mosca. (...) O baiano, dentro 

das frestas da sua cidade, experimenta as doçuras da escuridão 

intrauterina e cultiva pelo tato o gosto da poeira das sombras. 

(...) Os objetos estranhos, os objetos da claridade surgem do 

não sei donde; é o modo de civilização. Como prismas trans-

parentes sem fim penetram e rasgam as frestas, ninguém sabe 

donde surgiram, como surgiram, nem para onde vão, o ne-

gro em movimento interrompe seu gesto e imóvel semia-

gachado contempla o prisma misterioso... a sua atitude 

perpetua-se e o seu pensamento se transforma em história 

(Carvalho, 2005 [1936], grifos nossos).

Flávio de Carvalho se dizia um “arqueólogo malcompor-

tado” em busca dos “resíduos do mundo”, “uma coleção de 

ossos”71, de restos abandonados, de memórias erráticas, do 

pensamento em movimento que “se transforma em histó-

ria”: “Toda a força que orienta a pesquisa do homem surge da 

grande sugestibilidade dos resíduos do mundo”. Ele escreveu 

que errava pelas cidades à procura do “mistério que encobre 

o detalhe, o véu que apaga e afasta e seduz, desmanchando 

a cronologia do tempo” (Carvalho, 2005 [1936]). É possível 

perceber claramente, na busca de resíduos de Flávio, uma 

proximidade com Walter Benjamin, que também clamava, 

nesta mesma época, pela utilização dos “farrapos e resíduos” 

da história, além de ter bradado um pouco antes, em seu 

principal texto sobre o surrealismo, de 1929, pelas “energias 

revolucionárias que transparecem no antiquado”, o que nos 



434  |  Montagem de uma outra herança, 2

faz aproximar novamente o “antiquado” do revolucionário, 

o pensamento de vanguarda moderno do pensamento sel-

vagem e, também, a cidade da floresta. Também seria pos-

sível associar sua busca de resíduos erráticos à bricolagem 

lévi-straussiana, uma vez que, já vimos, o bricoleur também 

opera com os restos, com os resíduos de construções ante-

riores com as “testemunhas fósseis” de outros tempos que 

sobreviveram no presente, elementos construtivos que são 

reutilizados para outros fins a partir de uma nova composi-

ção imprevisível, que reúne camadas de temporalidades di-

versas, como em um palimpsesto (v. 1). Flávio explicou assim 

sua atividade de “arqueólogo malcomportado”:

O arqueólogo tem de penetrar nas sucessivas fases que plas-

maram o resíduo, tem de ser intensamente humano e sentir 

o palpitar da alma do homem e da civilização que confeccio-

nou o resíduo; além de humano, e de sentir todas as emoções 

do artista e da civilização que construiu e fez (...) O arqueó-

logo malcomportado tem muito mais probabilidades de 

compreender o não-tempo, de viver igualmente à vontade 

em todas as épocas que examina, mesmo as mais profundas 

de sua sensibilidade, e que estão naturalmente alheias e bem 

afastadas do catecismo científico do seu mundo. A noção 

de tempo como a compreendemos parece nada signifi-

car numa sensibilíssima introspecção arqueológica. (...) 

O mistério que encobre cada detalhe, o véu que apaga e 

afasta e seduz, desmanchando a cronologia do tempo (...) 
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A aparência estática do resíduo pertence mais à ideia cronoló-

gica de tempo, do tempo que percebemos, pois o resíduo tem 

uma animosidade frequentemente muito mais forte e mui-

to mais movimentada do que o observador (Carvalho, 2005 

[1936], grifos nossos).

Os ossos do Mundo, de Flávio de Carvalho, poderia ainda 

ser aproximado de A África fantasma, livro de Michel Leiris, 

publicado em 1934. Flávio voltou da viagem à Europa com 

o segundo número da revista Minotaure, dedicado à missão 

Dakar-Djibouti que já continha um texto de Leiris, que tam-

bém pode ser compreendido como um etnógrafo “malcom-

portado”. O livro de Flávio também pode ser visto como uma 

montagem de suas notas de viagem (que ele escrevia e dese-

nhava em um caderno72). Em seu prefácio, ele explicou que 

o livro: “afinal de contas nada mais é senão um caderno de 

notas passado a limpo, contendo ideias que são tentativas”. 

O livro – “encomendado por uma editora que mais tar-

de recusou-se a publicá-lo”– tem um caráter fragmentário 

cheio de “suspeitas intelectuais” montadas de forma não 

linear “para despertar turbulência mental” e, como escre-

veu o autor, “foi confeccionado a esmo, sem preocupação es-

pecial, mas sempre o autor desejando produzir um livro de 

viagens” (Carvalho, 2005 [1936], p. 15). No folheto da editora 

Ariel que anunciava o livro, pode-se ler (manuscrito impres-

so com desenho de Flávio): “viagens, observações mórbidas 

da história da vida”. O livro de Flávio também experimenta o 
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formato heterogêneo (mistura de diário de viagem, etnogra-

fia, teoria e literatura) dos livros de viagens, tanto de Mário 

(O Turista Aprendiz) quanto de Lévi-Strauss (Tristes Trópicos), 

ambos participantes dos mesmos círculos de amigos e co-

nhecidos de Flávio nos anos 1930 em São Paulo, que muito 

possivelmente conheciam seu livro publicado em 1936 (Os 

ossos do mundo), que foi bem divulgado na mídia local e circu-

lou bastante naquele ambiente intelectual paulistano. 

Mas, talvez, mais do que seus livros publicados (Experiência 

nº 2 e Os ossos do mundo), os álbuns de recortes não publicados 

de Flávio de Carvalho – são quatro73 álbuns conhecidos (dis-

poníveis em seu arquivo na UNICAMP), sendo que no último, 

inacabado, estão seus melhores exemplos de montagens. Os 

álbuns foram montados com fragmentos – recortes selecio-

nados, colados e anotados por Flávio – bem distintos, uma 

mistura de hemeroteca com diário de anotações e desenhos, 

e uma prática de “autodocumentação”, todos de alguma for-

ma relacionados com sua atuação nos mais variados campos. 

Os recortes-fragmentos montados, de forma aparente-

mente caótica, não seguem uma ordem cronológica estrita 

e vários se repetem em álbuns diferentes, são como uma 

coleção de “resíduos” que Flávio tanto buscava na história, 

mais uma escavação feita pelo “arqueólogo malcomporta-

do”, mas dessa vez uma coleção de “ossos” de sua própria 

vida, um tipo de “autoarqueologia” dos próprios restos da 

história que ele construía, ou melhor, montava, com seus 
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próprios documentos. Os álbuns formariam assim um tipo 

de documento autoconstruído, uma forma tátil da “sucessão 

caleidoscópica da minha não-memória”, como ele dizia, uma 

montagem de resíduos e materiais coletados que indicariam 

as suas “quatro fases” – amor, abandono, descobrimento, 

coleção – do “drama do resíduo” de sua própria vida, com 

as “sucessivas fases que plasmaram o resíduo”, poderíamos 

entender seus quatro álbuns como uma escavação (auto)ar-

queológica dessas “quatro fases”: 

O drama do resíduo se caracteriza por quatro fases distintas. 

A primeira é quando é usado animisticamente pelo homem 

na época da sua formação; é a fase amorosa, a fase da reali-

zação estética (...) Na segunda fase do drama, o abandono do-

mina as emoções (...) O resíduo abandonado carrega através 

dos tempos toda a simpatia de uma época, até o momento em 

que o descobridor-arqueólogo com a sua perspicácia de polí-

cia secreta, desdobra e expõe um por um os desejos milenares 

(...) O descobrimento é a terceira fase do drama, ele é sempre 

imperfeito porque o arqueólogo raramente consegue penetrar 

além da superfície; os arqueólogos têm medo da intuição poé-

tica e preferem ser cientistas (...) A sugestibilidade de todo o 

“abandonado” pela história e pelo homem tem a volúpia que 

tem um vulto atrás de uma cortina, atrás de uma grade ou 

dentro das sombras de uma folhagem... excita a imaginação 

poética do observador... e o arqueólogo e o etnógrafo preci-

sam encontrar no resíduo uma fonte de excitação poética e 
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de sugestibilidade (...) Porque o detalhe está apagado, é então 

que o homem tem vontade de conhecer o detalhe. (...) A última 

fase do drama de um resíduo é o seu arranjo em museu. (...)  

O arranjo das coleções em museu concede ao arqueólogo e ao 

psicólogo não somente uma recordação da vida, mas também 

um meio de estudar certos traços mórbidos da vida e um meio 

de compreender os motivos que geraram a realização estética 

de todos os tempos (Carvalho, 2005 [1936], pp. 46-52, monta-

gem nossa).

Além da viagem por vários países da Europa em 1934, com 

passagem pelo Nordeste, narrada no livro; Flávio viajou tam-

bém em “missão geopolítica” ao Paraguai entre 1943 e 1944, 

a serviço dos Diários Associados de Assis Chateaubriand (para 

publicar uma série de artigos no “Diário de São Paulo” com 

título “Rumo ao Paraguai”); esteve no Peru, Chile e Bolívia74 

em 1947, onde realizou uma série de fotografias, em parti-

cular de Cuzco e das ruínas de Machu Picchu, cidade inca 

pré-colombiana; fez parte de uma expedição ao Araguaia, em 

1956, quando dançou nu entre os carajás (segundo relato de 

J. Toledo75), no intuito tanto de pesquisar etnograficamente 

as danças ameríndias quanto de vivenciar uma experiência 

de alteridade radical. Em 1958, realizou o que considerou a 

“epopeia mais importante” de sua vida: a “importante expe-

dição de estudos e cinematográfica no Alto Amazonas”, con-

siderada pela imprensa como sua Experiência nº 4, apesar de o 

próprio Flávio não a ter denominado como tal. 
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Entrementes, em 1958, organizei uma expedição. Fui convida-

do pelo chefe de serviços de profissões do Amazonas para parti-

cipar de uma grande expedição do governo no Alto Amazonas, 

no Alto Rio Negro. Eu já tinha conhecimento do sertão, já 

tinha tomado parte de uma expedição no rio Araguaia e rio 

das Mortes, entre os índios Carajás, Xavantes etc., junto com 

Tiveglio, produtor cinematográfico. (...) Partimos de Manaus e 

a primeira grande incursão foi pelo rio Camaraú, cuja embo-

cadura está situada a 600 km de Manaus. Esse rio fora explora-

do anos atrás por uma missão americana de etnólogos que foi 

totalmente trucidada, a uns 50 km da foz do Camanaú, pelos 

índios Waimiris. Temos até uma conversa gravada com os ín-

dios. Nenhum se entende. (...) À medida que a gente se afastava 

da civilização, os homens iam ficando selvagens e alcançavam 

um ponto de selvageria, às vezes, até mais selvagem que os 

próprios índios (Carvalho [1963], palestra na FAU USP depois 

publicada na Folha de São Paulo em 1975). 

O objetivo dessa expedição amazônica, para Flávio, era 

a realização de um “semidocumentário” – mistura de docu-

mentário com ficção – a que ele deu o título “A deusa bran-

ca”, a partir de um caso de que ele tinha ouvido falar quando 

esteve em Natal76: uma jovem branca (Umbelina Valéria) te-

ria sido capturada e vivido entre os índios do Alto Amazonas, 

que a considerariam uma divindade. Flávio se juntou a uma 

missão do SPI (Serviço de Proteção ao Índio, hoje FUNAI) já 

prevista e chefiada por Tubal Viana Filho, que realizaria uma 
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pesquisa etnográfica sobre os índios do Amazonas. Ele dizia 

que sempre se tinha interessado por “etnografia, arte, antro-

pologia e assuntos correlatos, como arqueologia”. Flávio, as-

sim como Warburg em sua experiência entre os ameríndios 

no Novo México (v. 1), já era completamente fascinado pelas 

danças, músicas, arquitetura e paganismo indígenas, des-

de a expedição ao Araguaia com o grupo do cineasta Mário 

Civelli, ocasião que também o aproximou da fotografia e do 

cinema (por excelência, a arte da montagem). 

