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Resumo 

Este artigo atualiza as teorias modernistas de Oswald e Mário de Andrade, ao expor 
para análise os aspectos referentes à criação de uma nova linguagem, expressão de um 
novo pensamento, que por sua vez reflete e recria a cultura brasileira, motor desta 
mudança. A Antropofagia e a Polifonia Poética, mais do que fórmulas acabadas para o 
pensar e o fazer, são testemunhos da afirmação de uma produção original de 
conhecimento às margens. Para isso, Oswald e Mário exercem o ‘esquecimento’ da 
centralidade da cultura européia evocando a cultura popular brasileira através dos seus 
elos imemoriais. 
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O pensamento bárbaro, na perspectiva antropofágica de Oswald de Andrade, é 

a afirmação da nossa alteridade, distinção e expressão do conflito existente entre 

diferentes tradições, obrigadas aqui a se encontrar e se construir. O movimento 

modernista restituiu, a partir da visão da floresta, da mata, do mundo vegetal e dos 

nativos dos trópicos, um paradigma possível para rever e reinterpretar as arquiteturas 

intelectuais e artísticas moldadas pelas idéias e ideais de arte europeus prevalentes na 

sociedade brasileira do início do século XX. Por isso Mário de Andrade afirma que 

“O Modernismo no Brasil foi uma ruptura, um abandono de princípios, foi uma 

revolta contra o que era a inteligência nacional” (1974: 235).  

A modernização tardia no Brasil fixou a mentalidade do atraso, atribuindo um 

sinal de menos ao processo cultural brasileiro. Mesmo com um contínuo esforço de 

erudição seríamos capazes quando muito de copiar o bem e o belo de forma criativa, 

macaqueando a civilização greco-romana que floresceu no ocidente, sem uma 
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consciência de onde se partia e qual rumo tomar para a superação do impasse. A 

importância da afirmação das idéias modernistas é em primeiro lugar assumir a 

condição do atraso e encontrar nela uma positividade. 

Em Klaxon de 1922, primeira publicação modernista, a estética já é a linha de 

renovação, orientada no sentido da atualidade, sob o foco do cinematógrafo e da 

psicologia experimental – traduzindo a busca intelectual inerente ao processo do 

modernismo brasileiro no plano da história das idéias. Tal inquietude se associou ao 

esforço de interpretação da realidade sócio-histórica do país. Segundo Benedito Nunes 

(2002:41), a geração de 22 desvinculava-se das formas de pensamento filosófico 

herdeiras do positivismo, do evolucionismo e das atitudes cientificistas neles 

inspiradas. Para isso a experiência teórica e a prática comutavam-se, “ora a práxis de 

criação artística suscitando as idéias, ora essas conduzindo aquela”, demonstrando 

que o pensamento da fase decisiva do modernismo constitui menos uma especulação 

do que um trabalho pragmatista. 

Mário de Andrade exprimia o seu desgosto com o diletantismo filosófico que 

“nada assimila e que disfarça com princípios de ocasião, apadrinhados por esse ou 

aquele grande nome, a ausência de um verdadeiro pensamento”. Nossos letrados 

seriam assim “ventoinhas de princípios ocasionais que têm por estética a orientação 

do último poeta decorado ou a filosofia do último Bergson que não digeriram” 

(NUNES, 2002:41). 

Dois modos combinados, a visão crítica e a perspectiva estética, se 

correlacionavam e se completam nas sínteses interpretativas do país surgidas no curso 

do movimento de 22. Na busca de renovação da linguagem e da língua brasileiras, os 

artistas modernistas experimentam os procedimentos da renovação da arte das 

vanguardas européias que dessacralizavam a função da obra de arte. A descoberta e a 

valorização do primitivo, com a revelação das estruturas mitopoéticas presentes na 

visão do mundo não civilizado, questionavam a validade dos padrões artísticos, éticos, 

sociais e políticos herdados da cultura ocidental greco-romana. 

