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E p í l o g o

“a pureza é um mito”

O penetrável chave da minha nova conceituação da “obra”, 

do significado da “arte”, do conceito de antiarte, é o que 

possui, no seu interior, a inscrição A PUREZA É UM MITO. 

(Oiticica, 1967, grifo nosso)

No texto manuscrito “Tropicália (planos para constru-

ção)”, datado de 16 de abril de 1967, Hélio Oiticica contrapôs 

seu novo trabalho artístico, Tropicália1, ao que “era idealista 

(...), ao evento de construção de Brasília [nova capital] na épo-

ca.” Ele escreveu: “seria a quebra com todo o passado idea-

lizante e foi concebido em 1966. A palavra [referindo-se à 

inscrição “A pureza é um mito”] toma um sentido importan-

te, não só poético, mas dialético”. Ao contestar o princípio 

moderno da pureza – ao menos a partir do neoconcretismo 

nas artes plásticas e, sobretudo, de sua determinante expe-

riência nas favelas cariocas2 –, Oiticica passou a contestar 

também a construção da nova capital federal, Brasília, que 

se tornou a imagem da cidade moderna por excelência3. 

 Brasília tornou-se o mito urbano da pureza moder-

na, a grande “publicidade do urbanismo” como diziam os 
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situacionistas4, o grande ícone internacional da cidade fun-

cional e do purismo formal moderno, enquanto Tropicália 

de Oiticica também passou a ser vista como ícone do mo-

vimento tropicalista (ou do chamado tropicalismo5) que, de 

maneira oposta, buscava a contestação do mito da pureza na 

arte; a incorporação das experiências mais populares e do 

“pensamento em estado selvagem”, como a arquitetura e a 

forma de vida comunitária das favelas; e, também, a maior 

ambivalência tropicalista, a incorporação da cultura de 

massa com postura ao mesmo tempo crítica e apologética. 

Oiticica visava com Tropicália fazer a “obra mais antropofági-

ca da arte brasileira”; com sua ambiência tropical exagerada, 

atualizar a antropofagia do final dos anos 1920 e também 

sua luta anticolonialista – iniciada bem antes dos estudos 

ditos pós-coloniais ou da “moda decolonial”6 –, propondo, 

como o artista dizia, uma “superantropofagia”, que busca-

ria impedir certo colonialismo cultural ainda existente na 

geração de artistas “modernistas” mais distantes da cultura 

urbana popular, propondo uma experiência mais próxima 

dos morros, da arquitetura das favelas cariocas, das constru-

ções espontâneas, anônimas, nos grandes centros urbanos: 

“a arte das ruas, das coisas inacabadas, dos terrenos baldios”.

Tropicália é a primeiríssima tentativa consciente, objetiva, de 

impor uma imagem obviamente “brasileira” ao contexto atual 

da vanguarda e das manifestações em geral da arte nacional. 
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Tudo começou com a formação do Parangolé em 1964, com 

toda a minha experiência com o samba, com a descoberta 

dos morros, da arquitetura orgânica das favelas cariocas (e 

consequentemente outras, como as palafitas do Amazonas) e 

principalmente das construções espontâneas, anônimas, nos 

grandes centros urbanos – a arte das ruas, das coisas inaca-

badas, dos terrenos baldios etc. (Hélio Oiticica, 1968, texto 

“Aspiro ao Grande Labirinto”, grifo nosso). 

A antropofagia seria a defesa que possuímos contra tal domínio 

exterior, e a principal arma criativa, essa vontade construtiva, 

o que não impediu de todo uma espécie de colonialismo cultu-

ral, que de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo-o 

diretamente numa superantropofagia (Hélio Oiticica, 1967, 

texto “Esquema Geral da Nova Objetividade”, grifo nosso).

A relação entre os dois movimentos – Tropicália e 

Antropofagia – é nítida, mas, para a nova geração tropicalista, 

a mistura entre a vanguarda artística e a cultura “primitiva” 

ou “em estado selvagem”, através da cultura popular, tinha 

que passar por uma “vivência” direta. A situação política e 

econômica do país nesses dois momentos era bem diferen-

te: nos anos 1960 já se estava longe da visão mais utópica 

dos anos 1920 e começava-se a duvidar do projeto desenvol-

vimentista brasileiro, sobretudo do “milagre econômico” 

dos anos 1950.  No entanto, foi exatamente em 1960 que 
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Brasília, talvez a imagem mais forte da afirmação nacional 

moderna, foi inaugurada. 

O projeto moderno desenvolvimentista partia da ideia de 

um progresso técnico funcionalista e, no caso da capital, de 

pureza formal, arquitetônica e urbanística. Construída no 

planalto central do país, no meio do cerrado, em apenas três 

anos, Brasília passou assim a ser vista como o grande ícone, 

o maior mito da própria modernização nacional ou latino-

-americana, materializando o próprio “milagre”7. Segundo 

Adrián Gorelik, tratava-se também da “realização da cidade 

mítica na representação cultural da modernidade latino-

-americana” pois, ainda segundo o historiador argentino, 

“Brasília nasceu reivindicando-se tanto como obra de arte 

como de urbanismo e, por isso, monumento da modernida-

de” (2005). O traçado de seu Plano-Piloto, projeto de Lucio 

Costa de 19568, retomava os princípios racionalistas da ci-

dade moderna funcionalista defendida por Le Corbusier, em 

particular a famosa proposta de separação das quatro fun-

ções no espaço – circulação, habitação, trabalho, lazer – da 

Carta de Atenas9, resultado do IV Congresso Internacional 

de Arquitetura Moderna (CIAM) sobre “A cidade funcional”, 

realizado em 1933. O projeto para a capital reunia, assim, 

tanto os anseios desenvolvimentistas nacionais quanto os 

discursos funcionalistas proclamados pelo movimento mo-

derno em arquitetura e urbanismo.
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No entanto, a nova cidade funcional, capital nacional, 

foi construída como ícone moderno por meio de uma sé-

rie de “apagamentos” 10 históricos, ou como escreveu James 

Holston, a partir da “estética do apagamento e da reinscri-

ção, da possibilidade apontada pela arquitetura e pelo plane-

jamento modernista de apagar a velha ordem e reinscrever 

uma nova”(2010 [1993], p. 208). Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos, por sua vez, sugeriu que a construção de Brasília fun-

cionou como um imenso espelho nacional, que recusava suas 

próprias impurezas: “a cidade havia sido feita para filtrar o 

que houvesse de feio ou desagradável (...) na expurgação do 

que era inaceitável no caráter nacional: seríamos belos, por-

que nos queríamos belos. Um espaço concebido racionalmen-

te não daria lugar às fealdades de nossa sociedade e mostraria 

os antídotos para lidar com elas” (2012 [1979], p. 199). 

A inauguração da capital moderna, construção ex nihilo, 

deveria funcionar como marco refundador do país. Mas essa 

refundação moderna, apesar de ter ocorrido em momento 

democrático e com discurso de superação de lógicas coloniais 

passadas, apropriou-se do próprio imaginário do violento11 

processo de colonização do país. A refundação recorreu ao 

imaginário colonial das conquistas12: o presidente Juscelino 

Kubitschek tomou para si a imagem do primeiro governador 

geral do Brasil, Tomé de Souza, apresentando-se ainda como 

um novo bandeirante e, logo no início das obras da capital, 

ainda em 1957, reencenou minuciosamente a primeira missa 
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brasileira no país, fato considerado pela história oficial como 

o início dos processos “civilizatórios”13. Para antropófagos e 

superantropófagos, em oposição à missa encomendada por 

Cabral, o maior marco fundador da história do país foi a de-

glutição do bispo Sardinha, em um banquete antropofágico 

no litoral do Nordeste. 

A principal tensão antropófaga – entre pureza moderna 

e impurezas selvagens, entre progresso e “atraso” –, reto-

mada e atualizada pelos tropicalistas como herança crítica 

e irreverente, aparecia também em várias faixas do disco-

-manifesto Tropicália ou panis e circensis. As canções eram, 

como dizia Oiticica, “delírios concretos”, montagens quase 

cinematográficas, como seu “quase-cinema”. A montagem 

das diferentes imagens das canções fazia surgir uma tem-

poralidade diferente, não linear, embriagante. Na canção 

Geleia geral, expressão que se consolidou como um sinôni-

mo da própria Tropicália enquanto movimento, Gilberto Gil 

e Torquato Neto retomam o Manifesto Antropófago de 1928: 

“A alegria é a prova dos nove [...] Pindorama, país do futuro 

[...] Pego um jato/viajo/arrebento [...] Voz do morro, pilão de 

concreto/Tropicália, bananas ao vento”. Em 1968, enquanto 

a ditadura militar se reforçava no país com o AI-5, Caetano 

Veloso lançava em disco, com uma capa também tropica-

lista de Rogério Duarte, Alegria, alegria (“por que não?/ por 

que não?”) e a canção, também intitulada Tropicália14, que 

começava por: “Sobre a cabeça os aviões/ sob os meus pés 
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os caminhões/ aponta contra os chapadões/ meu nariz / eu 

organizo o movimento/ eu oriento o carnaval/ eu inauguro o 

monumento/ no planalto central do país.”

A “canção-monumento”, como disse o próprio Caetano 

Veloso,15 ao mesmo tempo em que denotava essa vontade 

construtiva evocada por Oiticica no texto manifesto “Nova 

objetividade brasileira” de 1967 – “eu inauguro o monumen-

to” –  também fazia uma ressalva importante: “o monumen-

to é de papel crepom e prata”. Eis novamente a alusão à nova 

capital federal, o monumento moderno no planalto central 

do país, Brasília, ícone da arquitetura e urbanismo moder-

nos, da modernização nacional e, também, nesse momento, 

sede da repressora ditadura militar.16 Monumento ao mesmo 

tempo da cultura e da barbárie, para retomar a formulação 

benjaminiana17. Tropicália como o Outro de Brasília, ou na 

formulação de Carlos Basualdo: “Brasília é o dado real, efe-

tivo, ao qual se contrapõe seu duplo mítico, Tropicália”.18  

O Brasil de Tropicália e de Brasília mas, também, de impu-

ras tropicálias que sempre sobrevivem (no sentido da sobre-

vivência – Nachleben – em Warburg) em puristas brasílias.  

O mais importante aqui é compreender que Brasília não 

poderia existir sem suas tropicálias – ou o Plano-Piloto sem 

suas cidades-satélites – e que é da tensão desta relação entre 

elas que algo potente poderá emergir. A pureza glorificada 

pela história oficial do movimento moderno é um mito, 

como bem disse Oiticica, pois inevitavelmente coexiste com 



496  |  Montagem de uma outra herança, 2

outra “tradição” impura – por vezes os mesmos personagens 

estão em ambas19 –, da qual reivindicamos aqui a herança. 

