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ANTROPOFAGIA 
AO ALCANCE DE 1DDOS 

BENEDI1D NUNES 

"Chacun son tour d'etre mange." 

Ubu Roi 

Dos sete escritos doutrinarios de Oswald de Andrade reu
nidos neste volume, somente os conhecidfssimos Manifestos da 
Poesia Pau-Brasil (Co"eio da ManhiJ, 18-3-1924) e Antrop6fago 
(Revista de Antropofogia, maio de 1928) penencem a fase mo
dernista. Os demais - Meu Testamento (1944), A Arcadia e 
a Inconfidencia (1945 ), A Crise da Filosofia Messianica (1950), 
Um Aspecto Antropofagico da Cultura Brasileira: 0 Homem 
Cordial (1950) e A Marcha das Utopias (1953)- datam de epoca 
imediatamente posterior.* 

0 Manifesto Pau-Brasil inaugurou o primitivismo nativo, que 
muito mais tarde, num retrospecto geral do movimento moder
nista, Oswald de Andrade reputaria o unico achado da gera~ao 

* "Meu Testamento", Testamenro de 11111(1 Gertlfilo, Edgard Cavalheiro, Livtaria do Globo, 
Pono Alegre, 1944; A Arcadia e a Inconfidencia, Tese para Concurso da Cadeira de 
Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, SP, 1945; 
A Crise da Filosofia Meiiianica, Tese para Concurso da Cadeira de Filosofia, Ciencias 
e I.euas da Universidade de Sllo Paulo, SP, 1950; Urn Aspecto Anuopofigico da Cultu
ra Brasileira: 0 Homem Cordial, mat~o de 1950; Comunic~llo ao Primeiro Congresso 
Brasileiro de Filosofia promovido pelo Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) sob os aus
pfcios da Reitoria da.Universidade de Sao Paulo. A Mtlrcha tias Utopias, anigos origina
riamente publicados em 0 Eitado de S/Jo Paulo e reunidos em volume sob o titulo 
acirna. Os Cadernos de Cultura, Servi~o de Documen~ao, Minist~rio da Educa~ao 
e Culrura, 1966. 
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Oswtlkl tie Andrade 

de 22.1 Nesse documento basico do nosso modernismo que fi
gura, em forma reduzida, no livro de poesias Pau-BrtZSil ("Fala
~ao' • ), ja se inttoduz uma aprecia!jao da realidade s6cio-cultural 
brasileira. 0 Manifesto Anttop6fago ttouxe urn diagn6stico para 
essa realidade, e motivou a Revista de Antropofogia, na sua pri
meira fase (maio de 1928 a fevereiro de 1929), dirigida por Al
cantara Machado, circulando posteriormente, na chamada "se
gunda denti!jao' ', como pagina semanal do Dian"o de SiJo Paulo 
e 6rgao do Oube de Anttopofagia (mar!jo a agosto de 1929), com 
secretarios que se revezaram ("os a!jougueiros" Geraldo Ferraz, 
Jayme Adour da Camara e Raul Bopp ). Radicaliza~ao do primi
tivismo nativo, aquele Manifesto precipitou, como carta de prin
dpios e filosofia de bolso do grupo da Antropofogia, o mais aguer
rido da fase pol~mica do Modernismo, sob a lideran!ja de Oswald 
de Andrade, a divisao ideol6gica latente na sua diverg~ncia com 
as outtas correntes de pensamento que entao se confrontaram -
duas delas, o ntJ&iontJiismo metafisico, de Gra!ja Aranha, eo na
cionalismo prati'co vertlamarelo, reformulado no grupo da Anta 
(Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, PJinio Salgado, Candido 
Motta Filho etc.), diretamente ligadas ao Modemismo, e o espi
ritualismo CtJt61ico, ligado ao simbolismo e a ftlosofia de Farias 
Brito (Jackson de Figueiredo e Tristao de Athayde, principalmente) 
e com o qual se enttosou a revista Festa aparecida em 1926 (Tasso 
da Silveira, Andrade Murici e Murilo Araujo, entre outtos). 

Se nao podemos compreender o alcance dos Manifestos, co
mo parte imponante da obra de Oswald de Andrade, senao atraves 
da atividade intelectual e do papel que esse poeta, romancista 
e ensalst:a desempenhou no Modemismo, faltar-nos-ia tambem 
o correto entendimento de seus escritos p6s-modemistas se dei
xissemos de considerar a op!jao polftica que ele fez em 1930. 

0 nosso autor, ap6s atravessar pelo ''lancinante divisor de 
iguas que foi a Antropofogia, 2 a crise do liberalismo economico 
e polf~co de 1929, quando o craque da Bolsa de New York re
percuttu na expotta!jio do cafe brasileiro, encaminhou-se para a 
extrema esquerda. E ao fumar-se nesse lado, iniciando uma fase 
de militincia polftica marxista, abjurou sua atitude de chefe da 

1 "0 Caminho Pcrcorrido", Ponu tie Lmfll, Editora Civiliz~ Brasileira S.A., Rio, 1971. 
pig. 96. 

2 Pot~u tie~. Editora Civiliz~ Brasileira, Rio, 1971, pig. 95. 
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vanguarda "antrop6faga" no Prefacio (fevereiro de 1933) de Se
rafim Ponte Grande, romance que escrevera no mesmo "primei
ro cadinho da nossa prosa nova" 3 - Mem6rias Sentimentais de 
}olio Miramar-, e no esp1rito da corrente que liderara de 1928 
a 1929. Nesse Prefacio, confessando ter sido palha!;o da burgue
sia com Emilio de Menezes e Blaise Cendrars, Oswald diz que, 
como tantos outros de sua gera!;ao, passara pela experiencia van
guardista por efeito de uma inquietude mal compreendida, que 
ignorava a origem social e o fundo polltico dos seus anseios. Em 
tais condi!joes, a bandeira rebelde, nem preta nem vermelha, do 
primitivismo nativo por ele sustentada a doses de sarcasmo, fora 
como uma doen!;a infantil- o "sarampao antropofagico",4 que 
atingira indistintamente aqueles que nao tinham recebido a va
cina marxista. Mais contradit6rio que o poeta e nao menos do 
que o homem de partido que se tornara, o romancista Oswald 
de Andrade compunha o epitafio de sua posi!;iO como ''antro
p6fago'', no ato de publicae o livro nela inspirado. 

Depois de A Estrela de Absinto, continua!jao de Os Conde
natlos, cujo estilo era amassado num cadinho nao exatamente igual 
ao que lhe servira para gerar a prosa avan!jada do Modemismo, 
Oswald publicara A Escada Vermelha, em 1934 - que se chama 
simplesmente A Escada, na versao definitiva da Tn'logia do Exi
lio, em 1941 -, conftrmando, nesse romance, a posi!;aO pol1tica 
assumida de "casaca de Ferro na Revolu!jao Proletaria". 5 No en
tanto, as pe!;as de teatro, que datam de 1934 (0 Homem eo Ca
valo e A Morta) e de 193 7 (0 Rei da Vela), bern como os artigos, 
ensaios e conferencias reunidos em Ponta de Lanfa, parecem sub
meter o marxismo a uma ftltragem "antropofagica". 

Rompendo com a orienta!jao marxista em 1945, proclamava 
Oswald, do is anos depois, 6 o seu retorno a Antropofogia. A ela 
ja se referira, de maneira simpatica e amb1gua, no ''Meu Testa
mento'' e num dialogo de ChiJo (1945 ), segundo volume de Marco 
Zero, 7 que e urn panorama da sociedade paulista entre a Revo-

3 Antes de Marco Zero, Ponta de lanfiJ, idem, pag. 45. 
4 Sertljim Ponte Grande, Ariel Editora Ltda., Rio. 
5 It/em, ibidem. 

6 "No meio do movimento modernisra apareceu alguma coisa tao rica e tao fecunda que 
ate hoje admite varias interpret~aes", pag. 332, Jose Olympio Editora. 
7 Ant6nio Cindido, "Digressao Sentimental sobre Oswald de Andrade", Varios Escri
tos, pag. 7lss., Livraria Duas Cidades, Sao Paulo, 1970. 
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lu~ao de 1932 (tema do primeiro volume, A Re11olt~fao Melanc6-
lica, de 1943) e as lutas pollticas que antecedem o golpe de 1937, 
implantando o Estado Novo. Esse retorno a Antropofogia efetivou
se como oposi~o crftica ao marxismo e como urn processo de con
versao filos6fica do autor, que se dedicou apaixonadamente ao 
esrudo da Filosofia, 8 desde o fun da Segunda Guerra Mundial, 
que nao trouxera, conforme ele esperava, o ocaso dos imperialis
mos, das ditaduras e da moral burguesa. Tomando en tao por ba
se as intui~oes contidas nos Manifestos de 1924 e 1928, Oswald 
elabora, em A Crise da Filosofia Messianica, a sua conce~ao fi
los6fica do mundo,9 e continua a desenvolve-la, principalmente 
nos artigos que publicou sob o titulo de A Marcha das Utopias. 

Dada a origem dessa conce~. que retoma, quase vinte anos 
ap6s, o canibalismo modemista, e lfcito perguntar se nao esta
mos diante de urn resfduo intelectual daquele movimento - dian
te do fantasma do Abaporu (antrop6fago), imagem do quadro 
de Tarsila, que teria acendido a chispa do Manifesto Antrop6fa
go. 10 E o que tentaremos responder oeste Prefacio. 

8 "Inqu&ito. 0 ~to na Terra substituiu a Esperan~ no CCu"- Oswald de Andrade 
e seus 40 anos de litetatura. Enttevista no Di4rio Clllioca, Rio, 12 de outubro de 1947. 
9 1Itulo oom que a anunciou Oswald de Andrade: "0 Anttop6fago - Uma Filosofia 
do Primimo 'lecnizado". 

10 Ver Raul Bopp, uma Suboorrente modernista em Sio Paulo - A Annopofagia, Mo11i
f1Utllos MotiertUsw lfO Bl'1lliJ {1922-1928), Livraria Sio )<*, 1968, Rio. 
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I 

A VISA.O POETICA PAU-BRASIL 

As vanguardas do inkio deste seculo fizeram do primitivis
mo urn conceito polemico. Usaram-no, via de regra, no sentido 
de traduzir o maximo afastamento da arte nova em rela~ao astra
di~oes e conven~oes do passado. Representou por isso a tenden
cia para buscar os elementos originarios da arte nos sentimentos 
ou na descarga das em~oes, condicionados a necessidades de ca
rater instintivo ou na franqueza de visao, na simplicidade for
mal, I COIDO foote de pOSSibilidadeS a expreSSaO plastica pura, 
que os cubistas foram encontrar tanto na arte africana quanto no 
douanier Rousseau. Nao se interessou o cubismo, que foi urn pri
mitivismo da forma extema, 2 pelo conteiido animista e p_elas 
qualidades empaticas das mascaras e estatuetas trazidas da Mri
ca e da Oceania. Ao contrario, o primitivismo dos pintores e poetas 
expressionistas, dadaistas e surrealistas consistiu na expressao in
terior dominante, fosse atraves da emo~ao intensa, do sentimen
to espontaneo, fosse atraves da provoca~ao do inconsciente, que 
deriva para o automatismo pslquico e a catarse. 

Nurna sua conferencia, feita em 1923, na Sorbonne, em que 
destacou a presen~a sugestiva do tambor africano e do canto ne
gro em Paris, como for~as etnicas que desembocavam na moder
nidade, Oswald tambem afrrmou que o seculo XX estava a pro
cura das fontes emotivas, das ''origens concretas e metaflsicas da 
arte". 3 Alem de conceito polemico, que as vanguardas utiliza
ram para assinalar essa busca do elemento originario a que Os
wald se referia, o primitivismo correspondeu ao sobressalto etni
co que atingiu o seculo XX, encurvando a sensibilidade moder-

1 John Golding, Le Cubisme, pag. 267. I.e livre de Poche. 
2 Robert Goldwater, Primili1lism in Modem Art, pag. 2)), Vintage Book, New York, 1967. 
3 L'cffort intellectuel du BrEsil Contemporain, Re1111e tie L'Amerique Llltine, 1923, pags. 
197/207. 

9 

~ 



Oswald de Andrade 

na menos na dire~ao da arte primitiva propriamente dita do que 
no rumo, por essa arte apontado, em decorrencia do choque que 
a sua descobena produziu na cultura europeia, do ''pensamento 
selvagem'' - pensamento mito-poetico, que participa da l6gica 
do imaginario, e que e selvagem por oposi~ao ao pensar cultiva
do, ucilitario e domesticado. 4 

Oswald de Andrade, condicionado por esse sobressalto, que 
ja marca o Manifesto Pau-Brasil, tanto penderia para o primiti
vismo de natureza psicol6gica quanto para o da experiencia da 
forma externa na estetica do cubismo, que Apollinaire estendeu, 
sem esquecer de associa-la a exalta~ao futurista da vida moderna 
nos grandes meios urbanos, as manifesta~oes da nova lfrica, do 
espn·t nouveau na poesia. 

0 Manifesto Pau-Brasil, que e prospecto e amostra da poe
sia homonima, situa-se na convergencia desses dois focos. Pelo 
primitivismo psicol6gico, valorizou estados brutos da alma cole
civa, que sao fatos culturais; pelo segundo, deu relevo a simplifi
ca~ao e a depura~ao formais que captariam a onginalidade nati
va subjacente, sem exce~ao, a esses fatos todos - uns de nature
za pict6rica (Os casebres de a~afrao e de ocre nos verdes da fave
la ... ), folclorica ( 0 carnaval ), hist6rica (Toda a hist6ria bandei
rante e a hist6ria comercial do Brasil), outros etnicos (A forma
~ao etnica rica), economicos (Riqueza vegetal. 0 minerio), culi
narios (A cozinha. 0 vatapL.) e lingiiisticos (A contribui~ao mi
lionaria de todos os erros ). Buscando a originalidade nativa nes
ses fatos, a Poesia Pau-Brasil realizaria "a volta ao material", ja 
vislurnbrada em]o4o Miramar, e que coincide com a volta ao sen
tido puro e a inocencia construtiva da arte. Em tais prindpios 
de sua poecica, na acep~ao ampla do termo, prindpios que po
dem ser aplicados a pintura de Tarsila desse pedodo, encerra o 
Manifesto, como aspectos complementares de uma so concep~ao 
primicivista, urn programa de reeduca~ao da sensibilidade e urna 
teoria da cultura brasileira. 

A perspectiva defmida pelo Manifesto - sentimental, in
tele~tual, ironica e ingenua ao mesmo tempo - e urn modo de 
senttr e conceber a realidade, depurando e simplificando os fa
tos da cultura brasileira sobre que incide. Nos meios tecnicos de 
produ~ao, informa~ao e comunica~ao da sociedade industrial 

4 Claude Levi-Strauss, Ll Pensie Sauvt~ge, pag. 289, Pion, Paris, 1962. 
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A Utopia Antropofagica 

(' '0 reclame produzindo letras maiores que torres. E as novas for
mas da industria, da via~ao, da avia~ao. Postes. Gasometros. Rail. 
Laborat6rios e oficinas tecnicas") tern esse modo de conceber as 
condi~oes objetivas, hist6rico-sociol6gicas, que o possibilitam e 
que formam, em conjunto, uma nova escalade experiencia per
ceptiva. Dar nao ter a perspectiva pau-brasil, que substitui a na
turalista, o feitio de uma receita, com ingredientes dosados a ca
pricho. Ela e sintetica como a do cubismo; a inven~ao de formas 
assegura-lhe a originalidade, e a surpresa, o choque que subvene 
o comum, mesmo a custa de parecer trivial. Ambas, inven~ao e 
surpresa, que sao notas distintivas da lfrica moderna, destacadas 
por Apollinaire, ~ tam bern marcam a inocencia construciva da 
Poesia Pau-brasil, ''agile candida'', na sua volta ao sentido puro 
de todas as artes, a urna pureza que esta tanto no fato poetico 
reduzido a condi~ao de material quanto no ''acabamento de car
rosserie' ', mais tecnol6gico do que tecnico, da smtese verbal que 
o contem e exibe. 

A inocencia construtiva da forma com que essa poesia sinte
tiza os materiais da cultura brasileira equivale a uma educa~ao 
da sensibilidade, que ensina o arcista a ver com olhos livres os 
fatos que circunscrevem sua realidade cultural e a valoriza-los poe
ticamente, sem excetuar aqueles populaces e etnograficos, sobre 
os quais pesou a interdi~ao das elites intelectuais, e que melhor 
exprimem a originalidade nativa. Nasce dar a teoria ja cdtica da 
cultura brasileira, focalizando a oposi~ao, que foi urn dos m6veis 
da dialecica do Modernismo, entre o seu arcabou~o intelectual 
de origem europeia, que integrou a superestrutura da sociedade 
e se refletiu no idealismo doutoresco de sua camada ilustrada, 
e o amalgama de culturas primicivas, como a do indio e a do es
cravo negro, que teve por base. 6 

0 idealismo da camada ilustrada aparece como o /ado dou
tor com que o Manifesto representa o estilo importado da vida 
intelectual e da cultura literaria e artistica - escilo imitacivo, que 
se desafogou na erudi~ao e na eloqiiencia, na mentalidade ba
ch~ele_sca, ~omum ao nosso jurista e ao nosso gramatico, o pri
meuo unagmando o imperio das leis sobre a sociedade e o se-

5 Guillaume Apollinaire, L'Esprit Nouvet1u et /es Poetes, Jacques Hawnont, Paris, 1946. 
6 Ver Murilo Mendes, "Conflito de culturas em ues poetas brasileiros". Instituto Uni
versidrio Orientale, Anna/i, Napoli, 1961. 
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gundo, o da gramatica sobre a linguagem. 0 bacharelismo, o ga
binetismo e o academismo, as frases feitas da sabedoria nacional, 
a mania das cita~oes, tudo isso serviria de materia a poesia pau
braszl, que decompoe, humoristicamente, o arcabou~o intelectual 
da sociedade brasileira, para retomar, atraves dele ou contra ele, 
no amalgama primitivo por esse arcabou~o recalcado, a originali
dade nativa e para fazer desta o ingrediente de uma arte nacio
nal exportavel. Nesse metodo de cria~ao, complemento pratico 
da teoria pela qual o poeta devassa os elementos originais da nossa 
cultura, repercute urn processo mais vasto, a que se acha ligado 
e de que e urn estagio conseqiiente, processo de reacomoda~ao 
cultural, regido por leis globais que ''nasceram do proprio rota
memo dinamico de seus fatores destrutivos' '. 