Mário Civelli, tipo exótico e extrovertido de italiano asseme-

lhado a Orson Welles, também ligado ao cinema por sua vida 

de “diretor de produção” e colaboração como um dos assisten-

tes de Roberto Rosselino vindo ao Brasil em 1949, por ocasião 

da Vera Cruz (...) resolvera organizar uma grande expedição 

ao Rio Araguaia e à Ilha do Bananal e fazer um filme docu-

mentário (“O Grande Desconhecido”) e contatar com os índios, 

então em galopante e irresponsável fase de aculturação. A essa 

intrépida investida no sertão, deu-se o nome espetacular de 

Expedição Civelli. (...) Naquela vertiginosa temporada de aven-

tura, dramaticidade e novas emoções, usando sua minúscula 

câmera fotográfica Minox – grande novidade então – e o pró-

prio nariz como tripé, Flávio registrava tudo e, em particular a 

dança, pois, a música Carajá – segundo dizia – “mostrava pro-

fundas sutilezas de diferenciação entre, por exemplo, o canto 

ordinário, que era monotonamente repetitivo, e as músicas 

indígenas guerreiras, que continham grandiosas polifonias de 
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uma ópera civilizada”. Considerando seu passado andarilho e 

cosmopolita, aquela era uma das mais interessantes viagens 

de sua vida (Toledo, 1994, p. 462).

Na volta do Araguaia, Flávio decidiu fazer, como Civelli, 

sua própria expedição e um filme, desenhou roupas espe-

ciais antimosquitos para uma expedição à Amazônia, assim 

como recipientes estanques e pequenas geladeiras para ar-

mazenar os filmes, e contratou uma equipe particular (incor-

porada à equipe do SPI) com um fotógrafo, um cinegrafista 

e jornalista, e duas jovens atrizes cuidadosamente selecio-

nadas como “deusas brancas”: uma alemã paranaense e 

uma gaúcha polonesa. No anúncio da audição, realizada em 

Porto Alegre pelo próprio Flávio, nos jornais para a seleção 

pode-se ler: “Filmagem nas selvas amazônicas! Rara oportu-

nidade. Procura-se urgente para protagonista de filmagem 

em cores nas selvas do Alto Amazonas, uma jovem livre e 

emancipada, de 20 a 25 anos, esbelta, alta, loira, olhos azuis, 

cabelos compridos sendo possível, ou tipo parecido, esporti-

va e bonita, para tomar parte numa importante expedição 

de estudos e cinematográfica no Alto Amazonas, durante o 

período de 4 a 5 meses. Falar com Dr. Carvalho, apart. 401 

no Hotel Marialva, das 11 às 13.30 e das 18.30 às 20 horas. 

Experimentar também, em outros horários.” 

O episódio verídico da deusa Umbelina Valéria será revivido cine-

matograficamente em cores adicionando-se aos acontecimentos 
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sempre inesperados e de valor etnográfico na composição do 

“script”. Utilizar-me-ei de um processo surrealista de associa-

ção de ideias e de pesca no inconsciente para a composição 

do “script” do film tendo sempre em mente a epopeia da deusa 

Umbelina Valéria, a mais jovem aquisição do panteon mitoló-

gico brasileiro (Carvalho, 1958, Diário de São Paulo 28/08/1958, 

grifos nossos).

O filme, nunca foi terminado ou montado: Flávio brigou 

no meio da selva com Tubal Filho, chefe da SEI, que teria 

sabotado suas filmagens. O filme seria abertamente surrea-

lista, “um processo surrealista de associação de ideias”, não 

tinha um roteiro previamente estabelecido: seria traçado in 

loco a partir dos “acontecimentos sempre inesperados e de 

valor etnográfico”. Em sua participação no 2o Congresso de 

Estética e Ciência da Arte, ocorrido em 1937 em Paris, se-

gundo o depoimento do crítico Nicanor Miranda (O Estado 

de São Paulo, 17/11/1937), que apresentou o texto do Flávio 

–, ele fez um elogio ao Surrealismo, considerado “muito tác-

til, de uma tactibilidade que vai até o ponto de estabelecer 

contatos com a arte negra, [uma vez que] a escultura negra 

é, antes de tudo, um produto táctil”. Pode-se então também 

aproximar o trabalho de Flávio, daquilo que Clifford cha-

mou de “Surrealismo Etnográfico”. Clifford, como vimos, 

considerava o surrealismo “cúmplice secreto da etnogra-

fia”, e o “surrealista etnógrafo”, como era também Flávio, 
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um especialista em “impurezas culturais” e “perturbadores 

sincretismos”. Entre essas impurezas e sincretismos estaria 

também “A Cidade do Homem Nu”, sua proposta de cidade sur-

realista tropical – pode-se falar em cidade antropófaga? –, ao 

mesmo tempo moderna e selvagem, como o “brise-soleil de 

folha de palmeira” que Flávio encontrou na “maloca-cidade” 

da nação Xirianã, no que ele dizia ser o seu “primeiro conta-

to dos brancos”, no Alto Amazonas, como ele contou em sua 

longa palestra na FAU USP em 1963 (publicada na Folha de 

São Paulo em 1975):

A cidade dos Xirianãs era uma estrutura impressionante, prin-

cipalmente de interesse dos senhores, que são arquitetos. Eu 

trouxe aos senhores uma porção de fotografias. Tinha a forma 

elíptica, cujo eixo maior devia ter uns 120 a 130m. O eixo me-

nor, talvez uns 60 ou 70m, coisa assim. No centro dessa elipse 

tinha um pátio, não, o pátio dessa elipse tinha essa dimensão. 

Então, em torno desse pátio, é que se erguia uma estrutura de 

caibros de madeira da mata, coberto com folhas de palmeira. 

Na seção transversal daria uma inclinação que teria, na parte 

exterior, dois metros de altura e, na parte inferior, dando para 

o pátio, é muito alto, creio que teria uns dez metros. E toda a 

cobertura de folha de palmeira era colocada sobre uma esteira 

de caibros. Uma das características interessantes dessa es-

trutura é que ela era toda protegida na sua parte interior 

com brise-soleil, de folha de palmeira. Essa cidade, outros 
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chamam de “maloca-cidade”. Essa maloca-cidade alojava 

mais ou menos 600, 700 habitantes da nação Xirianã. Eles vi-

vem deitados nas redes. As redes são feitas de casca de árvores. 

São muito pobres. A única manifestação de enfeite que eles 

têm é a pintura do corpo. Eles pintam o corpo com uma pin-

tura muito interessante, em vermelho e preto, e usam penas 

de papagaio e de aves diversas, de cores variadas, nos ombros 

e na cabeça. E andam totalmente nus (...) uma alegria conta-

giante. Esses índios eram antropófagos; talvez daí a alegria 

(grifos nossos).

A ênfase de Flávio na alegria dos índios antropófagos 

além de retomar o bordão oswaldiano – “A alegria é a prova 

dos nove”– da felicidade pré-colonial dos povos indígenas, 

seria também uma crítica nem tão velada a seu conhecido 

Claude Lévi-Strauss. A partir de sua leitura, talvez apressada, 

de Tristes Trópicos, Flávio chegou a escrever em seu diário da 

viagem (datado de 05/09/1958): “como são ridículos e tontos 

os europeus, às vezes etnólogos que falam em tristeza nos 

Trópicos. Como são tolas e falsas as suas observações, quase 

sempre acompanhadas de fotografias dramáticas, mostran-

do índias nuas de seios caídos. Como então comentar foto-

grafias que seriam tiradas de mulheres europeias nuas e de 

certa idade para mostrar a tristeza na Europa?” 

O quarto e último tomo da conhecida série “Mitológicas” 

de Lévi-Strauss, publicado em 1971, se chamou precisamente 
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“O Homem Nu”. Nesse tomo final, Lévi-Strauss retornou ao 

mito inicial trabalhado no 1o tomo: a narrativa do desani-

nhador de pássaros, herói do mito bororo, comparando-a 

com a de outros mitos de outras tribos das Américas, como 

aquele de um herói nu, preso no topo de uma árvore com o 

corpo coberto por uma longa cabeleira, que lhe servia como 

uma roupa natural, que se oporia às roupas manufaturadas 

dos “brancos”. Tratava-se também da liberdade do homem 

nu contra o vestuário civilizado. Durante todos os tomos 

da série, Lévi-Strauss mostra uma lógica própria do pensa-

mento ameríndio a partir de seus diferentes mitos, tratando 

de seus vários códigos, como da alimentação – no primeiro 

tomo “O cru e o cozido”, no segundo “Do mel às cinzas” e 

no terceiro “A origem dos modos à mesa” – ou do vestuário. 

Em 1967, Flávio viajou para Pernambuco, a convite de seu 

amigo Gilberto Freyre77, para participar do 1o Seminário de 

Tropicologia na UFPE, onde apresentou a palestra “Vestuário 

e Trópico”78 (ele já havia escrito bastante sobre o tema, so-

bretudo nos anos 195079). Neste mesmo ano, 1967, como se 

sabe, começava o movimento Tropicália, com a exposição da 

obra homônima de Hélio Oiticica no MAM-RJ e a montagem 

da peça de Oswald, que finalmente saía do esquecimento, “O 

rei da Vela”, no teatro Oficina por José Celso Martinez Corrêa. 

Oititica propunha a criação de uma “Superantropofagia”80, 

em reação ao golpe de 1964, com a mesma irreverência crí-

tica que a Antropofagia tinha, de certa forma, se oposto aos 
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nacionalistas, integralistas e, também, à repressão varguista, 

após a “revolução de 1930” (e, na sequência, a decretação 

do Estado Novo). Tratava-se nos anos 1960 da busca de uma 

atualização da Antropofagia – “a única contribuição realmen-

te anticolonialista que geramos”, como disse Viveiros de 

Castro81 – essa devoração da alteridade radical, dos vários 

“outros”, de incorporação crítica e criativa entre diferentes 

culturas/naturezas, contra qualquer forma de pureza, ori-

ginalidade, autenticidade, identidade fixa ou unidade. Em 

diferentes momentos autoritários ou ditatoriais do país, há 

sempre a afirmação “patriótica” de uma ideia de “identida-

de” unificada de nação, de um nacionalismo homogenei-

zador, uma evidente impossibilidade do ponto de vista do 

antropófago, e ainda mais do “super-antropófago”, que bus-

cava a incorporação do outro, como Oswald bem explicou 

no Manifesto antropófago: “Só me interessa o que não é meu. 

Lei do homem. Lei do antropófago”. Para os antropófagos e 

superantropófagos só interessava a potência da alteridade e 

da devoração, uma condição “marginal” ou “maldita”, per-

turbadora da ideia de pureza e daquela de ordem e progresso 

positivista. Só interessava então o “pensamento em estado 

selvagem”, não domesticado, “malcomportado”, inventivo, 

insubordinado ou insurgente.   