Herança também moderna, mas crítica, por valorizar a alte-

ridade e a multiplicidade e questionar o mito da pureza e a 

tradição colonial.

Em seu relatório do Plano-Piloto, Lucio Costa escreveu 

que Brasília “nasceu de um gesto primário de quem assinala 

um lugar ou que dele toma posse: dois eixos cruzando-se 

em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (1956). A 

conhecida foto aérea de Mario Fontenelle de 1957 – imagem 

do cruzamento dos eixos rodoviário e monumental que defi-

nem o Plano-Piloto, considerado o “marco-zero” da nova ca-

pital no meio do cerrado –, mostra bem o traçado em forma 

de cruz no território no momento inicial da construção da 

capital. A cruz católica colonial – erguida na primeira missa 

em 1500, símbolo da conquista do território a ser colonizado 

e catequizado pelos portugueses –, ressurgiu após exatos 457 

anos tanto no traçado no solo, “os dois eixos cruzando-se em 

ângulo reto”, quanto na primeira missa de Brasília com a 

cruz erguida no ponto mais alto do planalto central, sem dú-

vida um gesto de atualização da tomada de posse colonial e 

jesuítica, agora no projeto moderno da nova capital. O poeta 

Nicolas Behr comentou de forma irônica: “Brasília nasceu de 

um gesto primário. Dois eixos cruzando. Ou seja: o próprio 

sinal da cruz. Como quem pede benção ou perdão”.20
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O urbanista, em outro trecho do mesmo relatório-proje-

to-memorial, explicita o ato simbólico de tomar posse de um 

território dentro da tradição colonial: “Trata-se de um ato 

deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbra-

vador, nos moldes da tradição colonial” (Costa, 1956). Em 

várias ocasiões, Costa se refere ao cerrado como um “deser-

to” (ver nota 7), desconsiderando os povos tradicionais que 

aí viviam bem antes da existência da capital sonhada pelo 

“Patriarca”21 – como a população indígena22 e quilombola23 –, 

que também chegaram a participar direta ou indiretamente 

de sua construção. Além de questionar criticamente o cará-

ter abertamente colonial da construção da capital no meio 

do país, é importante que se perceba a relação direta desse 

gesto colonizador com o mito da pureza, que também está 

na base do projeto racionalista assinado por Lucio Costa.  

O próprio traçado purista e descontextualizado do Plano-

Piloto em forma de cruz ou avião é o avesso da complexa im-

pureza formal das favelas brasileiras, ou da própria periferia 

mais pobre de Brasília, no próprio entorno do Plano-Piloto. 

Cidades-satélite – uma das mais conhecidas, Ceilândia, a ci-

dade da antiga CEI: Cia. de Erradicação de Invasões/Favelas 

do DF24 – onde mora, ainda hoje, parte dos antigos candan-

gos25. Foram esses operários nativos junto aos que vieram de 

várias áreas do país e moravam em favelas improvisadas na 

época da construção da nova capital – como a Cidade Livre26, 

oficialmente nomeada de Núcleo Bandeirante (é recorrente, 
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e sintomática, a alusão às bandeiras e aos bandeirantes na 

história da capital) –, que construíram Brasília com as pró-

prias mãos, muitas vezes sem qualquer formação prévia para 

tal (bricoleurs, no sentido lévi-straussiano). Esses candangos, 

chamados heróis27 da construção, logo depois da inaugura-

ção da capital, foram removidos e expulsos para os arredores 

mais distantes do Plano-Piloto – projetado e reservado so-

mente para os funcionários da capital federal – enquanto os 

que moravam na Vila Amaury28, por exemplo, tiveram suas 

moradias literalmente afogadas.

Para além de uma aparente oposição binária entre 

Tropicália e Brasília, ao olharmos a cidade com maior aten-

ção como, por exemplo, a partir de fotografias do momento 

de sua construção, como aquelas de Marcel Gautherot29, po-

demos ver que o “espírito” de Tropicália  – para falar como 

James Holston (2010) que no aniversário de 50 anos da cida-

de clamava por libertar o “espírito de Brasília”, um espírito 

experimental que teria sido congelado com seu tombamen-

to patrimonial – sempre esteve presente, mesmo que à re-

velia, em Brasília. Mesmo no Plano-Piloto, projetado para 

ser regular, uniformizado e homogeneizador (segregado so-

cialmente), podem-se encontrar alguns traços de Tropicália 

nos numerosos rastros dos pedestres que criam caminhos 

sinuosos e improvisados nos amplos gramados da cidade ou 

ainda nas poucas vilas (favelas) improvisadas que consegui-

ram resistir e permanecer e, assim, desviam de seu traçado 
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mais regular, como a Vila Planalto.30 Não há projeto urbano 

construído, por mais racionalista ou funcionalista que for, 

que não seja permanentemente atualizado, no cotidiano, 

por seus praticantes ordinários.

As fotos históricas de Gautherot, os vários textos críti-

cos sobre a cidade desde o fim dos anos 1950 (como os dos 

situacionistas, nota 4), ou ainda, um simples passeio pela 

movimentada e popular rodoviária da capital federal, mos-

tram que impurezas em estado selvagem não só permane-

cem presentes ainda hoje em Brasília, como existem desde 

antes de sua inauguração, antes mesmo de sua construção 

no cerrado. Construção esta bastante rudimentar e arcaica, 

extremamente perigosa, nesse gigantesco canteiro de obras 

no planalto central do país, que formou uma enorme popu-

lação de operários candangos. Na própria devoração crítica 

dos ícones e mitos – tanto de Tropicália, transformada em 

ícone fundador tropicalista, quanto de Brasília, projetada 

como mito urbano da “tradição” moderna mais purista – en-

contra-se o que sobrevive de Tropicália em Brasília, ou seja, 

chega-se ao Outro (os vários outros) do projeto moderno pu-

rista, à própria potência da alteridade que, como procura-

mos mostrar, é parte constitutiva desta mitológica “pureza” 

da capital: dos nativos (do que foi considerado “deserto”) aos 

próprios construtores da cidade moderna (sendo que alguns 

quilombolas e indígenas também participaram da constru-

ção), os numerosos candangos anônimos sobreviventes.31
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Os candangos, muitos migrantes nômades sem qualquer 

tipo de formação ou experiência em construção, se apro-

ximam daquilo que Oiticica chamou antes de “gênio anô-

nimo coletivo”32 e Lévi-Strauss de bricoleurs. Aproximam-se 

também daqueles que Milton Santos chamava de “homens 

lentos” e Ana Clara Torres Ribeiro, de “sujeitos corporifi-

cados” ou de “vários outros”33, sem dúvida alguma, os can-

dangos ainda carregam esse “espírito” de Tropicália em seus 

próprios corpos, incorporando assim, diferentes tropicálias 

em Brasília. Que fique claro, não propomos opor Brasília e 

Tropicália – pureza moderna e impureza em estado selvagem –, 

mas sim articulá-las para compreender  suas relações mais 

indissociáveis. Trata-se, portanto, de compreender a coexis-

tência na capital moderna purista de seus próprios traços 

inevitáveis de impureza e de pensamento em estado selvagem 

(e da prática da bricolagem). Trata-se do reconhecimento da 

existência de uma “modernidade candanga”, algo próximo 

do que Eduardo Kingman Garcés chamou de “modernidade 

popular”, ao se referir às práticas dos indígenas andinos em 

Quito. Trata-se de mostrar os vários outros do próprio mo-

derno (ou da modernidade), que também são modernos: os 

outros modernos (recalcados, vencidos, esquecidos ou apa-

gados) ou modernos “em estado selvagem”. 

A herança antropófaga dos anos 1920, claramente reivin-

dicada por Oiticica com sua Tropicália, seria, portanto, uma 

herança da incorporação – a partir da própria devoração 
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–desses vários outros, muitos também modernos, herança 

de uma potência de alteridade do “pensamento em estado 

selvagem”. O mito da pureza da “tradição” moderna hege-

mônica, a grande “vencedora” da história oficial do movi-

mento moderno em arquitetura e urbanismo, seria o maior 

responsável pela tentativa (mesmo parcialmente frustrada, 

como mostra bem o caso de Brasília) de “apagamento” destes 

vários outros no pensamento urbanístico moderno. Assim, 

para reivindicar uma outra herança moderna, entre outras 

tantas possíveis – a partir de uma montagem (do processo de 

montagem-remontagem- desmontagem, v. 1) que apontasse 

outros nexos decorrentes de relações improváveis, inespera-

das e imprevisíveis (nosso esforço ao longo desta Montagem 

de uma outra herança) –, foi preciso também reivindicar, so-

bretudo em nosso caso brasileiro, a herança antropófaga da 

devoração, da incorporação com sua radical potência de al-

teridade. Trata-se de um modo de relação com a alteridade 

que não autoriza qualquer forma de apagamento dos vários 

outros e de suas diferenças (por atos de homogeneização) 

nem mesmo o seu confinamento em identidades fixas e se-

dentárias (por purismos identitários), ambos processos re-

correntes até hoje, sobretudo no mais atual “projeto” em 

curso de cidade neoliberal (por vezes neofascista também), 

em seu violento processo – como no período colonial – de 

eliminação efetiva (ou de separação segregatória) dos vários 

outros e de suas diferenças. 
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A percepção da existência do Outro como um atentado con-

tra minha vida, como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, 

cuja eliminação biofísica reforçaria meu potencial de vida e 

segurança, é este, penso eu, um dos muitos imaginários de 

soberania, característico tanto da primeira quanto da última 

modernidade (Mbembe, 2018, p. 20).

Suely Rolnik, em seus textos e conferências sobre a Antro-

pofagia, chamou a produção de subjetividade da Antropofagia, 

atualizada pela Tropicália, de “subjetividade flexível antropo-

fágica”, algo bem próximo da ideia de “flexibilidade tropical” 

em Milton Santos ou ainda da ideia de “racionalidade alter-

nativa” em Ana Clara Torres Ribeiro, que também se opõem 

a uma subjetividade flexível da cidade neoliberal na globali-

zação. Rolnik insistiu em distinguir as duas cenas mais co-

mentadas do imaginário do “banquete antropofágico”: a já 

citada devoração do bispo Sardinha e dos membros de sua 

tripulação, segundo ela “episódio fundador da história da ca-

tequese no Brasil, empreendimento que visou estabelecer as 

bases subjetivas e culturais para a colonização do país”; e a 

renúncia à devoração de Hans Staden, considerado covarde, 

narrativa que, “contada pelo próprio Staden, funda a literatu-

ra de viagens do Brasil colonial”34. O que diferencia essas duas 

narrativas antropofágicas –  “O outro é para ser devorado ou 

abandonado. Não é qualquer um que se devora” –, são, sobre-

tudo, as distintas relações estabelecidas com a alteridade ou 
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com o “outrem”35, como prefere Achille Mbembe: “É verdade 

que o mundo é, antes de tudo, uma forma de relação a si. Mas 

não há nenhuma relação a si que não passe pela relação com 

outrem. O outrem é a um tempo a diferença e o semelhante 

reunidos” (2018, p. 307).

