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NAS TRILHAS DO CONTEMPORÂNEO: O RESGATE DA ANTROPOFAGIA 

OSWALDIANA PARA A ATUALIDADE  
 

Isabel Cristina Bichinski1 

  

Resumo: Este artigo tem como objetivo resgatar e explicar o conceito de antropofagia 

proposto por Oswald de Andrade na década de vinte, especialmente em seu Manifesto 

Antropófago. Para que esse resgate da antropofagia oswaldiana ocorra, propõe-se discutir em 

que medida nós nos relacionamos com os princípios antropofágicos em pleno século XXI, 

conforme a visão do João Cezar de Castro Rocha (2011) para um possível entendimento da 

antropofagia hoje. Desse modo, visa-se a entender a antropofagia como um exercício cada dia 

mais necessário nas circunstâncias do mundo globalizado, pois é a devoração antropofágica 

que permite o desenvolvimento de um modelo teórico de apropriação do outro. Pretende-se 

ainda relacionar a metáfora oswaldiana, com princípios da poesia marginal de Paulo 

Leminski- paranaense que retoma, discute e incorpora muito das propostas de Oswald de 

Andrade. 
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 1. Introdução/ Devoração 

 

Pensar em antropofagia oswaldiana é sempre um desafio, por não se tratar de um 

produto acabado e, sim, um processo, um saber incompleto que exige uma devoração 

constante do outro. Um dos nossos objetivos será traçar a identidade que esse conceito de 

antropofagia possuía na época de seu estopim e de como podemos resgatá-lo hoje, visitando a 

essência primitiva do conceito, que surgiu com os índios. 

Oswald de Andrade foi um escritor peculiar, de personalidade indômita e exuberante, 

que nos deixou como herança sua metáfora antropofágica. Nosso dever é tentar compreendê-

la, pois segundo João Cezar de Castro Rocha (2011), entender essa metáfora é fundamental 

para se viver no mundo globalizado. Pretendemos trazer a metáfora oswaldiana para o hoje, 

em uma tentativa de percebermos em que medida somos antropófagos, visto que a 

antropofagia é crítica e, por isso, seleciona de forma consciente o que pode ser assimilável do 

outro. 

                                                           
1 Pós-graduanda em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

E-mail: isabreak55@hotmail.com. 

mailto:isabreak55@hotmail.com


ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.241-256 

242 

2. Fundamentação/ Devoração Crítica 

  

           Em Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em cena (2011), João Cezar de Castro 

Rocha, em conjunto com outros ensaístas, chama atenção para a possibilidade de uma 

releitura da teoria cultural de Oswald de Andrade. Para Rocha (2011), a antropofagia é um 

conceito extremamente necessário para se viver no mundo moderno, ressaltando também a 

importância de se explorar o potencial analítico e filosófico da antropofagia oswaldiana: 

  

Por isso, pretendemos estimular novas abordagens da obra de Oswald de 

Andrade, buscando entender a antropofagia como um exercício de 

pensamento cada dia mais necessário nas circunstâncias do mundo 

globalizado, pois a antropofagia permite que se desenvolva um modelo 

teórico de apropriação da alteridade (ROCHA, 2011, p.12, grifos nossos).   
 

          Essa apropriação da alteridade é a chave da metáfora oswaldiana. João Almino (2011) 

ressalta que ''ao procurar responder à questão básica sobre o que somos ou o que nos une, a 

metáfora antropófaga indica que o que nos une é o outro, é o fato dele existir, de termos 

interesse por ele e, sobretudo de querermos devorá-lo'' (p. 55). De acordo com a metáfora 

antropófaga, a devoração seria a própria reafirmação de identidade, pois, ao devorar o outro, 

nos reconhecemos em nós mesmos, por um processo de assimilação crítica desse outro. 

           O professor Evando Nascimento, um dos ensaístas que dissertam no livro 

Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em cena, organizado por João Cezar de Castro 

Rocha (2011) ressalta a importância do conceito em questão não ser reduzido: “porque, 

sobretudo, a antropofagia é irredutível a um simples objeto, oferecido à análise e ao 

conhecimento. Tratá-la desse modo levaria a perdê-la de saída, naquilo mesmo que ela tem de 

mais interessante: ser uma das linhas de força da literatura e da cultura brasileira do século 

XX”. (NASCIMENTO, 2011 apud ROCHA 2011, p. 334). 