Viveiros de Castro, já vimos, propôs a ideia de 

“Perspectivismo ameríndio”, uma outra forma de atualiza-

ção antropológico-filosófica da antropofagia oswaldiana; a 

descolonização crítica ou a reindigenização das ideias e do 
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imaginário ocidental; forma original de pensar entre an-

tropologia e antropofagia. Antropofagia tida como forma de 

incorporação do outro em si, um tipo devir-outro, devir-in-

dígena ou devir-selvagem, seguindo as ideias de Deleuze e 

Guattari em Mil Platôs (1980). 

A proximidade dessa ideia de perspectivismo ameríndio 

com aquela de pensamento selvagem de Lévi-Strauss tam-

bém é evidente, sobretudo a partir do pressuposto de que 

esta outra forma de pensar não seria o pensamento dos “sel-

vagens” nem o pensamento de uma humanidade “primiti-

va”, ou arcaica, mas sim “o pensamento em estado selvagem, 

diferente do pensamento cultivado ou domesticado”, que só 

poderia então ser de fato um pensamento do devir (como 

proposto por Deleuze e Guattari). Viveiros de Castro é sem 

dúvida um herdeiro devorador de Lévi-Strauss, em particu-

lar quando ele afirma que “só é interessante o pensamento 

enquanto potência de alteridade”. 

Se Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer “eu penso, 

logo existo” – a dizer, portanto, que a única vida ou existência 

que consigo pensar como indubitável é a minha própria –, o 

perspectivismo ameríndio começa pela afirmação duplamente 

inversa: “o outro existe, logo pensa”. E se esse que existe é 

outro, então seu pensamento é necessariamente outro que o 

meu. Quem sabe até deva concluir que, se penso, então tam-

bém sou um outro. Pois só o outro pensa, só é interessante o 

pensamento enquanto potência de alteridade. O que seria 
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uma boa definição da antropologia. E também uma boa defi-

nição da antropofagia, no sentido que este termo recebeu em 

certo alto momento do pensamento brasileiro, aquele repre-

sentado pela genial e enigmática figura de Oswald de Andrade 

(Viveiros de Castro, 2007, p. 118, grifo nosso).

O “pensamento em estado selvagem” seria então o pen-

samento devorado do outro, “o pensamento enquanto po-

tência de alteridade”, o pensamento do homem nu. “Atingir 

a filosofia da Devoração”, escreveu nosso filósofo-antropófa-

go Oswald de Andrade: “Nada existe fora da Devoração. O ser 

é a Devoração pura e eterna. O homem nu compreenderá” 

(Oswald de Andrade, Revista Acadêmica, 1946). Mais do que um 

homem nu, tratava-se de um homem desnudado, como dis-

se Flávio: “ele precisa despir-se, apresentar-se nu, sem tabus 

escolásticos, livre para o raciocínio e para o pensamento”.  

O homem desnudado pelos antropófagos seria efetivamente 

o homem tropical das Américas, o homem despido de todos 

os seus preconceitos “civilizados”, o homem moderno que 

leva em consideração o vigor do “pensamento em estado sel-

vagem” e segue a proposta da “vida como devoração”. 

A Antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração opondo-

-se a todas as ilusões salvacionistas. Foi Montaigne que, num de 

seus Essais, tratando dos canibais, me chamou a atenção para 

a importância autônoma do primitivo. Devido ao meu estado 

de saúde, não posso tornar mais longa esta comunicação que 
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julgo essencial a uma revisão de conceitos sobre o homem da 

América. Faço, pois, um apelo a todos os estudiosos desse gran-

de assunto para que tomem em consideração a grandeza do 

primitivo, o seu sólido conceito da vida como devoração 

e levem avante toda uma filosofia que está para ser feita 

(Oswald de Andrade, texto lido no “Encontro dos Intelectuais” 

em 1954, grifos nossos).

Deixemos então ecoar o apelo de Oswald de Andrade 

para tomarmos “em consideração a grandeza do primitivo, 

o seu sólido conceito da vida como devoração” para assim 

levarmos “avante toda a filosofia que está para ser feita”. 

Tomemos como proposta de porvir do urbanismo a “cidade 

do homem nu” de Flávio de Carvalho, a cidade desnudada 

como um aceno crítico para uma outra forma de imaginar 

cidades, uma forma de reivindicar também para o pensa-

mento urbanístico a riquíssima herança antropófaga, pro-

fundamente impura:  moderna, crítica, anticolonial, “em 

estado selvagem”. 

Um pensamento urbanístico que devora criticamente 

seus pressupostos básicos mais colonizados e colonizado-

res, que incorpora os vários outros que constroem as cida-

des, muitas vezes com suas próprias mãos. Que permanece 

sempre em movimento, como uma “ciência nômade” ou 

como uma “ciência do vestígio errático”. Que devora a se-

paração entre técnica e tradição, entre cultura e natureza, 
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entre cidade e floresta, entre si-mesmo e outro (s). Que busca 

encontrar as reminiscências de futuro, ainda em latência, 

nos rastros do passado, nos “ossos do mundo”, nas ruínas 

das cidades existentes, como em uma arqueologia “erráti-

ca”. Uma forma de imaginar cidades outras: cidades erran-

tes, nômades, “em estado selvagem”. Cidades imaginadas a 

partir da ideia fundamental da “vida como devoração” e que 

incorporam os pontos de vista dos vários outros devorados: 

um urbanismo “enquanto potência de alteridade”. 

N o t a s

1 Como podemos ler no texto “Abre-Alas” do primeiro número da 

Revista de Antropofagia (maio de 1928): “O antropófago come o ín-

dio e come o chamado civilizado: só ele fica lambendo os dedos. 

Pronto para engolir os irmãos. Assim a experiência moderna (an-

tes: contra os outros; depois: contra os outros e contra nós mes-

mos) acabou despertando em cada conviva o apetite de meter o 

garfo no vizinho. Já começou a cordial mastigação”, texto assinado 

por Antônio de Alcântara Machado, diretor da Revista. 

2 “Numa conferência, feita em 1923, na Sorbonne, em que desta-

cou a presença sugestiva do tambor africano e do canto negro em 

Paris, como forças étnicas que desembocavam na modernidade, 

Oswald também afirmou que o século XX estava à procura das fon-

tes emotivas, das ‘origens concretas e metafísicas da arte’. Além 

do conceito polêmico, que as vanguardas utilizaram para assinalar 
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essa busca do elemento originário a que Oswald se referia, o pri-

mitivismo correspondeu ao sobressalto étnico que atingiu o século 

XX, encurvando a sensibilidade moderna menos na direção da arte 

primitiva propriamente dita do que no rumo, por essa arte apon-

tado, em decorrência do choque que a sua descoberta produziu 

na cultura europeia, do ‘pensamento selvagem’ – pensamento mito-

-poético, que participa da lógica do imaginário, e que é selvagem 

por oposição ao pensar cultivado, utilitário, domesticado (Claude 

Lévi-Strauss, La pensée sauvage, p. 289, Plon, Paris, 1962)” (Nunes in 

Andrade, 1990, p. 10, grifo nosso).

3 Um bom exemplo foi a organização de Mário de Andrade, em sua 

função de diretor do Departamento de Cultura, do Congresso da 

Língua Nacional Cantada em julho de 1937, que tinha como pauta 

as formas possíveis de padronização do linguajar nacional, a busca 

de uma “identidade” linguística para o país, uma uniformização 

visando um ideal de nacionalidade (cap. 2).  

4 Como vimos (cap. 2), havia em Mário de Andrade um certo nacio-

nalismo que se aproximava perigosamente de um conservadoris-

mo (muitos de seus amigos foram integralistas). 

5 A tese de Oswald de Andrade não foi aceita para o concurso da 

Cadeira de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo em 1950. Na verdade, Oswald foi 

impedido de concorrer por não ter formação universitária em fi-

losofia (seu diploma universitário era em direito). Mas antes disso, 

Antonio Candido (que Oswald considerava um ‘chato-boy’) tentou 

fazer com que Oswald desistisse de prestar o concurso dizendo 
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que ele não tinha conhecimento do vocabulário técnico da filoso-

fia da época. Oswald pede então para que ele faça uma pergunta 

difícil, Candido pergunta pernosticamente: “Diga-me V. S. qual é 

a impostação hodierna da problemática ontológica?” Oswald res-

ponde, sem pestanejar: “V. Excia. está muito atrasado.  Em nos-

sa era de devoração universal a problemática não é ontológica, é 

odontológica” (Candido, 1977, p. 72).

6 Em uma entrevista recente (07/02/2020) concedida a Adèle Van 

Reeth no programa Les chemins de la philosophie da rádio France 

Culture, Viveiros de Castro disse: “Oswald (de Andrade) produ-

ziu, talvez, a primeira teoria decolonial, para usar um termo na 

moda, a primeira teoria decolonial consistente feita no Brasil, 

talvez mesmo na América Latina, a mais original, a contribuição 

mais original (tradução nossa)”. O antropólogo se baseou na for-

mulação bastante conhecida do poeta Augusto de Campos que 

dizia que o Manifesto Antropófago (1928) de Oswald de Andrade foi 

a contribuição mais original da cultura brasileira para a filoso-

fia. E Viveiros de Castro explicou o que queria dizer Augusto de 

Campos: “o Manifesto Antropófago utiliza de uma forma que não 

é nem metafórica nem literal o conceito de antropofagia”. Viveiros 

de Castro costuma dizer, aproximando a literatura (e a ficção) da 

filosofia, que Oswald de Andrade, junto com Guimarães Rosa e 

Clarice Lispector, seriam nossos “três maiores filósofos do século 

XX”. O antropólogo chegou a dizer que a antropofagia de Oswald 

seria uma “máquina de guerra estético-político-cosmológica, aríe-

te contracultural, dispositivo ‘decolonial’ avant la lettre”. Em artigo 
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recente (Redobra 15, 2020), buscamos problematizar o desinteres-

se do pensamento dito decolonial atual pela antropogafia oswal-

diana e pelo pensamento antropófago em geral –  presente  tanto 

nas contribuições históricas do movimento quanto nas atualiza-

ções feitas pelos tropicalistas nos anos 1960, ou ainda, naquelas 

mais contemporâneas, também tributárias dos antropófagos dos 

anos 1920, como as ideias do próprio Viveiros de Castro ou de 

Suely Rolnik, entre outros – como um aporte original e fundamen-

talmente anticolonial. 

7 Mbembe indica (em O Fardo da Raça, 2018, p.7, grifo nosso) ao se 

referir à possibilidade de um pensamento-mundo (buscando evi-

tar a ideia de um pensamento localizado: seja ocidental, europeu, 

africano ou outro): “No que se refere aos africanos, o desafio é 

habitar vários mundos e formas diversas de inteligibilidade ao 

mesmo tempo, não em um gesto de rejeição gratuita [do pensa-

mento ocidental ou europeu], mas de vaivém, que autoriza a arti-

culação de um pensamento de travessia, de circulação. (...) reconhecer 

que existem cronologias plurais no mundo que habitamos e que 

a tarefa do pensamento é atravessar esses feixes. Nesse gesto que 

implica a circulação, a tradução, o conflito e também os mal-en-

tendidos (...) E é essa a possibilidade de circulação e de encontro 

de distintas inteligibilidades que o pensamento-mundo exige”. 

Em outro trecho desse texto-entrevista, o pensador africano rela-

ciona “convergências e ecos entre os pensadores negros (Blyden, 

Dubois, Césaire, Senghor, Fanon, Glissant) e o pensamento judaico 

de tradição alemã (especialmente Rosenzweig, Benjamin, Buber 
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e Bloch) (...). Ressurgidos de tão longe, judeus e negros puseram 

à modernidade questões muito radicais, ou mesmo extremas”  

(p. 25), o que pode nos levar a pensar nas diferentes vertentes de 

um pensamento moderno impuro ou em estado selvagem como 

sendo também pensamentos nômades, errantes ou diaspóricos. 