 Eduardo Viveiros de Castro também buscou relacionar a 

“antropofagia enquanto antropologia”, uma vez que, como 

ele escreveu em Metafísicas canibais: “o que, do inimigo, era 

realmente devorado? (...) O que se assimilava da vítima eram 

os signos de sua alteridade” (2015, p. 160). O antropólogo, 

já vimos, chamou essa autodeterminação mútua pelo ponto 

de vista do inimigo a partir das práticas antropofágicas – a 

devoração como forma de construção do eu como Outro – de 

Perspectivismo Ameríndio: “’Através’ de seu inimigo, o matador 

awaeté vê-se ou põe-se como inimigo, ‘enquanto’ inimigo. Ele 

se aprende como sujeito a partir do momento em que vê a 

si mesmo através do olhar de sua vítima, ou antes, em que 

ele pronuncia sua própria singularidade pela voz do outro. 

Perspectivismo” (2015, p. 161). Viveiros de Castro assumiu a 

herança intelectual de Lévi-Strauss sobre o pensamento ame-

ríndio, “o pensamento selvagem”, buscando aproximá-lo da 

filosofia de Deleuze e Guattari, sobretudo na compreensão 

dessa relação com o Outro, ou melhor, para seguir os termos 

deleuze-guattarianos, da ideia de um “devir-outro”. Um “de-

vir-outro” que seria necessariamente uma abertura à mul-

tiplicidade dos vários outros, um outro modo de ver pelos 



504  |  Montagem de uma outra herança, 2

pontos de vista dos outros. Oswald de Andrade tinha plena 

consciência disso ao dizer que a Antropofagia constitui uma 

“Weltanschauung”: visão de mundo ou cosmovisão. 

O que também está evidentemente em disputa nas dife-

rentes heranças modernas, – ao menos nessas duas “tradi-

ções modernas” (por mais ambígua que essa expressão possa 

parecer) que buscamos montar aqui, a “tradição” ainda he-

gemônica e purista, e uma “outra” modernidade impura em 

estado selvagem (como a modernidade candanga) – são preci-

samente as suas diferentes políticas de relação com o outro, 

suas formas quase opostas de relação com a alteridade, a par-

tir de modos de subjetivação bem distintos: do lado purista, 

um tipo de “assujeitamento”, como diria Michel Foucault, do 

outro pelo mesmo, pelo processo de homogeneização igua-

litária, identitária ou de identificação de um ideal universal 

(como o famoso Modulor corbusiano) e, do lado impuro, um 

choque pela heterogeneidade e multiplicidade de vários ou-

tros sujeitos modernos singulares e impuros, pelo estranha-

mento e pela devoração de suas diferenças. O que está em 

jogo não são oposições binárias – puro/impuro, moderno/

arcaico, civilizado/selvagem, etc. – mas sim as várias rela-

ções, tensões e conexões entre os mais diferentes sujeitos 

e, também com tudo que está em seu entorno ou ambiente 

(considerados também sujeitos em cosmovisões menos dico-

tômicas como as ameríndias ou africanas). 

Como bem disse Suely Rolnik, após “cinco séculos de 

antropofagia no Brasil”, a elaboração crítica da experiência 
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antropofágica poderia efetivamente contribuir para proble-

matizar essas políticas de relação com os vários outros, com 

as diferentes formas de alteridade, uma vez que “a cultura 

brasileira nasce sob o signo da devoração crítica e irreverente 

de uma alteridade que foi desde sempre múltipla e variável” 

(Rolnik, 2005). A proposta da Antropofagia seria uma expe-

riência sensível singular diante da alteridade radical, uma 

proposta relacional bastante distinta da política de subjeti-

vação moderna ainda majoritária na história oficial hegemô-

nica, ou segundo Lucia Helena (1985): “através da metáfora 

da antropofagia o que se arruína e deglute é a história escrita 

pelo carro triunfal dos vencedores”36. Essa história dos vence-

dores é calcada no mito da pureza, no progresso acrítico e no 

apagamento das diferenças. Trata-se de um tipo de outricídio, 

etnocídio, ou melhor, altericídio (e epistemicídio), daí seu 

“desencantamento”. Para o mito da pureza, a impureza a ser 

combatida é sempre o que difere de si-mesmo (ou do padrão 

ao qual se identifica): os vários outros, sejam eles humanos 

ou não-humanos, visíveis ou invisíveis (como encontramos 

tanto no pensamento ameríndio quanto no afro-brasileiro).

No entanto, em contraposição à história oficial (linear, 

teleológica, positivista), talvez mais do que propor uma his-

tória dos vencidos (oprimidos, esquecidos, apagados) como 

costuma-se reivindicar, seja interessante pensar uma histó-

ria do ponto de vista desses vários outros. Os escritos benja-

minianos sobre o conceito de história chamavam atenção, 

em 1940, para a necessidade de uma teoria da história capaz 
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de encarar o fascismo e, acrescentemos, capaz de enfrentar 

o altericício que está em sua base. Uma proposta de “his-

tória aberta”, como interpreta Jeanne Marie Gagnebin37 e, 

adicionemos, disposta como uma montagem (ou melhor, re-

montagem, no sentido de dispor-se de outra forma), a partir 

de uma multiplicidade de pontos de vista ou de perspecti-

vas diferentes – como no Perspectivismo Ameríndio proposto 

por Viveiros de Castro. E, em contraposição então ao apa-

gamento dos vários outros, talvez mais do que uma simples 

substituição de vencedores por vencidos, como também se 

costuma reivindicar, seja importante valorizar as diferenças 

de forma não hierarquizada e, assim, pensar a própria re-

lação com a alteridade como potência, a partir da devora-

ção dos vários outros. Devorar o outro, como bem explicou 

Viveiros de Castro – a partir da ideia de “transmutação” de 

perspectivas – é também uma forma de ver e compreender 

o mundo a partir do ponto de vista dos outros, do ponto 

de vista dos vencidos mas, também, simultânea e conflituo-

samente, dos vencedores: “o devorador assume o ponto de 

vista do devorado, e o devorado, o do devorador” (Viveiros 

de Castro, 2002, 462).  

Estendido para o domínio da subjetividade, o princípio antro-

pofágico poderia ser assim descrito: engolir o outro, sobre-

tudo o outro admirado, de forma que partículas do universo 

desse outro se misturem às que já povoam a subjetividade 
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do antropófago e, na invisível química dessa mistura, se pro-

duza uma verdadeira transmutação. Constituídos por esse 

princípio, os brasileiros seriam, em última instância, aquilo 

que os separa incessantemente de si mesmos. Em suma, a an-

tropofagia é todo o contrário de uma imagem identitária. A 

ressonância com as ideias de Deleuze e Guattari é notória: a 

subjetividade, segundo os dois autores, não é dada; ela é objeto 

de uma incansável produção que transborda o indivíduo por 

todos os lados. O que temos são processos de individuação ou 

de subjetivação, que se fazem nas conexões entre fluxos he-

terogêneos, dos quais o indivíduo e seu contorno seriam ape-

nas uma resultante. Assim, as figuras da subjetividade são por 

princípio efêmeras, e sua formação pressupõe necessariamen-

te agenciamentos coletivos e impessoais. Tanto em Oswald 

quanto em Deleuze e Guattari, temos uma crítica contundente 

aos modos de subjetivação subordinados ao regime identitário 

e ao modelo da representação (Rolnik In Alliez, 2000, p. 452, 

grifo nosso). 

Essa “transmutação”, proposta tanto por Viveiros de 

Castro quanto por Rolnik, ambos a partir de Oswald de 

Andrade, seria também uma transformação de si-mesmo, 

pois ao imaginar-se outro – ao se colocar no lugar do ou-

tro (ou pelo ponto de vista do outro) –, ao absorver o outro, 

transmuta-se, altera-se. Trata-se de um processo de tornar-se 

sempre outro, uma experiência do próprio deslocamento 
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como ponto de vista sempre mutante, em movimento.  

A busca de uma capacidade de outrar-se, de incorporar o ou-

tro ou ainda, como diriam Deleuze e Guattari (citados por 

Rolnik), um modo de “devir-outro” (como também propõe 

Nodari38). Processo que depende também de uma disponibili-

dade a desnudar-se, de aceitar um estranhamento de si-mes-

mo na relação não pacificada com o outro, de se ver a partir 

do ponto de vista do outro – como na bela fórmula de Paul 

Ricouer, do “si-mesmo como um outro” e, acrescentemos, 

como vários outros –  ao incorporar a própria alteridade e 

diferença em si e, assim, criar uma abertura a uma multi-

plicidade não hierárquica. No lugar de qualquer forma de 

exaltação do sujeito individual, busca-se uma valorização da 

própria relação, mesmo conflituosa, entre o si-mesmo e os 

vários outros. 

O grande desafio estaria assim na mudança do modo de 

relação com os outros: entre o si-mesmo e os outros mas, 

também, entre os vários outros. E, diferentemente da ten-

tativa de “outrizar” os diferentes como foi buscado pela 

empresa colonial através de um processo de “outrização”39 

exercido pelos colonizadores para melhor dominar, separar, 

domesticar, uniformizar ou exterminar esse Outro (tidos por 

Outro pelos conquistadores), trata-se de uma proposta de ex-

perimentar os outros em sua alteridade radical, uma forma 

crítica de incorporação da alteridade, um tipo de outramen-

to, ou seja, de devorar os outros, incorporar suas diferenças, 
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não mais para apagá-las ou dominá-las, mas, ao contrário, 

para mantê-las e aprofundá-las, sem hierarquizá-las40. Trata-

se, como fizeram os ameríndios, de desejar esses outros “em 

sua alteridade plena”: 

 Se os europeus desejaram os índios porque viram neles, ou 

animais úteis, ou homens europeus em potência, os Tupi de-

sejaram os europeus em sua alteridade plena, que lhes apa-

receu como possibilidade de autotransfiguração, um signo 

da reunião do que havia sido separado na origem da cultura, 

capazes portanto de vir alargar a condição humana, ou mes-

mo de ultrapassá-la. Foram então talvez os ameríndios, não 

os europeus, que tiveram a ‘visão do paraíso’, no desencontro 

americano. Para os primeiros, não se tratava de impor mania-

camente sua identidade sobre o outros, ou recusá-lo em nome 

da própria excelência étnica; mas sim de, atualizando uma 

relação com ele (relação desde sempre existente, sob o modo 

virtual), transformar a própria identidade. A inconstância da 

alma selvagem, em seu momento de abertura, é a expressão de 

um modo de ser onde ‘é a troca, não a identidade, o valor fun-

damental a ser afirmado’, para relembrarmos a profunda refle-

xão de Clifford. (Viveiros de Castro, 2002, p. 206, grifo nosso).