           Pensar a antropofagia como uma redefinição da cultura contemporânea, conforme  

Castro Rocha propõe, nos permitiria desenvolver uma imaginação teórica da alteridade, 

mediante a apropriação criativa da contribuição do outro: 

  

Se a antropofagia é um procedimento cultural que implica uma contínua e 

produtiva assimilação da alteridade, trata-se, então de um permanente 

processo de mudança e, portanto, de novas incorporações. É óbvio que tal 
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forma cultural não oferece a estabilidade exigida pela noção de identidade 

nacional, que tende a representar-se como fixa sempre idêntica a si própria. 

Pelo contrário, a antropofagia deve ser entendida como uma estratégia 

empregada em contextos políticos, econômicos e culturais assimétricos 

(ROCHA, 2011, p. 666). 

  

        Oswald de Andrade, quando lançou seu Manifesto Antropófago em 1928, lançou a 

necessidade de se pensar a cultura europeia instalada no Brasil de maneira não colonizada. 

Nascimento (2011) retoma a questão nacional nestes termos: 

  

Como tantos críticos leitores assinalaram por meio de uma atitude 

provocativa, de uma verdadeira retórica de choque, Oswald convidava a 

inteligência brasileira a repensar o modo de relação com o antigo 

colonizador, o europeu, de que seríamos ao mesmo tempo herdeiros diretos e 

explorados indiretos, enquanto habitantes de um país cujas relações 

internacionais com as nações mais desenvolvidas não se dariam de igual para 

igual. (NASCIMENTO, 2011 apud ROCHA, 2011, p.334). 

  

           Portanto, Oswald transforma o bom selvagem em devorador europeu capaz de 

assimilar o outro para inverter a tradicional relação colonizador/colonizado. Como o próprio 

escritor modernista afirma: “Está cada vez mais se evidenciando que a Antropofagia é a 

terapêutica social do mundo moderno” (conforme citado em RUFFATO, 2011, p.47).  De 

acordo com Oswald de Andrade, a metáfora antropofágica é necessária para suprir as 

necessidades do mundo globalizado; veremos daqui para frente como podemos nos apropriar 

desse conceito para entender a função da alteridade proposta por Oswald de Andrade. Afinal, 

como afirma Nascimento (2011): “Elaborar-se com o outro, comer, ser comido, mas, 

sobretudo dar de comer, comendo junto. Haveria algo mais importante para um vivente?” 

(NASCIMENTO, 2011, p.331). 

  

3. Discussão/Deglutição 

 

3.1. O modernismo da década de vinte: perspectiva geral 

           

A evolução científica e tecnológica marcou o século XX, foi a época das guerras 

mundiais e da bomba atômica, e também do automóvel, do avião, das viagens espaciais, da 

eletrônica, dos transplantes, da clonagem e da internet. Uma época marcada pelo fim dos 
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impérios colonialistas, pela internacionalização da economia, pela indústria cultural, e pelo 

resgate dos direitos da mulher e das minorias. 

           O conceito de moderno, segundo Hugo Friedrich, em seu clássico A estrutura da lírica 

moderna (1978), refere-se a toda época a partir de Baudelaire. O conceito surge com os 

mestres da lírica moderna francesa: Rimbaud e Mallarmé; para Friedrich, entre eles e a poesia 

de nossa época, perduram muitos elementos em comum. No Brasil e no mundo, o século XX 

foi um período de transformação, especialmente na literatura, que passaria por uma transição 

radical. 

            Esta transição se operaria, segundo Friedrich, a partir do esgotamento da ideia de 

progresso, tão característica do século XVIII e parte do XIX. Na realidade, houve um 

“decaimento progressivo da alma, predomínio progressivo da matéria” (BAUDELAIRE Apud 

FRIEDRICH, 1978, p.43). Em contrapartida a certa noção disseminada de racionalismo, as 

vanguardas propõem uma “obscuridade que fascina”, que resume a afirmação de T.S.Eliot: “a 

poesia pode comunicar, ainda antes de ser compreendida” (ELIOT apud FRIEDRICH, 1978, 

p.15). Ou seja, interessa, nesse momento, o pré-racional, irracional, o surreal, o dada, as 

formas primeiras, pré-cartesianas. Otto Maria Carpeaux dirá que “a própria função do 

modernismo na história literária consiste no seu afastamento da realidade: da realidade de 

1910 e 1914.” (CARPEAUX, 1969, p.29). 

            Friedrich, citando a importância de Diderot na evolução da lírica moderna, evidencia 

que “a poesia não é mais enunciação de objetos; ela é movimento emocional” (FRIEDRICH, 

1978, p. 26 e 27.).            