Tupi or not Tupi that is the question resume a inversão proposta pelo 

pensamento modernista da fase Pau Brasil. Para Oswald, esse primitivismo podia ser 

encontrado entre nós, passando pelos elementos populares étnicos da cultura 

recalcados pela intelectualidade contra a qual o modernismo se rebelara. A 

perspectiva estética de Pau Brasil, que é inseparável da visão da cultura brasileira, 

constitui um elemento de diferenciação das diversas tendências do movimento 



modernista desdobrado depois no nacionalismo romântico, no regionalismo, no Anta 

etc.  

Oswald advoga no manifesto de 1925 o uso de uma “língua sem arcaísmo. 

Sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros” 

(2006:102). A centralidade da língua, tanto em Oswald como em Mário, não diz 

respeito apenas a questões lingüísticas e literárias, como se convencionou, mas 

sobretudo à ruptura com a norma culta dominante e seus padrões de exclusão. A 

expressão oral de personagens pouco literários aparece fotografada por uma câmera 

eye, criando sínteses poéticas desprovidas de mistério e ilusões como em O capoeira 

(CAMPOS, 2006:21): 

 

-Qué apanhá sordado? 
-O quê? 
-Qué apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada  

 

Ou ainda a exposição satírica na qual personagens (culto) e língua (popular) se 

chocam, afirmando assim a presença da cultura escapando na fala. O poema Relicário 

(ANDRADE, 2006:127) acentua o aspecto rítmico próprio do dialeto que incorpora as 

toponímias tupis e a língua comum:  

 

No baile da Corte 
Foi o Conde d’Eu quem disse 
Pra Dona Benvinda 
Que farinha de Suruí 
Pinga de Parati 
Fumo de Baependi 
É comê bebê pitá e caí 
 

Outro exemplo da nova métrica sintética, incorporada posteriormente por 

Caetano Veloso ao repertório da MPB, é o poema Escapulário (ANDRADE, 

2006:99/VELOSO, 1975), uma oração modernista na qual o ícone nacional é o que 

permanece, e o alimento a lírica que preenche o lugar do pão: 

 

No Pão de Açúcar 
De cada dia 
Dai-nos senhor 



A Poesia  
De cada dia 

 

 

Sou trezentos... 

Em Mário, a multiplicidade que permite o enredamento de idéias e de formas 

se manifesta num pensamento que tende a diluir a rigidez entre poesia e ensaio, arte e 

ciência, fé e verdade. Na máxima “sou trezentos, sou trezentos e cincoenta, mas um 

dia afinal toparei comigo”, a multiplicidade é assumida como angústia primária que 

atravessa sua obra, cartas, manifestos, afirmando nela a possibilidade da criação de 

uma nova expressão. Segundo Sandroni, a interpenetração dos aspectos ensaísticos e 

poéticos da obra é de tal ordem que suas principais idéias se manifestam tanto como 

conceito quanto como imagem. Daí a importância da materialidade – a palavra 

significando e não apenas designando. “As figuras de linguagem, pois, seriam lugares 

onde se pode surpreender manifestações do inconsciente, pontos de ruptura na crosta 

de um pensamento que se pretende coerente e articulado” (1988:14). 

Mário lembra o fato dos portugueses reconhecerem não serem propensos à 

filosofia, e de termos de reconhecer o mesmo do Brasil, mas confunde o leitor com 

suas ‘dúvidas’:  

 

... a dúvida me atormenta... A Língua nossa é que ainda não me parece 
suficientemente cultivada pra servir de expressão às idéias abstratas. 
Toda a nossa história política prova exuberantemente que não há país 
no mundo mais cheio de homens abstratos que esta grande pátria 
brasileira. E a dúvida me atormenta. Será realmente por culpa da raça 
que nos faltam filósofos... não será por culpa da língua? Mas será por 
culpa da língua que nos faltam filósofos, ou por culpa dos filósofos que 
nos falta língua? (SANDRONI, 1988:25). 
 