Esse processo, verdadeira praxis social revolucionaria, ''a pra
tica culta da vida'', como o chamou Oswald de Andrade, pratica 
que os engenheiros e os especialistas mobilizam, originou-se na 
nova escala da experiencia condicionada pela miquina e pela tec
nologia, por todo esse conjunto dos meios de produ~ao, comuni
ca~ao e informa~ao da epoca moderna, que transformaram ana
tureza circundante, criando a sobrenatureza do meio ambiente 
tecnico da civiliza~ao industrial e urbana, a escala nao livresca mas 
espetacular de urn mundo surpreendente e magico, de coisas mu
taveis, de objetos que se deslocam no espa~o e no tempo - de 
urn mundo em que a propria ciencia funciona como varinha de 
condao. 

Por duas fases passou ''a pratica culta da vida''. Numa pri
meira, e a ''democratiza~ao estetica nas cinco partes sabias do mun
do' ', quando a cria~ao artfstica entrou em recesso, suplantada que 
foi pelas tecnicas de reprodu~ao- a copia do naturalismo, a pi
rogravura, depois a fotografia. Numa segunda e ultima etapa, 
quando a arte, restitufda as elites, recobra o seu vigor, e urn pro
cesso destrutivo, manifestando-se, a partir do impressionismo e 
ate o cubismo, mediante ''a deforma~ao, a fragmenta~ao, o caos 
voluntario", mas cujos efeitos globais provocaram o "estouro nos 
aprendimentos". Essa "pratica culta da vida", que subverteu os 
moldes tradicionais de pensamento e de experiencia, foi a roes
rna que abalou os sustentaculos do arcabou~o intelectual da cul
tura brasileira, reduzindo-o, tal como aparece no Manifesto, a urn 
conjunto de pe~as lfricas de reposi~ao poetica, em estado de ma
terial pau-brasil. Efetivamente, o pensamento de Oswald ja per-
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correu aqui o curso dialetico desse processo, pois, se o poeta ago
ra pode enxergar com olhos livres, deve isso aos efeitos daquela 
pratica, depuradores em ultima analise. Conseqiientemente, a re
constru~ao da poesia e da cultura, na perspectiva decorrente da 
sensibilidade reajustada a nova escala do mundo moderno, far
se-a da estaca zero, para alem das barreiras da sabedoria e da eru
di~ao que rebentaram, mantendo a destrui~ao no nfvel de uma 
depur(lftio - sem as lentes doutorais que deformam, sem o par
tis pris dos habitos da camada imelectual - do modo brasileiro 
de ser e de falar. 

0 sentido puro das artes na epoca moderna, conquistado 
pela revolu~ao industrial que se prolongou na revolu~ao estetica, 
compreenderia a realidade "naturale neologica" da lfngua por
tuguesa falada no Brasil, mola principal do distanciamento hu
morfstico que nos da a medida do primitivismo pau-brastf como 
sendo urn recuo psicol6gico e social, que encampa, numa volun
taria recusa tatica dos valores intelectuais que as camadas ilustra
das comprometeram, aqueles outros valores magicos e al6gicos 
da imagina~ao primitiva, acordes com as subitas transforma~oes 
do mundo pela ciencia e pela tecnica. 

0 ideal do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e conciliar a 
cultura nativa e a cultura intelectual renovada, a floresta com 
a escola num composto hfbrido que ratificaria a miscigena~ao 
etnica do povo brasileiro, e que ajustasse, num balan~o espon
taneo da propria hist6ria, ''o melhor de nossa tradi~ao lfrica'' 
com ''o melhor de nossa demonstra~ao moderna' '. E, gra~as 
ao despojamento do modo de sentir e conceber provocado pela 
maquina e pela tecnologia, 0 carater universal da cultura nao 
dependeria mais de urn centro privilegiado de irradia~ao das 
ideias e experiencias. A universalidade da epoca deixaria de ser 
excentrica para tornar-se concentrica; 0 mundo se regionalizara 
e o regional continha o universal. "Ser regional e puro em 
sua epoca'' - eis a formula com que o Manifesto que bra a 
aura exotica da cultura nativa. A poesia conseqiiente a esse pro
g!~a deixaria de sera materia-prima do exotismo, urna espe
Clana es~~tic~ .d:stinada a temperar o gosto do europeu nurn 
mun?o Ja d1v1d1do em provincias, ern regioes que se interco
mu~ucam. Produto elaborado de fabrica~ao domestica, ela en
tr~n~, sem concorrencia, no mercado mundial, pelas vias eco
nomlcas da exporta~ao. 
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Oswald de Andrade 

Nao sera pois o exotismo amavel e compreensivo de Blaise 
Cendrars, mistura de ''moteurs et des fetiches no irs': 7 por sinal 
0 unico autor a quem expressamente se refere 0 texto de 1924, 
o que vai autenticar a visiio poetica pau-brasil, desentranhada de 
pe~as hist6ricas previamente decompostas, e enquadradas, como 
material, a perspectiva da inocencia construtiva dos poemas de 
Hist6ria do Brasil. Colhe-se em Gandavo a impressao de hospi
talidade da terra maternal, "que a todos agasalha e convida", 
o sentimento de uma existencia calma e ociosa como a de certo 
animal "a que chamam Pregui~a", e em que "todos tern reme
dio de vida"; em Claude d'Abeville, a imagem da saudavel nu
dez das mulheres indfgenas, "mervetlleusement diffomze et des
honnete' '; em Pero Vaz de Caminha, a do cordial encontro do 
civilizado com o primitivo; em Frei Manoel Callado, as sugestoes 
paradisfacas da civiliz~ao pernambucana: ''Tudo sao delfcias/nao 
parece esta terra senao urn retrato/do terreal parafso' '. 

Essa impressao, essa imagem, essas sugestoes, assim isoladas 
dos textos de que as desentranhou o poeta, como que perdendo, 
pela leitura autonoma, o poder de remissao ao passado que lhes 
confere o seu carater de registro cronol6gico, configuram a visiio 
poetica pau-brasil, em que os t6picos do exotismo, tais como o 
6cio, a comunhao fraterna, a sociedade dadivosa, a liberdade se
xual e a vida edenica, transformam-se em valores prospectivos, 
que ligam a originalidade nativa aos componentes magicos, ins
tintivos e irracionais da existencia humana, ao pensamento sel
vagem portanto, em torno do qual gravitou a tendencia primiti
vista das correntes de vanguarda que Oswald de Andrade as
similou. 

7 Jean Cocteau, Le &pel iJ I'Ordre, Cane Blanche, XIV, pag. 139, Editions Stock, Pasis, 
1948. 
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II 

A META.FISICA BARBARA 

No estilo telegrafico do anterior, os aforismos do Manifesto An
trop6fago misturam, numa so torrente de imagens e conceitos, a 
provoca~ao polemica a proposi~ao teo rica, a piada as ideias, a irreve
rencia a intui~ao hist6rica, o gracejo a intui~ao ftlos6fica. Usando-a 
pelo seu poder de choque, esse Manifesto lan~a a palavra '' antropo
fagia'' como pedra de escandalo para ferir a imagina~ao do leitor 
com a lembran~a desagradavel do canibalismo, transfurmada em pos
sibilidade permanente da especie. Imagem obsedante, cheia de res
sonancias magicas e sacrificiais, com urn background de anedotas 
de almanaque, mas tambem com urna aura soturna e saturniana, 
tal palavra funciona como engenho verbal ofensivo, instrumento de 
agressao pessoal e arma belica de teor explosivo, que distende, quando 
manejada, as molas tensas das oposi~oes e contrastes etisos, sociais, 
religiosos e polfticos, que se acham nela comprimidos. E urn voca
bulo catalisador, reativo e elastico, que mobiliza nega~oes nurna s6 
nega~ao, de que a pratica do canibalismo, a devora~ao antropofagi
ca e o sfmbolo cruento, misto de insulto e sacrilegio, de vilipendio 
e de flagela~ao publica, como sucedaneo verbal da agressao fisica 
a urn inimigo de muitas faces, imaterial e proteico. Sao essas faces: 
o aparelhamento colonial polftico-religioso repressivo sob que se for
mou a civiliza~ao brasileira, a sociedade patriarcal com seus padroes 
morais de conduta, as suas esperan~as messianicas, a ret6rica de sua 
intelectualidade, que imitou a metr6pole e se curvou ao estrangei
ro, o indianismo como sublima~ao das frustra~oes do colonizado, 
que imitou atitudes do colonizador. 

Como sfmbolo da devora~ao, a Antropofagia e a urn tempo 
metafora, diagn6stico e terapeutica: metafora organica, inspira
da na cerimonia guerreira da imola~ao pelos tupis do inimigo va
lente apresado em combate, englobando tudo quanto deverfa
mos ~e~udiar, assimilar e superar para a conquista de nossa auto
nomta mtelectual; diagn6stico da sociedade brasileira como so-
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ciedade uaumatizada pela repressao colonizadora que lhe con
dicionou o crescimento, e cujo modelo tera sido a repressao da 
propria anuopofagia ritual pelosJesuftas; e terapeutica, poe meio 
dessa rea~ao violenta e sistematica, conua os mecanismos sociais 
e politicos, os habitos intelectuais, as manifesta~oes literarias e 
art1'sticas, que, ate a primeira decada do seculo XX, fizeram do 
trauma repressivo, de que a Catequese constituiria a causa exem
plar, uma insd.ncia censora, urn Superego coletivo. Nesse com
bate sob forma de ataque verbal, pela satira e pela cdtica, a tera
peutica empregaria o mesmo instinto antropofagico outrora re
calcado, entao liberado numa catarse imaginaria do esp1'rito na
cional. E esse mesmo remedio drastico, salvador, serviria de toni
co reconstituinte para a convalescen~a intelectual do pats e de vi
tamina ativadora de seu desenvolvimento futuro. A jocosa alter
nativa do dilema hamletiano parodiado - Tupy or not tupy, that 
is the question -, que parece ter sido a cedula verbal originaria 
do Manifesto, resolve-se pois numa rebeliao completa e per
manente. 

Como riaria, ''Antropofagia'' nasceu de ''uma necessidade 
de independ~ncia, de desconfian~a para com a comunidade' '; co
mo riaria, e uma palavra-guia que conduz 0 pensamento a ca~a das 
ideias. 1 Precisamos entao considerar, na leitura do Manifesto An
tropofago, a ocorr~ncia simultanea de multiplos significados, e ter 
em mente que o uso da palavra ''antropofago' ', ora emocional, ora 
exortativo, ora referendal, faz-se nesses tr~s modos da linguagem 
e em duas pautas semanticas, uma etnografica, que nos remete as 
sociedades primitivas, particularmente aos tupis de antes da des
coberta do Brasil; outra historica, da sociedade brasileira, a qual 
se extrapola, como pratica de rebeldia individual, dirigida contra 
os seus interdictos e tabus, o rito antropofagico da primeira. 

Nenhuma exposi~ao do conteudo do Manifesto Antropofa
go, que e o avesso do discurso logico, pode compensar a falta das 
imagens e dos trocadilhos que nos da o seu texto, cheio de intui
~oes penetrantes. Respeitando-lhe a flexibilidade, o tom apolo
getico, a alusividade e 0 carater doutrinario, distinguimos nele, 
para efeito de analise, os tres pianos seguintes: o da simb6/ica 
da repress4o ou da cdtica da cultura; o historico-polltico da revo
luf4o caraiba; e o filosofico, das ideias metafisicas. 

1 Manifeste Dada, 1918, 'fristan Thara, Sept Manifestes Dlllla, Jean-Jacques Pauven. 
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A sociedade brasileira surge aos olhos de Oswald de Andra
de atraves das oposi~oes que a dividiram, polarizando a sua reli
giao, a sua morale o seu direito, a partir de uma primeira censu
ra, a da Catequese, que trouxe o cristianismo, e a do Governo 
Geral, que trouxe os Ordena~oes. Da conquista espiritual dos Je
suftas conjugada ao poder temporal dos mandatarios da Coroa, 
decorreu o codigo etico do Senhor de Engenho, patriarca dono 
de escravos, reinando sobre a Senzala e a Casa Grande. ''Nunca 
fomos catequizados' ', diz o Manifesto num refrao. ''Vivemos atra
ves de urn direito sonambulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. 
Ou em Belem do Para.'' 0 paganismo tupi e africano subsiste 
como religiao natural na alma dos convertidos, de cujo substrato 
inconsciente faz parte o antigo direito de vingan~a na sociedade 
tribal tupi. Tam bern ficou recolhido nesse substrato, por obra do 
pauiarca puritano e de sua ''Moral da Cegonha': a sexualidade 
envergonhada que nossos ancestrais indfgenas nao teriam conhe
cido, e que esse mesmo Senhor, austero na Casa Grande, soltou 
no desenfreio sem-vergonha da Senzala ... Por baixo do Parlamen
tarisme do Imperio, ficou o poder real do tacape; sob o verniz 
das institui~oes importadas, a polltica e a economia primitivas, 
e sob os ouropeis da literatura e da arte, a imagina~ao, alogica 
do indlgena, surrealista avant Ia lettre. 2 Essas oposi~oes todas po
dem ser reduzidas a uma contradi~ao unica, que figura conco
mitantemente o processo de civiliza~ao e o processo de Cateque
se, origem ''das sublima~oes antagonicas'' -entre o antropofa
go nu e o 1'ndio de roupa inteira, o 1'ndio ''vestido de senador 
do imperio ... fingindo de Pitt. Ou figurandopas operas de Alencar 
cheios de bons sentimentos portugueses' '. E por essa contradi~ao 
que passa o eixo da simb6/ica da repressiio, com seus emblemas 
e simbolos miticos. 

Traduzindo as ftxa~oes psicol6gicas e historicas da nossa cul
tura intelectual, os emblemas sao personalidades e situa~oes con
sagradas, intocaveis como os tabus: Padre Vieira (a ret6rica e a 
eloqiiencia),3 Anchieta (o fervor apostolico e a pureza), Goethe 

2 Os versos indlgenas (~~a Lua nova) que figuram no Manifesto forarn registrados 
por Couto de Magalhies em 0 Sel11agem, 3~ edi~ao, Editora Nacional, Sao Paulo, 1935, 
pag. 173. 

3 Sobre o epis6dio relacionado com a autoria do nosso primeiro emprestimo por inter
ven~ da labia de Vieira, w:r J~ Francisco Lis boa, Vida do PfJdre Antonio Vieira, Jack
son Editora, pig. 275. 
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( o senso de equillbrio, a plenitude da inteligencia), a Mae dos 
Gracos (a moral severa, o culto a virtude), a Cone de D. Joao VI 
(a domina~ao estrangeira), Joao Ramalho (o primeiro patriarca 
etc.).4 A esses emblemas, que cabem na categoria de mitos cul
turais, opoem-se os s!mbolos miticos propriamente ditos - Sol, 
Cobra grande, Jaboti, Jacy, Guaracy etc. Estes, que saem das re
servas imaginarias instintivas do inconsciente primitivo, catalisa
riam, quando satiricamente lan~ados contra os primeiros, a ope
ra~ao antropofagica, como devora~ao dos emblemas de uma so
ciedade. E a transform~ao do tabu em totem, que desafoga os 
recalques hist6ricos e Iibera a consciencia coletiva, novamente dis
ponivel, depois disso para seguir os roteiros do instinto caraiba 
gravados nesses arquetipos do pensamento selvagem - o pleno 
6cio, a festa, a livre comunhao amorosa, incorporados a visao poe
fica pau-brtJSil e as sugestoes da vida paradisiaca, ''sem comple
xos, sem loucura, sem prostitui~oes e sem penitenciarias do ma
triarcado de Pindorama' '. 

Mas a rebeliao individual, com que acena a Antropofagia, esta 
a servi~o da revoluf4o caraiba, de que as revolu~oes todas sao as
pectos parciais, incompletos; ''maior que a Revolu~ao Francesa' ', 
emprestou seu impulso a rebeldia romantica, a revolu~ao bolche
vista, ao surrealismo e, ftnalmente, ideia que ja conhecemos do 
Manifesto Pau-Brasil, a ~ao transformadora da tecnica, que pro
duziu, com uma nova escala da experiencia humana, o selvagis
mo da sociedade industrial. Em paralelo a expon~ao da Poesia 
Pau-Brasil, transponando ao mercado mundial a originalidade 
nativa, haveria uma retomada por n6s do impulso antropofagico 
de rebeldia, materia-prima indlgena com que, atraves de relatos 
como os de Jean de Leery, missionario da Fran~a Antanica ou Vil
legai'gnon print ten-e, a imagem da independencia e da altivez 
dos tupis cristalizou-se, depois de elaborada por Montaigne e Rous
seau - percorrendo uma trajet6ria reconstituida num ensaio de 
Affonso Arinos) -, no conceito do homem natural, sujeito de 
direitos imprescritiveis, de cuja vontade todo poder politico ema-

4 Os emblemas f!Xlliil tambem os t6picos cia imiltlf4o, identificados com os itens de im
po~ cultural no Post-Scriptum de 0 Relrtllo do Brtllil, de Paulo Prado, livro que os 
"antrop6&gos" repudiaram quanto ao diagn6stico cia hist6ria brasileira nele fumado, 
aceitando-lhe, no entanto, as conclllSOes. 
~ Affonso Arinos. 0 indio brtmleiro e 11 Ret~olt~flo Fnmces11, Cole~o Documentos Brasi
leiros, ]ost Olympio Editora, Rio. Citado em A Mmch11 tills Utopias. 
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na. Dai proclamar o Manifesto que ''sem nos a Europa nao teria 
sequer a sua pobre declara~ao dos ~eitos do ho,~em' '. Num ato 
de reintegra~ao de po5;5e, que equ.1va!e. a ~rna :n~tca da razao po
lltica do exotismo, polS que a traJetona 1deolog1ca do nosso an
trop6fago foi a mesma que introduziu a atra~ao do Novo Mundo 
na literatura europeia, a revoluf4o caraiba nos devolveria o im
pulso originario, que unifica ''todas as revoltas eficazes na dire
~ao do homem' ', outrora recebido, de toma-viagem, na rota de 
nossas impo~oes, como produto intelectualmente elaborado no 
estrangeiro, e sob o inv6lucro de uma furma hist6rica alheia a nossa 
realidade. Pela reabenura do manancial de rebeldia que alimen
tou, da revolu~ao burguesa ao surrealismo, urn ciclo de transfur
m~oes do mundo, de que o movimento antropofagico seria o 
Ultimo do, invenenamos a dire~ao da hist6ria, pondo-nos a frente 
da caminhada mundial que come~ou em Villegaignon para levar
nos ao matriarcado de Pi'ndorama. 