            Mário e Oswald foram os primeiros e mais agudos a sentir toda esta problemática que 

as vanguardas europeias vinham tratando no Velho mundo. Contudo, a condição de um 

escritor/artista latino-americano impõe dificuldades na própria formulação do problema por 

aqui. Ernesto Sábato chamou essa condição de uma “encrucijada latino-americana”: “os 

europeus não são europeístas, são só europeus” (SÁBATO, 1972, p.27). Não nos esqueçamos 

que quando Macunaíma viaja para São Paulo, deixa sua consciência em um mandacaru de dez 

metros, e que, quando retorna para sua querência, não a encontra e “pegou na consciência 

dum hispano-americano, botou na cabeça e se deu bem da mesma forma”. 

De acordo com o crítico Massaud Moisés, em sua História da literatura brasileira, os 

modernistas brasileiros estavam diante de duas tarefas: 1) criar nova poesia e arte realmente 
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nacionais e 2) empregar recursos das vanguardas europeias, da França e da Itália 

fundamentalmente. Nesse sentido, em oposição aos movimentos literários que privilegiavam a 

cultura europeia, surge a estética do modernismo, que tinha como principal objetivo tornar a 

literatura de fato nacional e não apenas uma cópia do que era considerada a boa literatura 

europeia.  

            Pensar no movimento modernista foi algo extremamente planejado e longo para os 

seus mentores. Oswald de Andrade, quando retorna de Paris em 1912, traz consigo toda a 

euforia do Futurismo, a maravilha do verso livre, que ele teve oportunidade de conhecer de 

perto, e traz também o desejo de atualizar o cenário da literatura brasileira. Em 1915, Oswald 

funda o jornal O Pirralho com o objetivo de questionar e repensar a arte brasileira, porém é 

somente em 1917 que o escritor tem seu primeiro contato com Mário de Andrade, que se 

tornaria seu companheiro de luta literária por muitos anos.  

            Encantado com as inovações em Há uma gota de sangue em cada poema de Mário, 

Oswald propõe publicar o discurso, e assim os dois tornaram-se bons amigos. No mesmo ano, 

há a já citada exposição da artista Anita Malfatti, que trouxe notáveis inovações para a 

pintura, decorrentes de suas experiências no exterior, a exposição foi polêmica, pois o 

convencionalismo ainda reinava, fazendo com que a artista recebesse várias críticas, inclusive 

a mais famosa de todas, a de Monteiro Lobato. 

          Oswald de Andrade e Mário de Andrade defenderam-na, fazendo da artista e suas 

inovações uma inspiração para a inovação que eles também buscavam na literatura. 

Juntamente com os Andrades, outros escritores como Di Cavalcanti, Menotti Del Picchia, 

Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, entre outros, compunham a 

geração dos modernistas da década de vinte, que prometia ser uma década marcada pelas 

experimentações e inovações na literatura. E foi. Em 1922, ano de centenário da 

Independência do Brasil, ocorre a Semana de Arte Moderna em São Paulo, evento curto, mas 

que influenciou definitivamente para que o modernismo se instalasse no país. A semana foi 

organizada minuciosamente pelos escritores, e teve o apoio de Graça Aranha e Paulo Prado, 

entre aplausos e vaias, os poetas modernistas enfrentaram o peso de se propor um código 

novo, diferente dos que eram vigentes. Affonso Ávila ressalta: “De fato os modernistas 

sentiam o Brasil e queriam renová-lo, repondo-o no verdadeiro caminho, livre das 
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importações de gosto duvidoso e que não se ajustavam à sua realidade”. (ÁVILA, 1975, p. 

15). Sendo assim também concordamos com Bosi: 

 

Mas, de qualquer forma, havia sido realizada a Semana de Arte Moderna, 

que renovava a mentalidade nacional, pugnava pela autonomia artística e 

literária brasileira e descortinava para nós o século XX, punha o Brasil na 

atualidade do mundo que já havia produzido T.S Eliot, Proust, Joyce, Pound, 

Freud, Planck, Einstein e a física atômica (BOSI, 2006, p. 339). 

  

                 Mário da Silva Brito, em História do Modernismo brasileiro: antecedentes da 

Semana de Arte Moderna (1974) ressalta que um dos propósitos dos modernistas era a 

diferenciação do idioma português do brasileiro, pois estava mais do que na hora do Brasil 

também se tornar independente na arte e literatura. Graça Aranha então declama em 1924, na 

Academia Brasileira de Letras, que o Brasil não é a “câmara mortuária de Portugal”.           