Ora, trata-se assim também, além da reivindicação de 

uma outra herança moderna e selvagem, da reinvindicação 

da herança de outro modo de subjetivação, a partir do desejo 
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do outro em sua diferença fundamental como virtude a ser 

devorada, incorporada, de forma necessariamente impura. 

Uma outra política de subjetivação, a partir da devoração, 

que incorpora as diferenças sem hierarquias, promovendo 

uma coexistência dissensual de heterogeneidades. Uma sub-

jetividade processual, permanentemente atravessada pelos 

vários outros e, portanto, sempre impura. Como diz Viveiros 

de Castro, o outro do outro é ainda um outro, diferente do 

nosso outro, ou seja, há sempre uma multiplicidade de ou-

tros. A partir da “prática antropofágica”41, ritualizada pelos 

ameríndios, no lugar de buscar apagar – esconder, eliminar 

ou ainda se assenhorear, como na escravidão – o Outro, esse 

modo de subjetivação antropofágico devora e incorpora 

esses vários outros, apropriando-se de partes desses como 

também fossem suas, mas mantendo-as constantemente em 

sua diferença, heterogeneidade e multiplicidade fragmentá-

rias, mesmo que de forma conflituosa ou até agonística, sem 

buscar qualquer tipo de pacificação ou síntese final, seja ela 

identitária, unitária ou totalizante. Como propunha o antro-

pófago-mor Oswald de Andrade: uma prática da própria vida 

cotidiana como devoração contínua, um modo antropofági-

co de subjetivação que faz pulsar uma vitalidade (a “potência 

vital” reclamada por Suely Rolnik).

Antes de mais nada, este modo [antropofágico de subjetivação] 

depende de um grau significativo de exposição à alteridade: 
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enxergar e querer a singularidade do outro, sem vergonha de 

enxergar e de querer, sem vergonha de expressar este querer, 

sem medo de se contaminar, pois é nesta contaminação que 

a potência vital se expande, carregam-se as baterias do dese-

jo, encarnam-se devires da subjetividade: a fórmula tupi. Este 

tipo de relação com a alteridade produz no corpo uma alegria 

– “a prova dos nove”, segundo afirma duas vezes o Manifesto 

Antropófago, prova da pulsação de uma vitalidade (Rolnik, 

1998).

Trata-se, assim, de uma descolonização da relação com 

a alteridade, uma “descolonização permanente do pensa-

mento”, segundo a formulação de Viveiros de Castro42, em 

sua potência nômade, errante. Ao aproximarmos a propos-

ta de descolonização da ideia de “pensamento em estado 

selvagem”, deixamos um convite, que se assemelha àquele 

feito por Oswald, para tomarmos esse pensamento outro – 

modo de pensar dos vários outros ou pensar “outramente”43, 

o pensamento em estado selvagem ou os vários pensamentos 

selvagens –, como nosso interlocutor privilegiado e desie-

rarquizado44. Um convite de atualização crítica do próprio 

urbanismo enquanto disciplina moderna. O maior desafio 

sem dúvida é epistemológico: precisamos de uma outra epis-

temologia urbana. Como pensar um urbanismo enquanto 

exercício de “descolonização permanente do pensamento”? 
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Flávio de Carvalho nos instigou a compreendê-lo a partir 

da proposta de uma cidade do homem nu, desnudado (ou de 

“cidade nua”, como preferiam os situacionistas45): enquanto 

“potência de alteridade’. A potência de multiplicar as perspec-

tivas, de incorporar os diferentes pontos de vistas dos vários 

outros urbanos: praticantes, ocupantes e habitantes anôni-

mos das cidades. A provocação é imaginar cidades outras, “em 

estado selvagem”, pensadas não mais sobre, mas sim a par-

tir de, ou com, esses pensamentos outros, selvagens. Imaginar 

outros modos de constituir cidades sem recorrer à frequente 

oposição entre urbano e selvagem – sempre a ser civilizado, 

urbanizado – mas, ao contrário, pensá-las a partir dos vários 

outros, incluindo aí também os não-humanos ao desmontar 

a separação entre cultura e natureza (seriam várias as sepa-

rações, barreiras e fronteiras a serem desmontadas: urbano/

selvagem, moderno/arcaico, cidade/campo, centro/periferia, 

etc.). Pensar a partir de montagens impuras de diferenças 

(como desmontagem de status-quo ainda dominantes): uma 

multiplicidade necessariamente coimplicada, um urbanismo 

“em estado selvagem”. Um devir-selvagem ou devir-outro do 

próprio urbanismo enquanto disciplina e prática. Trata-se so-

bretudo de um exercício permanente de autodescolonização 

e de imaginação conceitual a partir da alteridade múltipla, 

para assim descolonizar o próprio pensamento urbanístico 

ainda majoritariamente baseado em pressupostos modernos 

puristas, funcionalistas, fechados, sedentários e fixos. 
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A reivindicação da herança dessa outra subjetividade mo-

derna impura e selvagem pressupõe assim uma outra polí-

tica de relação com os outros, com a potência da alteridade 

– uma herança não baseada em identidades fixas mas nas dis-

tintas relações com a alteridade – que possibilita assim uma 

outra forma de pensar as cidades, o urbanismo e sua histó-

ria, a partir da multiplicidade em coexistência de diferenças, 

de uma outra forma de apreender as cidades: por montagens 

impuras. Assim, constituir no presente essa outra herança 

moderna, diferente da “tradição” moderna ligada ao mito da 

pureza, no caso brasileiro, significa também atualizar essa 

antiga herança antropófaga, para recompor, ou melhor, mu-

dar a disposição do próprio passado, de “colonizado” para 

também e, sobretudo, autóctone. Reivindicamos assim uma 

dupla herança: moderna e selvagem. Uma herança moder-

na selvagem, uma imagem de pensamento (Denkbild benja-

miniana) moderna “em estado selvagem” baseada em três 

princípios básicos dos pensamentos selvagens: descolonização 

de ideias, incorporação da alteridade e multiplicidade de 

pontos de vista. A herança de diferentes temporalidades 

(passado, presente, futuro) atualizadas pela memória em 

sua impureza e errância fundamentais, ou seja, em perma-

nente processo de composição sempre dinâmico – processo 

de montagem, desmontagem, remontagem –, não promove 

aqui uma nova delimitação, mas, ao contrário, busca um 

atravessamento nômade dessas fronteiras temporais, assim 
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como uma outra disposição possível de porvires, de outros 

devires ou devires-outros: impuros e heterogêneos, trans-

gressores e “transmutantes” por definição. 

O que esta Montagem de uma outra herança buscou reivindi-

car, em particular para o campo da arquitetura e do urbanis-

mo, e de sua história e historiografia, foi esta outra herança 

impura moderna e selvagem, sobretudo a partir das vanguar-

das modernas e, no caso brasileiro, da Antropofagia, como um 

outro passado possível de nossa história moderna que possui 

latências de futuro sonhados que ainda reverberam no pre-

sente. Ao reclamar uma outra herança, sempre fugidia, frag-

mentária e impura, buscou-se também atualizá-la, inventá-la 

e, sobretudo, criá-la, ao compô-la a partir de uma monta-

gem de fragmentos heterogêneos desse outro passado mo-

derno. A partir da evocação de outros ancestrais, de outros 

fantasmas – aqueles que não se enquadravam na “tradição” 

da história oficial foram transformados em fantasmas para 

que essa construção mitológica da pureza moderna pudesse 

se tornar hegemônica (v. 1) –, buscou-se montar, a partir de 

diferentes relações, tensões e disposições, um outro passado 

moderno a partir de suas impurezas e diferenças intrínsecas, 

que formaram assim essa outra “tradição” também moder-

na, a partir de indícios de suas “racionalidades alternativas” 

ou selvagens, de outras formas de ação e de pensamento mo-

derno “em estado selvagem”, atividades e ideias críticas e 

heterodoxas das vanguardas modernas, como as propostas 
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surrealistas ou da Antropofagia, que foram violentamente in-

terrompidas nos anos 1930 (pelo nazifascismo na Europa, e, 

no Brasil, pela “Era Vargas”/Estado Novo) e que após ressur-

girem no país nos anos 1960, com a Tropicália, foram inter-

rompidas de novo, dessa vez pela truculência da ditadura 

militar de 1964. 

A escavação arqueológica ou “sismografia” inacabada 

desse outro pensamento moderno em estado selvagem, aqui 

somente esboçada – a partir da prática de montagens im-

puras, forma de atuação herdada dessa outra “epistemolo-

gia” moderna crítica –, não permite cristalizar-se em uma 

“tradição” sedentária, fixa ou unificada. Buscamos escutar 

pequenos sinais vindos do passado, germes de futuro ainda 

latentes no presente. No lugar dos projetos urbanos moder-

nos, já conhecidos, herdeiros do mito moderno da pureza, 

buscamos montar essa outra “tradição” moderna a partir de 

alguns seus próprios fragmentos reminiscentes, de peque-

nos detalhes, sem qualquer pretensão de síntese, modelo ou 

unidade. Essa outra “tradição” moderna crítica, profunda-

mente itinerante, reúne, em uma “nebulosa”46 heterogênea, 

desde o pensamento de “judeus errantes”47 até aquele de 

ameríndios nômades, passando pelos africanos diaspóricos48, 

formando uma constelação peripatética que se mistura ine-

vitavelmente também com a “tradição” moderna hegemô-

nica. Mas dela também se distingue, sobretudo a partir de 

suas ideias mais instigantes, sumariamente interrompidas, 
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em particular pela intolerância à impureza (que chegou a ser 

considerada degenerada por nazistas ou integralistas). 

Assim, também arriscamos e apostamos que esses breves 

lampejos intermitentes de tempos e espaços heterogêneos, 

faíscas provocadas pelo choque entre diferenças que ten-

tamos aqui lançar como indícios esperançosos, funcionem 

como frágeis bilhetes dentro de garrafas lançadas ao léu no 

oceano, e, desse modo, possam fazer emergir, despertar ou 

incitar outras possibilidades errantes, ainda não dadas, não 

visíveis ou já esquecidas, outros desejos erráticos ou sonhos 

à deriva, ainda desconhecidos, abandonados ou adormeci-

dos, de outros potentes e vitais devires urbanos. 