Reflexão irônica e desconstrutiva que impede a conclusão, fazendo ela própria 

a exegese do problema língua, pátria, pensamento. Deixa transparecer nos atos de 

linguagem a metafísica possível, onde ainda não existem termos discriminados, mas 

enredados como num cipoal. No esforço de representar a complexidade do que ainda 

não há, Mário vai combinar na materialidade das palavras, pares de dupla valência, 

que se opõem, ou se complementam.   

Poderíamos mesmo dizer que tudo é e não é para Mário, ao mesmo tempo. 

Assim, como percebeu Gilda Mello e Souza (1979:59-60), a organização de suas 



idéias expressas na obra poética mostra que o destino do país cruza o seu próprio e os 

temas, aos pares, opõem-se simetricamente “como duas faces de uma mesma 

medalha”. Isso se apresenta nos poemas fluviais – A meditação do Tietê e o Rito do 

Irmão pequeno, onde o curso paciente do rio paulistano e as silenciosas regiões 

alagadas da Amazônia delimitam dois campos opostos, onde se situam, de um lado, a 

personalidade construída, o ethos, de outro, o ser primordial. Para Gilda, essa fratura 

que cinde as meditações, fazendo com que uma desdiga aquilo que a outra afirma, 

também pode se localizar no interior de um único verso ou no jogo de oposição de 

duas imagens, como por exemplo, “Sou um tupi tangendo um alaúde”, imagem da 

fusão da anima selvagem com a alma medieval ibérica.  

A dupla valência se faz também como característica da montagem, como um 

Haikai japonês, um ideograma ou um fragmento de filme com uso sistemático de 

certas imagens antitéticas como montanha e margem, rio e lagoa, boi e preguiça, na 

criação de oposições por contrariedade ou contradição. Uma de suas oposições 

preferidas era Pirineus e Caiçaras – o primeiro designa a cordilheira de montanhas que 

separa França e Espanha e é, por conseguinte, uma metáfora de bloqueio e de altitude 

européia; o segundo, de origem indígena, significa, “estacada de proteção à volta das 

tabas” e também designa o habitante praiano do sudeste, tendo por conseguinte uma 

conotação brasileira de limite plano. Na oposição rio/lagoa, o primeiro indica 

caminho, aventura, ambição inquieta, e lagoa – identificada como porto, lugar estável, 

ponto de chegada, paz dissolvente, indiferença assim como boi/preguiça representa 

uma duplicação da oposição anterior, podendo os dois pares de imagens funcionar 

como pares intercambiáveis.  

 

Mas boi – é a grande marca do destino escolhido, a metáfora 
preferencial para a personalidade ética e portanto européia; enquanto 
preguiça encarna o ócio e a indiferença, o abandono àquela filosofia 
fatigada da existência, desprovida de prazeres e de dores, 
fundamentada no calor e na umidade” (SOUZA, 1979:60). 
 

A relação do artista com a sociedade se manifesta na relação com o material - 

técnica artesanal, técnica do falar, virtude socializadora de todas as artes. Mário 

achava conveniente tornar os moços mais lentos e iniciar no Brasil o combate às 

velocidades do espírito (SANDRONI, 1988:40) bem como evitar a síntese, 

especialmente em relação aos fenômenos culturais, já que a nação ainda não tinha se 

constituído e esse esforço sintético acabava reduzindo a multiplicidade que 



necessariamente precisava ser conhecida. Segundo ele, não era tempo ainda de 

compreender a alma-Brasil por síntese (SANDRONI, 1988:41), daí pensar a idéia de 

polifonia como cultura, como beleza de conjunto e de combinações, dando como 

exemplo o jogo de futebol, que é polimórfico e todos amam, mas não sabem escutar 

um coral - “o dia em que os nossos ouvintes souberem escutar música polifônica 

como sabem apreciar o jogo polifônico do futebol, todos dirão que o povo paulista é 

um grande povo culto” (SANDRONI, 1988:29). 