Ávila (1975) ressalta que depois do estopim do modernismo é que começam a surgir surtos de 

estudos de temas brasileiros, em nível de profundidade que não se conhecia antes. 

 

                          Reconheceram, pois, o que era válido no passado, e, através de investigações 

e poder criador, realizaram trabalho admirável em todas as artes. Daí- para 

ficar apenas no plano literário- a força criadora de um Oswald e um Mário, 

que incorporam a história, o índio, o negro, o imigrante, como se vê em seus 

poemas e romances. (ÁVILA, 1975, p. 16). 

 

          Os modernistas valorizaram aspectos da cultura brasileira dos séculos XIX/XX, como 

por exemplo, o folclore, a música, o falar característico dos lugares, etc. Coisas que eram 

ignoradas pelos parnasianos, mas que já eram apontadas pelos pré-modernistas. Sendo assim, 

Bosi (2006) afirma:  

 

Caberia ao romance de Lima Barreto e de Graça Aranha, ao largo ensaísmo 

social de Euclides, Alberto Torres, Oliveira Vianna e Manuel Bonfim, e à 

vivência brasileira de Monteiro Lobato o papel histórico de mover as águas 

estagnadas da belle époque, revelando, antes dos modernistas, as tensões que 

sofria a vida nacional. (BOSI, 2006, p. 307). 

 

          Nesse sentido, os pré-modernistas já problematizavam a nossa realidade social e 

cultural, os simbolistas ganharam a simpatia dos modernistas como ressalta Massaud Moisés 

“os modernistas voltam-se contra o Romantismo lacrimejante, o Realismo de Zola e Eça, o 
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Parnasianismo marmóreo, apenas respeitando o Simbolismo, já por ser antiparnasiano, já por 

conter presságios da sua proposta revolucionária”. (MOISÉS, 2001, p.17).  

           O conhecimento de mundo de Oswald de Andrade, devido às suas viagens e o contato 

com grandes nomes da Europa como Blaise Cendrars, Max Jacob, e Apolinnaire fizeram do 

escritor um homem capaz de enxergar muito além de seu tempo. Queria que o Brasil se 

modernizasse na literatura definitivamente, e, juntamente com seu amigo Mário de Andrade, 

desconstruíram o ideário do gênero romance. Oswald em 1923, com a publicação de 

Memorias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande e Mário com Amar, Verbo 

Intransitivo em 1927. 

          Liberdade era o que reivindicava Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti 

Del Picchia, Este como um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna, 

afirmava: “Queremos libertar a poesia do presídio canoro das fórmulas acadêmicas, dar 

elasticidade e amplitude aos processos técnicos (...) queremos exprimir nossa mais livre 

espontaneidade dentro da mais espontânea liberdade” (COUTINHO, 2003, p. 45). Instaurou-

se o verso livre. Cada poeta passou a obedecer suas próprias regras, pois não havia modelos 

prefixados. Graça Aranha declarava: “não há cânones, não há categorias, não há autoridade” 

(COUTINHO, 2003, p. 46). O rumo da poesia brasileira estava dividido em dois pontos: 1) 

liberdade de forma; 2) assuntos brasileiros. 

            Em 1924, Oswald de Andrade funda a sua poesia pau-brasil: um projeto artístico 

estético nacional que visava uma poesia de exportação de ideias nacionais, baseada no 

primitivismo: 

 

O Primitivismo que na França aparecia como exotismo-explicaria Oswald 

mais tarde- era para nós, no Brasil, primitivismo mesmo. Pensei, então em 

fazer uma poesia de exportação e não de importação, baseada em nossa 

ambiência geográfica, histórica e social. Como o pau-brasil foi a nossa 

primeira riqueza exportada, denominei o movimento Pau-Brasil. Sua feição 

estética coincidia com o exotismo e o movimento 100% Cendrars, que de 

resto, também escreveu conscientemente poesia pau-brasil. (ANDRADE 

apud COUTINHO, 2003, p.50) 

       

                    Quatro anos depois, Oswald de Andrade funda o movimento Antropofagia, em 

resposta ao movimento verde-amarelo e como uma ideologia que o autor leva para o resto de 

sua vida, o movimento da Antropofagia se inspirou no quadro Abaporu, pintado por Tarsila 
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do Amaral que deu de presente a Oswald, na época, seu marido. Raul Bopp e Oswald de 

Andrade batizam o quadro de Abaporu que significa em tupi- guarani “homem que come 

gente”, a partir desse significado surge a concepção de antropofagia oswaldiana que se dirigia 

“contra todos os importadores de consciência enlatada” (ANDRADE, 1976, p . 3).  