N o t a s

1 “Tropicália é um ambiente constituído de dois Penetráveis – A pu-

reza é um mito e Imagética –, dispostos em um cenário tropical, com 

plantas e araras; no chão, caminhos de areia, de cascalho e de ter-

ra, que meio-escondem poemas-objetos (de Roberta Oiticica). O 

primeiro Penetrável é muito simples: uma cabine de madeira, com 

a inscrição interior – ‘A pureza é um mito’. O sentido é evidente: 

toda a fase purista de seu trabalho neoconcretista se desmancha 

depois da descoberta da favela, da vida dos morros, onde a ‘pu-

reza formal’ efetivamente inexiste. O segundo Penetrável é bem 

complexo: trata-se de um verdadeiro labirinto no interior de uma 

estrutura de madeira, tecidos, tela e outros materiais precários, 
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com apenas uma entrada/saída. Penetrar nesse labirinto lembra o 

caminhar numa favela. Na extremidade do percurso, encontra-se 

uma televisão permanentemente ligada que justifica o título da 

obra: Imagética. Essa obra é, na verdade, um condensado de ima-

gens, de ‘representações’, a partir da decoração tropical externa, 

passando pela alusão direta à ambiência das favelas com o percur-

so labiríntico e os materiais escolhidos, até chegar à imagem da 

imagem na tela da televisão, que funciona como um espelho no 

fundo do labirinto” (Jacques, 2001, cap. 2, “Labirinto”).

2 Sobre Hélio Oiticica e as favelas cariocas: Estética da ginga (Rio de 

Janeiro, Casa da Palavra, 2001). 

3 Essa aproximação entre Tropicália e Brasília foi desenvolvida em 

“Tropicália Brasília: a pureza é um mito” fala realizada em 5 de 

julho de 2016 (que foi acompanhada de imagens projetadas por 

Dilton Lopes de seu “Atlas Maracangalha Brasília”) no “Seminário 

Hélio Oiticica: Para Além dos Mitos”, que integrou as comemo-

rações dos 20 anos do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. 

Algumas ideias foram inicialmente esboçadas no cap. 3, “Derivas: 

participação e jogo”, do livro Elogio aos errantes (Salvador, EDUFBA, 

2012).

4 Desde os primeiros números de Potlatch, boletim da Internacional 

Letrista (IL, anterior à IS), de 1954, Le Corbusier passa a ser um 

dos maiores alvos de suas críticas irônicas: ele é citado como “o 

protestante ‘Modulor’, Le Corbusier-Sing-Sing”, suas obras são 

vistas como “estilo caserna militar”, o urbanismo moderno seria 
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“sempre inspirado pelas diretrizes da polícia” ou ainda “hoje a pri-

são passa a ser a habitação modelo”. Brasília, cidade tida como bu-

rocrática, também é criticada, no seu primeiro aniversário, pelos 

situacionistas: “Em Brasília, a arquitetura funcional revela o pleno 

desenvolvimento da arquitetura para funcionários, o instrumento 

e o microcosmo da Weltanschuung burocrática. Pode-se constatar 

que, onde o capitalismo burocrático e planificador já construiu 

seu cenário, o condicionamento é tão aperfeiçoado, a margem de 

escolha dos indivíduos é tão reduzida, que uma prática tão essen-

cial para ele, como é a publicidade, que correspondeu a um estágio 

mais anárquico da concorrência, tende a desaparecer na maioria 

de suas formas e suportes. É possível que o urbanismo seja capaz 

de fundir todas as antigas publicidades numa única publicidade 

do urbanismo” (Internacional Situacionista, IS. In Jacques, 2003, 

p. 136).

5 Como sabemos, os “ismos” já trazem consigo uma diluição mas-

sificada e são usados pelos opositores dos movimentos, como dis-

se o poeta concreto Haroldo de Campos em conversa com Hélio 

Oiticica em 1971 (nas famosas Héliotapes): “Essa coisa de ‘ismo’ se 

passa sempre. Os críticos mais conservadores, os artistas que não 

têm o mesmo empenho em fazer uma contínua invenção, eles 

procuram acrescentar a palavra ‘ismo’ toda vez que se faz algu-

ma coisa nova dentro do campo da arte, porque é uma maneira 

de etiquetar e transformar essa coisa em objeto de museu e per-

mitir que não se fale mais no assunto [...] O tropicalismo é uma 

etiqueta que não tem nada a ver com a ideia de tropicália, que 
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é uma espécie de neoantropofagia, neocanibalismo oswaldiano, 

uma devoração crítica do museu brasileiro. Isso é que é a tropicá-

lia, em termos ativos, e não passivos”. Frederico Coelho na nota 

editorial do livro Tropicália busca entender “um evento múltiplo 

como o Tropicalismo [...] não como um movimento cultural, como 

a historiografia sempre nos apresentou, mas sim como uma mo-

vimentação cultural [...] O Tropicalismo, se definido como essa 

movimentação, foi, de fato, muito mais a reunião criativa de con-

tradições do que a confluência plácida de consensos”. Tropicália se-

ria então esse “tropicalismo” sem ser “ismo”, como movimentação 

cultural dissensual e contraditória. Nas definições situacionistas 

também podemos ler, por exemplo, a seguinte definição para “si-

tuacionismo”: “Vocábulo sem sentido [...] Não existe situacionis-

mo, o que significaria uma doutrina de interpretação dos fatos 

existentes. A noção de situacionismo foi evidentemente elaborada 

por antissituacionistas” (Jacques, 2003, p. 11).

6 Como disse Silvia Rivera Cusicanqui em diálogo com Silvia 

Federici (em 14/10/2018, na Feria Internacional del Libro na 

Cidade do México): “Lo decolonial es una moda; lo poscolonial es un deseo 

y lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente” (Federici y Rivera 

Cusicanqui, 2018).

7 Como diz Lucio Costa para a revista Manchete em 1974: “Digam o 

que quiserem, Brasília é um milagre. Quando lá fui pela primeira 

vez, aquilo tudo era deserto a perder de vista. Havia apenas uma 

trilha vermelha e reta descendo do alto do cruzeiro até o Alvorada, 



520  |  Montagem de uma outra herança, 2

que começava a aflorar das fundações, perdido na distância. 

Apenas o cerrado, o céu imenso, e uma ideia saída da minha cabe-

ça. O céu continua, mas a ideia brotou do chão como por encanto 

e a cidade agora se espraia e adensa” (grifo nosso). É interessante 

notar que Lucio Costa considerava o bioma cerrado, habitado por 

povos tradicionais, como todo o interior do país, deserto. No en-

tanto, como nos aponta Wesely e Kim (2010): “A presença humana 

no cerrado brasileiro remonta a aproximadamente 11 mil anos. 

A abundância de recursos na região - hídricos, minerais, vegetais 

e animais – ensejou o surgimento da agricultura e de inúmeras 

culturas indígenas do grupo macro-jê, há cerca de 4 mil anos. 

Denominados tapuias – com a acepção de “bárbaros” na língua 

tupi -, esses povos relutaram em cooperar com os portugueses que 

avançavam em seu território”. 

8 Vencedor do polêmico Concurso Nacional do Plano-Piloto da Nova 

Capital do Brasil, que ocorreu entre setembro de 1956 e março 

de 1957 e teve Oscar Niemeyer, na época diretor da Novacap 

(Companhia Urbanizadora da Nova Capital), como seu principal 

articulador. O Plano-Piloto de Lucio Costa segue a separação de 

funções da Carta de Atenas, um dos princípios corbusianos e, em 

particular, a pureza estética moderna, mas também dialoga com 

outras ideias urbanísticas, como a das cidades-jardins inglesas, 

por exemplo. Sobre o concurso: Braga, M. O concurso de Brasília 

(São Paulo, Cosac Naify, 2010). Também sobre o concurso com ou-

tros projetos anteriores: Tavares, J. Projetos para Brasília 1927-1957 

(Brasília: Iphan, 2014). 
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9 A chamada “Carta de Atenas” se refere às discussões acerca da “ci-

dade funcional” travadas durante o Ciam IV a bordo do Patris II na 

travessia Marselha-Atenas, em 1933. A famosa Carta só foi publica-

da dez anos depois pelo próprio Le Corbusier (sem a sua assinatu-

ra), durante a ocupação alemã (nazista) de Paris. Outra versão dos 

debates é publicada logo depois por J-L Sert, arquiteto moderno 

catalão já exilado nos Estados Unidos; o texto referente ao Ciam 

IV é muito semelhante, mas o livro de Sert Can our cities survive? é 

ilustrado e mostra fotografias das cidades norte-americanas na dé-

cada de 1940, que já antecipam, de certa forma, os princípios pro-

postos pela Carta. Os princípios funcionalistas defendidos por Le 

Corbusier, expostos como doutrina na Carta de Atenas, já vinham 

massivamente norteando construções na Europa do pós-guerra, 

principalmente sob a forma de enormes conjuntos habitacionais, 

que já eram alvo de críticas tanto dos próprios jovens arquitetos 

modernos do próprio CIAM, reunidos no grupo conhecido como 

Team X, quanto de outros pensadores e artistas como os letris-

tas (futuros situacionistas). Para eles, esses conjuntos monótonos, 

repetitivos e, sobretudo, a separação de funções proposta por Le 

Corbusier – que virou ponto de doutrina na Carta – provocavam 

a passividade e a alienação da sociedade diante da monotonia da 

vida cotidiana moderna.

10 Sobre os apagamentos pela história oficial da construção da capi-

tal ver: “A construção de Brasília: alguns silenciamentos e um afo-

gamento”, redigido com Dilton Lopes, publicado em A partilha dos 

esquecimentos, Suspended Spaces 4 (Sistema Solar, Lisboa, 2018). Este 
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texto foi parcialmente apresentado no XII Encontro de História da 

Arte – Os Silêncios na História da Arte – realizado na UNICAMP em 

dezembro de 2017.  

11 Violência tanto da invasão portuguesa do território com o enor-

me massacre dos povos indígenas nativos quanto da outra grande 

tragédia colonial: a escravidão daqueles trazidos de várias partes 

da África. Como se sabe, o processo dito civilizatório de “funda-

ção” da colônia portuguesa na América instituiu-se sob violentas 

tomada de posse de terras consideradas “desertas” e, também, 

da catequese, conversão e exploração da mão de obra forçada de 

ameríndios “domesticados” (“negros da terra”) e, na sequência, de 

africanos importados.

12 Como escreveu Brasilmar Ferreira Nunes (2004): “Brasília surge 

neste imaginário em construção com uma perspectiva simbólica 

de conquista. [...] Esse aspecto é revelador do uso mítico que se fez 

da nova capital, inserida numa mitologia desenvolvimentista que 

enxergava um novo país a partir de sua industrialização prevista 

no Plano de Metas, ou seja, uma sociedade em que as diferenças 

sociais estariam sendo ultrapassadas por um desenho urbano ori-

ginal”. 

13 Dilton Lopes trabalhou mais detalhadamente sobre a construção 

desse imaginário em: Diante da poesia, diante da cidade. Dissertação 

(Mestrado) PPGAU-UFBA, Salvador, 2017.