Desse ponto de vista, a revoluf4o caraiba, prot6tipo das re
volu~oes, das transforma~oes sociais, superaria as anteriores - a 
Francesa, a Romantica, a Bolchevista e a Surrealista - e assumi
ria, num surpreendente efeito de humor oswaldiano, a patemi
dade de todas. No entanto, o pensamento antropofagi'co, confu
mando a pratica da degluti~ao intelectual por pane de Oswald 
de Andrade, filia-se, quanto a sua genese, aquelas mesmas ideias 
que sao legltimos rebentos do instinto caralba a demarcar o per
curso da rebeliao universal. 

Oswald de Andrade tirou do capitulo XXXI dos Essais de 
Montaigne a propria ideia da vida primitiva. Costumes saos quanto 
a liberdade matrimonial e a propriedade comum da terra, 0 gos
to do 6cio eo prazer da dan~a. virtudes naturais que a "ingenui
dade originaria'' inspirava, institui~Oe5 s6brias e sabias que a Platao 
fariam inveja, formam o retrato que o humanista tra~ou da so
ciedade selvagem, equilibrada e feliz, incomparavelmente supe
rior a dos civilizados, nao obstante a antropofagia, ato de vindita 
menos barbaro do que a crueldade com que os europeus, inca
pazes de comer urn homem mono, tonuram e e~alham um 
corpo humano vivo, ''sob pretexto de piedade e de religiao' '. 6 

Vern desse quadro a sobreposi~o da vida dos tupis, que teria si
do o modelo em que Montaigne decalcou a sua interpreta~ao da 

6 livre Premier, Chapitre XXXI, Des Ctmnibllles. 
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Oswald de Andrade 

sociedade primitiva, a mftica Idade de Ouro, matriarcal e sem 
repressao, cuja violencia se descarregaria no ritual antropofa
gico, que foi a especie de canibalismo valorizada por Oswald de 
Andrade. 

A transforma~ao de tabu em totem, essencia desse ritual, 
tomou-a o nosso autor de Totem e Tabu, onde Freud, para expli
car a passagem do estado natural ao social, da Natureza a Cultu
ra, ftxou a hip6tese mftica do parriddio canibalesco. Ao assassf
nio e a devora~ao do pai tiranico, chefe da horda, pelos ftlhos re
belados, sucedeu a interioriza~ao da autoridade paterna, como 
Superego coletivo que profbe o incesto. Compelida a expiar aquele 
crime, a humanidade repete, na devora~ao antropofagica, trans
formando o tabu em totem, o parriddio fatidico. 7 Oswald, ge
neralizando indevidamente a antropofagia ritual - dado que ele 
proprio sabia que nem todo canibalismo assume esse aspecto nem 
eo canibalismo uma pratica universal entre as sociedades ''frias'' 
-, ligou essa purga~ao do primitivo a origem da saude moral do 
Raubentier nietzschiano, do homem como animal de presa que, 
segundo a imagem digestiva empregada por Nietzsche em A Ge
nealogia da Moral, assimila e digere, 8 sem resqufcio de ressenti
mento ou de consciencia culposa espuria, os conflitos interiores 
e as resistencias do mundo exterior. 

Uma das leituras prediletas de sua juventude, a quem Os
wald deve grande parte de sua virulencia crftica dirigida contra 
os padroes morais comuns (Moral de Rebanho ), o sacerd6cio e 
as religioes de salva~ao (de meridiano ), Nietzsche nao e porem 
mencionado no Manifesto, ao contrario de Keyserling, expressa
mente citado, a quem nosso autor deve a ideia da barbarie tecni
ca na epoca do chauffeur, colhida em 0 Mundo que nasce, e que 
por ele foi interpretada num sentido positivo. Os prenuncios de 
urn novo tribalismo, acumulados ao nosso redor, nesta era do 
chauffeur, para Keyserling redundando num ecumenismo reli-

7 "0 repasto totemico, que talvez seja a primeira festa da humanidade, seria como que 
a festa comemorativa desse ato memoravel e criminoso que serviu de ponto de partida 
a tantas coisas: organiza~oes sociais, restri~oes morais, religiao", Petite Bibliotheque Pa· 

yor. pag. 163. 
8 " ... tudo o que absorvemos e tao pouco representavel a nossa consciencia durante o esta· 
do de 'digestao' (poder-se-ia chama-lo uma absor~ao pslquica) quanto o processo multi· 
plo que se passa em nosso corpo enquam" 'assimilamos' a nossa comida", Zur Genealo
gte der Moral. Werke. zwelter Band, Hanser, pag. 798. 

20 

~ - l 
A Utopia Antropofogica 

gioso e poll:tico, numa arte pre-cultural e no advento de novas 
''aristocracias' ', como a bolchevista e a fascista, sao, para Os
wald, os prenuncios da abundancia dos bens de consumo ga
rantida pelo desenvolvimento tecnol6gico da produ~ao. 9 Con
cretizar-se-ia, entao, a ''vit6ria poll:tica da maquina' ', a que ele 
se referiu num dos ensaios de Ponta de Lanfa, 10 de nftida ins
pira~ao spengleriana, e com que acena outra das sobreposi~6es 
imageticas do Manifesto, desta vez entre a /dade do Ouro em 
que nos encontramos e a /dade de Ouro a que volverfamos em 
razao da pletora e da nivela~ao das condi~6es materiais de vida 
na epoca do chauffeur. Nesse trocadilho esta toda a esperan~a 
da revolufiio caraiba. 

Ja podemos divisar nas ideias que Oswald de Andrade pi
lhou em Montaigne, Freud, Nietzsche e Keyserling o plano de 
generaliza~ao ftlos6ftca da Antropofogia, que passara inc6lume 
aos trabalhos doutrinarios do autor, na fase que sucedeu ao seu 
rompimento como marxismo. Trata-se, no espfrito das motiva
~oes polemicas, quase sempre decisivas para o nosso poeta, de 
uma inversao parodfstica da ftlosofta de Gra~a Aranha, ratift
cando a metafisica barbara repelida em A Estetica da Vida, co
mo produto hfbrido do fetichismo do negro e do temor religio
so do fndio, que transformou a imagina~ao brasileira, presa ao 
"espfrito tenebroso da terra", numa autentica "floresta de mi
tos' '. Recuperar essa imagina~ao, reativando nossa heran~a lati
na para sobrepo-la ao fundo mftico que nos legaram o tupi 
e o africano escravo, eis o que, a jufzo de Gra~a Aranha, tornava
se necessario a fun de que pudessemos alcan~ar, atraves da emo
~ao estetica, a integra~ao no cosmos e o estado de alegria que 
transcende o terror primitivo pelo sentimento de identidade com 
o universo, sem o qual o povo brasileiro prolongaria a sua im
potencia diante da Natureza tropical. Ser brasileiro nao signift
ca ser barbaro, aftrmava Gra~a Aranha, em sua famosa confe
rencia 0 Espirito Moderno, meses depois da publica~ao do Ma
nifesto Pau-Brasii.n 

9 0 quadro de Keyserling, em 0 mundo que nasce, corresponde ao panorama da civili
za~ao pura, na sua fase final, tra~ada por Spengler, como fase do imperialismo, em A 
Decadencia do Ocidenre e como explosao da cultura faustica pela tecnica em 0 Homem 
e a !ecnica. 

10 Destino da !ecnica, Ponta de l.anfa, idem, pags. 21-24. 

11 Gra~a Aranha, Espfrito Modemo, 2~ edi~ao, pag. 59, Editora Nacional, Sao Paulo. 
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A Antropofogia, metaffsica barbara que assume o terror 
primitivo, continuara a ser elaborada nos anigos da Revista de 
Antropofogia (2~ fase), nos quais Oswald e seus companheiros 
discutem a Gestalttheorie e o behaviour, concebendo o instin
to antropofagico, de que deriva a propria libido,~ como vinculo 
organico e psfquico ligando o homem a terra. E o vinculo de 
que nasce o "sentimento 6rfico", ressaltado pelo poeta nas suas 
Mem6rias, 12 e que talvez nele jorrasse da mesma fonte que 
alimentava o seu ''fundamental anarquismo' '. Convertido de
pois, em A Cnse da Ftlosofia Messianica, no sentimento exis
tencial de abandono do ser no mundo, ja se pode observar 
o alcance religioso, estranho a concep~ao crista, do instinto an
tropofagico, de que tratam os anigos doutrinarios da Revis
ta, 13 que espontaneamente se manifesta, primeiro na conscien
cia do sagrado, como entidade estranha e hostil ao homem, 
como tabu supremo e interdito transcendente, e em seguida 
na atitude devorativa pela qual o selvagem, gra~as ao ritual 
canibalfstico, incorporava, num ato de extrema vingan~a. a al
teridade inacessfvel dos seus deuses, fincando-os na terra, e com 
eles estabelecendo a convivencia familiar que Oswald imagina
va tivessem tido os tupis com Guaracy e Jacy. "E preciso partir 
de urn profundo atefsmo para se chegar a ideia de Deus'', 
eis o paradoxo culminante da metafisica barbara, expressando 
a luta, de que fala o Manifesto, ''entre o que se chamaria In
criado e a Criatura.'' 

Se a religiao assim concebida, verdadeira apenas no sentido 
pratico, como instrumento de adapta~ao vital, entra nos moldes 
do pragmatismo de William James, autor citado no Manifesto 
em simetria com Voronoff, 14 a concep~ao do hom em, correspon
dente a metafisica barbara, e profundamente nietzschiana. Do
minador da natureza, o homem tern na vontade de poder, ''es
cala termometrica do instinto antropofagico' ', a for~a primordial 

12 "A isso chamo eu hoje sentimento 6rfico. Penso que e uma dimensao do homem" 
- Um Homem sem Profiss4o, Mem6rias e Conftss5es, I, Sob as ordens de Mamae, Jose 

Olympio, Rio, 1954. pag. 84. 
13 Principalmente, De Antropofagia, Freuderico (n~ 1, 17·3·29); De Antropofagia,Japy-
Mirim (n~ 2, 24-3-29); Guerra, Japy-Mirim (n~ 4, 7-4-29). 
14 A refer~ncia do Manifesto Antrop6fago a Voronoff, SErgio, autor de urn metodo de 
rejuvenescimento, muito conhecido entao, e como ftgura do pragmatismo biol6gico. Re
gistra-se dele, em 1928, o escrito L:l Conquite de Ia vie. 
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do seu ethos, for~a ambfgua que faz do ser humano ou urn 
rebelde generoso ou urn guerreiro cruel. Daf encontrarem-se la
do a lado, na galeria de honra dos "antrop6fagos", os revolu
cionarios, os milenaristas, o Marques de Sade, o capitao Anto
nio Ferreira Virgolino (Lampiao) e o ban dido Tche, salteador 
de estradas do tempo de ConfU.cio, emulo dos canibais de Mon
taigne, que incendiariam os palacios de Rouen e destronariam 
o rei de Fran~a. 15 

Como animal em continuo processo de adapta~ao biopsf
quica, reagindo contra o meio e criando seu ambiente, o ho
mem tern a sua existencia limitada a coordenadas espaciais que 
passam pelo lugar em que habita, e que o ligam, para sempre, 
a uma regiao determinada. A metafisica barbara e tambem lo
calista e tribal: o sentimento 6rfico se regionaliza, e produz, 
segundo a terra em que vivemos, uma imagem de Deus. E e 
ainda nos limites de seu espa~o regional que o homem antro
pofagico se convene no barbara tecnizado de Keyserling, avido 
de progresso, assimilando a tecnica e utilizando-se da maquina 
para acelerar a sua liberta~ao moral e polftica. Criariamos as
sim, pelo caminho do maximo progresso material, urn novo es
tado de natureza, que nos devolve a infancia da especie, onde, 
numa sociedade matriarcal, alcan~aremos na alegria ( veja -se nisso 
outra replica parodistica a alegria c6smica de Gra~a Aranha), 
a prova dos noves de nossa felicidade. 

Para o grupo reunido na trincheira da Revtsta de Antropo
fogia, ja em 1929, o antagonismo dos interesses sociais seria solu
cionado na fronteira da Economia com a Polftica. Em suma, nos
sos ''antrop6fagos'' viram, a caminho da Utopia, a polftica em 
fun~ao da distribui~ao dos hens sociais; e integraram o Poder, ja 
desvestido de autoritarismo, a sociedade. E esta, como grande ma
triarca, desreprimida pela catarse dos instintos, e liberta, pelo pro
gresso, da instancia censora do Superego paternalista, tenderia 
a tornar-se, numa proje~ao ut6pica de suas possibilidades, a livre 
comunhao de todos. 

15 Seriam antrop6fagos brasileiros, numa embaixada em 1562, "du temps que le feu 
roi Charles neuviemme y etait'' - Des Cannibales. 
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III 

ANTROPOFAGIA E UIDPIA 

A luz da perspectiva utopica podemos compreender por que 
foi a Antropofogia, segundo as palavras de Oswald, o divisor de 
aguas politico do Modernismo. No momento em que surgiu o 
Manifesto de 1928, as correntes europeias de vanguarda, com as 
quais o primitivismo nativo tinha afinidade, ja atendiam a uma 
aspira~ao etica: o ideal de uma renova~ao da vida, que atingisse 
o todo da existencia, individual e socialmente considerada. Os 
surrealistas nao pretendiam outra coisa quando se engajaram, a 
partir de 1930, na revolu~ao proletaria. Enue nos tambem a po
litiza~ao havia come~ado. 

Em 1927 o grupo Anta, nova denomina~ao do Verdama
relo reformulado, assentou as bases ideologicas de seu nacio
nalismo numa ''politica brasileira com rafzes profundas na terra 
americana e na alma da patria". 1 0 Modernismo, diziam os 
"antropofagos", resolvera o problema literario, mas deixara in
soliivel os verdadeiros problemas nacionais. Come~avam entao 
pondo termo a indiferen~a. ao absentelsmo da gera~ao de 22, 
que nao foi tao agudo como Mario de Andrade entenderia, 
aquelas rea~oes em cadeia, que levaram o Verdamarelo a se 
transformar no Anta e o Pau-Brasil a se transmudar na Antro
pofagia. 2 Am bas as rea~oes, com o mesmo senti do mas com 
dire~oes diferentes, ja eram politicas. Esses grupos remanes
centes se afastavam na realidade quanto mais parecia aproxima
los o tema do indio que lhes era comum. Nao foi o prazer 
do debate que os colocou em grupos antagonicos; foi urn an
tagonismo, que pode ser percebido no proprio sentido etnico 

1 Plfnio Salgado, A Anta eo Curupira (Considera~5es sobre a literarura moderna), Des
pertemos a nllfllo, pag. 53. 
2 Mario da Silva Brito, A Revolu~ao Modernista, A literatura no Brasil (dire~ao de Mra
nio Coutinho), Modemismo, 2~ edi~ao, pag. 30, Rio, 1970. 
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invocado pelos dois grupos adversos, que os impeliu ao prazer 
do debate. 3 

0 sentido etnico, para OS da Anta, e 0 misterio vicariante 
da ra~a tupi, que deu a primeira transfusao de sangue no coloni
zador e deixou-nos por heran~a o subsuato biol6gico, psiquico 
e espiritual da nacionalidade. Teria havido como que urn acerto 
providencialista entre a chamada dos portugueses e a descida dos 
tupis para o Atlantico - ''uma fatalidade historica pre-cabrali
na' '. 4 Apos contribuirem para a composi~ao etnica do Brasil, os 
aborfgenes perdem sua vida objetiva mas interiorizam-se como 
espirito nacional. 

Dois mitos de insuumenta~ao ideologica conjugam-se nes
sa figura eleita do indigena: o da sintese do passado com o pre
sente e o da conquista do futuro. Pelo primeiro, fez-se do passa
do a reserva das for~as de que necessitamos para caminhar em 
dire~ao ao futuro; pelo segundo, nosso destino politico refletiria 
a evolu~ao providencial de que o indio foi o primeiro agente. E 
uma evolu~ao ja concluida, da qual resultaram, como 6rgaos vi
tais da na~ao, as institui~oes existentes. Dela viria igualmente a 
grande ~a harmoniosa do futuro, gerada em terras americanas. 
Nuncio messianico dessa "ra~a cosmica", a cargo da qual esta a 
reden~ao etnica da humanidade, tornava-se o descendente de Peri, 
depois de ter sido, com Alencar, urn ilustre varao da Indepen
dencia, com sentimentos e ademans de nobre portugues,) urn 
guardiao das institui~oes conservadoras. 