   

3.2. O Antropófago Oswald de Andrade 

  
“Na Cadillac mansa e glauca da ilusão/ Passa Oswald de Andrade/ Mariscando 

gênios entre a multidão” (ANDRADE, 1987, p. 39). 

           

          É com esses versos acima que Mário de Andrade descreve em “A Caçada” (contida em 

Pauliceia Desvairada) a personalidade de seu amigo. Mesmo antes da Semana de 22, Oswald 

de Andrade era um descobridor dos novos de São Paulo, descobrindo até o próprio Mário de 

Andrade. Participante ativo da Semana de Arte Moderna, o escritor ficou conhecido por ter 

uma personalidade forte, e por isso, por muitas vezes não foi bem visto pelas outras pessoas. 

           

Oswald, ao contrário, era espontâneo e intuitivo, mentalmente brilhante, mas 

pouco ordenado. Por isso nunca procurou domar racionalmente o jogo das 

contradições. Viveu com elas e elas formaram os dois blocos opostos a que 

aludi e indicam certa incoerência, que aliás parecia não perturbá-lo. Com sua 

enorme força de vida ele sempre arrastou tumultuosamente as contradições 

não solucionadas. (CANDIDO, 2006, p. 136). 

  

         ''A vida é devoração pura'' já dizia Oswald de Andrade. Essa devoração metafórica à 

qual ele se refere como vimos foi chamada de Antropofagia, conceito que existiu para 

algumas tribos indígenas, mas que fora apropriado por Oswald, tornando-se o conceito-chave 

de todo seu percurso e obra literária. 

          A antropofagia (do grego anthropos, "homem" e phagein, "comer") é um ritual 

místico/religioso que algumas tribos indígenas exerciam. Conforme afirmam antropólogos e 

arqueólogos, a antropofagia era encontrada em algumas comunidades ao redor do mundo, 

como na África, América do Sul, América do Norte, ilhas do Pacífico Sul e nas Caraíbas (ou 

Antilhas). A antropofagia praticada pelos grupos tribais do Brasil revestia-se de caráter 

exclusivamente ritual; as notícias fornecidas pelos cronistas do século XVI dão conta de sua 

importância na organização social indígena como fator indispensável aos ritos de nominação e 

iniciação. A imagem da antropofagia ameríndia foi difundida na Europa com mais intensidade 
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a partir do relato de Hans Staden, explorador alemão que foi capturado pelos tupinambás em 

meados do século XVI. Sua incrível experiência como prisioneiro de um grupo de 

antropófagos foi descrita em relatos que ganharam várias edições entre os séculos XVI e 

XVIII. Para Hans Staden (1557), a antropofagia difere de canibalismo. Jean de Léry (1980) 

afirma que, quando perguntados por que guerreavam contra outras tribos, os índios diziam 

que era para vingar seus antepassados que haviam sido mortos por elas. Alegavam que 

comiam os prisioneiros para se vingarem dos seus entes que tinham sido devorados por 

aqueles inimigos. Hans Staden (1974) reafirma: "Não o fazem por fome, mas por ódio e 

inveja, e quando combatem na guerra gritam um para o outro: para vingar a morte de meus 

amigos, estou aqui; tua carne será hoje, antes que o sol entre, meu assado." (STADEN, 1974, 

p.96). 

          Para André Thévet (1978), os ameríndios eram bárbaros por praticarem o rito 

antropofágico, termo pejorativo entendido pelos europeus como não civilizados, rudes, 

ignorantes, cruéis, de inferioridade cultural. De acordo com o Museu Histórico Nacional, ''O 

ritual antropofágico praticado pelos tupinambás possuía algumas ambivalências. A lógica de 

tal rito pressupunha uma troca entre o inimigo capturado e a comunidade que o aprisionou''. 

(2005, p.1). Portanto, não havia simplesmente a prisão, morte ou canibalismo. A antropofagia 

passava por um longo processo que se iniciava com a captura.              

                 Para Oswald de Andrade, a antropofagia pertence como ato religioso ao rico 

mundo espiritual do homem primitivo. Contrapõe-se em seu sentido harmônico e comunial ao 

canibalismo, que vem a ser a antropofagia por gula e também por fome. 