8 “Um processo de transmutação de perspectivas, onde o devorador 

assume o ponto de vista do devorado, e o devorado, o do devora-

dor: onde o ‘eu’ se determina como ‘outro’ pelo ato mesmo de 

incorporar este outro, que por sua vez se torna um ‘eu’” (Viveiros 

de Castro, 2002. p. 461).

9 No texto “Informe sobre o modernismo”, há uma parte sobre as 

subdivisões políticas do modernismo onde Oswald de Andrade 

explicava: “No começo de 25, havia penetrado um autêntico clan-

destino no Modernismo. Era o sr. Plínio Salgado, que exibia o pas-

saporte falso do seu romance O estrangeiro, plagiado das Memórias 

sentimentais de João Miramar, segundo a opinião de Prudente de 

Morais Neto. Ele encabeça a reação e prepara o fascismo nacional. 

Unidos, os senhores Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia ha-

viam fundado o grupo ‘Verde-Amarelo’. É o centro. Do lado oposto, 

forma-se o grupo liberal. Estão à frente Mário de Andrade, Sérgio 

Milliet, Guilherme de Almeida, Couto de Barros, Paulo e Fernando 

Mendes de Almeida. Dirigem-se para a revolução paulista de 32. 

Na extrema esquerda ficariam os que vão ter pequenos aborre-

cimentos como cadeia, fome e ilegalidade. São os antropófagos. 

Chamam-se Oswaldo Costa, Pagu, Jaime Adour da Câmara, Clóvis 
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de Gusmão e Geraldo Ferraz. Eu me acho com eles, e segue tam-

bém conosco para tomar depois o caminho solitário de Rimbaud 

o poeta Raul Bopp. (...) Com a ditadura Vargas, acentuam-se as ten-

dências esboçadas – a dos integralistas de Plínio Salgado, a dos 

estado-novistas e uma terceira ala, que, unida, se bate pela demo-

cracia. Nela se encontram antropófagos, comunistas e liberais” 

(não publicado, datado de 1945). 

10 Ailton Krenak ficou conhecido em todo país ao tingir seu próprio 

rosto com tinta preta, como forma de protesto, durante seu belo 

discurso em defesa dos direitos indígenas no púlpito da câmera 

dos deputados em 1987. Outras lideranças indígenas, como o caci-

que Raoni, também tiveram um papel determinante na inclusão 

dos direitos dos povos originários na Assembleia Constituinte que 

resultou na Constituição Federal de 1988, que nos rege até hoje. 

Além desse discurso histórico e da participação em vários fóruns 

nacionais e internacionais, ele também publicou alguns livros, 

sendo os mais recentes: “Ideias para adiar o fim do mundo” de 

2019 e “A vida não é útil” de 2020. 

11 Krenak disse em entrevista com Sérgio Cohn (originalmente pu-

blicada na revista Nau, em 2013): “Eu acho que teve uma descober-

ta do Brasil pelos brancos em 1500, e depois uma descoberta do 

Brasil pelos índios na década de 1970 e 1980. A que está valendo 

é a última. Os índios descobriram que, apesar de eles serem sim-

bolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para 

viver nesse país. Terão que fazer esse lugar existir dia a dia. Não 
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é uma conquista pronta e feita. Vão ter que fazer isso dia a dia, e 

fazer isso expressando sua visão do mundo, sua potência como 

seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver” (2015, 

p. 248).

12 Davi Kopenawa publicou com Bruce Albert o livro “A queda do 

céu”, segundo Eduardo Viveiros de Castro, que assina o prefácio, o 

livro é “uma contra-antropologia arguta e sarcástica dos Brancos, o 

‘povo da mercadoria’, e de sua relação doentia com a Terra” (2015 

[2010], p.27).

13 Fragmento do Manifesto: “O que atropelava a verdade era a roupa, 

o impermeável entre o mundo interior e o exterior. A reação con-

tra o homem vestido. O cinema americano informará” (Andrade, 

1928).

14 “Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter 

agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos 

pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos ocea-

nos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a sub-humani-

dade: caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma 

humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos 

sócios” (2020, p. 82).

15 Em aula pública (“Os involuntários da pátria”), Eduardo Viveiros 

de Castro faz uma associação parecida com a ideia de “sub-huma-

nidade” do Krenak (nota anterior), mas ainda mais vasta, incluin-

do ‘brancos’ aliados: “Nós, os ‘brancos’ que aqui estamos sentados 

na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 20 de 
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abril de 2016, nós nos sentimos indígenas. Não nos sentimos ci-

dadãos, não nos vemos como parte de uma população súdita de 

um Estado que nunca nos representou, e que sempre tirou com 

uma mão o que fingia dar com a outra. Nós, os ‘brancos’ que aqui 

estamos, bem como diversos povos indígenas que vivem no Brasil: 

camponeses, ribeirinhos, pescadores, caiçaras, quilombolas, serta-

nejos, caboclos, curibocas, negros e ‘pardos’ moradores de favelas 

que cobrem esse país.”

16 Talvez pelo simples fato, como explica Viveiros de Castro (2009, 

p. 176), de que a tragédia da escravização negra ter sido menos es-

quecida, em nossa história, do que aquela dos indígenas: “A teoria 

da sociedade brasileira, produzida pela elite brasileira no começo 

do século XX, estava obcecada pela questão da escravidão negra, 

por razões óbvias e justas: era pela escravidão que se devia pensar 

a falha, o pecado essencial, a raiz da vergonha nacional. Mas nisso, 

esqueceram da Amazônia, dos ‘negros da terra’ (os índios), do país 

para além dos canaviais e dos cafezais”. 

17 Amaral narra o episódio: “No dia 11 de janeiro de 1928, Tarsila 

oferece a Oswald de Andrade, como presente de aniversário, seu 

último quadro. Ao vê-lo, Oswald impressionou-se profundamente 

e chamou Raul Bopp, então em São Paulo, pelo telefone. Ambos 

olharam a pintura e Oswald comentou: ‘É o homem, plantado na 

terra’. Tarsila se recorda apenas dos dois amigos discutindo seu 

quadro e de ouvir Bopp dizer: ‘Vamos fazer um movimento em 

torno desse quadro’”(2003 [1975], p. 279). O desenho de Tarsila 
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reproduzindo o quadro “Abaporu” foi inserido no centro da dia-

gramação do Manifesto Antropófago (página 3 do primeiro número 

da Revista da Antropofagia, publicado em maio de 1928). 

18 “As filosofias do homem vestido, nas horas do abraço ao desespero 

roçaram a verdade. Mas entre elas e a verdade havia a roupa. Só o 

homem natural foi natural nos trópicos, onde não caminhou como 

as formigas de Ésquilo na direção de Prometeu. É preciso ouvir o 

homem nu” (Andrade, “Mensagem ao Antropófago Desconhecido” 

In Revista Acadêmica, n. 67, novembro de 1946, grifo nosso). Oswald, 

assim como Flávio de Carvalho, faz a defesa dessa figura da huma-

nidade nua, “selvagem” (ou “sub-humanidade” segundo Krenak) –  

e não do “homem nu” enquanto gênero masculino, muito menos 

de qualquer forma de Patriarcado – contra a imagem padrão da 

humanidade vestida, “civilizada”.

19 Um contraexemplo interessante pode ser encontrado no conheci-

do livro de Hans Staden (Nus, ferozes e antropófagos, de 1557): o ale-

mão que foi capturado pelos índios tubinambás, mas que, apesar 

de ter ficado preso por muito tempo, não foi devorado pelos nati-

vos, pois estes o consideraram fraco e covarde. Os ameríndios só 

devoravam os mais fortes e valentes, exatamente para incorporar 

suas virtudes.

20 Segundo Antonio Candido em Literatura e Sociedade: “O admirável 

Tupi or not Tupi, do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade – 

mestre incomparável das fórmulas lapidares –, resume todo este 

processo, de decidida incorporação da riqueza profunda do povo, 
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da herança total do país, na estilização erudita da literatura” 

(1976, p. 164).

21 Oswald explica em “A marcha das utopias”: “Não é novidade ne-

nhuma dividirem-se os regimes fundamentais pelos quais a huma-

nidade se rege em Matriarcado e Patriarcado. Aquele é o regime do 

Direito Materno e este, o do Direito Paterno. Aquele tem presidido 

à pacífica felicidade dos povos marginais, dos povos a-históricos, 

dos povos cuja finalidade não é mais do que viver sem se mete-

rem a conquistadores, donos do mundo e fabricantes de impérios” 

([1953], 1990, p. 199).

22 “Precisamos, menino, desvespuciar e descolombizar a América e 

descabralizar o Brasil (a grande data dos antropófagos: 11 de outu-

bro, isto é, o último dia de América sem Colombo). Os índios eram 

sereníssimos, absolutamente ametafísicos. Não sofriam de psicose 

como todos nós sofremos hoje”.  (Oswald de Andrade entrevistado 

por Milton Carneiro in Letras e Artes, Rio de Janeiro, 10/09/1950).

23 Como em: “Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval.  

O índio vestido de senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figu-

rando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugue-

ses”.  Como bem explicou Azevedo (2016, p. 148): “José de Alencar, 

autor do romance O Guarani, nunca escreveu uma ópera. Quem es-

creveu óperas, inclusive a famosa O Guarani, foi o compositor cam-

pineiro Carlos Gomes. Oswald de Andrade, com uma pedrada só, 

ataca os dois: Gomes e Alencar seriam os responsáveis por colocar 

em cena o famigerado ‘índio vestido’, cheio de ‘bons sentimentos 
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portugueses’, ou seja, um índio aculturado, domesticado, tornado 

‘bom selvagem’”. 

24 Fragmento do Manifesto: “Contra todos os importadores de cons-

ciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalidade 

pré-lógica para o sr. Lévy-Bruhl estudar”. (Andrade, 1928). A crítica 

a Lévy-Bruhl refere-se ao livro “A mentalidade primitiva” de 1922, 

bastante lido na época, como vimos em Mário de Andrade no capí-

tulo anterior. Ora, o próprio Lévy-Bruhl posteriormente reconhe-

ceu os preconceitos evolucionistas de sua noção de “mentalidade 

pré-lógica”. Lévi-Strauss – sobretudo, como vimos no prólogo, a 

partir do livro O Pensamento Selvagem de 1962 – fez fortes críticas a 

essa noção de Lévy-Bruhl e demonstrou que havia entre os “ame-

ríndios”, mas não somente neles, uma outra lógica, uma outra for-

ma de pensar: um pensamento “em estado selvagem”. 

25 O limiar seria uma zona intermediária alargada, um espaço in-

determinado – de travessia – entre dois outros espaços. “O limiar 

(Schwelle) deve ser rigorosamente diferenciado da fronteira (Grenze). 

O limiar é uma zona. Mudança, transição, fluxo estão contidos na 

palavra schwellen (inchar, entumescer), e a etimologia não deve ne-

gligenciar esses significados” (Benjamin, 2009 [anos 1930], p.535).

26 Liga Comunista fundada por Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Aristides 

Lobo e Benjamin Péret. 