No seu desejo de apresentar essa polifonia, conversa com o seringueiro 

(ANDRADE, 1993:203-205): 

 

Troncudo você não é. 
baixinho, desmerecido! 
Pálido, Nossa Senhora! 
Parece que nem tem sangue. 
...Macambúzio, pouca fala 
não boxa, não veste roupa  
De palm beach... 
Mas porém é brasileiro 
brasileiro que nem eu. 
(...)Seringueiro eu não sei nada! 
E no entanto estou rodeado 
Dum despotismo de livros 
Estes mumbavas que vivem 
Chupitando vagarentos  
O meu dinheiro o meu sangue 
E não dão gosto de amor 
No mutirão da sabença 
Da minha casa, amolado 
Por tantos livros geniais, 
“Sagrados” como se diz... 
E não sinto os meus patrícios 
E não sinto os meus gaúchos 
(...) E não sinto os seringueiros 
Que amo de amor infeliz... 
 

O pensamento de Mário, enunciado no Prefácio Interessantíssimo que 

prenuncia a Paulicéia Desvairada (1993), traz a novidade do componente estético 

sonoro e musical. Suas teorias depreendidas da linguagem musical, cujas notas só têm 

valor em relação ao conjunto harmônico, apontam para as qualidades vibracionais e 

combinatórias dos acordes, criando algo que ressoa além dos elementos básicos 

escolhidos. Faz assim soar o verso harmônico (A cainçalha... A bolsa... As jogatinas), 

como acorde que se distingue do verso melódico (São Paulo é um palco de bailados 



russos) e que combinados criam a polifonia poética (A engrenagem trepida... A bruma 

neva). Segundo o autor/compositor, a realização da harmonia poética efetua-se na 

inteligência e por isso prescinde da mera fusão dos sons. Como, por exemplo, quando 

vivenciamos um acontecimento imprevisto no qual o tumulto das idéias não fazia 

parte de frase alguma, não tinha resposta, solução, continuidade.  

 

Vibravam, ressoavam, amontoavam-se, sobrepunham-se. Sem ligação, 
sem concordância aparente – embora nascidas do mesmo 
acontecimento – formavam, pela sucessão rapidíssima, verdadeiras 
simultaneidades, verdadeiras harmonias acompanhando a melodia 
enérgica e larga do acontecimento (ANDRADE, 1993:70-71). 
 

No movimento múltiplo da vida, só o canto é capaz de combinar o ritmo e as 

nuances dos sentimentos e percepções. Para Mário, o canto do poeta é agente 

simpático e faz renascer na alma de um outro predisposto, curioso ou livre o mesmo 

estado lírico provocado em nós por alegrias, sofrimentos e ideais. 

 

A manducação filosófica oswaldiana 

O divisor de águas do movimento modernista será a publicação do Manifesto 

Antropófago em 1928, elaboração de uma visão crítica da sociedade brasileira, dentro 

da qual a arte constitui o vínculo da revolta individual a serviço da transformação da 

vida e dos seus valores morais e políticos (NUNES, 2002:53). O pressuposto 

motivador dessa proposta é a de que “Só a antropofagia nos une. Socialmente. 

Economicamente. Filosoficamente” (ANDRADE, 1995:47). 

A percepção e elaboração dessa polêmica teoria estão na base de uma visão de 

mundo, apoiada sobre esse tênue e violento elo que conecta o esgarçado tecido social 

sobre o qual se inventou a idéia de um país, do período da colônia aos dias atuais.  