          Em uma entrevista ao O Jornal em 1928, Oswald de Andrade tenta definir 

antropofagia:  

 

A antropofagia é o culto à estética instintiva da Terra Nova. Outra: É a 

redução, a cacarecos, dos ídolos importados, para a ascenção dos totens 

raciais. Mais outra: É a própria terra da América, o próprio limo fecundo, 

filtrando e se expressando através dos temperamentos vassalos de seus 

artistas. (ANDRADE, 1928 apud BOAVENTURA, 1990, p. 43). 

  

             A antropofagia para os primitivos era algo muito além de uma simples refeição, foi 

partindo dessa primeira percepção que Oswald começa a elaborar sua metáfora antropófaga. 
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          Como sabemos, a Semana de Arte Moderna de 1922 resultou em muito alvoroço e 

polêmicas em torno dos modernistas. Com ela, definitivamente estava instalado um momento 

de transição da literatura brasileira e das artes. Oswald de Andrade, um dos participantes mais 

ativos do movimento, redigiu revistas importantes da época, que eram os meios de circulação 

das ideias modernistas, como a Klaxon e posteriormente a Revista de Antropofagia, junto com 

outros nomes do modernismo. 

          De acordo com as versões de Tarsila do Amaral e de Raul Bopp, como Wilson Martins 

(1991) relembra, a Antropofagia teria nascido em um restaurante de São Paulo, onde diante de 

um prato de rãs, Oswald de Andrade explicou que ''a linha de evolução biológica do homem 

na sua longa fase pré-antropóide passava pela rã'', e Tarsila comentou ''Com esse argumento 

chega-se teoricamente à conclusão de que estamos sendo agora uns... Antropófagos!'':  

  
Alguns dias mais tarde, o mesmo grupo do restaurante reuniu-se no palacete 

da Alameda Barão de Piracicaba para o batismo de um quadro de Tarsila, 

Antropófago. Nesta ocasião, depois de passar em revista a exígua safra 

literária, posterior à Semana, Oswald propôs desencadear um movimento de 

reação genuinamente brasileiro. Redigiu um Manifesto. (MARTINS, 1954, 

p.109). 

  

          Essa ideia, que supostamente teria surgido em um jantar, foi materializada no Manifesto 

Antropófago, em 1928, mas já em 1925 o Manifesto da Poesia Pau- Brasil pode ser tomado 

como embrião. Este Manifesto é entendido como um projeto estético nacional, no qual 

Oswald de Andrade tinha um alvo com a sua escrita: atacar o que era passadista e tornar a 

poesia um projeto artístico estético nacional, e é por tal motivo que a Poesia Pau- Brasil 

oswaldiana assume o papel de poesia de exportação, pois a partir de 1925 a poesia não seria 

apenas importação de ideias europeias, mas se tornaria uma exportação de ideias nacionais, 

como o próprio título do Manifesto sugere: Pau- Brasil, matéria prima brasileira exportada 

para o mundo. “Uma única luta - a luta pelo caminho. Dividamos: poesia de importação. E a 

Poesia Pau-Brasil, de exportação”. (ANDRADE, 1976, p. 2). 

          Oswald de Andrade afirma em seu Manifesto que ''a poesia existe nos fatos'', ou seja, a 

poesia está no cotidiano, na naturalidade própria e trivial do brasileiro, e ainda que ''temos a 

base dupla e simultânea: a floresta e a escola''. Nesse sentido, para Oswald, o escritor 

modernista brasileiro possuía algo que os europeus não conseguiriam ter simultaneamente: a 
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técnica e a tradição, junto com a naturalidade do primitivismo, a naturalidade que o brasileiro 

não precisa procurar e estudar em livros, porque é imanente a ele. Segundo o crítico Antônio 

Cândido (2006), os elementos primitivos já constavam da cultura brasileira, no quotidiano, o 

que tornava o Brasil um campo mais fértil para as vanguardas do que a própria Europa, 

mesmo o primitivismo sendo uma tônica das próprias vanguardas europeias, conforme 

percebe Oswald de Andrade que no Brasil as culturas primitivas se misturam à vida 

quotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente o que possibilitaria criar 

um tipo ao mesmo tempo local e universal de expressão, reencontrando a influência europeia 

por um mergulho no detalhe brasileiro. 

           O primitivismo será muito mais aprofundado três anos depois, no Manifesto 

Antropófago. Esse Manifesto, diferentemente do primeiro, não é mais só um projeto artístico 

estético nacional, mas um Manifesto que possui uma potência antropológica. Apesar de sua 

complexidade e de algumas contradições que este comporta, é importante ressaltar que 

Oswald, quando vislumbrou a antropofagia, tinha algo muito vasto em mente, como o próprio 

afirma: ''A Antropofagia é uma revolução de princípios, de roteiros, de identificação''. 