0 que os panidarios da Anta mitificavam entao era o uaje
to da hist6ria brasileira, transformado numa gesta indigena cus
todiada pela Providencia. Esse mito encampava a hist6ria para 
imobiliza-la. Oswald interiorizou na antropofagia o Indio, mas 
como imagem do primitivo vivendo numa sociedade outra, e 
movendo-se num espa~o etnografico ilimitado, que se confundia 
com o inconsciente da especie. Por esse lado, seu primitivismo 
reproduziu o distanciamento crftico do antrop6logo moderno re-

3 ''Wsila en peinture, Villa IDbos en musique ont reuouves ce setJs ethtJique dont nous 
nous sommes faits les ap6ues" - Oswald a Nino Frank - Sao Paulo - Paris - Les 
Nou11eUes litteraires, 14-7-1928. 
4 NheDg:191 Verde Amarelo (Manifesto do Verde-amarelismo ou da Escola da Anta), Coueio 
Paulistano, 17 de maio de 1929, Reflisla do li11r0, n~ 16, dezembro de 1959. 
5 a. Cavalcanti Proen~a. }osl de AietJcar tJa literatura Brasileira, pag. 49, Civiliz~ao 
Brasileira, Rio, 1966. 
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lativamente aos padroes da sociedade a que se acha vinculado e dos 
quais se dessolidariza; por outro, aliou-se, recuando a urn pensamento 
selvagem, ao desnudamento do homem que a psicanalise empreen
dia. Dessa forma, o tupi ou carafba, Ionge de representar a alma co
mum sedimentada, conota as energias psfquicas que animam e im
pulsionam o desenvolvimento humano. Estamos, deceno, diante de 
urn novo mito, porem de urn mito que, incidindo sabre a hist6ria 
para critica-la, encontra sua materia no arquetipo mesmo do homem 
natural. Em compara~ao com o tupi sublimado pelo Verdamarelis
mo na figura do primeiro antepassado, o ''antrop6fogo'' e urn anti
mite. E nao apenas por ser a inversao de seu oposto mas porque, re
montando ao passado imemorial da humanidade, tira da imagem 
da sociedade primeva, haurida em Montaigne, o apelo igualitarista 
que o arquetipo do homem natural compona, e descerra, atraves de
le, o horizonte da utopia como motor de possibilidades humanas. 

Afinal, 0 tupi verdamarelo ainda e 0 ''indio de tocheiro'' con
tra o qual se lan~ava Oswald, no Manifesto; eo tupi antrop6fogo, des
truindo o pedestal dos sentimentos nobres no qual o nosso indianis
mo colocara Pery e Y Juca Pirama, ainda manava do sensa etnico que 
inspirou a Gon~alves Dias, no seu paralelo entre 0 Brastl e a Ocea
nia, 6 aquele ponderado jufzo sabre as condi~oes da cultura dos abo
rigines, a que nao falta uma censura velada aos metodos da Cateque
se como conquista espiritual. Nao sendo urn neo-indianismo, aAn
tropofogia converge porem com o romantismo no aspecto da rebel
dia, do espfrito refratario a ordem. 0 Verdamare/o, como neo
indianismo, que continha as sementes de uma ideologia da ordem, 
olhou por isso desconfiadamente para a nossa heran~a romantica, 
achando, como fez urn de seus pona-vozes, que chegara o momenta 
de superarmos 0 permanente desequilfurio que ela impunha a evo
lu~ao do pensamento nacional em demanda de autonomia. · 

6 "Pensando em Deus e no paraiso. esqueceram-se da terra e da sociedade; nao eram 
urn povo a quem educavam, eram novisos que instruiam; nao eram homens que educa
vam para a sociedade, eram barbaros aos quais se aplicava o processo de Loyola para que
brar e subjugar a vomade, reduzindo-se a uma obediencia cega, a uma passibilidade mona, 
inene e improdutiva." Gonsalves Dias, 0 Brasil e a Oceania, pig. 337. Garnier, Rio-Paris 
7 Verde (Candido) Motta Filho, Introduriio aoEstudo do Pensamento Nactonal (0 Ro
mamismo), pigs. 306 e 307, Helios Iimitada -- Novissima Editora, Sao Paulo. 1926. 
Neste livro conjugam-se as influencias de Grasa Aranha e Farias Brito. Veja-se, a prop6si
to do neo-indianismo, a formulasao de Cassiano Ricardo em ''0 neo-indianismo de Os
wald de Andrade". 0 Estado de Sao Paulo, SP. 21-12-63. 
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Quanto a sua ideologia, 0 ''antrop6fogo'' e parente con
sangufneo, pelo lado ~o hom~m n~tural, do born s~lvagem. Es
te ao contrario do anunal fehz da tnterpreta~ao erronea corren
te: ja e o primitivo socializado de Rousseau, no Discours sur 
f'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes, 
que conseguira viver num estado de equillbrio, entre Cultura 
e Natureza, na fimbria da sociedade polltica nascente, onde a 
piedade e o amor-pr6prio se contrabalan~avam, porque ar nao 
havia nem propriedade privada da terra nem concentra~ao do 
poder no Estado. Vern desse locus indeterminado da sociedade 
nascente o potencial revolucionario da existencia primitiva con
cebida por Oswald, potencial antecipado pela sua visiio poetica 
pau-brasil em torno das sugestoes edenicas da terra nova que 
vao constituir, delineando as possibilidades futuras, os valores 
essenciais de uma utopia a realizar. Daf ter o radicalismo dessa 
concep~ao primitivista, bern patente no estilo ofensivo da Re
vista de Antropofagia em sua ''segunda denti~ao' ', provocado, 
antes mesmo de 1928, a rea~ao de Tristao de Athayde, 8 que 
nele entreviu urn lamentavel reflexo da dissolu~ao da ''anar
quia dos tempos modernos' ', contra a qual se lan~ava a ideolo
gia reacionaria de Jackson de Figueiredo9 - por sua vez refle
xo do menosprezo de Maurras pela ''petites libenes individuel
les' ', e da ideia, esposada por Farias Brito, do valor da religiao 
como guardia da ordem social- que preparou terreno ao con
servadorismo verdamarelo. 

0 divisor de aguas politico do modernismo passa, justamente, 
as vesperas da Revolu~ao de 1930, no auge de uma crise, pela ten
dencia ut6pica da Antropofogia. Essa tendencia, que logo ap6s 
descerrou a Oswald o caminho do engajamento polftico a esquer
da, tanto quanta o empenho conservador conduziu o verdama
relo para a dire ita, 10 levou-o a uma compreensao da Hist6ria ab
sorvida na pre-Hist6ria, pelo que diz respeito ao passado, e diri
gida a uma transist6ria, pelo que diz respeito ao futuro. Pode
mos denominar de transversal essa conce~ao, porque a pre-hist6ria 

8 Literatura Suicida, Alceu Amoroso Lima, Estudos literflrios, vol. I (1919-1925 ). Aguilar 
Editora, Rio, 1966. 
9 Francisco Iglesias, Estudo sabre o Pensamento Reactonflno, Historia e Ideologia, pigs. 
109-157. Editora Perspectiva, Sao Paulo, 1971. 
10 Mario da Silva Brito, op. sit. pag. 35, e "As Metamorfoses de Oswaldo de Andrade", 
Angulo e Horizonte, pag. 31. Manins, Sao Paulo. 
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e a sociedade primitiva que lhe deram elementos para a contras
ta~ao do processo hist6rico brasileiro e a contesta~ao de sua so
ciedade patriarcal serviram-lhe tambem como meio de acesso a 
Hist6ria mundial. 

fui atraves da Hist6ria mundial que a hist6ria e a sociedade 
do pais puderam ser compreendidas, do ponto de vista da An
tropofagia, como pane de urn ciclo evolutivo da humanidade -
de urn ciclo que, iniciado na fase do expansionismo colonizador 
da era moderna, completar-se-ia quando fossem absorvidos, em 
concomitancia com a universaliza~ao da tecnica, o poder politico 
e o poder religioso como ultimas manifesta~oes do Superego, pa
triarcal. Espontanefsta, ocorrendo pelas pr6prias condi~oes da ima
gina~ao liberada e da concentra~ao industrial, a "revolu~ao ca
rafba' ', que nos conduziria do hist6rico ao transist6rico, da cro
nologia da civiliza~ao ao tempo da vida primeva por ela restabe
lecida, consumaria, antes de chegar a esse est:igio, sob a forma 
de uma vingan~a tribal imaginiria, que ritualizou a violencia ro
mantica da rebeliao individual, uma rea~ao anticolonialista, de
glutidora dos imperialismos. 

Vamos encontrar essa linha de pensamento j:i assimilada ao 
marxismo em ''Meu Testamento'; precursor do restabelecimen
to da antropofagia como Weltanschauung, e que secciona a evo
lu~ao hist6rica mundial em duas faixas geograficas, uma ao nor
te do ''Tr6pico de Cancer'', outra ao sui do Tr6pico de Capric6r
nio, situando na primeira, sobre urn eixo que cotta os Estados 
Unidos, a Europa e o Japao na epoca moderna, e a Judeia e o 
Egito na antiguidade, a trajet6ria do progresso, e na segunda, sobre 
urn eixo que cotta a China, a India, a Africa eo Brasil, a atividade 
colonizadora pela qual o progresso da primeira se reflete sobre 
a segunda faixa. Nessa repani~ao do Globo pela fronteira econo
mica que separa os pafses desenvolvidos e centrais dos pafses sub
desenvolvidos e perifericos, est:i igualmente tra~ada a fisionomia 
dclica de que se revestiria, para Oswald, o desenvolvimento da 
Hist6ria considerado em sua totalidade. 

No eixo septentrional por onde passam a cultura intelectual 
e o desenvolvimento material, o mesmo do progresso tecnico e 
da revolu~ao burguesa, o processo hist6rico subentende momen
tos alternados de individualismo e de coletivismo, em que ora 
se impoe o primado do social sobre o indivfduo, como no Me
dievo, ora do individual e da liberdade, como no Humanismo 
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renascentista. Deve-se a passagem de ~rna para ,outra dessas_ ten
dencias a revolu~5es, que abatem, murudas do artete de uma tdeo
logia os sistemas sociais, quando j:i abalados pelas contradi~oes 
em s~as bases economicas. Mas em contraste com a interpreta~ao 
marxista, refor~a-se, no ''Meu Testamento'', o car:iter dclico da 
Hist6ria, que desvia a dire~ao retillnea do progresso para a 6rbi
ta de quatro pedodos, dois de car:iter coletivista, que tern sua 
expressao "pelaJudeia dos profetas e pela Idade Media europeia", 
e dois outros de car:iter individualista, urn coincidindo com a ci
viliza~ao greco-romana e outro I 'do Renascimento a atualidade' ·. 

0 espontanefsmo da '' revolu~ao caratoa'' continuaria na a~ao 
libettadora e igualit:iria da m:iquina, num pedodo que tender:i 
a' 'urn padrao geral de vida civilizada' ', extensiva e planetaria, de 
modo a compensar, a entrada de urn novo e quinto periodo, que 
sera' 'eminentemente social'', as deficiencias dos povos perifericos. 

J:i no inkio da epoca moderna, os pr6dromos do romantis
mo, ala novecentista da "revolu~ao caratoa", repercutiram nape
riferia, alcan~ando o Brasil, quando Portugal, que se tornara o 
arauto da Contra-Reforma, indiferente a era da m:iquina que havia 
come~ado, obscurantista e tiranico, explorava o ouro das Minas 
Gerais. furam entao os poetas mineiros, sobretudo Tomas Anto
nio Gonzaga, aqueles que, atingidos pelo sopro da rebeldia ro
mantica, quebraram 0 arcadismo, intelectualmente atonico, pe
lo gesto da Inconfidencia. E a tese sustentada em A Arcadia e 
a Inconfidencia. 

Nao podemos separar aquele gesto politico do sentimento 
da terra, que j:i passara, embebido a emo~ao nova de Rousseau, 
aos versos de Gonzaga. Por eles transita a cultura da liberdade, 
como Oswald chamou, por oposi~ao a cultura da servtdiio nos pe
dodos de coletivismo, ao Humanismo, que ligou o Renascimen
to ao Romantismo. Essas duas culturas emaranham-se com as li
nhas de for~a dos quatro pedodos do mundo civilizado, e 
integram-se finalmente em A Cnse da Ftlosofia Messitmica, co
mo pequenos ciclos epis6dicos, em dois maiores, verdadeiras for
mas organicas que perfazem o completo giro da Hist6ria: o Ma
triarcado e o Patriarcado, blocos ou hemisferios atraves dos quais, 
num movimento dialetico em que o primeiro e a tese eo segun
do, a andtese, realiza-se, em ultima instancia, o confronto do pre
hist6rico com o hist6rico, cuja sfntese, reintegrando a vida pri
mitiva na civiliza~ao, e a sociedade matriarcal da era da m:iquina. 
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Condensa-se agora no Matriarcado, entidade mftica recria
da com os sinais reunidos por Bachofen, a quem Oswald tera co
nhecido lendo Engels, cujo esquema de evolu!;liO da famllia ado
tou- condensa-se no Matriarcado, cuja existencia real Oswald 
defendeu como materia de fe, contra as evidencias etnograficas, 
a imagem da sociedade primitiva decalcada no humanismo de 
Montaigne e de Rousseau. No entanto, o sentido tao poetico quan
to mftico emprestado a essa entidade, de acordo com Bachofen, 
que associou a primeira grande crise da humanidade a perda do 
privilegio que a mulher possufa nos primordios, apos a desco
bena da agricultura, como avatar das deusas-maes, 11 passa aque
le plano de expressao psicologica das tendencias fundamentais 
da especie, onde, ao lado da hipotese freudiana do parriddio ori
ginario, tambem cabe a antropofogitJ ritual, como opera!;liO me
taffsica que exprimiu ''urn modo de pensar, uma visao do mun
do, que caracterizou cena fase primitiva de toda a humanida
de' '. 12 Ve-se, por essa tentativa de enfeixar a vida primitiva no 
casamento conceptual do Matriarcado com a Antropofagia, o que 
tern muito de jogo intelectual, que o ''antropofago'' do movi
mento de 1928 ja se desgastara como ideia-for!;a que havia sido, 
como verdadeiro mito, na acep!;liO soreliana de imagem verbal, 
canalizadora das energias individuais ou coletivas. 1' 

Adotando o ponto de vista da totaliz~ao simuldnea do pen
samento e da realidade, tfpico da fllosofia hegeliana da Historia, 
A Crise da Filosofia MessitJnica explicita, no curso circular do Pri
mitivo ao Civilizado e do Civilizado ao Primitivo, que globaliza 
o desenvolvimento humano, as dire!;oes constantes que marca
ram, segundo o que temos visto ate aqui, desde o Manifesto Pau
Brasil, as sonidas de Oswald de Andrade no campo teorico. A 

11 Muito embora seja este o horizonte mftico (as deusas-maes, teliiricas, objeto de rituais 
sangrentos, de Indole canibalesca, representando o prestigio social da mulher), o Ma
triarcado oswaldiano reflete o modelo de Bachofen, como regime social e estagio evoluti
vo, que Engels assimilou ao seu A Origem ria Famfiia, ria Proprietiatie Pri11ada e rio Esta
rio, de onde vem os aspectos da concordia entre os sexos na pli-hist6ria, a divino do 
trabalho, opondo o homem e a mulher na monogamia, como' 'grande progresso hist6ri
co'' e primeiro exemplo de opressao de classes. 
12 Os principais subsidios a essa generaliza~o. que transgride a interpre~ao sociol6gi
ca, colheu-os provavelmente em Blanco Villalta, Antropofogia RitwJ Ameneana, Emece 
Editora, Buenos Aires, 1948, mencionado sem referenda de origem e data. 
13 Michel Debrun, Irieologia e Realirlarle, ISEB, Rio, 1959. Ver Reflexions sur Ia fliolence 
de Georges Sorel, obra referida na bibliografia de A Crise. 
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primeira nega!;liO que decorre desse ~~v~ento dialetico circula
rizado origina-se da ruptura que a dtvtsao do trabalho e a escra
vidao provocaram no equilfbrio natural da sociedade nasce_nte. 
E 0 que irrompe por essa fenda abena pelas for!;as produuvas, 
que estarreceu ~o~sseau, e 0 ''fecund? progresso ~ialetico _d~ ~u
manidade' ', fetto a custa das contradt!;Oes da soctedade dlVldtda 
em classes e dirigida pelo Estado: progresso que imprime a aven
tura humana o carater de hist6ria da civilizafao, ate o momento 
em que as estruturas iniciais renascem do proprio dinamismo des
ta, ja como nega!;lio destinada a supera-la, e, reintroduzindo-se 
pela fenda outrora abena, reabsorvem toda essa trajetoria e, sfn
tese definitiva, encerram a fase do destino historico do homem. 

Nesse percurso simples, entre o Patriarcado, como esque
ma socio-historico da civiliza~ao, eo Matriarcado, como esque
ma mftico da vida primitiva- percurso ritmado por uma dia
letica em tres tempos (tese: homem natural; antftese: homem 
civilizado; sfntese: hom em natural tecnizado ), esta contido, se 
abstrairmos a viva e pitoresca trama de fatos e ideias que o acom
panham, e que muito divenira o leitor, todo o pensamento os
waldiano anterior. 

No Patriarcado, como esquema da civiliza!;liO, reaparece o 
patriarcalismo da sociedade brasileira, com a sua indole repressi
va, que o governo colonial manifestou no plano socio-polltico e 
a Catequese no religioso; no Matriarcado, como esquema da vida 
primitiva, reflete-se o carater maternalista da visao poitica pau
brasi/, que servira de nucleo a cristaliZa!;liO do barbarismo tecni
CO na forma de uma sociedade ideal. E, porque a ruptura da pri
mitiva sociedade matriarcal deu-se quando o homem deixou de 
comer o seu semelhante para escraviza-lo, pode-se verna falta da 
catarse pela antropofagia ritual a causa que ftxou, no trauma do 
sentimento de culpa, o poder do pai como Superego, e ponanto 
como prindpio exterior de realidade, coercitivo e inibitorio do 
prindpio interior de prazer. 

0 principal vefculo da nega!;liO dialetica do mundo civiliza
do e do conseqiiente restabelecimento da sociedade sem classes 
seria uma nova catarse. Como derivativo da antropofagia ritual 
terfamos a ''pratica culta da vida'' levada ao paroxismo, e que 
ja come!;OU a desanicular, por efeito das "leis que nasceram do 
proprio rotamento dinamico dos seus fatores destrutivos" -
abrindo-se com isso uma picada para o Matriarcado sem comple-
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xos de Pindorama -, todos OS padroes eticos e esteticos domi
nantes. Observa-se ainda nao somente que os dois hemisferios, 
Matriarcado e Pauiarcado, que correspondem a distintos univer
sos culturais, permutaveis dentro de uma alternincia dclica ·--
o do homem primitivo ou natural aquele e do homem civilizado 
este -, conduzem apenas pelo espontaneismo de suas for~as, sem 
violencia, ao terceiro e ultimo universo - 0 do homem natural 
tecnizado -,mas que tam bern cada urn deles contem estruturas 
inversamente simetricas as do outro, estruturas que sao formas 
de vida completas, no genero das formas orginicas de cultura con
cebidas por Spengler, contrastando como estado inaniculado da 
barbarie tecnica segundo Keyserling. 