Segundo Oswald, só ela, a antropofagia, nos une, nos mais diversos aspectos 

da realidade, reabilitando o conceito primitivo de vida como devoração, em oposição 

à cultura messiânica característica da tradição patriarcal e escravocrata. Para Oswald, 

a reabilitação do primitivo e o retorno ao princípio inclusivo e feminino do 

“Matriarcado de Pindorama” permitiriam ultrapassar a visão que opõe e traça um 

percurso evolutivo do bárbaro (homem natural) ao civilizado.  Isso seria possível com 

a emergência de um novo termo, o “bárbaro tecnizado”, resultado inovador da 

transubstanciação do segundo no primeiro pelo rito antropofágico, numa operação 

criativa que alterna e ignora o impasse do atraso.  



Para Oswald, assim como para os outros antropófagos de ontem e de hoje, não 

se trata de inventar uma nova tradição mas de capturar a onipresença do princípio 

antropofágico e do conflito na vida cotidiana brasileira, que sobrevive sob o véu da 

cordialidade. 

 Padre Antônio Vieira foi o primeiro a distinguir e reconhecer a diferença entre 

a prática do alto e do baixo canibalismo (ALMEIDA, 2002:7), comparando os rituais 

canibais dos Tupinambás e os expedientes de dominação do gentio pelos colonos. A 

alta antropofagia dizia respeito ao ato de vingança do parente morto de um 

Tupinambá que se consumava com o ritual de morte e devoração de um inimigo 

capturado, que para o padre poderia ser comparado à comunhão da eucaristia, dado o 

seu aspecto de rito coletivo para manter a memória dos antepassados. A antropofagia 

Tupi afirmava o desejo de absorver o outro como processo de alteração de si. Viveiros 

de Castro reconhece como padrão dos grupos que habitavam a costa brasileira no 

século XVI uma abertura para o outro, particularmente extensa e intensa, como se o 

outro ali não fosse apenas pensável, mas indispensável (CASTRO, 2002:181), o que 

teria favorecido as condições do encontro com os invasores portugueses.  

Esse fato etnográfico será expresso por Oswald de Andrade na máxima 

antropofágica “Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago”, 

que fundamenta o manifesto, estabelecendo um novo marco para o pensamento 

brasileiro, no início do século XX. A destruição dos habitantes do Novo Mundo pelos 

colonizadores, por meio da captura para a escravidão e pelos inúmeros massacres, foi 

descrita por Vieira como baixo canibalismo, evidenciando o conflito entre 

missionários e colonos que também praticavam o baixo canibalismo entre si, dando 

início à tradição autofágica dos grupos hegemônicos que se desenvolverá no período 

da colônia na disputa pelo poder enunciador salvacionista e o domínio da força de 

trabalho do gentio brasileiro.  

Oswald constrói na sua teoria uma perspectiva anti-cêntrica, anti-exclusivista, 

projetando a revalorização do homem natural que se produz contra os quadros 

esclerosados do homem histórico, do homem civilizado, do homem vestido, enfim, do 

homem cartesiano (ALMEIDA, 2002:9). A atitude antropofágica seria então um 

modo de atuar e pensar, fazendo a apologia clara a toda a diferença. Maria Cândida 

chama atenção para o aspecto anti-hierárquico prefigurado na operação metafísica que 

liga o rito antropofágico à transformação do tabu em totem, do valor oposto ao 

favorável, da vida como devoração pura. Segundo ela,  



 

... a antropofagia, enquanto conceito, apresenta uma face produtiva, 
diversa da pura destruição com que costuma aparecer no discurso 
“civilizado” sobre a “barbárie”, que utiliza o ato canibal como signo 
da violência máxima. Sob a perspectiva oswaldiana e selvagem, a 
antropofagia preconiza uma espécie de transubstanciação na qual 
aquele que é o devorador se altera no devorado: “trata-se apenas da 
transformação do tabu em totem, isto é, do limite da negação em 
elemento favorável”. A “morte” e “devoração” do outro recria o 
próprio; dentro desta perspectiva, o discurso ressentido das relações 
coloniais torna-se discurso produtivo de identidades (ALMEIDA, 
2002:4). 