27 Após morar no México, Péret volta ao país em 1955, para reunir 

mais informações para seu trabalho “Antologia de mitos, legendas 

e contos populares da América”. A antologia terminada em 1959, 
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só foi publicada em 1960, logo após a morte de Péret. Além da 

antologia, ele escreveu outros textos sobre sua experiência brasi-

leira: “Arte popular do Brasil” (sobre Mestre Vitalino), “Do fundo 

da floresta”, ambos de 1956, este último sobre sua experiência na 

cidade de Salvador com o mestre Waldemar e a capoeira da Bahia, 

ou, ainda, o talvez mais conhecido, “O quilombo dos Palmares” 

(publicado no Brasil pela editora da UFRGS). 

28 Beatriz Azevedo em Palimpsesto Selvagem que chamou atenção para 

a importância de Couto de Magalhães no Manifesto. “A invocação à 

lua nova é a seguinte: Catiti, Catiti/ Imára notiá/ Epejú ( fulano) / Emú 

manuára/ Cerecé ( fulana)/ Cuçukui xa ikó/ Ixé anhû i piá póra. Não en-

tendo o terceiro e quarto versos; o primeiro e os últimos dizem 

o seguinte: ‘Lua nova, ó lua nova! Assoprai em fulano lembran-

ças de mim; eis-me aqui, estou em vossa presença; fazei com que 

eu tão somente ocupe seu coração’. Estes cantos são ainda repe-

tidos nas populações mestiças do interior do Pará, e como dis-

se, conservo deles também a música”. (Couto de Magalhães em  

“O Selvagem” de 1876, versão consultada: Centro de documentação 

do Pensamento Brasileiro – CDPB, Salvador, 2013, p. 162). No mes-

mo livro de Couto Magalhães há um capítulo sobre o “Comunismo 

entre os caiapós”, que discorre sobre o “comunismo” feminino, 

podemos relacioná-lo à concepção oswaldiana do “matriarcado de 

Pindorama”: “O comunismo de mulheres entre eles consiste no 

seguinte: a mulher, desde que atinge a idade em que lhe é permi-

tido entrar em relação com o homem, concebe daquele que lhe 

apraz. No período da gestação e amamentação é sustentada pelo 
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pai do menino, o qual pode exercer igual encargo para com outras, 

as quais, durante períodos idênticos, moram na mesma cabana. 

Desde que a mulher começa a trabalhar é livre de conceber do 

mesmo homem, ou pode procurar outro, passando para este o en-

cargo da sustentação da prole anterior. Notarei que entre os selva-

gens o menino começa a cuidar da própria subsistência desde os 

dez anos, sendo, contudo, auxiliado pelos parentes até que baste a 

si mesmo” (Couto de Magalhães, 2013 [1876], p.134).

29 O termo “palimpsesto” é da própria autora, como consta no título 

do livro, a partir de sua leitura de Gérard Genette (Palimpsestes. La 

littérature au second degré. Paris, Seuil, 1982), e não de Oswald de 

Andrade. No v. 1, Fantasmas Modernos, vimos como tanto Warburg 

quanto Geddes também usaram a imagem de pensamento do pa-

limpsesto. O “selvagem” é uma referência da autora também a 

Lévi-Strauss: “Gérard Genette descreve o palimpsesto como ‘um 

pergaminho que raspamos a primeira camada para ali escrever 

outra, mas que não esconde a inicial, de modo que nós podemos 

ler, na transparência, o antigo sob o novo’. Genette define ‘inter-

textualidade’ como ‘uma relação de copresença entre dois ou vá-

rios textos, isto é, essencialmente, e o mais frequentemente, como 

presença efetiva de um texto em um outro’. No âmbito deste livro, 

no entanto, o título ‘palimpsesto’ dialoga com a teoria de Genette, 

uma vez que a criação da obra literária ultrapassa em muito a 

questão da intertextualidade. O título também ressoa explicita-

mente o ‘pensamento selvagem’, como entendido por Claude Lévi-

Strauss. Espero, com essa expressão, traduzir minha intenção de 

evocar uma imagem poética potente” (Azevedo, 2016, p. 34). 
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30 Apesar de ter escrito “O Selvagem” (em 1876) por incumbência de D. 

Pedro II, para ser apresentado na Feira Internacional de Filadélfia 

em 1878, Couto de Magalhães (que também publicou “Viagem ao 

Araguaia” em 1863 e “Ensaios de antropologia” em 1894) deixa-

va evidente, em seu texto, a violência contra o “selvagem ame-

ricano” perpetrada pelos colonizadores europeus: “O interesse é 

na história um mau conselheiro. Tanto os conquistadores espa-

nhóis e portugueses, como os jesuítas, consideram o selvagem um 

instrumento de trabalho, uma espécie de mina, cuja exploração 

disputaram encarniçadamente. Tudo quanto eles escreveram a res-

peito do selvagem americano, a não ser as primeiras impressões 

de viagem, é dominado por esse pensamento fundamental. Tanto 

em relação à família selvagem, como em relação às religiões, me-

recem-me pouca fé os escritores antigos. Estava nos interesses dos 

conquistadores deprimir o mais possível a raça conquistada; com 

efeito, só assim eles podiam legitimar os medonhos atos de barba-

ria que cometeram. Para poder matar os índios como se mata uma 

fera brava, poder tomar-lhes impunemente as mulheres, roubar-

-lhes os filhos, criá-los para a escravidão, e não ter para com eles lei 

alguma de moral e nem lhes reconhecer direitos, era mister acre-

ditar que nem tinham ideia de Deus, nem sentimentos morais ou 

de família. A história fará algum dia plena justiça a essas asserções. 

Por outro lado, os padres jesuítas antigos, que, por serem grandes 

homens, nem por isso deixavam de ser homens, participaram em 

grande parte dos defeitos de seus contemporâneos” (2013 [1876], 

p. 130). 
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31 “Nossa música não está no canto melódico italiano; ela vive no 

urucungo do nêgo, na vivacidade rítmica do índio, na nostalgia do 

fado português” (Oswald de Andrade, “O esforço intelectual do 

Brasil contemporâneo” in Revista do Brasil, dezembro de 1923,  

n. 96, p. 383, grifo nosso). 

32 A grande diferença entre colagem e montagem, da forma que de-

fendemos a partir das práticas das vanguardas do entreguerras, 

é que a colagem seria um resultado, um produto final, enquan-

to a montagem seria um meio, uma forma de conhecimento 

(Intermezzo, v. 1). As colagens artísticas modernas são conhecidas, 

partiam da técnica do papier collé (papel colado), diretamente re-

lacionada a muitas pinturas modernas, mas também à prática da 

fotomontagem. A colagem teria, como o próprio termo diz, um 

caráter mais fixo, enquanto a montagem seria necessariamente 

provisória, contingente, baseada no processo que inclui desmon-

tagens e remontagens. Peter Bürger em Teoria da Vanguarda, consi-

dera a montagem um conceito que partiria das colagens cubistas 

na pintura: “Uma teoria da vanguarda deve partir do conceito de 

montagem sugerido pelas primeiras colagens cubistas” (Bürger 

2017 [1974], p. 169). 

33 “Na análise do processo de montagem e colagem abordou-se o pri-

meiro grande conjunto de citações da revista, ou seja, as citações 

soltas na página. Desta vez passa-se ao segundo conjunto, as cita-

ções intrincadas nos diferentes textos teóricos (...). A apropriação 

configura-se por meio de empréstimo direto (citação de fragmentos 
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com destaques gráficos), da alusão (a fatos históricos, obras, auto-

res etc.), de citações indiretas (menção da autoria sem marcar tipo-

graficamente a passagem) e da autocitação(...). Os fragmentos mais 

breves são selecionados e reproduzidos integralmente, visando à 

automatização do conteúdo do movimento. A repetição, como se 

observa através do levantamento realizado adiante, inicia-se com 

os pontos matrizes originários do ‘Manifesto’. (...) O ‘Manifesto’ 

constituiu-se, ao mesmo tempo, em texto paródico e referente, na 

revista e nas pesquisas de Oswald de Andrade destinadas ao proje-

to final do ‘Tratado de Antropofagia’” (Boaventura, 1985, p. 88).

34 “Citações em meu trabalho são como salteadores no caminho, 

que irrompem armados e roubam o passeante a convicção” 

(Benjamin, 1987 [1928], p. 61). Já que a tradução da versão brasi-

leira é confusa, segue o trecho original: “Zitate in meiner Arbeit sind 

wie Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbrechen und dem Müssinggänger 

die Überzeugung abnehmen.” Susan Sontag o explica brilhantemente:  

“O gosto por citações – e pela justaposição de citações incongruen-

tes – é um gosto surrealista. Assim, Walter Benjamin – cuja sensi-

bilidade surrealista é mais profunda do que se tem registro – era 

um apaixonado colecionador de citações” (Sobre a fotografia, São 

Paulo, Cia das Letras, 2010, original de 1977). De forma bem mais 

modesta e tímida, busca-se aqui, como o leitor já deve ter perce-

bido, também usar citações, por vezes citações dentro de citações, 

para buscar a polifonia; são várias falas, por vezes conflitantes, 

tentando seguir também no texto um pensamento por montagens. 
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35 Como explica Oswald em 1922, no Jornal do Commercio: “Klaxon é 

uma instituição séria, muito séria em meio da balbúrdia das cidades 

modernas, em que a gente só abre caminho e apitos esquisitos”.

36 Sérgio Cohn (2011) faz uma cronologia das revistas mais conheci-

das – ou que mais circularam nacionalmente – em Revistas de inven-

ção, 100 revistas de cultura do modernismo ao século XXI. 

37 “(...) o nacionalismo metafísico, de Graça Aranha, e o nacionalismo 

prático verdeamarelo, reformulado no grupo da Anta (Menotti del 

Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Cândido Motta Filho 

etc.), diretamente ligados ao Modernismo, e o espiritualismo católico 

(...)” (Nunes in Andrade, p. 6). 

38 O próprio Oswald, no texto “Variações sobre o matriarcado” dei-

xava claro que Bachofen “nunca foi um revolucionário” e estaria 

mais para um “turista erudito e rico”. Nesse mesmo texto, Oswald 

retomou a crítica à “História do Parentesco do paulista Lévi-Strauss” 

por não ter dado a devida atenção ao matriarcado e ressaltou a 

importância do trabalho etnográfico de Malinovski: “quem me-

lhor estudou a figura do pai nas tribos de estatuto materno. Para 

isso examinou longamente o selvagem e o primitivo, colhendo 

material decisivo, particularmente das Ilhas Trobriand” (Andrade, 

1990, p. 213). 

39 Essa ideia foi desenvolvida no livro Elogio aos errantes (Salvador, 

EDUFBA, 2012). 
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40 “Encerrou-se, dessa forma, o segundo ciclo do movimento. O pri-

meiro, com a Revista de Antropofagia, teve apreciáveis proveitos para 

tomadas de contato. Penetrou em alguns núcleos jovens que agi-

tavam as letras nos estados, com anseios de renovação; o segundo 

assinalou-se pela sua agressividade. Demoliu alguns elementos 

que, sem serem vanguardistas, figuravam na cena dos aconteci-

mentos, numa ruidosa confusão de valores; na fase final (terceiro 

tempo), sem comichões de publicidade, começou-se a pensar, com 

mais serenidade, numa reestruturação de ideias, de modo a salvar 

resultados possíveis” (Bopp, 2006 [1965], p. 64). Raul Bopp foi autor 

de Cobra Norato, poema antropófago publicado em 1928 (escrito 

em 1922, portanto antes de Macunaíma de Mário de Andrade, livro 

que ficou bem mais conhecido), com capa de outro antropófago, 

Flávio de Carvalho. O poema começa por: “Um dia eu hei de morar 

nas terras do Sem-fim. Vou andando caminhando caminhando. Me 

misturo no ventre do mato mordendo raízes. Depois faço puçanga 

de flor de tajá de lagoa e mando chamar a Cobra Norato – Quero 

contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? 