Revela-se, finalmente, a conjun~ao de todos os aspectos do 
pensamento de Oswald de Andrade, dispersos nos manifestos mo
dernistas e reunidos em ''Meu Testamento'', escrito ja vinculado 
ao marxismo, na qualifica~ao de antropofagica que se da a 
concep~ao-do-mundo baseado no conjunto das estruturas do ma
triarcado primitivo e de messi!mica a concep~ao-do-mundo cor
respondente ao Patriarcado. 

A Weltanschauung messianica, que une duas instincias de 
domina~ao - a temporal de uma classe, atraves do Estado, e a 
espiritual do sacerdocio -, com fundamento comum no poder 
do Superego, por sua vez ligando a autoridade do pai a de Deus 
no Ceu, reproduz o modelo colonial de governo. E e a conquista 
espiritual dos Jesuitas que se transfere a a~ao e ao pensamento 
do messianismo, supone ideologico e expressao filosofica de uma 
superestrutura de que sao aspectos integrantes o regime da pro
priedade privada no Direito, da familia monogimica quanto aos 
mores e do monotefsmo quanto a religiao. Sao messiinicas as re
ligioes de salva~ao e as filosofias da transcendencia, que tradu
zem, ate nos seus sucedineos - as doutrinas paternalistas do Es
tado fone, inclusive a ditadura do proletariado -, os derivativos 
soteriologico (a figura do mediador, sobrenatural ou carismati
co) e escatologico ( transfigura~ao sobrenatural ou historica devi
da ao mediador), com que o mesmo conteudo ideologico envol
ve e resolve, mediante os instrumentos morais e jurfdicos da re
pressao dele proprio extraidos (moral da obediencia, direito pa
terna), e em prove ito da continuidade da ordem que o tern por 
substrata, os conflitos da consciencia desorbitada, joguete dos an
tagonismos de classes que cindem a sociedade e o individuo. 
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0 curso da Civiliza~ao, que compreende a historia propria
mente dita, entre a ruptura com a sociedade primitiva e a revira
volta da sociedade industrial primitivizada, tern na luta de clas
ses o seu dinamismo causal explicativo. Ve-se porem que a mola 
propulsora do regime patriarcal de que ate mesmo aquele dina
mismo depende foi o recalcamento dos instintos primarios, que 
sem a valvula de escape, agressiva e defensiva de que os munia 
a opera~ao antropofagica no matriarcado primitivo, derivaram para 
a violencia nas rela~6es sociais. Assim, a violencia do homem co
mo Raubentier nao e puramente natural ou instintiva. Ela espe
lha e devolve a violencia generalizada nas rela~6es sociais. Nisso 
reside o sentido ambfguo da Antropofogia, que deixou perplexo 
o proprio Oswald, quando considerou que aquela concep~ao, fa
voravel ao impeto de todas as revolu~6es generosas, poderia tam
hem justificar o canibalismo politico de Hitler. 14 

A Weltanschauung matriarcal e a rasa expressao, sem o fal
seamento ideologico da consciencia que o fenomeno da superes
trutura compona, da solidariedade que ligava o homem a Natu
reza e os indivfduos entre si, gra~as ao comum sacriffcio do to
tem. Como tal ela realiza a maxima aproxima~ao do natural e 
do humano nos aspectos organicamente entrela~ados- o direi
to materno, a propriedade comum da terra - que comp6em a 
cultura antropofagica, ludica e festiva, garantindo-se periodica
mente contra o desequilibrio por meio da transgressao dos ban
quetes orgiasticos, e tendo no trabalho espontineo um prolon
gamento das atividades vitais. Nessa cultura, onde vamos encon
trar os valores da visiio poetica pau-brastl- valores acordes com 
a vida social em estado nascente, onde ha urn minimo de repres
sao, e que esta quase ao nfvel das rela~6es de reciprocidade, que 
no Patriarcado se transformam em rela~oes de antagonismo -, 
o 6cio e a /esta assinalam, de um lado, os alvos da utopia na Era 
da Maquina e, de outro, a vivencia intersubjetiva, misto de re
ceptividade intelectual e de extroversao sentimental do homem 
cordial - lhano de trato, hospitaleiro e generoso1l -, em que 

14 ''A Antropofagia, sim, a Antropofagia s6 podia ter uma solu~ao - Hitler.'' Matt:o 
Zero, II Chik>, pag. 331, Jo~ Olympia Editora, Rio, 1945. 
15 Conceituado por Sergio Buarque de Hollanda em Rizizes do Brasil. Ver, a prop6sito, 
de Cassiano Ricardo, 0 Homem Cordial e outros pequenos estudos brasiJeiros, Institute 
Nacional do Livro, 1959, Rio. 
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se conveneci o barbaro tecnizado. Representaria isso a culmimlncia 
de urn processo inverso ao da hist6ria, como possibilidade de ab
sor!;aO da violencia social. 

Libenado do trabalho, que se tornara meio e fun da exis
tencia, pelo trabalho da maquina, 0 qual veio destruir, realizan
do a predi!;aO de Arist6teles, o ultimo reduto da escravidao que 
inicialmente ofereceu ao Patriarcado o seu ponto dialetico de apoio, 
o homem recuperaria nao apenas a liberdade real e o sentimento 
ludico, pai da cria!;ii.O anistica, como "brinco e problema emoti
vo", mas, na sua condi!;aO de animal fideista, "que vive entre 
dois grandes brinquedos - o amor onde ganha e a motte onde 
perde' ', recuperaria tam bern, ja na perspectiva da comunica!;ao 
de Oswald ao Primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia (Um as
pecto antropofagico da Cultura Brastleira - o homem cordial), 
o seu "medo ancestral". 16 Depois que tivesse acedido a nova so
ciedade sem classes, na qual se resolveriam pela pratica, isto e, 
pelo estabelecimento de rela~oes sociais nao opressivas, as con
tradi~oes do Patriarcado e da filosofia messianica em crise, esse 
homem seria devolvido ao sentimento 6rfico, ainda sentimento 
religioso, mas desvinculando o ser humano da transcendencia, para 
entrega-lo a imanencia de urn mundo sem Deus, mundo em que 
Oswald de Andrade projetou, com a imagem de desafio existen
cial retirado de suas leituras fllos6ficas posteriores a 194), 17 uma 
outra venente de seu utopismo, precisamente aquela do socialis
mo proudhoniano que ao fazer de Deus o inimigo jurado, e por 
isso real da humanidade, viu na Teologia urn obstaculo mais pni
tico do que te6rico a liberta!;ii.O social da especie humana. 

Se no momento em que, descomprometido com o marxis
mo, abandonando urn passado de lutas politicas que durara 1) 

anos, e sentindo-se ainda mais distante do modernismo de que 
fora urn dos lideres, em meio a uma nova gera!;ii.O que ja proce
dia ao balan~o hist6rico desse movimento, Oswald encontrou na 
Weltanschauung antropofagica, sob a instiga!;aO de seu tempera
memo inquieto e da preocupa~ao com o prestigio do seu nome 

16 "0 Soucis sanriano eo Sorge heideggeriano fundem·se nesse medo ancestral", como 
a preocupa~ao do ser humano. Ver pensarnemo idemico em A Crise. 
17 Platao e Kierkegaard, os existencialistas alemaes, Scheler. o jesulta Dubac, Same. Si· 
mone de Beauvoir, Camus, Lefebvre (sic.),Jasper e Chestov -- Cf "0 exito na terra subs· 
tituiu a esperan~a no Ceu' '. Emrevista citada. 
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e da sua obra, o modo de realizar uma especie de volta ao 
tempo de todas as militancias perdidas, nao deixou igualmente 
de recolher, nessa sua concep!;ao filos6fica do mundo, alem 
do fmpeto da fas: her~ica de 22 a 29, os sal~?os de seu.~rdo
roso catolicismo JUveml. 18 Mas deste readmttm o que Ja ad
mitira como ''antrop6fago' ': o sentimento 6rfico, fundamento 
comum das formas primitivas da consciencia rdigiosa e do ri
tual cat6lico. 

Indicando a humanidade as trilhas ut6picas, o homem cor
dial conserva essa consciencia religiosa, mas sacrifica, como o an
trop6fago outrora, o inimigo sacro, porem numa atitude de de
safio humanfstico que o antitefsmo de Oswald de Andrade fi
xou, depois de haver tido contacto com os te6logos Kierkegaard 
e Proudhon, "dois estudiosos da adversidade metafisica, que se 
avizinham da formula!;ii.O do conceito do primitivo sobre Deus, 
que e afinal 0 tabu, 0 limite, 0 contra, que as religioes todas ten
tam aplacar com seus ritos e sacrifkios". 19 

A Marcha das Utopias, serie de anigos que complementam 
A Crise da Filosofia Messianica, pois que a esta sao paralelos na 
ordem das ideias, desenvolvem, na dire!;ii.O do futuro, como bus
ca dos sinais da utopia, a Erratica dos sinais do matriarcado pri
mitivo, que Bachofen inspirou a Oswald, e mostram-nos em epi
s6dios hist6ricos (as descobertas maritimas, a Republica comu
nista dos Jesuitas no Paraguai, a luta dos brasileiros contra os ho
landeses etc.), em tendencias e movimentos filos6fico- religiosos 
(o Milenarismo, o Humanismo, a Contra-Reforma), as trilhas pa
ra a vida ut6pica. 

Admitindo a existencia de urn ciclo das utopias, que nova
mente redistribui o individualismo e o coletivismo, tendencias 
ja nossas conhecidas, Oswald reabilitou, em fun~ao desse ciclo, 
a tlflio catequetica da Companhia de jesus, que nos trouxe I 

1 Uma 
religiao de caravelas' ', e a sociedade patriarcal, enquanto o Brasil 
constitui a I 'primeira promessa da utopia em face do utilitaris
mo mercenario e mecaruco do None". A favor da Contra-Reforma 
e do catolicismo, que se opos a usura, condenando o Protestan-

18 Urn Homem sem ProftsSao, Mem6rias e Confisroes. cit. 
19 Urn Homem sem ProftsSao. idem, pag. 126/7 - " ... le sens de Dieu peud:tre consi
dere indiffcremment comme le sens de l'homme ou commc son antagoniste" Proud· 
hon, Les Confessions d'un Revolutionnaire, pag. 13 Libr. !mernarionale, Pans. 1876. 

35 



I; 

I 

ii 

OSUNiitl tie Antlrlltle 

tismo, em cuja etica Max Weber20 ensinou-lhe a enxergar um 
&.tor de acumu¥o capitalista, distinguiu o ensa1sta de A Marcha 
diM Utopias, nessas duas correntes, a partilha que Onega y Gasset 
faz remontar a Antiguidade, entre o nec-otium (neg6cio) e o 
otium (6cio), "que nao e a nega~ao do fazer, mas ocupar-se 
em ser o humano do homem' '. 21 Contributo do imaginario 
matriarcado primitivo, e dos povos perifericos que dele teriam 
descendido, a libena~ao do homem, 0 6cio, por tudo quanta 
a esse respeito vimos, constitui, para Oswald de Andrade, como 
valor proeminente da sociedade nova, 0 proprio fndice etico da 
existencia humana realizada, de intersubjetividade recuperada 
sobre os ultimos resqufcios da violencia social de que a escravi
dao foi o come~o. Sob esse aspecto, a valoriza~ao oswaldiana 
do 6cio coincide com o ponto de vista de Benrand Russell, quan
do aftrma que ''a moralidade do trabalho e a moralidade dos 
escravos eo mundo moderno nao tem necessidade de escravi
dao humana". 22 

A oposi~ao entre o 6cio e o Neg6cio reconara, sem com ela 
coincidir, a oposi~ao entre os dois hemisferios culturais do Ma
triarcado e do Patriarcado. Estamos, na linha desses ensaios de 
A Marcha diM Utopias, nos quais ha uma deksa apaixonada, contra 
Westmarck e Levi-Strauss, da existencia etnografica e pre-hist6rica 
universal do Mmriarcado, diante da contradi~ fundamental entre 
o homem primitivo e o homem civilizado, contradi~ao que, re
montando ao trauma que marcou a civiliz~ao na sua origem, 
devera mobilizar a consciencia da liben~ao, como possibilidade 
permanentemente abena ao ser humano. 

Nas condi~oes da sociedade atual, com a decadencia do ca
samento monogamico e o esfacelamento da moral burguesa, a 
crise do regime de parentesco, o acumulo de medidas socializan
tes, estarfamos mais pr6ximos dessa possibilidade, que um giro 
hist6rico, produzindo o recuo da propria Hist6ria, atualizaria. 

Um dos meios mais eficazes para causae esse giro e a tecno
cracia rios gerentes, preconizada por James Burnham em A Re-
11oluf4o rios Gerentes (!'he Managerial Re11olution). Vendo nesse 
governo dos tecnocratas uma sucessao de golpes destrutivos do 

20 0 Max Weber de A Etictl Protesttlnte, e o Espirito do CtlpitrJ/ismo. 
21 Onega y Gasset, Metlit{lfoes t/Q ucniu, pag. 46, Livro lbero Americana, Rio, 1963. 
22 Berrrand Russell, 0 Elogio do Ltner, pag. 14. Cia. Editora Nacional. 
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Estado de classes, que prenuncia a substitui~ao deste pelo gover
no como ''administrador dos bens coletivos e 6rgaos da econo
.mia de consumo'', Oswald de Andrade ainda esta esposando a 
ideia, que os antrop6&.gos tinham defendido numa crftica ao mar
xismo, de que a economia de consumo e mais imponante que 
a econo.mia de produ~ao. 23 Independentemente da identiftca~ao 
ideol6gica do ex-marxista Oswald como ex-marxista Burnham, 
que lhe daria, com ''o melhor esquema para uma sociedade con
trolada que suprima pouco a pouco o Estado, a propriedade pri
wda e a &.milia indissoluvel' ', o trampolim para chegar ao reino 
da liberdade e da igualdade, o inventor da Antropofogia projeta 
na tecnocracia dos gerentes a ideia da fun~ao polftica libenadora 
da maquina, que estava latente no processo esponcl.neo da • 'pratica 
culta. da vida", no Manifesto Pau-Brasil. Ainda aqui, ponanto, 
encontramos, no pensamento tardio de Oswald de Andrade, um 
substancioso conteudo que vem do modernismo. 

A filosofia antropofogica nao e contudo, em que pesem as 
evidencias anteriormente coligidas, apenas uma elabor~ao resi
dual, feita com os destr~os da Antropofagia de 1928. Ha, prin
cipalmente em A Crise ria Filosofia Messianica, a par de um tra
balho de sfntese e de crftica, que entrel~a o poetico ao te6rico, 
intui~Oes fulgurantes que nos descerram, atraves do esb~o qua
se profetico de novos conceitos, uma perspectiva atual sobre os 
problemas de hoje. 

A originalidade de A Crise nao esta tanto na pilhagem in
telecrual "antropofagica", que continua a do Manifesto, de con
ceitos dos autores ja nossos conhecidos (Nietzsche, Freud etc.) e 
de outros como Spengler, Dilthey e Max Weber, nos quais Os
wald de Andrade sustenta a sua oposi~ao crftica ao marxismo or
todoxo. Muito menos podemos encontra-la na conforma~ao or
ginica dos dois ciclos hist6ricos, semelhantes as formas de cultu
ra a Spengler, ou na hermeneutica diltheyana, aplicada, em cer
tos casos, a hist6ria da fllosofia, cuja interpreta~ao, marxista em 
~ grandes linhas, indui, numa abrangencia totalizadora, ins
puada em Hegel, a hist6ria polftica e a hist6ria social. 

. Na verdade, ao abandonar o marxismo, por uma r~ contra 
a ditadura do proletariado e a dogmatica obreira do Estado so-

23 ''Para n6s o que e interessante e o consumo, a fmalidade da produ~ao.'' (De Antropo
f.agia, Freuderico, "Reflisltl t/Q Antropofogill", n~ 1, 2~ &se.) 
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vietico, Oswald nao abandonou o pensamel!to de Marx, por ele 
conservado naquilo que tern de essencial. E que o poeta, e eis 
onde com~a a originalidade do seu pensamento, mesmo como 
marxista, o que pode ser confumado pela leitura dos escritos 
da fase em que durou a sua militancia partidaria, nunca deixou 
de ser utopista. E jamais fez, na realidade, a distin~ao, sabida
mente estrategica, entre socialismo utopico e socialismo cienti
fico. Manteve ele no marxismo a dimensao etica das doutrinas 
do chamado socialismo ut6pico (Proudhon, sobretudo ), e o an
tiestatismo anarquista de urn Kropotkin. Seu socialismo jamais 
deixou de ser, fundamentalmente, o da rebeldia do indivfduo 
contra o Estado, mais interessado numa sociedade nova, cuja 
vida passasse pela motte da organiza~ao estatal, do que no for
talecimento de uma ditadura do proletariado. Daf ter ele assi
milado o marxismo ao ciclo das utopias, e isso reagindo ao ca
rater messianico de que se revestira na Russia, como ideologia 
do Estado. 

As intui~oes de Oswald referem-se, sobretudo, a tend~n
cias dos tempos novos: o tn"balismo da sociedarle de massas avi
da de mitos, mas tambem devoradora de tabus: a essencia hu
mana, tal como entrevista por Marcuse, lJ luz till concilia;4o do 
pnncipio till Realidarle com o principia do Prazer, numa socie
dade sem repressao; e a conquist11 social do 6cio canalizando, 
para a atividade criadora, ludica e artfstica, a energia dos ins
tintos liberados. Mas talvez nao seja menos significativa do que 
as anteriores intui~oes a concep~ao que, unificando a filosofoz 
antropofogicll, faz da utopia ''sinal de inconforma~ao e urn pre
nuncio de revolta' ', o sentido prospectivo da exist~ncia humana 
em sua totalidade. 