 

Segundo ainda a autora, Oswald ultrapassa a leitura freudiana que reconhece 

no canibalismo apenas a valoração de objetos com qualidades desejáveis (como a 

autoridade do pai no parricídio) para devoração. No ritual Tupinambá, também os 

seres menos valorosos e frágeis como mulheres e crianças eram comidos. O 

canibalismo come o incomum, na constituição de um eu-americano, produzido na 

devoração de toda e qualquer alteridade. A vingança guerreira Tupinambá, realizada 

no ato antropofágico, exprimia, ao se constituir como valor cardinal dessa sociedade, 

uma radical incompletude, a indispensabilidade dos outros, ou a impensabilidade de 

um mundo sem Outrem, como afirma Castro (2002:141). A memória coletiva do 

grupo, nomes, tatuagens, discursos, cantos, era a memória dos inimigos que o ritual 

antropofágico perenizava. O inimigo, o outro, materializava a margem da existência 

do grupo, sendo o reconhecimento dessa heteronomia a condição de sua autonomia. 

O manifesto reedita o ritual dessa prática recalcada pela catequese e repressão 

colonial, fazendo uma logomaquia na qual as palavras em choque tacapeiam os 

valores impostos, fazendo ressurgir o desejo de vingança ancestral na consumação do 

outro. Por isso Nunes afirma que a antropofagia oswaldiana 

 

...é um sucedâneo verbal da agressão física a um inimigo de muitas faces, 
imaterial e protéico – o aparelhamento colonial político-religioso repressivo 
sob que se formou a civilização brasileira, a sociedade patriarcal com seus 
padrões morais de conduta, as suas esperanças messiânicas, a retórica de 
sua intelectualidade, que imitou a metrópole e se curvou ao estrangeiro, o 
indianismo como sublimação das frustrações do colonizado, que imitou 
atitudes do colonizador (1995:15). 

 

A luta de palavras rememora o diálogo entre o inimigo capturado e seu executor, parte 

culminante do ritual antropofágico, numa operação que legitima a honra, a bravura e a 

humanidade do outro. No Manifesto, Oswald devora 25 séculos de tradição ocidental usando 



uma musarana, a corda ritual, para deixá-la aprisionada e inerte aos golpes que defere com 

humor e violência:  

 

Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O mundo 
não datado. Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César... Contra a realidade 
social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem 
complexos, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciárias do 
matriarcado de Pindorama (ANDRADE, 1995:51-52). 
 

Ao se declarar antropófago, Oswald propõe a antropofagia como gesto 

relacional próprio da cultura brasileira, na qual, muitas vezes, as diversidades se 

apresentam como inconciliáveis e o outro, como uma distinção, uma alteridade, é 

interno, formado por parte da população ameríndia, afro-descendente, oriental, 

asiática e mesmo por europeus de imigrações mais recentes. 

A obra modernista será o loco e o patos da antropofagia, ato de manducar que 

produzirá no objeto estético a operação metafísica canibal, como exemplifica o poema de 

Mário de Andrade (1926), São Tomás e o Jacaré: 

 

Que um dos momentos mais espirituais da minha vida  
Foi assistir ao almoço de um jacareassu. Que bote angélico ele deu.. 
Percebi no nhoque, invisível de tão  
rápido, aquele conhecimento imediato, aquela intelecção metafísica,  
atribuída aos anjos por São Tomás... O  
jacaré intuiu pato e por instinto comeu pato... 
Ver pato, saber pato, desejar pato, abocanhar pato, foi tudo 
Um.  
Nada mais sintético. Povo angélico e esvoaçante. 
 

Essa operação estará também presente nos quadros de Tarsila do Amaral que se 

distanciam pela cor, figuras e volumes das influências das vanguardas européias, já ensaiada 

na fase anterior, na volta ao material, sobretudo em A Cuca, de 1924.  