14 Caetano Veloso ainda não conhecia Hélio Oiticica nem seu tra-

balho quando compôs Tropicália. Foi um amigo em comum, Luís 
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Carlos Barreto (então fotógrafo de Terra em transe, filme de Glauber 

Rocha) que propôs o nome quando escutou a canção e se lem-

brou imediatamente da obra de Oiticica exposta no MAM do Rio. 

Barreto tinha razão: as duas obras tinham relações claras e seus 

autores depois se tornaram amigos, sobretudo no exílio de ambos 

em Londres durante a ditadura militar. 

15 No livro Verdade tropical (1997), Caetano Veloso escreve: “A ideia de 

Brasília fez meu coração disparar por provar-se eficaz nesse senti-

do. Brasília, a capital-monumento, o sonho mágico transformado 

em experimento moderno – e, quase desde o princípio, o centro 

do poder abominável dos ditadores militares. Decidi-me: Brasília, 

sem ser nomeada, seria o centro da canção-monumento aberrante 

que eu ergueria à nossa dor, à nossa delícia e ao nosso ridículo”. 

Pode-se relacionar essa ideia com o curta sobre Brasília de Joaquim 

Pedro de Andrade, de 1967, Brasília, contradições de uma cidade nova. 

Esse curta é anterior ao seu filme mais tropicalista, Macunaíma, ba-

seado no livro homônimo de Mário de Andrade, com Grande Otelo 

no papel do herói sem caráter.

16 “Fala-se sempre da ruptura de 1964 como o momento em que a 

violência se instala. Mas é preciso não esquecer que essa violência 

já estava nos canteiros de Brasília. O fortalecimento da dimensão 

autoritária favoreceu, na arquitetura, o desenvolvimento do risco, 

mas num outro sentido, do traço, da mão que comanda, da arbi-

trariedade mesma do seu movimento que, por força de vontade, 

quer impor aquilo que já na realidade começa a esmaecer. Essa 
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necessidade do polo autoritário, a meu ver, foi o que levou a que a 

violência ainda disfarçável de Brasília passasse a não poder mais ser 

escondida a partir da ditadura” (Sérgio Ferro, 2003). Sobre a violên-

cia dos canteiros na construção da capital federal, ver os filmes de 

Vladimir Carvalho sobre Brasília, em particular, Conterrâneos velhos 

de guerra, de 1990, com entrevista sobre o caso com Lucio Costa e 

Oscar Niemeyer logo no início. O documentário foca nas mortes de 

operários nos canteiros da construção de Brasília e, em particular, 

no massacre da Construtora Pacheco Fernandes, enquanto Costa 

diz que se tratava de “um problema sociológico de afluxo de mão 

de obra de toda procedência para, no meio do deserto, construir 

uma cidade... Se houve o que você disse [chacina de candangos] foi 

uma espuma, não tem gravidade...”. Niemeyer fica indignado com 

a pergunta de Carvalho sobre as mortes e manda o cineasta parar 

de filmar. 

17 Remetemos à conhecida tese benjaminiana em seu texto-testa-

mento “Sobre o conceito de história” (1940): “Nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento da 

barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na me-

dida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera 

sua tarefa escovar a história a contrapelo” (Benjamin, 1987,  

p. 225). 

18 Catálogo “Tropicália, uma revolução na cultura brasileira 1967-

1972”, organizado por Carlos Basualdo (2007). 
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19 Vários exemplos poderiam ser citados, nos restringiremos a ape-

nas dois bem representativos: o livro L’art décoratif d’aujourd’hui de 

autoria de Le Corbusier, um dos maiores representantes da “tra-

dição” moderna mais pura, publicado em 1925, é um exemplo de 

montagem impura, particularmente em termos gráficos, sendo 

anterior mesmo à Documents (1929); e o projeto de 1964 de Lucio 

Costa, autor do plano-piloto de Brasília, para o pavilhão brasileiro 

na XII Trienal de Milão, um espaço para o ócio, que até podería-

mos chamar, a partir de Oiticica, de um “penetrável”: Riposatevi 

(repouse ou relaxe). Tratava-se de um espaço tropical com várias 

redes, violões e diferentes imagens (com fotografias de Marcel 

Gautherot) do país: jangadas, praias e, como não poderia deixar de 

ser, as superquadras de Brasília, o Congresso Nacional, a praça dos 

Três Poderes e, o que poderia ser visto como a síntese de tudo isso, 

a região mais popular do plano-piloto de Lucio Costa: a rodoviá-

ria de Brasília. Eduardo Rossetti chegou a chamar Riposatevi de “a 

Tropicália de Lucio Costa”, a semelhança é de fato impressionante, 

Riposatevi de certa forma também antecipa, como uma forma de 

“instalação” com várias redes e imagens, as Cosmococas de Hélio 

Oiticica (anos 1970). 

20 Sobre a relação entre a poesia de Nicolas Behr e a cidade de 

Brasília, ver o excelente trabalho de Dilton Lopes: “À margem: 

Diante da poesia, diante da cidade”. PPGAU-UFBA, 2017. E também 

Behr, N. BrasíliA-Z cidade-palavra. Brasília, Ed. do autor, 2014.
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21 Lucio Costa insiste em se colocar na continuidade ao sonho de 

José Bonifácio, conhecido como o “Patriarca da Independência do 

Brasil”, ele inicia o relatório-projeto-memorial retomando esse 

passado do país: "... José Bonifácio, em 1823, propõe a transferên-

cia da Capital para Goiás e sugere o nome de BRASÍLIA” e termina 

por “[...] Brasília, capital aérea e rodoviária; cidade-parque. Sonho 

arquisecular do Patriarca” (1994 [1957]). A ideia de manutenção do 

Patriarcado como tradição colonial, tão combatida pela proposta 

do “Matriarcado de Pindorama” por Oswald de Andrade, fica assim 

explícita no texto do relatório. 

22 Existem, ainda hoje, conflitos com populações indígenas em 

Brasília, como por exemplo a recente disputa da comunidade indí-

gena Santuário dos Pajés que reúne diferentes etnias (antiga Terra 

indígena Bananal) que se movimentaram e contestaram o desenho 

propício à especulação imobiliária sobre parcelas de terra no Setor 

Noroeste do Plano Piloto. A área, em questão, seria para os indíge-

nas um santuário desde antes da construção de Brasília e, por isso, 

teria um valor sagrado para os Tapuya/Fulni-ô. 

23 O Quilombo Mesquita existe na região desde o século XVIII; so-

bre a história desse Quilombo, ver Neres, M. B., Quilombo Mesquita 

- História, Cultura e Resistência (Brasília, editora Conquista, 2016). O 

autor, em entrevista recente para a Revista “Com Censo” (2020) 

disse: “os quilombolas foram muito ativos na Missão Cruls, Coluna 

Prestes, recepção a Juscelino e sua comitiva, iniciaram as obras 

do Catetinho, fizeram os serviços domésticos do Presidente, e 
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forneceram alimentos (cereais, frutas, doces, rapaduras, marmela-

das, queijos, etc.) aos candangos. O território quilombola Mesquita 

era bastante vasto, incluindo evidentemente, uma boa porção de 

área no Distrito Federal. Parte disso foi mantido na demarcação do 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do Incra 

(legalmente, o território Mesquita insere-se no Goiás e no DF)”. 

24 Sobre o tema, ver os instigantes filmes de Adirley Queiroz, em 

particular, A cidade é uma só, de 2011, que buscou em arquivos, 

os documentos e as memórias de moradores reassentados na ci-

dade-satélite de Ceilândia que participaram da Campanha de 

Erradicação de Invasões do Distrito Federal, a CEI, criada nos anos 

de 1970 para erradicar vilas e favelas da capital. O título do filme, 

“A cidade é uma só”, era o jingle da Campanha de Erradicação de 

Invasões – a grande campanha foi liderada pela primeira dama 

do estado da época, Vera Prates. Somente de 1970 a 1976 foram 

erradicadas cerca de 120 mil pessoas de favelas do Plano Piloto, 

e houve um aumento de 50 mil lotes nas cidades satélites novas, 

ou nas já existentes –  que estimulava a retirada das famílias de 

suas residências. A CEI foi a responsável por expulsar a população 

para cidades-satélites ao redor do Plano Piloto, entre elas Ceilândia  

(cidade da CEI), onde mora o cineasta Adirley Queirós. 

25 Para a construção da cidade, a Novacap assumiu uma vertigino-

sa campanha de recrutamento de mão de obra, levando milhares 

de pessoas a deixarem suas cidades ou vilarejos rumo ao planal-

to central brasileiro. A maioria escapava das secas históricas que 
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assolaram o Nordeste do Brasil no fim dos anos de 1950. Em março 

de 1958, passados apenas seis meses do lançamento do edital para 

o concurso do plano urbanístico da cidade, o território de Brasília 

já comportava população próxima aos 30 mil habitantes. Dois 

anos mais tarde, um recenseamento geral constataria que essa 

população havia ultrapassado a casa dos 140 mil. Como escreveu 

Schellee (2004): “Em 1960, a população do DF era de 140.164 ha-

bitantes, 52% dos quais residindo fora da área projetada por Lucio 

Costa. Portanto, falar de Brasília, desde os últimos anos de 1950, 

não apenas implicava reconhecer a existência de outras formas de 

ocupação urbana no território do DF como também constatar que 

a população vivendo no entorno candango sempre foi maior do 

que a do Plano Piloto”.

26 Como tão bem escreveu Milton Santos em 1965: “Mas Brasília é 

igualmente um organismo heterogêneo. Nisso se irmana às demais 

capitais e grandes cidades da América Latina, reunindo em bairros 

de características opostas populações com qualificações também 

contrastantes. Aqui a oposição é original e se tornou persistente. 

Daí, ao lado das imponentes edificações do Plano Piloto, os casebres, 

típicos de bidonville de aglomerações como o Núcleo Bandeirante, 

também chamado Cidade Livre. Essa resultou da necessidade de 

alojar os construtores da capital e os que, tendo ou não ocupação 

fixa, se sentiram atraídos pelos trabalhos da construção. Chamou-

se Cidade Livre para evidenciar a oposição relativamente à outra, 

construída segundo normas rígidas. Pensaram os construtores de 

Brasília que poderiam suprimir essa Cidade Livre, logo terminada 
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a construção da Capital, ou que estaria em suas forças substituí-la, 

atribuindo residências corretas aos seus ocupantes. Isso, porém, 

não foi obtido até então, e o que resta é um vivo contraste”. 

27 JK rendeu homenagem aos candangos em várias ocasiões, como 

no conhecido discurso de 20 de abril de 1960: “Brasília só pode 

estar aí, como a vemos, e já deixando entender o que será amanhã, 

porque a Fé em Deus e no Brasil nos sustentou a todos nós, a esta 

família aqui reunida, a vós todos, candangos, a que me orgulho de 

pertencer. Viestes, alguns de Minas Gerais, outros de Estados limí-

trofes, a maioria do Nordeste. Caminhastes de qualquer maneira 

até aqui, por estradas largas e ásperas, porque ouvistes, de longe, a 

mensagem de Brasília; porque vos contaram que uma estrêla nova 

iria acrescentar-se às outras vinte e uma da bandeira da Pátria. 