Faz de conta que há luar. A noite chega de mansinho. Estrelas con-

versam em voz baixa. Brinco então de amarrar uma fita no pes-

coço e estrangulo a Cobra. Agora sim me enfio nessa pele de seda 

elástica e saio a correr o mundo (...)” (Bopp, 2009 [1922], p. 3).

41 As suas famosas casas se aproximam da ideia da Máquina de Morar 

de Le Corbusier, mas a questão da máquina para ele estava direta-

mente ligada à questão urbana e, sobretudo, a um tipo de nomadis-

mo, como podemos ver em texto de 1940 “A máquina e a casa do 
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homem do século XX”: “A máquina dá ao homem um movimento 

variado, uma nova forma de nomadismo (...) Toda a beatitude ou 

o trabalho clássico de repetição passa a ser exercido pela máquina 

que toma o lugar do homem selvagem e apresenta ao mundo o 

espécime: o novo nômade do século XX. (...) O homem do século 

XX se utiliza da casa como ponto de passagem (...) à medida que a 

cidade adquire uma compreensão maior da ideia de coletividade, 

à medida que ela fornece coletivamente maior conforto e luxo, a 

importância da casa como centro único de atividade diminui. As 

atividades do homem se espalham mais pela cidade.”

42 J. Toledo, biógrafo de Flávio, descreveu: “A casa da fazenda, agora, 

estava toda decorada e a vegetação se mostrava viçosa, tornando 

a imensa piscina um lugar mais aconchegante e discreto para en-

contros sensuais... O velho hábito de nadar nu e a temerosa ban-

deira flaviana hasteada, davam o severo aviso de total proibição de 

intrusos, quem quer que fosse – de ingressar. E impressionantes 

cães adestrados cuidavam para que isso fosse mantido... Aquele 

costume, embora altamente salutar, criou na pequena e provincia-

na comunidade uma verdadeira lenda plena de devassidão orgiás-

tica, com a qual estariam conluiadas as mais belas ‘cortesãs’ do 

Brasil” (Toledo, 1994, p. 369). 

43 Paul Rivet, por exemplo, escreveu no Livro dos comensais: “Em 

Valinhos, tive como outras vezes, todo o charme do Brasil graças 

a Flávio de Carvalho. Acolhida afetuosa. Comunhão na afeição dos 

Índios, repouso no meio de artistas livres, natureza exuberante: 
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palmeiras, bambus, cantos com flores maravilhosas. É suave pas-

sar horas na companhia de homens e mulheres que têm o culto 

da arte e da beleza. Obrigado” (Rivet, 12/10/1952). Rivet esteve no 

Brasil em 1952, a convite de Paulo Duarte, para oferecer um cur-

so na USP sobre “As origens do Homem”, Flávio, que acabava de 

voltar de sua expedição entre os índios Carajás, participou de algu-

mas palestras do conhecido etnólogo francês e, a partir de então, 

os dois também se tornaram amigos. 

44 Em uma grande matéria para a revista Manchete de 1967, “O an-

tropófago Oswald de Andrade” (14/10/67), Flávio escreveu: “A pro-

pósito dos dentes de Oswald de Andrade, recordemos que ele, ao 

fim de sua antropofagia, apesar dos protestos do dentista, se fez 

confeccionar dentes especialmente grandes e largos, na frente do 

sorriso para, conforme me dizia, melhor mostrar seu desejo de de-

vorar o mundo. Eram dentes do tamanho de dentes de cavalo. Com 

o tempo, os traços fisionômicos se adaptaram ao normal tamanho 

dos dentes, e a máscara antropofágica de devorador chegou a ser 

quase natural”. 

45 Os diferentes projetos para o Palácio do Governo, do concur-

so de 1927, foram expostos, e em seu projeto, conhecido como 

“Eficácia”, Flávio desenhou grandes painéis para os salões de festas 

que mostravam mulheres dançando (a dança, ou bailado, é uma 

constante em todo seu trabalho), o que causou reações. No Diário 

Nacional de fevereiro de 1928, no texto “O palácio do Governo – a 

propósito do ante-projecto Efficácia” consta uma nota anônima 
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intitulada “Um revoltado” que comentava o projeto: “Proponho 

que o projeto Eficácia seja retirado da exposição durante o dia e 

que só seja exibido depois das oito da noite, hora em que os meno-

res não poderão entrar. E é com meu pudor ofendido, em defesa da 

família paulista, temendo as futuras críticas à nossa civilização na 

história, que assim estou procedendo. Deus o poderá castigar com 

muito maior facilidade do que o Sr. Presidente do Estado.”

46 Em outro prospecto publicitário, não datado, de seu escritório po-

de-se ler: “Arquitetura modernista – decoração interna – jardins 

cubistas e expressionistas – projetos de mobílias e lustres – facha-

das e decoração de lojas de negócio – cinemas – restaurantes – 

projeto e execução de painéis decorativos – anúncios – escultura 

monumental em concreto armado, latão ou vidro – cenários de 

teatro e cinema – projeto e cálculo de estruturas metálicas e estru-

turas em concreto armado – administração e fiscalização de obras 

– orçamento – construções – urbanismo.”

47 Não podemos deixar de relacionar A Cidade do Homem Nu de Flávio 

de Carvalho em 1930 com propostas críticas bem posteriores reali-

zadas pelos situacionistas como o mapa psicogeográfico The Naked 

City (A cidade nua), proposto por Guy Debord em 1957, ou ainda a 

Nova Babilônia, proposta urbanística de Constant, inspirada nos po-

vos nômades e ciganos europeus. Sobre os escritos situacionistas 

sobre a cidade: Apologia da Deriva (Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 

2003). 
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48 Não estamos fazendo distinções entre história hegemônica, do-

minante, dos “vencedores” ou “oficial”, no entanto, a ideia de 

“História oficial”, como proposta por Jeanne Marie Gagnebin, 

talvez seja a formulação mais adequada, sobretudo no campo da 

história moderna da arquitetura e urbanismo, que se opõe à ideia 

benjaminiana, também moderna, de história por saltos (Ursprung). 

“Trata-se muito mais de designar, com a noção de Ursprung, sal-

tos e recortes inovadores que estilhaçam a cronologia tranquila 

da História oficial, interrupções que querem, também, parar esse 

tempo infinito e indefinido, como relata a anedota dos franco-ati-

radores (Tese XV), que destroem os relógios na noite da Revolução 

de Julho: parar o tempo para permitir o passado esquecido ou re-

calcado surgir de novo (entspringen, mesmo radical que Ursprung) e 

ser assim retomado e resgatado no atual” (Gagnebin, 2013, p. 9-10, 

grifo nosso).

49 Sobre sua obra arquitetônica ver Luiz Carlos Daher, Flávio de 

Carvalho: Arquitetura e Expressionismo (São Paulo, Projeto Editores, 

1982). Flávio de Carvalho também projetou cenários e figurinos 

para teatro e dança (bailados), decoração de carnaval, desenhou 

e vendeu persianas de alumínio: sua pequena empresa se chama-

va “Tropicalumínio”, era uma pequena fábrica de venezianas “es-

pecialmente desenvolvidas para os países tropicais”. O alumínio 

representava para ele a modernidade, estava também em seus 

cenários para teatro e dança, em suas cadeiras e móveis, como 

também na famosa capa do catálogo do 3o Salão de Maio. Além 

disso, escreveu bastante sobre a cidade; no Diário da Noite de 



472  |  Montagem de uma outra herança, 2

17/3/32, por exemplo, entrevistado sobre “uma concepção da ci-

dade de amanhã”, afirma: “Não compreendo que se discuta ainda 

agora o problema da residência isolado do problema da cidade, 

como não compreendo a discussão dos problemas do homem sem 

se considerar a coletividade”. Em outro texto do Jornal do Brasil 

(28/6/1930), ao falar de Le Corbusier, considerado por ele já “um 

clássico da Arquitetura”, diz: “Esboça-se no mundo um desejo uni-

versal por um novo sistema social, o homem compreendeu que 

viver é mudar rapidamente, é conhecer aquilo que ainda não co-

nhece”. Ainda sobre  Flávio de Carvalho e o campo da arquitetura: 

a tese de Clara Pignaton, defendida no PPG-AU/FAUFBA em 2016, 

“Flávio de Carvalho - Fragmentos sobre a forma e o tempo”.  Sobre 

suas experiências urbanas: Elogio aos errantes (Salvador, EDUFBA, 

2012). 

50 No relato do próprio Flávio, em uma entrevista no Diário da Noite 

(julho, 1930), ficava claro o tom de manifesto performático: “(...) a 

minha atuação nada tinha a ver com a tendência clássica e pacífica 

dos congressistas. A mesa do Congresso irritava-se com as minhas 

propostas e recusava tomar conhecimento das mesmas... li minha 

tese sobre ‘A Cidade do Homem Nu’ no meio de protestos, apartes 

tumultuosos dos delegados, interrupções e a presença inconve-

niente de um grupo de policiais requisitados na hora. Li-a até o 

fim, mesmo contra a vontade de muitos delegados que queriam 

fazer do Congresso um ambiente eucarístico de conventilho... E, 

sem que tivessem discutido suficientemente a tese, a mesa do 

Congresso encerrou-o”.
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51 Hoje já são vários os trabalhos que fazem essa aproximação, se-

gundo Veronica Stigger, Haroldo de Campos e Décio Pignatari 

teriam sido os primeiros a fazê-lo: “Haroldo de Campos talvez 

tenha sido o primeiro a apontar o visionarismo de Flávio de 

Carvalho na dedicatória que lhe fez da primeira edição de Poemas 

de Maiakowsky, livro de traduções do poeta russo realizado com 

Boris Schnaiderman e Augusto de Campos, em 1967: ‘A Flávio 

de Carvalho: inventor do happening’. Quatro anos depois, Décio 

Pignatari, em Contracomunicação, corroboraria o juízo histórico de 

Haroldo: ‘com suas experiências da década de 30’, o artista foi ‘o 

precursor do happening no Brasil’” (Stiegger, 2014, p. 45). Um texto 

sobre o tema traz a discussão tanto para as artes cênicas quanto 

para a questão urbana – “Flávio de Carvalho e a Rua: Experiência e 

Performance” – foi publicado por Zeca Ligiéro na revista Percevejo 

(nº 7, 1999). 

52 Flávio realizou uma série de entrevistas com surrealistas: André 

Breton, Man Ray, Raymond Queneau, Roger Caillois, Tristan Tzara. 

Algumas das entrevistas foram publicadas: “Entrevistando André 

Breton” em Cultura, São Paulo, ano 1, número 5, 1939; “Voluptuoso 

e inesquecível: Man Ray, o fotógrafo mais famoso do mundo, fala ao 

Diário de São Paulo”, 1931. Na entrevista com Breton, este faz uma 

interessante definição do surrealismo: “O surrealismo no começo 

foi poético e artístico, e tornou-se depois psicológico. Nós achamos 

que o surrealismo é um processo de conhecimento” (grifo nosso).
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53 A carta convite data de 04/01/1935 e foi assinada pelo próprio edi-

tor da revista, Albert Skira, em carta timbrada com o nome da 

revista: éditions Albert Skira, Minotaure, Revue artistique et lit-

téraire, 25, rue de la Boétie, Paris. Além de Skira, Flávio esteve 

durante sua viagem à Europa em 1934/1935 com vários artistas e 

intelectuais diretamente ligados ao movimento surrealista como 

André Breton, Salvador Dalí, Francis Picabia, Man Ray, Tristan 

Tzara, Alberto Giacometti, Paul Eluard, Louis Aragon e André 

Masson. 