Princfpio e fun, a utopia, no pensamento oswaldiano, for
ma o espa~o transistorico, onde se projetam ''todas as revoltas 
eficazes na dire~ao do homem" - tambem espa~o ontologi
co, entre o que somos e o que seremos, entre, diria Oswald, 
a "economia do Haver" e a "economia do Ser". 'fransformando
se, nesse espa~o. de impulso biopsfquico em impulso espiri
tual, o instinto antropofagico tende a sua propria nega~ao co
mo 11ontade de poder, na medida em que ele proprio conduz 
a u~opia, e na medida em que utopia significa a absor~ao, 
n~ liberda~e .e na igualdade, da viol~ncia geradora dos antago
rusmos SOClats. 
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Nao busque porem o leitor no pensamento de Oswald de 
Andrade a latitude do discurso reflexivo-critico, a delimita!;iO cui
dadosa de problemas e pressupostos, nem ''essas longas cadeias 
de raciocfnio'' que caracterizam a filosofia. Busque, isto sim, a 
cadeia das imagens que ligam a intui~ao poetica densa a concei
tua~ao fllosofica esquematizada, aquem de qualquer sistema e 
urn pouco alem da pura cria!;ao artfstica. E, sem confundir serie
dade com sisudez, aceite que o tempera da satira tenha entrada 
em altas doses nesse banquete antropofagico de ideias, presidido 
pelo humor de Serafim Ponte Grande, que fundiu o sarcasmo 
europeu de Ubu Roi com a malfcia brasileira de Macunafma. 
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MANIFES10 DA POESIA PAU-BRASIL 

A Poesia cxiste nos fatos. Os casebres de ~afrio e de ocre 
nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, sao fatos esteticos. 

0 Carnava.l no Rio e o acontecimento religioso da r~a. Pau
Bnsil. Wagner submerge ante os cordoes de Botafogo. Barbaro 
e nosso. A form~ etnica rica. Riqueza vegetal. 0 minerio. A 
cozinha. 0 vatapa, o ouro e a dan~. 

Toda a hist6ria bandeirante e a hist6ria comercial do Brasil. 
0 Jado doutor, o lado ci~oes, o lado autores conhecidos. Co
movente. Rui Barbosa: uma cartola na Senegimbia. Tudo rever
taado em riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Ne
pu de jockey. Odaliscas no Catumbi. Falar diffcil. 

0 lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e 
clominando politicamente as selvas selvagens. 0 bacharel. Nio 
podemos deixar de ser doutos. Doutores. Pals de dores an6ni
mas, de doutores an6nimos. 0 Imperio foi assim. Eruditamos tu
clo. Esquecemos o gaviio de penacho. 

A nunca expo~io de poesia. A poesia anda oculta nos ci
p6s maliciosos da sabedoria. Nas lianas da saudade universiwia. 

Mas houve um estouro nos aprendimentos. Os homens que 
sabiam tudo · se deformaram como borrachas sopradas. Re
bentaram. 

A volta a especializa~io. Fil6sofos fazendo fdosofia, crlticos, 
critica, donas-de-casa tratando de cozinha. 

A Poesia para os poetas. Alegria dos que nio sabem e des-
cobrem. 
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Tinha havido a inversao de tudo, a invasao de tudo: o teatro 
de tese e a luta no palco entre morais e imorais. A tese deve ser 
decidida em guerra de soci6logos, de homens de lei, gordos e dou
rados como Corpus Juris. 

Agil o teatro, ftlho do saltimbanco. Agil e il6gico. Agil o 
romance, nascido da inven~ao. Agil a poesia. 

A poesia Pau-Brasil. Agile clndida. Como uma crian~. 

Uma sugestao de Blaise Cendrars: - Tendes as locomotivas 
cheias, ides partir. Urn negro gira a manivela do desvio rotativo 
em que estais. 0 menor descuido vos fara partir na dire~io opos
ta ao vosso destino. 

Contra o gabinetismo, a pratica culta da vida. Engenheiros 
em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia 
das ideias. 

A lfugua scm arcafsmos, scm erudi~ao. Natural e neo16gica. 
A contribui~ milionari.a de todos os erros. Como falamos. Co
mo somos. 

Nao ha luta na terra de voc~6es acad~micas. Ha s6 fardas. 
Os futuristas e os outros. 

Uma Unica luta- a luta pelo caminho. Dividamos: Poesia 
de impon~ao. E a Pocsia Pau-Brasil, de expon~io. 

Houve urn fen6meno de democratiz~ao estetica nas cin
co partes sabias do mundo. lnstitulra.-se 0 naturalismo. Co
piar. Quadro de carneiros que nao fosse la mesmo nao pres
tava. A interpreta~ao no dicionario oral das Escolas de Be
las-Anes queria dizer reproduzir igualzinho... Veio a pirogra
vura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu 
a maquina fotografica. E com todas as prerrogativas do cabelo 
grande, da caspa e da misteriosa genialidade de olho virado 
- o artista fot6grafo. 

Na mwica, o piano invadiu as saletas nuas, de folhinha na 
parede. Todas as meninas ficaram pianistas. Surgiu o piano de 
manivela, o piano de patas. A pleyela. E a ironia eslava comp6s 
para a pleyela. Stravinski. 

A estatuaria andou atras. As proci550es salram novinhas 
das fabricas. 
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S6 nao se inventou uma maquina de f.uer versos - havia 
o poeta parnasiano. 

Ora, a revolu~ao indicou apenas que a arte voltava para as eli
tes. E as elites come~aram desmanchando. Duas fases: 1 ~)A defor
m~io atraves do impressionismo, a fragmenta~ao, o caos volunta
rio. De cezanne e Malarme, Rodine Debussy ate agora. 2 ~) 0 liris
mo, a apresen~ no templo, os materiais, a inocencia constrUtiva. 

0 Brasil profiteur. 0 Brasil doutor. E a coincidencia da pri
meira constrU~o brasileira no movimento de reconstru~ao geral. 
Poesia Pau-Brasil. 

Como a epoca e miraculosa, as leis nasceram do pr6prio ro-
tamento dinimico dos fatores destrutivos. 

A smtese 
0 equillbrio 
0 acabamento de carrosserie 
A inven~ 
A surpresa 
Uma nova perspectiva 
Uma nova escala. 

Qualquer esfo~o natural nesse sentido sera bom. Poesia Pau
Brasil. 

0 ttabalho contra o detalhe naturalista- pela sintese; contta 
a morbidez romintica - pelo equilfbrio ge6metra e pelo auba
mento tecnico; contra a c6pia, pela in11enfio e pela surpresa. 

Uma nova perspectiva. 
A outra, a de Paolo Ucello, criou o naturalismo de apogeu. 

Era uma ilusao .6tica. Os objetos distantes nio diminwam. Era 
uma lei de aparencia. Ora, o momento e de re~ao a aparencia. 
~ a c6pia. Substituir a perspectiva visual e naturalista por 
uma perspectiva de outra ordem: sentimental, intdectual, ir6ni
ca, ingenua. 

Uma nova escala: 
A outra, a de urn mundo proporcionado e catalogado com 

letras nos livros, crian~as nos colos. 0 reclame produzindo letras 
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maiores que torres. E as novas formas da indwtria, da vi~ao, da 
avia!;aO. Postes. Gas6metros. Rails. Laborat6rios e oficinas tecni
cas. Vozes e tics de fios e ondas e fulgur~aes. Estrelas familiari
zadas com negativos fotograficos. 0 correspondente da surpresa 
ffsica em arte. 

A rea!;aO contra o assunto invasor, diverso da fmalidade. A 
pe!;a de tese era urn arranjo monstruoso. 0 romance de ideias, 
uma mistura. 0 quadro hist6rico, uma abe~. A escultura elo
qiiente, urn pavor sem sentido. 

Nossa epoca anuncia a volta ao sentido puro. 
Urn quadro sao linhas e cores. A estatuaria sao volumes sob a luz. 

A Poesia Pau-Brasil e uma sala de jantar domingueira, com 
passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, urn sujeito 
magro compondo uma valsa para flauta e a Maricota lendo o jor
nal. No jomal anda todo o presente. 

Nenhuma f6rmula para a contempodnea expressao do mun
do. ver com olhos livres. 

Temos a base dupla e presente - a floresta e a escola. A 
ta!;a credula e dualista e a geometria, a a.J.gebra e a qulmica logo 
depois da mamadeira e do cha de erva-doce. Urn misto de ''dor
me nene que o bicho vern pega" e de equ~oes. 

Uma visao que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbi
nas eletricas, nas usinas produtoras, nas questoes cambiais, sem 
perder de vista o Museu Nacional. Pau-Brasil. 

Obuses de elevadores, cubos de arranha-ceus e a sabia pre
gui!;a solar. A reza. 0 Carnaval. A energia intima. 0 sabia. A 
hospitalidade urn pouco sensual, amorosa. A saudade dos pajes 
e os campos de avia!;aO militar. Pau-Brasil. 

0 trabalho da gera!;aO futurista foi cicl6pico. Acenar o rel6-
gio imperio da literatura nacional. 

Realizada essa etapa, o problema e outro. Ser regional e pu
ro em sua epoca. 

0 estado de inocencia substituindo o estado de gra!;a que 
pode ser uma atitude do espirito. 
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0 contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a ade
sao academica. 

A rea!;ao contra todas as indigestoes de sabedoria. 0 me
lhor de nossa tradi!;ao U:rica. 0 melhor de nossa demonstra!;aO 
moderna. 

Apenas brasileiros de nossa epoca. 0 necessaria de qufrni
ca, de mecanica, de economia e de ballstica. Tudo digerido. Sem 
meeting cultural. Praticos. Experimentais. Poetas. Sem reminis
cencias livrescas. Sem compara!;OeS de apoio. Sem pesquisa eti-
mol6gica. Sem ontologia. 

Barbaros, credulos, pitorescos e meigos. I.eitores de jornais. 
Pau-Brasil. A floresta e a escola. 0 Museu Nacional. A cozinha, 
o minerio e a dan!;a. A vegeta!;ao. Pau-Brasil. 

OSWAlD DE ANDRADE 

(Co"eio da Manha, 18 de mar!;o de 1924.) 
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MANIFES1D ANTROP6FAGO 

S6 a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente. 

Unica lei do mundo. Expressao mascarada de todos os indi
vidualismos, de todos os coletivismos. De todas as religioes. De 
todos os tratados de paz. 

Tupi or not tupi that is the question. 

Contra todas as catequeses. E contra a mae dos Gracos. 

S6 me interessa o que nao e meu. Lei do homem. Lei do 
antrop6fago. 

Estamos fatigados de todos os maridos cat6licos suspeitosos 
postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com ou
tros sustos da psicologia impressa. 

0 que atropelava a verdade era a roupa, o impermeavel en
tre o mundo interior e o mundo exterior. A rea~ao contra o ho-

• mem vestido. 0 cinema americana informara. 

J 

Filhos do sol, mae dos viventes. Encontrados e amados fe
rozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos 
traficados e pelos touristes. No pa1s da cobra grande. 

Foi porque nunca tivemos gramaticas, nem cole~oes de ve
lhos vegetais. E nun~a soubemos o que era urbano, suburbano, 
fronteiri~o e continental. Pregui~osos no mapa-mundi do Brasil. 

Uma consciencia participante, uma dtmica religiosa. 
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Contra todos os imponadores de consci~ncia enlatada. A exis
t~ncia palpavel da vida. E a mentalidade pre-logica para o Sr. Uvy
Bruhl estudar. 

Queremos a Revolu!;lio Carafba. Maior que a Revolu!;aO Fran
cesa. A unifi~ao de todas as revoltas eficazes na dire!;[O do ho
mem. Sem nos a Europa nao teria sequer a sua pobre declara!;ao 
dos direitos do homem. 

A idade de ouro anunciada pela America. A idade de ouro. 
E todas as girls. 

Fili~ao. 0 contato com o Brasil Cara~'ba. Ou Villegaig
non print te"e. Montaigne. 0 homem natural. Rousseau. Da 
RevolU!;[O Francesa ao Romantismo, a RevolU!;[O Bolchevista, 
a Revolu!;io Surrealista e ao barbaro tecnizado de Keyserling. 
Caminhamos. 

Nunca fomos catequizados. Vivemos atraves de urn direito 
sonambulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belem do Para. 

Mas nunca admitimos o nascimento da logica entre nos. 

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empresti
mo, para ganhar comissao. 0 rei-analfabeto dissera-lhe: ponha 
isso no papel mas sem muita labia. Fez-se o emprestimo. Gravou-se 
o a!;ucar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Ponugal e nos 
trouxe a labia. 

0 esplrito recusa-se a conceber o esplrito sem o corpo. 0 an
tropomorfismo. Necessidade da vacina antropofagica. Para o equi-
11brio contra as religioes de meridiana. E as inquisi!;oes exteriores. 

So podemos atender ao mundo orecular. 

Tinhamos a justi!;a codific~ao da vingan!;a. A ci~ncia codi
fica!;ao da Magia. Antropofagia. A transforma!;[O permanente do 
Tabu em totem. 

Contra o mundo revers1vel e as ideias objetivadas. Cadaveri
zadas. 0 stop do pensamento que e dinamico. 0 indiv1duo viti-
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rna do sistema. funte das injusti!;as classicas. Das injusti!;as ro
manticas. E o esquecimento das conquistas interiores. 

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 
Roteiros. 

0 instinto Carafba. 

Mone e vida das hipoteses. Da equa!;ao eu pane do Cos
mos ao axioma Cosmos parte do eu. Subsist~ncia. Conhecimento. 
Antropofagia. 

Contra as elites vegetais. Em comunica!;aO com o solo. 

Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. 0 indio 
vestido de senador do Imperio. Fingindo de Pitt. Ou figurando 
nas operas de Alencar cheio de bons sentimentos ponugueses. 

Ja tlnhamos o comunismo. Ja tlnhamos a llngua surrealista. 
A idade de ouro. 

Catiti Catiti 
!mara Notia 
Notia !mara 
Ipeju.* 

A magia e a vida. Tinhamos a rel~ao e a distribui!;ao dos 
hens ffsicos, dos hens morais, dos hens dignarios. E sab1amos 
transpor o misterio e a mone com o auxflio de algumas formas 
gramaticais. 

Perguntei a urn homem o que era o Direito. Ele me respon
deu que era a garantia do exerclcio da possibilidade. Esse homem 
chamava-se Galli Mathias. Comi-o. 

So nao ha determinismo onde ha misterio. Mas que temos 
nos com isso? 

* "Lua Nova, 6 Lua Nova, assopra em Fulano lembran~ de mim", in 0 Se/11t1gem, de 
Couto Magalhies. 
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'Contra as hist6rias do homem que come~am no Cabo Finis
terra. 0 mundo nao datado. Nao rubricado. Sem Napoleao. Sem 
Cesar. 

A ftxa~ao do progresso por meio de catilogos e aparelhos 
de televisao. S6 a maquinaria. E os transfusores de sangue. 

Contra as sublima~oes antagonicas. Trazidas nas caravelas. 

Contra a verdade dos povos missionarios, defmida pela sa
gacidade de urn antrop6fago, o Visconde de Cairn: - E mentira 
muitas vezes repetida. 

Mas nao foram cruzados que vieram. lbram fugitivos de urna 
civiliza~ao que estamos comendo, porque somos fones e vingati
vos como o Jabuti. 

Se Deus e a consciencia do Universo Incriado, Guaraci e a 
mae dos viventes. Jaci e a mae dos vegetais. 

Nao tivemos especul~ao. Mas tinhamos adivinha~ao. 1inha
mos Polftica que e a ciencia da distribui~ao. E urn sistema social
planetario. 

As migra~oes. A fuga dos estados tediosos. Contra as escle
roses urbanas. Contra os Conservat6rios e o tedio especulativo. 

De William James e Voronoff. A transfigura~ao do Tabu em 
totem. Antropofagia. 

0 pater famllias e a cria~ao da Moral da Cegonha: Ignoran
cia real das coisas + fala de imagina~ao + sentimento de auto
ridade ante a prole curiosa. 

E preciso panir de urn profundo atelsmo para se chegar a 
ideia de Deus. Mas a carafba nao precisava. Porque tinha Guaraci. 

0 objetivo criado reage como os Anjos da Queda. Depois 
Moises divaga. Que temos n6s com isso? 
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Antes dos ponugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha 
descobeno a felicidade. 

Contra o indio de tocheiro. 0 indio filho de Maria, afilha
do de Catarina de Medicis e genro de D. Antonio de Mariz. 

A alegria e a prova dos nove. 

No matriarcado de Pindorama. 

Contra a Mem6ria fonte do costume. A experiencia pessoal 
renovada. 

Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, quei
mam gente nas pra~as publicas. Suprimamos as ideias e as outras 
paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos ins
trumentos e nas estrelas. 

Contra Goethe, a mae dos Gracos, e a Cone de D. Joao VI. 

A alegria e a prova dos nove. 

A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura - ilus
trada pela contradi~ao permanente do homem e o seu Tabu. 0 
amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Ab
sor~ao do inimigo sacro. Para transforma:-lo em totem. A huma
na aventura. A tercena fmalidade. Porem, s6 as puras elites con
seguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais al
to sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, 
males catequistas. 0 que se da nao e urna sublima~ao do ins
tinto sexual. E a escala termometrica do instinto antropofagico. 
De carnal, ele se toma eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. 
Especulativo, a ciencia. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao avil
tamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de cate
cismo - a inveja, a usura, a calunia, o assassinato. Peste dos cha
mados povos cultos e cristianizados, e contra ela que estamos agin
do. Antrop6fagos. 

Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do ceu, na ter
ra de Iracema- o patriarca Joao Ramalho fundador de Sao Paulo. 
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A nossa independencia ainda nao foi proclamada. Frase u
pica de D. Joao VI:- Meu ftlho, poe essa coroa na tua cabe~a. 
antes que algum aventureiro o fa~a! Expulsamos a dinastia. E pre
ciso expulsar o esplrito bragantino, as orden~aes e o rape de Maria 
da .funte. 

Conua a realidade social, vestida e opressora, cadasuada por 
Freud - a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostitui
~oes e sem penitenciarias do matriarcado de Pindorama. 