Reconheço e proclamo, neste momento, que sois expressão da 

fôrça propulsora do Brasil” No mesmo discurso JK retoma, como 

em Lucio Costa, a ideia do vazio, do milagre e do cruzeiro como 

símbolo da conquista do território: “O nosso sol era a Cidade que 

íamos todos construindo, levantando, erguendo. Um sol já existe 

em nosso desejo e em nossa esperança; estava, porém, invisível 

quando aqui cheguei com uns poucos colaboradores, no dia dois 

de outubro de 1956, à grande planície vazia, onde só encontramos, 

como sinal de presença de homem civilizado, um cruzeiro que a 

Comissão Demarcadora de Fronteiras mandara erguer em sinal de 

sua passagem. Brasília começou nesse momento a delinear-se em 

nossos espíritos. Fostes, candangos, com o vosso trabalho, os ope-

rários do milagre” (grifos nossos).
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28 A Vila Amaury, favela que abrigou muitos dos operários que tra-

balhavam na construção da nova capital, principalmente aqueles 

que construíram o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e o 

Congresso Nacional, foi afogada logo após a inauguração da capi-

tal, seus vestígios permanecem ainda hoje submersos, pelas águas 

do lago Paranoá, lago artificial de Brasília, construído a partir do 

represamento do rio Paranoá. Sobre este “afogamento”, ver “A 

construção de Brasília: alguns silenciamentos e um afogamento” 

(nota 10).

29 Gautherot foi colaborador do Musée de l’Homme – que, já vimos, 

substituiu o museu etnográfico de Paris – e responsável pela es-

truturação do registro fotográfico da coleção de etnografia junto 

com Pierre Verger e, já no Brasil, foi contratado pelo SPHAN para 

fazer o registro do Museu das Missões, projetado por Lucio Costa, e 

na sequência, a documentação fotográfica da arquitetura barroca 

mineira. Essa colaboração com o serviço nacional de patrimônio 

durou três décadas. Se, por um lado, Gautherot fotografava a arqui-

tetura moderna para diferentes revistas especializadas, por outro, 

ele se desviava do seu contrato inicial e também fazia fotografias 

– sem conseguir publicá-las – do cotidiano dos candangos constru-

tores da capital. Kenneth Frampton, historiador da arquitetura, 

ressaltou assim esse “impulso etnográfico” que trouxe Gautherot 

ao Brasil: “Seria muito no mesmo espírito que, duas décadas mais 

tarde, Gautherot abordaria a sua documentação da Brasília en chan-

tier. As suas imagens da capital em construção no hinterland, em 

meio a um planalto parcamente povoado, ressurgem hoje como 
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os stills esquecidos de um filme do realismo socialista (...). Como so-

cialista convicto que havia amadurecido à época da Frente Popular 

francesa, pouco antes do trágico desfecho da Guerra Civil espanho-

la, Gautherot parece ter encarado a realização de Brasília como 

oportunidade seminal na história do que era, então, o primeiro 

Estado multirracial moderno. Próximo do espírito de fotógrafos 

socialmente engajados, como Henri Cartier-Bresson, Robert Capa 

e Tina Modotti, ele parece ter visto aquele ensejo como um ponto 

de convergência entre as visões esclarecidas de uma elite brasilei-

ra e a energia heroica de trabalhadores nômades das classes mais 

destituídas, os denominados ‘candangos’” (Frampton, 2010). Na 

orelha do livro (2010), que comemorava os 50 anos de Brasília e os 

100 anos de nascimento do fotógrafo, os professores Sylvia Ficher 

e Andrey Schelle explicam: “Um canteiro de obras se metamorfo-

seando em capital. Uma arquitetura em estado bruto, de madeira, 

de ferro, de concreto. Formas e “fôrmas” com as marcas das mãos 

de seus trabalhadores sempre anônimos. Uma arquitetura de se-

verinos. De ‘[...] muitos severinos, /iguais em tudo e na sina:/a de 

abrandar estas pedras/ suando-se muito em cima’, como disse João 

Cabral de Melo Neto. Mas esses protagonistas não citados na saga 

brasiliense, individualmente, também estão no foco da câmera de 

Gautherot, surpreendidos no improvisado cotidiano do seu impro-

visado habitat – de lona e de saco e de poeira”. Além de Gautherot, 

vários outros fotógrafos documentaram a construção da capital 

como Mario Fontenelle, contratado pela Novacap, Ake Borlund, 

Thomas Farkaz, Peter Scheier, entre vários outros.
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30 Várias vilas (favelas) da capital, habitadas pelos migrantes (em 

sua maioria operários e suas famílias), foram removidas após a 

inauguração pela CEI – Cia de Erradicação de Invasões do Distrito 

Federal. Sobre favelas e cidades-satélites de Brasília ver: Holston, 

J. A cidade modernista, uma crítica de Brasília e sua utopia. 1993 (2a 

edição comemorativa dos 50 anos de Brasília de 2010, com novo 

prefácio “Libertem o espírito de Brasília”). Apesar da existência 

das vilas e favelas, a edificação de moradias familiares, serviços e 

comércios não era permitida pela Novacap dentro do Plano-Piloto. 

A companhia urbanizadora se restringia à promoção de acampa-

mentos provisórios, dentro do canteiro de obras, que servia de alo-

jamento para os construtores, em sua maioria, homens solteiros 

ou migrantes que deixavam suas famílias em suas cidades natais, 

a maioria do sertão nordestino. Quando os migrantes chegavam 

com suas famílias, ou quando as famílias chegavam para reencon-

trá-los, a solução era a mesma de todas as grandes cidades brasilei-

ras: a autoconstrução.

31 Sabemos quantos candangos morreram para que a cidade pu-

desse ser construída em tempo recorde, como mostrou Vladimir 

Carvalho em seus filmes. Muitos candangos, ou seus descenden-

tes, ainda moram no entorno da capital e podem ser encontrados 

ainda hoje no grande melting pot da rodoviária dessa “capital aérea 

e rodoviária”, como disse Lucio Costa no relatório para o concurso. 

A demanda da construção célere levou a Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital do Brasil, a Novacap, à instituição de um regi-

me de construção sem interrupção. Como insiste Holston: “Esse 
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regime de trabalho duro tornou-se conhecido em todo o Brasil 

como o ‘ritmo de Brasília – ‘cinquenta anos de progresso em cin-

co’. Quebrando o compasso do colonialismo português, esse é 

o novo ritmo: 36 horas por dia de construção da nação – ‘doze 

durante o dia doze durante a noite e doze por entusiasmo’. Ele 

expressa justamente a nova consciência espaço-temporal da mo-

dernidade de Brasília, que apresenta a possibilidade de acelerar o 

tempo e de impelir o país para um futuro radiante” (2004, p.164).

32 “Quero fazer voltar o Parangolé ao gênio anônimo coletivo de 

onde surgiu, e com isso jogar fora os probleminhas de estética que 

ainda assolam nossa vanguarda em sua maioria, transformando 

a pequenez desses problemas em algo maior [...] nas Escolas de 

Samba ninguém sabe quem fez isso ou aquilo; o importante é o 

todo onde cada um dá tudo o que tem. Minha experiência como 

passista da Mangueira é fundamental para que eu me lembre dis-

to: cada qual cria seu samba com improviso, segundo seu modo e 

não seguindo modelos; os que o fazem seguindo modelos não sa-

bem o que seja o samba ou sambar” Entrevista para Mário Barata, 

“Hélio Oiticica: A vanguarda deve jogar fora o esteticismo” (In: 

Jornal do Commercio, 16/7/1967).

33 Ver sobretudo o artigo de Ana Clara Torres Ribeiro, “Homens 

Lentos, Opacidades e Rugosidades” em Redobra v.3, n. 9, Salvador, 

2012 ou ainda “Sociabilidade hoje” em CADERNO CRH, Salvador,  

v. 18, n. 45, 2005.
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34 Ainda segundo Rolnik (2005): “Estes são os dois mais famosos 

informes do banquete antropofágico praticado pelos nativos ten-

do como iguaria os europeus que vinham explorar seus mundos.  

Destacam-se no imaginário dos brasileiros como duas facetas de 

um dos mitos fundadores do país concernentes à política de re-

lação com o outro e sua cultura, particularmente o outro como 

predador de seus recursos – sejam eles materiais, culturais ou 

subjetivos. Por que duas cenas distintas? Podemos supor que a 

diferença entre estes dois tipos de reação dos índios diante do ex-

plorador nos dá uma chave possível de sua relação com o outro. 

Segundo a legenda, tragar o bispo Sardinha e sua tripulação lhes 

permitiria apropriar-se da potência do colonizador, alimentan-

do assim seu próprio valor guerreiro. Enquanto não comer Hans 

Staden, os protegeria de contaminar-se com a covardia daquele 

estrangeiro”. Ver também a conferência de Suely Rolnik durante o 

Encontro Internacional de Antropofagia (Sesc Pompéia, São Paulo, 

dezembro de 2005). 

35 Apesar de achar interessante o uso do termo indefinido – “ou-

trem” – como propõe Mbembe, ao longo deste trabalho preferi-

mos a proposta de Ana Clara Torres Ribeiro dos “vários outros”, 

para ela sujeitos corporificados, para evidenciar sua multiplicidade e 

heterogeneidade. 

36 A autora faz uma aproximação entre Oswald de Andrade e Walter 

Benjamin: “Neste sentido, a antropofagia nutre-se de um impul-

so alegórico (segundo o conceitua Benjamin) que faz emergir 
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(lembremo-nos da citada cena de Mariane, na peça de Caldéron) 

um ‘tesouro de sentido’: no caso em questão, resgatar, da expe-

riência histórico-cultural brasileira, a semente legítima, ainda 

remanescente das ruínas de uma cultura apenas aparentemente 

sem ecos. O achado brasileiro da antropofagia oswaldiana, que a 

distancia do canibalismo dadaísta, reside justamente um escavar 

um texto cultural brasileiro, recalcado” (Helena, 1985, p. 162).

37 O texto considerado como testamento intelectual de Walter 

Benjamin, “Sobre o conceito de história”, possui várias versões em 

francês e alemão, algumas manuscritas, a versão/tradução mais co-

nhecida em português é a de Sérgio Paulo Rouanet no v. 1 – “Magia 

e Técnica, arte e política” – das Obras escolhidas, onde encontramos 

também o prefácio de Jeanne Marie Gagnebin intitulado preci-

samente “Walter Benjamin ou a história aberta” (In: Benjamin, 

1987).