54 Le Corbusier chegou a se referir a seus novos conhecidos antro-

pófagos – “les jeunes de Saint-Paul” – e explicar seus propósitos 

em seu livro Précisions, publicado em 1930, um tipo de diário de 

viagem/coletânea de palestras de sua viagem pela América Latina 

em 1929. No “Prólogo Americano” do livro ele escreveu: “Les je-

unes de Saint-Paul m’ont exposé leur thèse: nous sommes des 

‘Antropophages’; l’antropophagie n’était pas une coutume glou-

tonne; c’était un rite ésotérique, une communion avec les forces 

les meilleures. Le repas était mince, on était cent ou cinq cents à 

manger de la chair du guerrier capturé. Ce guerrier était valeu-

reux; on assimilait ses vertus; mais encore, ce guerrier avait-il à 

son tour mangé la chair des propres guerriers de la tribu. Donc, em 

mangeant sa chair, on assimilait la chair même de ses propres an-

cêtres. Les jeunes de Saint-Paul, en se dénommant Antropophages, 

veulent exprimer par là qu’ils entendent faire face à la dissolution 

internationale, par l’adhésion aux principes héroiques dont le 

souvenir est encore présent” (1994 [1930], p. 17).  A aproximação 
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entre Le Corbusier e os jovens antropófagos paulistas foi discutida 

na tese de doutorado de Daniela Ortiz: “Routes of Modernitity or the 

Americas of Le Corbusier: Voyages, Affinities and Anthropophagy” (ETH 

Zurich, 2017). 

55 Segundo Denise Mattar – curadora da exposição “Flávio de 

Carvalho, 100 anos de um revolucionário romântico” (catálo-

go, CCBB – RJ, em 1999) e propositora da republicação do livro 

Experiência nº 2 por ocasião da exposição “O surrealismo” no CCBB 

do Rio de Janeiro em 2001 – Flávio de Carvalho colecionava “os 

mais curiosos epítetos e classificações: revolucionário romântico, 

pintor maldito, surrealista tropical, antropófago ideal, performáti-

co precoce, javali do asfalto, comedor de emoções...”.

56 Essas duas Experiências flavianas (nº 2 e nº 3), assim como a relação 

de Flávio de Carvalho com os surrealistas e seus textos publicados 

em jornais (mais voltados para moda e questões urbanas), já foram 

discutidas no livro Elogio aos errantes (Salvador, EDUFBA, 2012). 

57 Em uma entrevista para Luís Martins no Jornal do Comércio 

(22/05/1952), pode-se ler: “Qual a sua Experiência nº 1? Não houve. 

Ou melhor, houve, mas foi uma coisa sem interesse nenhum, que 

figura apenas em meu arquivo pessoal”. Existem várias versões so-

bre o que teria sido essa experiência nº 1, Sangirardi Jr, que convi-

veu com Flávio de Carvalho, diz que esta fracassou (Sangirardi Jr., 

1985). Outros autores, como Eduardo Kac, no livro de Rui Moreira 

Leite, afirmam que não houve a experiência nº 1 e que sua parti-

cipação na expedição à Amazônia seria a experiência nº 4, apesar 
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de ele não a ter chamado assim: “Ele cria a categoria artística que 

chamou ‘Experiência”, palavra que guarda certa ambiguidade en-

tre o experimento científico e a vivência pessoal do evento (...). Na 

primeira, que já desafia o óbvio ao se chamar nº 2, faz um estudo 

sobre psicologia das massas e religião, cruzando arte, psicologia 

e sociologia; na segunda, nº 3, questiona a transposição cega de 

moldes europeus aos trópicos, mesclando arte e moda; na terceira, 

nº 4, combina arte e antropologia ao fazer estudos de comunicação 

entre o que outrora se chamou ‘nativo’ e o ‘civilizado’.” 

58 Narração de Flávio: “A procissão formada escoava vagarosa ao som 

de um cântico sem cadência. Massas de povo, cabeças descober-

tas, assistiam a passagem, embevecidos, saturados de bondade e 

autossatisfação. (...) Tomei logo a resolução de passar em revista o 

cortejo, conservando o meu chapéu na cabeça e andando em dire-

ção oposta à que ele seguia para melhor observar o efeito do meu 

ato ímpio na fisionomia dos crentes. A minha altura, acima do 

normal, me tornava mais visível, destacando a minha arrogância 

e facilitando a tarefa de chamar atenção. A princípio me olhavam 

com espanto – me refiro à assistência, porque aqueles que eram 

da procissão se portavam diferentemente, eles eram os eleitos de 

deus, os escolhidos, e formavam uma massa em movimento lento, 

contrastando em qualidade com a assistência imóvel; eram, por-

tanto, praticamente, o único movimento em todo o imenso per-

curso da procissão e esta situação de movimento naturalmente 

exigia o monopólio da atenção geral, e uma presença perturbado-

ra, como era a minha, deveria influir diferentemente na procissão 
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em movimento e na assistência.” O livro Experiência nº 2 (Carvalho, 

2001, original de 1931) além de narrar a experiência, faz também 

uma análise bastante complexa baseada sobretudo na leitura psi-

cológica do autor dos conflitos entre ele e a multidão, separada em 

procissão e assistência e, em seguida, com vários “personagens” de 

seu relato.

59 A imagem de São Paulo como grande cidade, com seus prédios 

altos, como o edifício Martinelli, que vemos no cartaz do filme 

São Paulo a Symphonia da Metrópole, lançado em 1929 – filme bem 

próximo de Metrópolis, de 1927 –, destoava da mentalidade ainda 

bem provinciana de sua população, que já contabilizava 1 milhão 

de habitantes. 

60 Flávio de Carvalho fez ainda uma grande pesquisa arqueológico-

-antropológica sobre a indumentária que, segundo ele, seria pu-

blicada num livro contendo “mais ou menos 1160 páginas” – que 

seria como uma versão tropical flaviana do trabalho benjaminiano 

das passagens parisienses –, que ele chamava de “Reconstrução de 

um mundo perdido”.

61 Ele desenhou minuciosamente seu traje de verão – blusão e saiote 

– para o novo homem da cidade tropical e o descreve em texto ma-

nuscrito ao lado do seu desenho original, que mostra onde entra 

o ar, as pregas, as possíveis alterações, etc., de novembro de 1956: 

“New Look para verão – 2 peças – de Flávio de Carvalho. Tecido 

malha aberta, lavagem própria todas as noites em 3 minutos, seca 

em 3 horas, o que incomoda no calor é a transpiração que não se 
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evapora por falta de velocidade no ar e que só empasta no tecido. 

Só a necessidade defensiva e a perspicácia podem descongelar a 

rotina e introduzir um novo modelo-prestígio. (...) côres vivas subs-

tituem desejos [de] agressão, tendem a evitar guerras”. 

62 A proposta do “homem nu” em Flávio, assim como a do “antro-

pófago” em Oswald, funcionavam como imagens de pensamento 

(no sentido benjaminiano): imagens de pensamento “em estado 

selvagem”.

63 No texto “Recordação do Clube dos Artistas Modernos”, publica-

do na RASM em 1939, Flávio escreveu: “Organizei então o famoso 

mês das Crianças e dos Loucos, com exposições de desenhos, pin-

tura e escultura dos alienados do Hospital de Juquerí, de crianças 

das escolas públicas de São Paulo e de particulares, em conjun-

to com uma série de conferências por especialistas no assunto. 

Como complemento se realizaria uma Noite dos Poetas Alienados 

(...) O certame visava focar a importância psicológica e filosófica 

da arte do louco e das crianças, e mostrar o erro cometido por 

professores, imbuídos de rotina e ritual, quando corrigem os de-

senhos de crianças e os adaptam a suas rotinas”. Como vimos, na 

revista Documents (1929) há também séries de desenhos de crian-

ças, Walter Benjamin também escreveu muito sobre as crianças 

na época; em Rua de Mão Única (1928), por exemplo, pode-se ler 

uma associação entre o resíduo, outra ideia flaviana, e as crianças 

que “sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que sur-

ge na construção (...) Em produtos residuais reconhecem o rosto 
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que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 

unicamente”. No caso do Flávio não há como não relacionar, por 

evidente oposição, sua iniciativa libertária com aquela disciplina-

dora, no mesmo período, de Mário de Andrade no Departamento 

de Cultura e Recreação de São Paulo, que implantou os Parques 

Infantis na cidade. Como escreveu Carlos Sandroni, baseado em 

Foucault, sobre o Departamento: “tratava-se de fazer avançar o 

processo de disciplinarização da sociedade”. No caso, tratava-se 

também da “disciplinarização” dos corpos das crianças, como se 

pode ver nas fotografias das atividades esportivas promovidas 

nos parques infantis (1936), do acervo da Secretaria Municipal de 

Cultura de SP. Flávio, por sua vez, fazia sua crítica a essa forma de 

educação disciplinadora ao aproximar crianças e “loucos”. 

64 O espetáculo chegou a ser remontado uma única vez durante a 

passagem de Roger Caillois – que tinha fugido do regime de Vichy 

para Argentina e participava do grupo de Victoria Ocampo –, por 

São Paulo em 1943, com a presença de vários amigos e artistas 

no palco do restaurante Recreio Molinaro, e na ocasião são apre-

sentadas também (segundo J. Toledo, p. 362): “números de dança 

afro-brasileiras, intituladas pelo próprio Flávio: Jongo de Escravidão, 

Tambu, Samba Absoluto de Pirapora.” Oswald escreveu sobre a remon-

tagem: “O Teatro da Experiência não foi somente um zabumba 

estético. Aliás, esse lado da estética do que é nosso, do Pirapora, 

da Praça Onze, pode ser realizado por um só homem: Flávio de 

Carvalho. Estou com ele pela audácia que ele representa no nosso 

meio, secularmente morto. Estamos no ponto decisivo em que a 
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arte do povo, espontânea e criadora, se torna arte documentária. 

Fixando Pirapora, ela renasce nas mãos diabólicas de Flávio de 

Carvalho” (Diário de São Paulo, 25/06/1943).

65 Pouco depois da abertura do 1o Salão de Maio (inaugurado em 

25/05/1937), podia-se ler nos jornais: “A burguesia paulistana pa-

trocina uma exposição de arte revolucionária e comunista! Há em 

São Paulo, um grupo de ‘artistas’ comunistas e judaizantes que já 

tem causado devastações tremendas nos domínios do bom-gosto e 

da decência. Filiam-se alguns daquele célebre movimento ‘antro-

pofágico’ que, antes da revolução de 30, perpetrou uma série de 

atentados contra a arte e a moralidade. (...) Entre todos, destacam-

-se os indefectíveis Lasar Segall e Flávio de Carvalho, este último 

autor da famosa ‘Experiência no 2’ em que desrespeitou um dos 

mais solenes atos do culto católico, dando assim, provas da virulên-

cia do seu anti-clericalismo.” (O Legionário, São Paulo, 13/06/1937). 