A pesquisa combinava as idéias antropófagas e os elementos culturais populares 

fazendo realçar o conflito presente nas suas estruturas, como nos choros de Heitor Villa-

Lobos. Segundo o compositor, esta era uma nova forma de composição musical na qual 

apareciam sintetizadas as distintas modalidades de música brasileira, índia e popular, tendo 

como principais elementos o ritmo e qualquer melodia típica de caráter primitivo, de quando 

em quando, acidentalmente, sempre transformada de acordo com o seu temperamento.  

Os procedimentos harmônicos assim eram submetidos ao caráter dos materiais 

empregados (WISNICK, 1983). Nos dois exemplos, seria necessário ao leitor observar com 

apetite as telas O abaporu, Antropofagia, O lago, Urutu, A negra, de 1928/1929 e ouvir, e 

com igual disposição, a monumental série de choros de Villa (14 enumerados, mais Dois 



choros (bis) e o Quinteto em forma de Choros) que, segundo Wisnick, era “a audição de uma 

figuração onírica que trabalhava com significantes de Brasil: o país inconsciente é o 

conjunto de forças inapreensíveis que o texto musical tenta flagrar em sua cinética sonora” 

(2004:167). 

 
Atitude Antropofágica 

Para Nunes (ANDRADE, 1995:15), o manifesto seria ao mesmo tempo uma 

metáfora, um diagnóstico e uma terapêutica. A devoração seria uma espécie de 

tripharmacom:  

 

...metáfora orgânica – inspirada na cerimônia guerreira da imolação 
pelos tupis do inimigo valente apresado em combate, englobando tudo 
quanto deveríamos repudiar, assimilar e superar para conquista de 
nossa autonomia intelectual; diagnóstico da sociedade brasileira 
traumatizada pela repressão colonizadora que lhe condicionou o 
crescimento, e cujo modelo terá sido a repressão da própria 
antropofagia ritual pelos Jesuítas; terapêutica por meio de reação 
violenta e sistemática, contra os mecanismos sociais e políticos, os 
hábitos intelectuais, as manifestações literárias e artísticas, que  até a 
primeira década do séc.XX fizeram do trauma repressivo, de que a 
Catequese constituiria a causa exemplar, uma instância censora, um 
Superego coletivo. Nesse combate pela sátira e pela crítica, a 
terapêutica empregaria o mesmo instinto antropofágico outrora 
recalcado, então liberado numa catarse imaginária do espírito 
nacional. Remédio drástico, salvador, serviria de tônico reconstituinte 
para a convalescença intelectual do país e de vitamina ativadora do 
seu desenvolvimento futuro. 

 
O conceito de antropofagia em Oswald de Andrade dá ênfase ao mau 

selvagem, devorador da cultura alheia, transformando-a em própria, pela traição da 

memória. O uso da mecânica da paródia se dá pelo seu caráter de intertexto produtivo, 

resultado da devoração de uma primeira informação, imprimindo-lhe um sentido 

diametralmente oposto à direção original. Fala por meio da fala do outro, em contraste 

com a estilização introduz uma direção semântica no produto para despistar a 

primeira, criticá-la e assim reinventá-la à sua própria maneira.  

Podemos perceber nas intuições de Oswald muitas das tendências dos novos 

tempos, como sugere Nunes, como o tribalismo da sociedade de massas ávida por 

mitos e devoradoras de tabus, o que sugere que há muito o que ser pensado e revisto a 

partir dessa perspectiva. 



Haroldo de Campos (1983:109) reconhece na antropofagia a única filosofia 

original brasileira e diz que com ela  

 

...nos anos 20 e depois retomada nos anos 50 na tese A crise da 
filosofia messiânica, tivemos um sentido agudo da necessidade de 
pensar o nacional em relacionamento dialético com o universal. Ela 
não envolve a submissão (uma catequese), mas uma transculturação: 
melhor ainda uma transvaloração: uma visão crítica da história como 
função negativa, capaz tanto de uma apropriação como de 
desapropriação, desierarquização, desconstrução. 
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