38 Ao explicar a diferenciação proposta por Oswald de Andrade, ao 

retomar sua proposta de Antropofagia, entre uma “baixa antro-

pofagia” produtivista e uma “alta antropofagia” da subsistência, 

Alexandre Nodari chega a uma ideia próxima da nossa: “A antro-

pofagia ritual tupinambá lhe oferecia um paradigma em que a 

transformação recíproca não é a apenas o resultado do consumo, 

mas o seu sentido: enquanto ritual de passagem, matar e comer 

o inimigo era uma forma de devir-outro, adquirir outro nome por 

meio da incorporação do outro e sua transformação (tradução) 

em signo”. Nesse mesmo texto Nodari também faz a aproximação 
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da Antropofagia com a proposta de pensamento selvagem de Lévi-

Strauss: “Mas se a subsistência designa uma experiência com o 

mundo, ela não se limita à política e à economia: enquanto forma 

de conhecimento, ela deixa ver também o que Lévi-Strauss definiu 

como ‘pensamento selvagem’ em oposição ao ‘pensamento domes-

ticado’; a bricolagem em oposição à engenharia” (Nodari, 2014, 

apresentação no colóquio Os mil nomes de Gaia publicada com o tí-

tulo “Limitar o limite: Modos de subsistência”, grifos nossos).

39 “Outrização” ou “outrificação” (ou ainda “outridade” como diz 

Grada Kilomba) no sentido de “coisificação” como proposto por 

Aimé Césaire em seu Discurso sobre o colonialismo (1950). Ao se opor 

às equações “desonestas” do “pedantismo cristão” –  “cristianis-

mo = civilização; paganismo = selvageria” – o poeta surrealista 

(que cunhou o termo “négritude”), propôs a seguinte equação: “co-

lonização = coisificação”. O processo de “outrização” se refere à 

inferiorização dos outros pela colonização, de “coisificação” dos 

colonizados pelos colonizadores. Uma violência contra quem o 

colonizador chamou Outro (por ser diferente de si) e, assim, esse 

Outro genérico foi desumanizado, objetivado e racializado. Assim 

como diz Mbembe (2011), ao se referir ao trabalho de Frantz Fanon 

(aluno de Césaire, também da Martinica, autor dos clássicos Pele ne-

gra, máscaras brancas – com epígrafe de Césaire – e Os condenados da 

terra): “Trata-se de anestesiar os sentidos e de transformar o corpo 

do colonizado em coisa, cuja rigidez lembra a do cadáver”. 
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40 Sobre essas diferenças em sua relação com os outros, ou “confli-

to de antropologias”, Viveiros de Castro retoma a conhecida pa-

rábola das Antilhas de Lévi-Strauss (relatada originalmente em 

Race et Histoire, 1952 e retomada em Tristes Tropiques,1955): “Nas 

Antilhas, alguns anos após o descobrimento da América, enquanto 

os espanhóis despachavam comissões de inquérito para saber se 

os indígenas possuíam alma ou não, estes tratavam de submer-

gir prisioneiros brancos, para verificar, com base numa longa e 

cuidadosa observação, se seus cadáveres apodreciam ou não (Lévi-

Strauss [1952] 2013, 364).” E Viveiros de Castro nos explica que sua 

proposta perspectivista parte dessa anedota lévi-straussiana: “foi 

uma meditação sobre esse desequilíbrio que conduziu à hipótese 

perpectivista segundo a qual os regimes ontológicos ameríndios 

divergem daqueles mais difundidos no Ocidente precisamente no 

que concerne às funções semióticas inversas atribuídas ao corpo 

e à alma. Para os espanhóis do incidente das Antilhas, a dimensão 

marcada era a alma; para os índios era o corpo” (2015, p.37).

41 “Uma prática antropofágica cuja intenção não era absolutamente 

a de deixar-se catequizar para tornar-se ‘como’ o outro devorado, 

mas sim a de utilizar algumas de suas partículas como afetos de 

vitalidade para compor o devir singular de si mesmo e do mun-

do. (...) Um êxodo que restabelece na política antropofágica, o 

poder de criar cartografias singulares que tragam para o visível, 

as mudanças que se engendram continuamente no diagrama das 

sensações, efeitos da vulnerabilidade ao outro. Neste êxodo, a po-

tência nômade recupera sua força crítica: a conquista irreversível 
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da flexibilidade e do privilégio de aceder a uma alteridade tão rica, 

heterogênea e variável (...) a colocar-se a serviço da vida” (Rolnik, 

2005).

42 “A descolonização do pensamento antropológico significa uma 

dupla descolonização: assumir o estatuto integral do pensamento 

alheio enquanto pensamento e descolonizar o próprio pensamen-

to. Deixar de ser colonialista de si mesmo, subordinado às ideias 

mestras, às ideias-chave de sujeito, autoridade, origem, verdade. A 

descolonização envolve esse duplo movimento, o reconhecimento 

da descolonização histórica, sociopolítica do mundo, e os efeitos 

que isso tem sobre a descolonização do pensamento. O adjetivo 

‘permanente’ significa, por isso, que o pensamento tem uma ten-

dência natural ao colonialismo; a inércia do pensamento conduz o 

pensamento a se acomodar em soluções milagrosas, esquemas fá-

ceis, mecânicos, rígidos, um certo colonialismo intrínseco de todo 

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

trina, em igreja, seita. Resiste-se à padronização, à normatização, 

à paradigmatização do pensamento” (Viveiros de Castro, 2011). 

43 “Aceitar a oportunidade e a relevância desta tarefa de ‘penser au-

trement’ (Foucault) o pensamento – de pensar ‘outramente’, pensar 

outra mente, pensar com outras mentes – é comprometer-se com 

o projeto de elaboração de uma teoria antropológica da imagina-

ção conceitual, sensível à criatividade e reflexividade inerentes 

à vida de todo o coletivo, humano e não-humano” (Viveiros de 

Castro, 2002, p. 25).
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44 Como bem explicou Suely Rolnik na XXVI Bienal Internacional de 

São Paulo (1998): “Para alguns, o Movimento Antropofágico per-

sistiu na posição subalterna, pois nada mais fez do que assumir 

o primitivo idealizado, este Outro utópico que a crítica europeia 

produziu naquele momento. O “não europeu” continuaria assim 

discriminado como exótico, o único que teria mudado é que de 

desqualificado passa a enaltecido. Esta interpretação parece igno-

rar que a força da Antropofagia é justamente a afirmação irreve-

rente da mistura que não respeita qualquer espécie de hierarquia 

cultural a priori, já que para este modo de produção de cultura 

todos os repertórios são potencialmente equivalentes enquanto 

fornecedores de recursos para produzir sentido, e é só isto o que 

conta”. 

45 Referência ao mapa psicogeográfico The Naked City, illustration de 

l’hypothèse des plaques tournantes, assinado por Guy Debord em 1957, 

um ícone situacionista. Ele é composto por vários recortes do 

mapa de Paris em P/B, que são as unidades de ambiência, e setas 

vermelhas que indicam as ligações possíveis entre essas diferentes 

unidades. As unidades estão colocadas no mapa de forma aparen-

temente aleatória, pois não correspondem à sua localização no 

mapa da cidade real, mas demonstram uma organização afetiva 

desses espaços ditada pela experiência da deriva. As setas repre-

sentam essas possibilidades de deriva e como estava indicado no 

verso do mapa: “the spontaneous turns of direction taken by a subject 

moving through these surroudings in disregard of the useful connections 

that ordinary govern his conduct”. O título do mapa, The Naked City, 
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também escrito em letras vermelhas, foi tirado de um film noir 

americano homônimo. O seu subtítulo, illustration de l’hypothèse des 

plaques tournantes, fazia alusão às placas giratórias e manivelas fer-

roviárias responsáveis pela mudança de direção dos trens, que sem 

dúvida representavam as diferentes opções de caminhos a serem 

tomados nas derivas. Sobre os escritos situacionistas sobre cida-

des: Apologia da Deriva (Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003). 

46 Ideia desenvolvida por Margareth da Silva Pereira, ver a coleção: 

“Nebulosas do Pensamento Urbanístico” (tomo 1, modos de pen-

sar, 2018; tomo 2, modos de fazer, 2019; e tomo 3, modos de nar-

rar, 2020). 

47 Michael Löwy chamou os integrantes desse judaísmo libertário ou 

revolucionário – vertente intelectual que, tentada pelo “reencan-

tamento do mundo”, mistura romantismo, surrealismo, messia-

nismo e utopia, e que reuniu vários outros judeus de “cultura” 

alemã como Walter Benjamin, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Franz 

Rosenzweig, Gershom Scholem, Martin Buber, entre outros – de 

“Judeus Heterodoxos” (título de seu livro, 2012 [2010], p. XII): “Se 

demos o título Judeus Heterodoxos a esse conjunto de ensaios, é para 

pôr em evidência a dissidência, a desconfiança e a própria ruptura 

deles com duas ortodoxias dominantes no judaísmo europeu: de 

um lado, a ortodoxia religiosa (...) Mas também com outra ortodo-

xia menos coercitiva: a do judaísmo liberal, assimiliado, burguês, 

daquele que Hannah Arendt designava como parvenus”.  
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48 Paul Gilroy em “O Atlântico Negro” (1993) usa o termo diáspora 

– relembrando que o termo entra no vocabulário dos estudos pan-

-africanistas a partir do pensamento judaico (que parte do próprio 

Êxodo do Egito) e retomando a proximidade pela memória de 

sofrimento (dispersão, exílio e escravidão) entre negros e judeus 

– para abordar uma “transcultura negra diretamente relacionada 

à ação de cruzar o Atlântico, em particular para, a partir do movi-

mentos (ou fluxos e refluxos como propôs Pierre Verger) se opor a 

ideia do africocentristmo. A ideia de diáspora, além de questionar 

qualquer ideia de centro fixo ou sedentário no território, também 

é interessante por não privilegiar a ideia de Estado-nação, mas sim 

a de uma contracultura negra impura, em movimento constante 

(culturas-viajantes). Como ele escreve no prefácio à edição brasi-

leira (2001, p. 21): “Esta abordagem das relações diaspóricas surge 

depois que a lógica cultural da combinação, do tangenciamento 

e da suplementariedade foi estabelecida por escritores entre os 

quais os historiadores e antropólogos do ‘sincretismo’ brasileiro 

foram extremamente proeminentes. Seus insights sugerem que os 

preciosos fragmentos que celebramos e veneramos sob o nome 

de ‘sobrevivência’ nunca serão intactos e completos, e mais que 

isso: que numa decisiva divergência em relação à agenda política 

e à limitada economia moral do nacionalismo africano-americano, 

aquelas mesmas sobrevivências podem se tornar mais interessan-

tes, estimulantes, prazerosas e profundas através dos profanos 

processos que os amalgamam com elementos imprevisíveis e não 

planejados, vindos das fontes mais diversas.”