No catálogo do 2o Salão de Maio (inaugurado em 27/06/1938) já 

em pleno regime do Estado Novo, Flávio escreveu: “As forças que 

levam à realização de uma obra de arte nunca podem ser repetidas 

porque são o produto de uma luta entre a exuberância anímica do 

artista e o meio ambiente. Luta esta, irreproduzível e que termina 

sempre na obra de arte como manifestação de equilíbrio. O ‘Salão 

de Maio mostra a fase mais viva dessa luta no nosso país porque 

não se deixa influenciar pelos elementos do meio ambiente estra-

nhos à luta”.  
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66 Em artigo intitulado “A única arte que presta é a arte anormal”, 

Flávio anuncia o que seria uma “ciência” que, de fato, ele já de-

monstrava com a sua prática, em particular nas suas experiências, 

nas suas deambulações urbanas: “O problema estético hoje não é 

mais a abstração lírica cheia de impasses lógicos, mas pertence em 

grande parte aos domínios da psicopatologia, e de uma ciência que 

ainda está por se criar e que bem poderia se chamar psicoetnogra-

fia” (Carvalho, 1936, grifo nosso).

67 Mais de quarenta anos depois, Luís Martins, próximo de Flávio na 

época, escreveu algo próximo: “Mais do que Oswald de Andrade e 

muito mais do que Mário, Flávio de Carvalho passou desde então a 

representar, em São Paulo, o espírito da rebeldia e inconformismo, 

não só pela ousadia vanguardista em sua obra literária e artísti-

ca, como pela ‘ação de presença’, inquietante e provocadora” (O 

Estado de São Paulo, 02/01/1977). A “ação de presença” de Martins 

seria o que estamos já chamando de performance e happening apesar 

de que, na época, esses termos ainda não fossem efetivamente uti-

lizados. 

68 “Flávio de Carvalho não é modernista, mas pós-modernista. Ele 

tem a coragem de ter medo e de descrever seus medos. E tem co-

ragem de detestar os ruídos das máquinas insubmissas que ainda 

nos cercam e de confessar sua repugnância. Ele já não é da idade 

que Lewis Mumford chamou de paleotécnica – e a que pertencem 

ainda os nossos “modernistas”, principalmente os do Rio – mas 

da neotécnica. Já não é da idade do homem agachado diante das 
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máquinas grandiosas e com desgosto e até vergonha de ser de car-

ne e de nervos, e não de ferro e de aço como as próprias máquinas. 

É da idade do homem retomando o seu lugar de elemento mais 

importante que a máquina na paisagem do mundo.” (Freyre, in 

Carvalho, 2005 [1936], p. 9). 

69 Mário mantinha certa distância de Flávio, de alguma forma ele o 

assustava, talvez por sua perspicácia psicanalítica, que se torna ex-

plícita em seus desenhos e pinturas. Mário teria dito de seu retrato 

feito por ele: “quando olho meu retrato feito pelo Segall, eu me 

sinto bem. É o meu convencional, o decente, o que se apresenta 

em público. Quando defronto o meu retrato feito pelo Flávio, sin-

to-me assustado, pois vejo nele o lado tenebroso da minha pessoa, 

o lado que escondo dos outros” (publicado em “Notas sobre Mário 

de Andrade, por Flávio de Carvalho”, 1948). Mário, já vimos, tinha 

divergências sérias com os antropófagos mais radicais, ou mais 

intuitivos, e por isso mantinha a distância, sobretudo após o de-

sentendimento com Oswald em 1929.  

70 Após sua expedição na Amazônia em 1958, Flávio deu uma entre-

vista no Hotel da Bahia que foi publicada no Diário de Notícias 

(19/11/1958): “Preferi voltar pelo litoral. Ainda ontem fiz um pas-

seio de jangada e vim matar saudades da Bahia que acho a cidade 

mais bela do mundo. E você sabe, tenho muito medo que estraguem a 

Bahia porque a tendência hoje é de se estragar tudo” (grifo nosso). 

71 “Uma coleção de ossos é portanto mais importante a um obser-

vador que os ossos do próprio observador (...) A sensibilidade do 
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homem são, precisamente, os ossos do mundo organizados em 

coleção (...) O homem vive no seu mundo, mas raramente se dá 

ao trabalho de examinar o mundo em que vive. Um exame dos 

objetos do mundo e das coisas encontradas no correr da vida, não 

somente desperta nova sensibilidade no indivíduo, e que antes se 

achava adormecida, mas também estabelece uma ligação anímica 

maior entre o indivíduo e o objeto examinado (...) Sem dúvida, por 

uma ironia natural, as recordações da história se congregam nos 

resíduos abandonados pelo homem e não destruídos. (...) Toda a 

força que orienta a pesquisa do homem surge da grande sugestibi-

lidade dos resíduos do mundo” (Carvalho, 2005[1936]).

72 Seu Caderno de anotações de viagem, versão original manuscrita e ilus-

trada do livro, que fazia parte da biblioteca da Fazenda Capuava 

não consta de seus arquivos oficiais (hoje no CEDAE/Unicamp) e 

não conseguimos encontrá-lo. Consta que o caderno foi exibido na 

17ª Bienal de SP em 1983.  

73 Um primeiro álbum se concentra nos projetos de concursos que 

Flávio assinava como “Eficácia”, na Experiência nº 2, mas também 

na apresentação da tese sobre “A Cidade do Homem Nu” e outras pro-

postas urbanísticas. O segundo se concentra no CAM e no Teatro 

da Experiência (alguns recortes figuram do álbum anterior). Um 

terceiro se concentra na viagem à Europa, inclusive com os en-

dereços de artistas e intelectuais com quem Flávio se encontrou, 

algumas de suas exposições, propostas arquitetônicas e propostas 

teóricas, terminando por sua viagem aos países andinos em 1947. 
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O quarto álbum, inacabado, apesar de bem pouco cronológico e 

menos temático, parece ter sido abandonado perto dos anos 1950.  

74 Essa viagem foi também para participar do VI Congresso Pan 

Americano de Arquitetos. Flávio se encontrou com o arquiteto 

e parlamentar Fernando Terry, que se tornou depois presidente 

do Peru, com quem visitou a experiência moderna de habitação 

popular PREVI. Flávio escreveu sobre Terry: “O Peru teve a felici-

dade um tanto rara, nos países sul americanos de eleger para o 

parlamento, Fernando Belaunde Terry, um jovem técnico, audaz 

professor de Urbanismo e arquiteto inteiramente integrado na 

corrente atual da arte moderna e, cuja inteligência, vivacidade e 

competência já vêm se fazendo sentir poderosamente na capital 

do país andino, com a construção de cidades populares, uma das 

quais, já se encontra terminada e pronta para uso. É esse, um caso 

único na América do Sul, pois creio que é a nossa única cidade 

operária já construída e em funcionamento” (Diário de São Paulo, 

04/01/1948). No Chile hospedou-se na casa de seu amigo Pablo 

Neruda e, na Bolívia, encontrou com Jehan Vellard, etnógrafo fran-

cês especialista em tribos andinas, com quem realizou também 

algumas incursões etnográficas. 

75 “Alheio ao mesquinho comportamento de alguns elegantes ‘ex-

ploradores amadores’ e todo integrado aos costumes da aldeia in-

dígena Carajá, ao iniciar-se uma festa-ritual da fertilidade, Flávio 

animou-se demais, arrancou todas as roupas e, completamente nu, 

passou a dançar junto ao grupo de índios meio perturbados com a 
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sua estatura e – o que é mais curioso – com o tamanho exagerado 

de seu membro, que balançava à vontade e causava perplexidade 

a todos” (Toledo, 1994, p. 462) Toledo ainda contou que Flávio fez 

uma palestra em que faz uma crítica à colonização e mostra uma 

preocupação de preservação da cultura indígena: “Tudo isso deve 

ser estudado antes que se torne impossível. O contato com a ci-

vilização até agora foi prejudicial para os índios. Desapareceram 

suas tradições mais legítimas e belas, suas festas vão perdendo o 

sentido, sem que sejam substituídos por autênticos valores da vida 

civilizada” (Carvalho apud Toledo, 1994, p. 462). 

76 Flávio esteve em Natal em janeiro de 1958 para participar do 

Primeiro Congresso de Folclore, organizado por Câmara Cascudo, 

amigo de Mário de Andrade e, como vimos, chefe integralista local. 

77 Gilberto Freyre por ocasião da morte de Flávio de Carvalho es-

creve um artigo para recordar o amigo (publicado no Diário de 

Pernambuco em 1973), onde lembra o convite “para prefaciar 

aquele livro revolucionário, anárquico, aparentemente blagueur, 

mas na verdade cheio de sugestões sérias e novas, intitulado Ossos 

do mundo”. Lembra também do seu New Look: “Impossível dei-

xar-se de recordar outro seu famoso experimento, o de um trajo 

adaptado a situações tropical e semitropical do Brasil. Foi outro 

escândalo por ele provocado em São Paulo, com repercussão no 

Brasil inteiro e até fora do Brasil. Consideraram-no de novo louco. 

Ou exibicionista mórbido. A verdade é que, no essencial, ele tinha 

razão”. 
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78 Em sua palestra na UFPE em 1967 Flávio explicou a Experiência  

nº 3: “A minha intenção de projetar um traje adequado ao trópico 

era somente uma necessidade de modificação da indumentária, 

mas também era um prognóstico, foi um prognóstico feito há 

11 anos atrás de acontecimentos que estão se iniciando hoje. (...)  

A indumentária que inventei era provida de válvulas no blusão, de 

maneira que o movimento dos braços permitia a renovação do ar 

situado entre o tecido e o corpo, enquanto que o movimento das 

pernas permitia a renovação do ar entre o saiote e o corpo” (Flávio 

de Carvalho, 1967).

79 Flávio de Carvalho escreveu em 1955 uma série textos sobre a ci-

dade e as questões urbanas. Tratando, sobretudo, da questão do 

transporte e do trânsito urbano, na sua coluna “Casa, homem, 

paisagem”, no Diário de São Paulo. Na sequência ele escreveu entre 

março e novembro de 1956 – passando diretamente da questão da 

cidade e da paisagem para a questão do corpo e da roupa – uma 

longa série de textos sobre “A moda e o novo homem”. Os tex-

tos sobre o vestuário preparavam o público para sua Experiência 

nº 3. Esses textos já foram discutidos no livro Elogio aos errantes 

(Salvador, EDUFBA, 2012).

80 Os tropicalistas buscaram transformar a Antropofagia proposta por 

Oswald no que eles chamaram de “Superantropofagia” como ex-

plica Hélio Oiticica em 1967: “A antropofagia seria a defesa que 

possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma cria-

tiva, essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma 
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espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo queremos 

hoje abolir, absorvendo-o diretamente numa Superantropofagia” 

(Oiticica, 1967). A Tropicália de Hélio Oiticica pode ser vista como 

síntese perfeita do chamado movimento “Tropicália”, uma contes-

tação do mito da pureza na arte em geral e do chamado bom gosto; 

a incorporação das experiências mais populares, como a arquite-

tura e a forma de vida comunitária da favela; e aquilo que será 

também a maior ambiguidade tropicalista: simultaneamente, a 

incorporação da cultura de massa em uma postura crítica e apolo-

gética. Oiticica buscava com Tropicália, fazer a “obra mais antropo-

fágica da arte brasileira”, com sua ambiência tropical exagerada, 

ou seja, devorar a própria antropofagia oswaldiana (Jacques, 2001 

e 2012).

81 “A antropofagia foi a única contribuição realmente anticolonialis-

ta que geramos, contribuição que anacronizou completa e anteci-

padamente o célebre clichê cebrapiano-marxista sobre as “ideias 

fora do lugar”. Ela jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; 

não era uma teoria do nacionalismo, da volta às raízes, do india-

nismo. Era e é uma teoria realmente revolucionária...” (Viveiros de 

Castro, 2007, p. 168).