OSWALD DE ANDRADE 

Em Piratininga 
Ano 374 da Degluti~ao do bispo Sardinha. 

(Re'llista de Antropofogia, Ano I, NC? I, maio de 1928.) 
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Depoimento inclwdo no livro Testamento De Uma 
Gera¢o, de Edgard Cavalheiro, publicado pela Liflra
ria do Globo, 1944, Pono Alegre. 

Edgard Cavalheiro: 

Come~arei protestando contra a confusao que se faz enue 
a seriedade do esplrito hurnano e, por exemplo, a sisudez de urna 
sessao academica, com suas ratazanas fardadas e a cole~ao de suas 
carecas de lou~a. Ao conuario disso nada mais serio que a blague 
de Voltaire ou de Ilya Ehrenburg, a fantasia de Joyce eo suspeito 
moralismo de Proust. Ser contra urna determinada moral ou es
tar fora dela nao e ser imoral. At.acar com saude os crepusculos 
de urna classe dominante nao e de modo algum ser pouco serio. 
0 sarcasmo, a c6lera e ate o disrurbio sao necessidades de a~ao 
e dignas oper~aes de limpeza, principalmente nas eras de caos, 
quando a vasa sobe, a subliteratura uona e os poderes infemais 
se apossam do mundo em clamor. 

Que houve, para que tudo isso acontecesse e se despejasse so
bre a ca~a desavisada dos que, como eu, nasceram cinqiienta anos 
attas, numa capital de conegos e de sinos da America paulista? Ape
nas isto- estamos em plena e rasa mudan~a de urn ciclo hist6rico. 
Para melhor me defmir, vou dialogar pedagogicamente. 

voct - Que fatos ocasionaram essa mudan~a? 
EU - Quero tomar para referenda deste speculum mundi 

que me e exigido OS fenomenos mais significativos da hist6ria hu
mana e dar como padrao as sociedades mais avan~adas, mais efi
cientes e mais cultas. Sao elas alias que marcam o carater de cada 
epoca, influindo de urn modo apressado ou tardio, total ou par
cial, sobre os demais aglomerados hurnanos. 

Se examinarmos em conjunto a geografla e a hist6ria, vere
mos que tudo que de mais imponante se vern processando no 
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globo tern por habitat uma faixa que se pode situar enue o 
Tr6pico de Cancer e o 60° de latitude none. Ai demoram os 
Estados Unidos e a Europa, o Egito, a Judeia e o Japao. Que 
aconteceu de essencial fora desta faixa geografica? As socieda
des, paises ou aglomerados que ai se desenvolveram, dividiram 
precocemente ou melhor o seu uabalho e criaram mais cedo 
as suas institui~6es e as suas eticas. Da:i partiram tanto as con
quistas da guerra como sairam os frutos da paz. A geomeuia 
e a gramatica, a coloniza~ao e a maquina, a frnan~a e o direito, 
a ane, a literatura e a ci~ncia. 

voct- Quais as razoes que enconua para esse privilegio? 
EU- 0 solo, a faunae a flora, o clima e a nitidez das esta

~oes, o subsolo e as cercanias faceis do mar, oindice demografico 
e a tecnica. Tudo isso preparou urna dei~ao anuopol6gica que 
se tomou preponderancia hist6rica. lbram as ~Oes marinhas desse 
andlatitudinario que criaram a nave~ao. E esta lhes deu as des
cobenas. A Ferucia lcvou as suas moedas ate o Baltico, a Holanda 
e a Peninsula Iberica dominaram os oceanos renascentistas. lbi 
o carvao que equipou depois o Imperio Britanico e o peu6leo 
a America do None e a Russia atual. Todos esses fatos se localiza
ram na faixa situada ao none do Tr6pico de Cancer. Ao lado des
se and de terra e mar, onde brotou e se fez o homem organizado 
e inquieto, fica o and equatorial onde o Brasil acorda, com a Chi
na, a India e a Africa. Ao sui, na faixa correspondente a primei
ra, isto e, do Tr6pico de Capric6rnio a 60° de latitude meridio
nal, urna atividade de reflexo parece imitar e querer seguir a ou
ua. Sao Paulo situa-se no limiar deste Ultimo and, onde estao 
a Argentina, a Ausualia, a Africa do Sui e o sui do Brasil. Agora 
passo a examinar a sua primeira pergunta. Na faixa mais decisiva 
e imponante, os ciclos hist6ricos se t~m sucedido e revezado com 
cara"Cteristicas que os separam nitidamente. Nurna fase, predo
mina o demento individual e na outra o coletivo. Assim, verificam
se na hist6ria periodos de individualismo e periodos de coletivismo. 

voct - Pe~o exemplos. 
EU - Pdo menos quauo pedodos se marcaram no desen

volvimento da hurnanidade, desde que a vida sobre a terra foi 
ftxada pda memoria, pda ane e pda escrita. Dois uazem urn 
fone carater coletivista e social. Suas expressaes sao dadas pda 
Judeia dos profetas e pela Idade Media europeia. Dois ouuos pe
dodos, apesar de suas intimas conuadi~oes, sao preponderante-
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mente hurnanistas. 0 primeiro vern do seculo V ( a.C.) ate a que
da de Roma, o segundo do Renascimento a atualidade. Hoje es
tamos em face de urn quinto periodo, cujo carater e eminente
mente social. 

voc~ - Queria que esdarecesse o sentido da palavra 
''humanista' '. 

EU - 0 humanismo e sempre uma cultura da liberdade 
que uaz no bojo o individualismo economico. Anima-o a cons
ci~ncia de novas necessidades do individuo em expansao. Ao 
conuario, os pedodos coletivistas se caracterizam por uma cul
tura do social, que traz em si uma economia sempre dirigida, 
seja patriarcal como na Judeia, comunal como na Idade Media 
ou, como hoje, nacional ou autarquica. lbrma-se ndes urna cons
ci~ncia da necessidade de novas limita!;Oes do indivfduo pdo 
hem social. 

voct - Que produziram esses cidos? 
EU - Da Judeia saiu, do Velho Testamento, o espirito au

tocratico. Ao contrario, o primeiro pedodo humanista deu como 
seu fndice, o Direito Romano, base de toda legisla~ao individua
lista posterior. Depois do pedodo coletivista chamado Idade Me
dia, cujo signo e o Papado e cujo bardo e o Dante, aparece o se
gundo perfodo hurnanista. E o que inicia a busca de materias
primas, o comercio exterior e a conquista colonial. Criou o Re
nascimento e a Reforma. Na era da maquina produziu o C6digo 
Napoleio, essa marsdhesa dos direitos burgueses, e como resul
tado deu Wall Street. 

A rcvolu~ao venical de hoje o liquida ... 
voc~ - Quer dizer que estamos a entrada de urn pedodo 

coletivista? 
EU- 0 inquieto dedfnio burgu~s e indicado por Unamu

no, Spengler, Gide, Thomas Marrn. Mas para que recorrer aos in
dices intelectuais, quando temos em presen~a os fatos, os sunos 
do comunismo eo fascismo e seus panaches, enfun toda a inevi
tavd derrocada das liberdades burguesas? Tudo isso esta fazendo 
a estas horas sua uagica experiencia nos sete mares, nos cinco con
tinentes e nesse dedo de atmosfera que envolve a terra. Nao se 
pode negar a evidencia da solu~ que vita: urn periodo coletivista. 

voc~ - Como e quando se dao essas transform~oes? 
EU - A forma por que se processam essas mudan~as hist6-

ricas ja foi estudada por mais de urn exegeta. A superesuutura 
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da sociedade ( direito, moral, for~ espirituais, letras e anes) passa 
a nao mais corresponder a estrutura (for~as economicas, progres
so tecnico, ln.dice demografico ). E a derrocada dos sistemas do
minantes se produz inexoravelmente. 

Foi assim quando a idade homerica, mitologica e fiddsta 
terminou na democracia ateniense. Os fllosofos gregos aparece
ram no ~gulo de dissocia~ao dos dois ciclos. A moral socratica, 
apesar de seu tom de conquista social, levado avante por Platao 
e expresso na etica aristotelica (a humanidade ten de ao hem 
geral) - apesar desse tom social -, a moral socratica era a opo
si~ao individualista ao ciclo dionislaco que a precedera. Isso nao 
foi totalmente visto por Nietzsche. E ela estava tambe!D Ionge 
do pensamento tribal judaico. Do "conhece-te a ti mesmo" e 
que salram o cinismo de Diogenes e ceticismo de Pirro, o edo
nismo de Epicuro. Ha um progresso sensualista que doira toda 
a cultura romana. Isso conduziria o Imperio ao latifUndio e a 
conquista exterior. Sucedeu entao o que tinha de suceder. A 
superestrutura exorbitou da estrutura. E a derrocada se produ
ziu, conduzida ideologicamente pela revolu~ao crista. Ja nos pri
meiros seculos da nossa era, um cido social se movimenta na 
mitologia das catacumbas. Ele traz em si, contraditoriamente, 
a personalidade humana, posta em foco pelo agreste esplrito 
pauliniano. Mas e Agostinho, com seu magico fidelsmo, que 
prevalece sobre o individualismo de Paulo. 0 perlodo e vitorio
samente conventual, mlstico e coletivista. E e esse o carater que 
oferece toda a !dade Media. 

voct - Quer dizer que foi o Cristianismo que derrocou o 
Estado romano? 

EU - Nao. 0 Cristianismo foi a ideologia revolucionaria 
do momento, mas nao teria ~xito se as condi~oes economicas 
do Imperio nao exigissem uma transforma~ao de sistema pollti
co. A conquista liquidara os mercados, as taxa~oes entao au
mentaram. Com o latifU.ndio as exig~ncias de mao-de-obra cres
ceram tambem, mas os exercitos imperiais haviam sido derrota
dos em Teutburg e nao puderam conter a independ~ncia balca
nica. ''Latifondia perdidere Italia '' - gritava Pllnio. Faltando 
o escravo, foi urgente um acordo com o trabalhador rural. Pare
cido com o que se fez aqui na crise cafeeira de 29. Aqui chove
ram os meeiros e os terceiros. La, criou-se o servo ligado a terra 
e instituiu-se o "justo pre~o". 

56 

.mli!J\f," 

A Utopia Anlropofogica 

Esta claro que, quando uma forma de produ~ao deixa de ser 
remuneradora, uma nova formula ja tern os seus apostolos. Uma 
era evangelica profetiza sempre as convulsoes economicas. Com 
a que bra do ''livre contrato'' eo advento da pequena proprieda
de, o Cristianismo estava maduro para tomar o poder. E, como 
a propriedade, cresceria depois, durante o Feudalismo. Do mes
mo modo quando na alta !dade Media se estabeleceu a querela 
ftlos6fica da Santlssima Trindade, ja se colocavam em face um 
do outro os dois ciclos novos em debate, ante a aproxima~ao de 
uma ruptura economica do sistema feudal. Os realistas que acre
ditavam na realidade do "unum in tnno" eram os senhores da 
epoca, os que afumavam a realidade substancial do coletivo e da 
sua forma de produ~ao. Ao contrario os nominalistas eram os con
dutores do futuro, OS pioneiros da liberdade economica. furam 
os revolucionarios do momento, os que viram no coletivo somen
te um nome, incapaz de dissolver o indivlduo lmpar. Eles vinham 
de S. Paulo e iam direito a Rockefeller. Foram eles, os nominalis
tas, que deram Descanes, Hume e a democracia liberal e tam
hem o Rei do Prego e a Rainha do Cafe. 

voct - Como pode explicar 0 pensamento socratico no inl
cio de uma era individualista e o pensamento pauliniano no pre
nuncio de uma era coletivista? 

EU- A dialetica hegeliana elucida perfeitamente isso. 0 pro
gresso humano se processa por contradi~oes e nao caminha numa 
reta ascensional. Alias, SOcrates e Sao Paulo sao fontes luminosas 
de contradi~5es. Como o Cristianismo foi heber suas origens triun
fais nos elementos platonicos do ciclo humanista anterior, e no pau
linismo individualista que a Renascen~ e a Reforma vao buscar suas 
ard~ncias contra a hegemonia tomista. Algumas das obras-primas 
do humanismo classico, a CU/ade rio Sol, de Campanella, a Utopia, 
de Moms, t~m sentido social. Sao tardes goticas em meio das auro
ras da burguesia. No entanto, eo racionalismo canesiano, a morda
cidade de Erasmo, a analise de Montaigne que oferecem o tom ao 
perlodo que se segue, de Cervantes a Moliere, aos enciclopedistas, 
aos naturalistas ingleses como Dickens, a Renan e Spencer, aos sor
risos cansados de Anatole France. Mas continuo a afumar que cada 
fase conduz em si a sua propria subversao. Veja como, num perlodo 
em que dominou o individualismo exaltado de Adam Smith a Jere
mias Bentham, houve os adeptos de Maquiavel, houve os jesuitas 
e houve Kant. As contradi~aes permanecem e se avolumam. 
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vod - E isso nao tern fun? 
EU- Se fosse urn antrop6fago transcendental, eu diria que 

nao. A vida na terra, produzida pela desagrega!jao do sistema so
lar, s6 teria urn sentido - a devora!jao. Mas se hem que eu de 
a Antropofogia os foros de urna autentica Weltanschauung, creio 
que so urn espfrito reacionario e obtuso poderia tirar partido dis
so para justificar a devora!jao pela devora!jlio. Melhor seria vestir 
logo uma camisola verde e exclamar com aquele insondavel hu
morismo do Sr. Pl1nio Salgado: "Nos, os caboclos, desceremos 
sohre as cidades' '. De cacetao. Nao. E preciso parae nas analises 
historicas de cada ciclo. E preciso ver como tern razao os que acre
ditam no progresso hurnano e mesmo no apogeu, agora mais pro
ximo do que nunca, desse progresso. A guerra, os terrores do fas
cismo, 0 apelo as for!jas primitivas da humanidade, tudo isso, s6, 
significa descalabro e motte para urn ciclo - o ciclo individua
lista hurgues. Nunca para a hurnanidade. Ao-contrario, tudo vern 
apressar a revolu!jlio perpendicular que se esta processando, em 
meio das mais violentas contradi!jtks, nos pa1ses martires, nos pai
ses algozes e mesmo nos pa1ses amortalhados pelo conformismo. 
Atraves da rea!jao, crepita e sohe a fe hurnana, a fe social, a fe 
numa era melhor. Estamos no verdadeiro 1imiar da Historia. Quero 
dizer com isto que a era da maquina tecnizou de tal maneira o 
homem em toda a terra que ele pode alcan!jar, enfun, urna uni
fica!jao de destino e igualar-se nurn padrao geral de vida civiliza
da. Agora, por exemplo, nao prevalecem mais, de urn modo de
cisivo, as diferen!jas que privilegiaram a faixa eleita, como referi 
no in1cio desta suma. A eletricidade, o petroleo, a onipresen!ja 
trazida pela comunica!jliO compensam pouco a pouco as deficien
cias da faixa equatorial e da faixa antartica. E preciso porem que 
se destaque das maos aferradas da burguesia o monopolio dos 
meios de produ!jao. Entao o homem podera ser o mesmo em to
do o globo e pretender portanto os mesmos direitos em qual
quer latitude. As veleidades racistas alimentadas pelo predomi
nio historico tendem a se explicar e desaparecer. 0 mesmo se da 
em rei~ as classes. Esci.mos pois a entrada de urn ciclo que traz, 
de urn modo novo, todas as caractertsticas coletivistas. Vivemos 
no mesmo sentido da Idade Media ou daJudeia, mas hem Ionge 
delas. Ha a maquina entre o seculo XIII e XX. Essa distancia nao 
priva a arte modema de ser geometrica ou gotica e nao atica. A 
politica de nossos dias de ser mais comunal ou autarquica que 
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hurguesa. E a economia mais social que individual. A diferen!ja 
porem e frisante na atual transmuta!jiO de valores. Quando Se 
afirmou, hi cern anos, que bastava de explicar o mundo, pois 
o necessario era transforma-lo, e porque o halito das massas in
dustrializadas falava. Elas achavam enfun a sua propria mitolo
gia. Uma mitologia brotada das for!jas do mundo explorado e 
conhecido. Note que as massas sempre tenderam ao mitol6gico 
no seu desenvolvimento espiritual. Talvez hoje seja uma porta 
m1stica a que se escancara para elas, na Hist6ria, mas na dire
!jiO inflexivel das realiza!joes terrenas. Desta terra, nesta terra, 
para esta terra. E ja e tempo. 

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 
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A ARCADIA E A INCONFIDENCIA 

Tesc para concurso da Cadeira de Literatura Brasilei
ra da Faculdade de Filosofta, Ci~ncias e Letras da Uni
versidade de Sao Paulo, 1945. 

''Chamavam a este conluio ajuntamento de poe
las, querendo signillcar com isto ser fabulosa a pro
jetada revolu~ao. assim como fabulosos eram os mis
terios da poesia.'' 

"Uitimos Momentos dos Inconfidentes de 
1789'; pelo Frade que os assistiu em conflSSao. 

Frei Vicente do Salvador ilusua pitorescamente a ganancia 
meuopolitana durante o nosso perfodo colonial, quando diz que, 
arrancando o que podiam do Brasil, os dominadores ensinavam 
os seus loiros a repetir: Papagaio Real! Para Portugal! Para Portu
gal! Uma informa~ao autorizada faz subir a cern milhtks de es
terlinos o ouro exponado do Brasil para a Metr6pole durante o 
seculo XVIII. Esse ouro, panicularmente o das Minas Gerais, ia, 
auaves de Lisboa, influir nos mercados fmanceiros da epoca, ali
mentando as for~as do capitalismo nascente. 

Dessa conjuntura hist6rica, em que Portugal, depois das suas 
pesadas lutas autonomistas com a Espanha, passa a se debater nas 
maos equipadas da Inglaterra, resta urn monumento que se di
ria erigido a expropria~ao. E o convento de Mafra, junto de Lis
boa, que no seu palido rococo exprime a c6pia e a decadencia 
e diz o quanto estamos Ionge da virilidade da Batalha e de Tho
mar, dos Jeronimos, do castelo da Pena e de Alcoba~a. 