(ANDRADE apud BOAVENTURA, 1990, p. 50).  

            A antropofagia oswaldiana é uma metáfora da antropofagia praticada pelos índios: 

assim como o guerreiro da tribo capturava, convivia e depois se alimentava da carne de seu 

inimigo, acreditando que com isso ele assimilaria todas as virtudes do outro, Oswald 

propunha que a literatura brasileira fosse acima de tudo nacional, mas que soubesse aproveitar 

a cultura do ''inimigo'' (o outro, a cultura europeia), e que dessa forma trouxesse ideias para 

uma poesia inovadora que se constituísse do outro, sem ser uma cópia, mas que conseguisse 

teorizar e praticar uma seleção que nunca perdesse seu viés no nacional, viés que fora tão 

importante para a ruptura do modernismo com a tradição em 1922. 

          ''Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do Antropófago''. (ANDRADE, 

1928). Uma das frases mais conhecidas e importantes do Manifesto de 1928 retoma o nosso 

constante interesse pelo outro e concebe a antropofagia como a lei de todos os homens, não 

somente dos brasileiros, e por isso é de caráter antropológico. Ser antropófago nesse âmbito 

seria devorar e ser devorado constantemente.  

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Candido_de_Mello_e_Souza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Candido_de_Mello_e_Souza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade
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4. Antropófagos depois de Oswald de Andrade  

  

                   Em 1967, mesmo ano em que O Rei da Vela foi encenado e se tornou sucesso 

imediato pelas mãos de Zé Celso, surge o Tropicalismo, movimento de ruptura que sacudiu o 

ambiente da música popular e da cultura brasileira em plena ditadura militar. ''Não quero o 

reino dos céus: só me interessa o que não é meu'' (VELOSO, 1971). Dos tropicalistas, 

Caetano Veloso foi quem mais deglutiu e assimilou Oswald de Andrade. A esse respeito, o 

crítico e concretista Augusto de Campos ressalta: 

  

Atualmente componho depois de ter visto O Rei da Vela... Acho a obra de 

Oswald enormemente significativa. Fico apaixonado por sentir dentro da 

obra de Oswald um movimento que tem a violência que eu gostaria de ter 

contra as coisas de estagnação contra a seriedade... Todas aquelas ideias dele 

sobre poesia pau-brasil, antropofagismo, realmente oferecem argumentos 

atualíssimos que são novos mesmo diante daquilo que se estabeleceu como 

novo. O Tropicalismo é um neo- antropofagismo. (CAMPOS, 1974). 

  

          Campos salienta a importância de Oswald de Andrade para as gerações futuras, 

afirmando que o conceito oswaldiano da década de vinte é atualíssimo. Em recente entrevista 

a El País, Chico Buarque revive o princípio antropófago quando afirma ''A música brasileira 

não exclui, assimila''. 

O curitibano Paulo Leminski que foi poeta, romancista, tradutor, compositor, biógrafo 

e ensaísta, é também um dos maiores nomes da poesia contemporânea brasileira, passeou pela 

poesia concreta e lírica e reatualizou muito do pensamento oswaldiano. 

 

Oswald e Mário de Andrade não se limitam ao pensar sobre poesia. 

São pensadores da cultura, em geral. Com eles, a linguagem só não 

basta. Eles têm uma meta. É preciso metalinguagem. Em 22, a melhor 

poesia brasileira acorda de seu sonho, e começa raciocinar. 

(LEMINSKI, 2011, p.16). 

 

Leminski reconhece a importância do modernismo heroico de 22, e na década de 70 

realiza uma retomada significativa do conceito de literatura que os pioneiros Andrades 

almejaram na época. 

A liberdade formal, a busca de uma nova identidade e a definição das identidades 

brasileiras foram sendo conquistadas aos poucos dentro do cenário da literatura nacional. É na 
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década de 70 que temos contato com a poesia marginal, vertente da qual Leminski fez parte. 

Um dos objetivos principais desta nova poesia era propor uma crítica aos conservadorismos 

da sociedade, incorporando à literatura, elementos e representações da violência diária nas 

grandes cidades. Também conhecida como a Geração Mimeógrafo,a Poesia Marginal, estava 

ligada ao fato de que muitos poetas recorriam ao mimeógrafo para copiar seus livros em um 

processo artesanal e sem qualquer tipo de vínculo com editoras, que não se interessavam pela 

Literatura que subvertia os padrões convencionados para a arte. As poucas cópias eram 

vendidas para um público restrito, pessoas que frequentavam eventos como shows, 

exposições e bares ligados à contracultura.  

A Poesia Marginal foi um movimento cultural importante para uma geração que 

buscou através da Literatura uma atuação cultural distante dos padrões da Academia e 

indiferente à crítica literária. Foi importante tendo em vista também ao contexto do qual fez 

parte: ditadura militar. Seus pequenos textos, aliados a elementos visuais como fotografias e 

quadrinhos, são permeados pela coloquialidade, ironia, sarcasmo, gírias e humor. Do 

movimento literário, ficaram a inventividade artística e a vitalidade criativa, suas 

características predominantes. Muitos desses aspectos nos remete a poesia oswaldiana: 

também irreverente, irônica, ácida, coloquial e criativa, além da ampla utilização do poema 

piada. 

Leminski nesse sentido visita e reatualiza Oswald de Andrade, fazendo inicialmente da 

poesia o seu principal mecanismo de deglutição de valores e expressão de novas ideias. É 

através da antropofagia oswaldiana que é possível perceber o quanto nos apropriamos do 

outro a todo tempo e o quanto esse mecanismo pode ser útil ao mundo contemporâneo. Para 

Leminski (1987):  

 

Marginal é quem escreve à margem, 

 deixando branca a página 

 para que a paisagem passe 

 e deixe tudo claro à sua passagem. 

 Marginal, escrever na entrelinha, 

 sem nunca saber direito 

 quem veio primeiro, 

 o ovo ou a galinha.  

(LEMINSKI, 1987, p.34) 
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Com esse panorama, retomamos Rocha (2011) que propõe a antropofagia como um 

modelo teórico de apropriação do outro. Levando em conta que a antropofagia possui uma 

vocação antropológica, ela pode ser uma estratégia fundamental e possível para lidar com o 

mundo contemporâneo, mundo que possui uma multiplicidade e pluralidade de linguagens, 

um fluxo imenso de informações e meios de comunicação. A antropofagia nesse sentido 

funcionaria como uma imaginação teórica capaz de processar dados oriundos de múltiplas 

circunstâncias e contextos; como vimos, seria uma assimilação crítica e de seleção do outro, 

daquilo que realmente pode ser assimilável e reaproveitado. 

          A devoração do outro é a chave do mundo moderno, como ressalta um dos primeiros 

antropófagos, Arthur Rimbaud ''Je est un autre'', e como reafirma Rocha (2011) ''É apenas 

através do outro que podemos conhecer (um pouco) de nós mesmos''. (p.13).  

  

 5. Considerações finais/ruminações 

  

         Pensar a antropofagia como Oswald de Andrade propõe, e posteriormente como Rocha 

(2011) retoma, nos faz entender o papel fundamental da alteridade em nossa vida e cultura. A 

antropofagia metaforizada possui um caráter antropológico, permitindo o desenvolvimento de 

um modelo teórico de apropriação do outro. É interessante refletirmos em que medida nós 

ainda nos relacionamos com os princípios da década de vinte e de como podemos tentar 

assimilar o conceito oswaldiano para a nossa realidade. Visitando Paulo Leminski é possível 

perceber como o autor paranaense deglutiu muitos conceitos do modernismo de 1922, assim 

como outros  poetas marginais e os tropicalistas 

           Em 1954, um pouco antes de sua morte, houve um encontro de intelectuais, no qual o 

escritor modernista faz um último apelo aos participantes, para que estes dessem continuidade 

à sua obra e principalmente ao estudo da antropofagia. 

  

A reabilitação do primitivo é uma tarefa que compete aos americanos. [...] 

Devido ao meu estado de saúde, não posso tornar mais longa esta 

comunicação que julgo essencial a uma revisão de conceitos sobre o homem 

da América. Faço pois um apelo a todos os estudiosos desse grande assunto 

para que tomem em consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido 

conceito de vida como devoração e levem avante toda uma filosofia que está 

para ser feita. (ANDRADE, 1954, grifos nossos).  
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           Ser antropófago é saber devorar o outro em um mundo globalizado, cheio de 

novidades, tecnologias, simultaneidade de informações e comportamentos. Saber devorar o 

outro em um mundo moderno implica criticidade, um mecanismo de seleção que define o que 

pode ser devorado/ assimilado. Compreender a antropofagia como um processo de 

assimilação crítica do outro é revisitar e atualizar Oswald, tendo em vista as necessidades do 

mundo contemporâneo.  
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