E o seculo XVIII, quando as conseqiiencias ideol6gicas dos 
descobrimentos e das inven~oes agravam o debate entre a tirania 
e a liberdade, a ignorancia e a cultura, a tradi~ao e a revolu~ao. 
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Faltam homens a Metr6pole, a colonia OS fomecera, homens 
que valem o owo que daqui paniu. Sao os precursores hist6ricos 
da nossa emancip~ao intelectual e da nossa espiritualidade, que 
precedem de meio seculo os Inconfidentes: Bartolomeu I.Duren
~o de Gusmao, o padre Voador, seu irmao Alexandre, os irmaos 
Matias Aires e Teresa Margarida da Silva e Hona e Antonio Jose, 
o Doutor Judeu. Nesse campo fonificado do atraso extremo
ocidental, perecem um a um. Bartolomeu de Gusmao, uma das 
figuras mestras da nova Ewopa, seria achincalhado e perseguido, 
para ir morrer em Toledo, quando fugia na dir~ao de Paris. Ale
xandre devia ter o desvalimento e a dece~ao por premio de ha
ver confumado os limites bandeirantes do Brasil. A Matias Aires 
coube a gl6ria amarga de ser um precursor de Schopenhauer. E 
a Teresa Margarida da Silva e Hona deram o desajustamento da 
vida, o anonimato e o convento. Quem teve o pior destino nao 
foi, porem, nenhum desses quatro paulistas. Foi Antonio Jose, 
o Judeu, nascido no Rio de Janeiro. Ao escritor que se coloca no 
p6rtico do teatro modemo ewopeu, para ca de Gil Vicente, mas 
acima de quantos depois tentaram a arte da cena em 11ngua por
tuguesa, coube ser queimado nas fogueiras da Inquisi~ao. 

Os crimes desse grupo eram de &.to alarmantes. Sua peri
culosidade pode ser medida pelo que queria o Padre Voador. 

Entre o fescenino Convento de Odivellas e os ser6es da Ar
cldia, esse homem trazia no cerebro a avi~ao, nas suas mais ul
ttapassadas conseqdencias. Eis o que consta do seu manifesto apre
sentado a D. Joao V: 

"Senhor: 
Diz o licenciado Bartolomeu I.Duren~o de Gusmao que ele 

tem descobeno um instrumento para andar pelo ar, da mesma 
sone que pela terra e pelo mar e com muito mais brevidade, 
fazendo-se as vezes duzentas e mais }eguas por dia, OS quais ins
trumentos poderao Ievac avisos de mais importincia aos exercitos 
e as terras mais remotas, quase ao mesmo tempo em que se re
solverem, porque interessa a Vossa Majestade muito mais do que 
a nenhum dos Principes, pela maior distincia de seus domlnios, 
evitando-se desta sone os desgovemos das Conquistas que pro
vern em grande parte de chegar muito tarde as notlcias delas. Alem 
de 9ue podera Vossa Majestade mandar vir o precioso delas, muito 
maJS brevemente e mais segwo poderao os homens de neg6cios 
passar letras e cabedais e todas as P~as sitiadas poderao ser so-
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corridas, tanto de gente como de muni~ e vlveres a todo o tem
po e tirarem-se delas todas as pessoas que quiserem. Sem que 
o inimigo possa intervir, descobrir-se-ao as regi<>es que ficam mais 
vizinhas aos P6los do mundo". 0 documento e datado de 1709. 

Cenos panoramistas da cultura (Spengler, A. Weber, Key
serling, Sorokin etc.) dao menos importincia a interven~ao colo
nial no desenvolvimento da Hist6ria que os economistas. Sam
bart, n' 0 Burgues, declara que sem as jazidas brasileiras '' nao 
tedamos o homem economico modemo' '. 

Se as descobenas geograficas mudaram a face da terra, foi 
por se ter rompido com elas o statu quo economico do Ocidente 
e dado a preponderincia a povos que antes nao podiam progre
dir com seus pr6prios recwsos. Os do is pa1ses da Perunsula Iberi
ca, a Holanda, a Inglaterra, a pr6pria Fran~a. Ate os nossos dias 
prosseguem as lutas por zonas de influencia e mercados mun
diais que desde o seculo XVI modificavam a vida da Ewopa. 

Sobre as minas de owo do Brasil escrevia o donawio Duar
te da Costa, em carta de 1542: ''Cada dia que passa se esquen
tam mais as novas''. E Frei Vicente do Salvador rcferia a existen
cia de uma serra de cristais cravada de esmeraldas. 

Swgem as desilus6es e o primeiro govemador Tome de Sou
za declara ao Rei: ''Nao hei de &.lac mais em ouro, se nao o man
dar V. Majestade". 

0 Rei porem manda. Ponugal nao se esquecera do seu pri-
meiro &.stlgio trazido pelas descobenas de Asia e Africa quando 
seus embaixadores desfdavam pelas ruas de Roma, precedendo 
um elefante que levava numa torre um pontifical maravilhoso, 
presente de D. Manuel a Leao X. 

Durante o seculo XVI e mesmo no outro, quando se inicia 
o bandeirismo, o owo permanece no seio encantado das monta
nhas e no fundo indevassavel das aguas. E D. Diogo de Menezes 
exclama para o Monarca: ''As verdadeiras minas sao o ~ucar e 
o pau-tinta, de que V.M. tira tanto proveito sem lhe custar de 
sua fazenda um s6 vintem' '. 

Mas a imagin~ao do povo peninsular continua a dizer que 
''todo o senao e ouro e prata' '. A rotina mon6tona da agricultu
ra nenhum lucro da ao que trabalha no Continente. Um escritor 
do seculo XVII dedica um opusculo de propaganda ''aos pobres 
do Reino de Ponugal''. Esses pobres sao muitos. Em vez das amo
tina~oes camponias que ensangiientaram a !dade Media, eles ti-
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veram a transferencia oceAnica das descobenas. Ha ouro no Novo 
Mundo. Mas ... os paulistas, donos de uma rebeldia nativa sem 
par, teriam retardado a mine~ por dois stculos prevendo o 
que ela traria no bojo. Estranha contradi~ao do bandeirismo! 
Quem afmna isso e o govemador do Rio, Ant6nio Paes de San
de, citado por Joao Lucio de Azevedo. As minas come~am de fa
to a ser achadas e exploradas somente no in1cio do seculo XVIII, 
depois da localiz~ao de Femao Dias Paes. Advem da.l urn clima 
de otimismo afinnando que elas via dar ouro "enquanto o mundo 
durar'' e que acabarao mais facilmente os negros escravos que 
o metal. Os negros nao acabam, ao contdrio, vern empacotados 
nos maremotos dos veleiros, mas, uma vez em terra fume, costu
mam desaparecer pelo mato adentro. D. Joao V decreta entia que 
ao negro fugido se cone a pema direita e se ponha em seu Iugar 
outra de pau, ''para andar sempre peno' '. 

E tal a corrida na die~ do Brasil awifero que em 1720 
prorbe-se a sa.lda dos passageiros do Reino. Afmna-se que frotas 
do Rio chegam ao Tejo tendo por lastro ouro. Sao documentos 
reproduzidos pelos minuciosos estudos do autor das Epocas de 
Portuglll &onomico. 

Nas Minas Gerais ferve o aventurismo. ''A mistura e de toda 
condi~ de pessoas, homens e mulheres, pobres e ricos, nobres 
e plebeus, seculares, cl&igos e religiosos de divmos institutos mui
tos dos quais nio tern convento nem casa" - rcfere o jesulta An
toni!. A prepotencia impera. ''Mandam capac e matar muitos ho
mens" - diz Garcia Pais em cana ao Rei. Abre-se a luta en
tre paulistas e rein6is. A autonomia indlgena ataca os Emboa
bas, sustidos pelo govemo. 

E vedada a entrada das ordens regulares nas Minas Gerais. 
0 16brego conde de Assumar avisa que os nativos querem 

"erigir uma republica neste govemo". E consuma-se na amoti
nada Vila Rica a tragedia de Felipe dos Santos. 

Ponugal ja havia, em meio do debate religioso europeu, to
rnado posi~ao no mais que oponuno sistema de ideias, medieval 
e teocentrico, oferecido pela Contra-Reforma. 

Uma po11tica correlata de conquistas alicer~va o Absolutis
mo, vinda do afi espiritual e cultural dos jesultas. A Companhia 
domina o ensino na Penfusula. Salamanca e Coimbra realizam 
as arg11cias da Escolastica e exponam seus mestres. Sao os cele
bres Conimbres. 0 Concllio 'fridentino, por obra de Lainez, rea-
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lizou uma especie de Tordesilhas espiritual, acaparando o mun
do de ca. "Ilha da Purifica~ao" e como se intitula a Peninsula, 
afastada das aventuras espirituais da Reforma e do Humanismo. 
Dentro em pouco o jesulta confessor goza de fama igual a do Pro
fessor Jesulta, e, tanto quanto a catedra e a gramatica latina, diz 
Bohmer ( citado por Pandia Cal6geras ), poderia o confessionario 
simbolizar a Companhia. Dela sa.lam Conselheiros Reais. 

Para no~ao do quanto chegara a influencia dos jesultas co
nimbricenses sobre a Europa cat6lica, basta recordar que foram 
eles professores de Descanes no colegio de LaFleche. 0 autor do 
Discours de Ia Methode aprendeu filosofia com os padres ponu
gueses Pedro da Fonseca - o Arist6teles de Coimbra -, Manoel 
de Goes e outros. E e urn jesulta luso, Francisco de Santo Agosti
nho de Macedo, quem vai reger a Universidade de Padua, cha
mada pelos humanistas "o castelo fone da barbarie escolastica". 
Nela fumegam ainda os reslduos do Averrolsmo. 

Na Europa reformada, o livre-exame conduzia, pela discus
sao dos textos, a uma comunica~ao nova e a uma reivindica~ao 
da personalidade crista contra a qual ergue-se I.oiola. A sua tare
fa e tambem, como a dos Reformadores, liquidar o paganismo 
a que chegara o Papado. 

Ja que se profanou e corrompeu a catolicidade medioeva, 
OS jesultas empalmam a perdida missao ecumenica da Igreja. Uma 
diferen~a os marca. Eles sao os maometanos de Cristo. Entra na 
sua arrancada urn fogo estranho que nao dissimula ra.lzes arabes. 
E a disciplina, a tenacidade mlstica, a entrega do pennde ac ca
d411er, desconhecidas do primeiro cristianismo como do alto Pa
pado. Ha uma especie de tara cultural que reaparece no cerne 
de sua voc~ao teocentrica. Sob os disfarces escolasticos dir-se-ia 
que Averrois lan~a da COrdoba islamita a voz renovada de Aris
t6teles. E tao grande a sua ausencia de "estado de gra~a" que, 
mais tarde quando o Marques de Pombal vai iniciar a expulsao 
de suas hostes das cones da Europa, pode acusa-los de ''atels
mo' '. ''Nao e crfvel que trabalhem tantos homens para arruina
rem o dogma da fe sem serem atelstas, separados da cren~a de 
Deus.'' Contra o racionalismo de Descanes, foi no racionalismo 
de Averrois que eles forjaram a sua blindagem espiritual para as 
lutas da !dade Modema. 

Nao faltam comentadores que imputem de mu~ulmanismo 
a descida ideol6gica de I.oiola. 0 geometra Manuel de Azevedo 
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Fortes afirma ser a Escolastica uma deforma<;ao de Arist6teles pe
las tradus:oes dos arabes, atribuindo a infecundidade da filosofia 
conimbricense a deformas:ao do Stagirita por ''Avicena, Averrois 
e outros comentadores do Isla''. 

A paixao arabe que tanto influiria nos nossos costumes traz 
como ultimo argumento do proselitismo- a fogueira. Nisso os 
Dominicanos confraternizam com os jesuitas. 0 Papa Inocencio 
XI exclama para os padres portugueses: - '' Voi siete barbara
mente catolici' '. Eo culto Verney acusa a Inquisis:ao de ser urn 
''tribunal anticristao, inven<;ao de Maome' '. 

Nas marcas de convic<;ao, disciplina e expansionismo, a or
ganiza<;ao guerreira dos jesuitas denuncia o seu arabismo. Atra
ves de Averrois, e em Aristoteles mesmo, em certos textos e em 
certas atitudes mentais, que parece irem eles buscar o seu idea
lismo residual e violento. No Eudemo, insistindo sobre a vida au
tonoma do espirito, o Stagirita chegara a ''amaldis:oar o proprio 
corpo' '. Nao estamos Ionge dos Exercicios Espirituais. Esse Did
logo provocado pela morte de urn amigo caro arranca do filosofo 
grego 0 seguinte: "0 que vale mais para OS homens nao e nas
cer... o que vale mais para todos e nao nascer, e nascendo o mor
rer o mais depressa possivel". 

Eis uma coincidencia onde refulge o pessimismo espiritua
lista dos filhos de Inigo de Loiola, face a euforia e ao otimismo 
carnal da Reforma que ia inaugurar as ricas vitorias do individua
lismo capitalista. 

Contra aAufkliirung, reagem os reis lusos e suas privilegiadas 
e broncas morgadias. Nem possuia Portugal materias-primas ou 
condis:oes artesanais que dessem no clima do laissez-foire a primeira 
cultura burguesa. Esta sairia das minas e das manufaturas da Saxo
nia e do Lancashire para formar e enriquecer as potencias do pano. 
do ferro e do carvao. Da era da maquina caberia aos lusitanos ape
nasa bussola, o mosquetao de Caramuru e a for<;a de Tiradentes. 

D. Joao V encheu de coros e de musicas a Patriarca!. Con
trata verdadeiros ballets de prelados, conegos, acolitos e mestres 
de cerimonia. Com isso cultiva a miseria fatalista do povo. 

Sabre ele depoe Frederico II: · 'Seus prazeres sao funs:oes sa 
cerdotais, suas constru<;6es conventos, seus exercitos feitos de fra 
des e suas amantes abadessas' '. 
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Uma can<;ao popular julga-o: 

Nos tivemos cinco reis 
Todos chamados Jooes 
Os quatro valem milhoes 
0 quinto nem cinco reis 

Eo rei "brasileiro". Paga a Santa Se quatrocentos milhoes 
de cruzados para obter o titulo de Fidelissimo. E imp lama o A b
solutismo, deixando de convocar as cortes. Para que dar comas 
ao povo, se as da a Deus? 

E o ''tempo das trevas e da ignoril.ncia'' no dizer de Cunha 
Brochado. D. Francisco Manoel de Melo ja louvava os portugue
ses por se manterem "sempre receosos de toda perigosa especu
la<;ao, cujo exerdcio aceito aos homens pela novidade vai levar o 
entendimento a uns altos d'onde de ordinaria se precipita". 

0 jesuita vacila da sua primitiva pureza. E outro, nao o do 
fundador, o espirito da Ordem, afirma o insuspeito Cal6geras, 
que continuaremos a citar. ''A sociedade de Jesus entregou-se entao 
ao comercio, a industria, aos neg6cios bancarios.'' E iludido o voto 
de pobreza e sucedem-se os Superiores sibaritas e frouxos. ''0 
ensino anquilosou-se nas formas antigas.'' E anima a Universida
de aquela "acrobacia no vacuo" que caracteriza a baixa Escolas
tica. Avulta o analfabetismo do clero, que parece servir de teatro 
a D. Joao V. 

0 fausto do Reino baseia-se sempre na opressao fiscal do Bra
sil colonia eleita. Diz Caio Prado Junior: ''A ignorancia, a roti
na, a incapacidade de organizas:ao nesta sociedade ca6tica que 
se instalara nas minas e cuja constituis:ao nao fora condicionada 
por outro criteria que dar quintos ao rei esbanjador e a sua corte 
de parasitas e nos restos satisfa.zer o apetite imoderado de aven
tureiros, davam-se a mao para completar o desastre' '. 

Normano afirma que as finan<;as coloniais foram urn miste
rio. Nao havia sistema fiscal. Havia o saque contra o qual ja pro
testava a voz gigantesca de Vieira. Em 1725 a Coroa exige, como 
~1nimo de arrecadas:ao, 100 arrobas anuais de ouro. responsabi
lizando as Cimaras. A diferen<;a que houver sera cobrada por "der
rama' '. Entre os moradores, conforme as suas posses. Se for maior 
a soma arrecadada, ficara para a Coroa. Portugal se entregara a 
capciosa cilada do mutuo favor alfa.ndegario entre vinhos do Douro 
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e tecidos ingleses (Methuen-- 1703 ). E procura recuperar-se eco
nomicamente atraves dos seus governadores meirinhos e "depu
tados para as minas de ouro' '. Eschwege e Cal6geras dao minu
ciosas comas respectivamente no Plutus Brasillenst~r e nas Minas 
do Brasti do que foi o escorchamento legal da colonia. A ausen
cia de tecnica junta-sea de qualquer sistema protetor da produ
~ao. Os veios mal explorados esgotam-se. Como a contribui~ao 
fiscal desceu de 50% da metade do seculo XVIII para o fim. 
ascende-se na Metr6pole o sonho da Derrama. Os ponugueses 
querem cobrar os atrasados. 

Sebastiao Jose de Carvalho inutilmente lutara, atraves de 
Companhias e Monop6lios, contra a Inglaterra imperialista. Hi 
sempre quem defenda o tratado de Methuen, que, de outro la
do, foi considerado ruinoso para os interesses mgleses por Adam 
Smith. Agora D. Maria I nao quer somente a Derrama. Legisla 
o aniquilamemo de todo progresso possivel para o Brasil. A era 
da maquina nos chega atraves de urn alvari, citado na efemeride 
de) de janeiro de 1785 por Xavier da Veiga, no qual se determi
na que sejam abolidas, com exce~ao das de algodao para os escra
vos, todas as fabricas e manufaturas da Colonia. 

Essa caminhada terrorista ia culminar no drama da Incon
fidencia Mineira. Todos os seus vexames e castigos nao salva
riam, porem, Portugal. lnvertem-se os papeis com a vinda de 
D. Joao VI para o Rio, que a Inglaterra exigia para ter os nossos 
portos livres e o seu comercio direto conosco. 0 Absolutismo 
cat6lico-monarquico conduzira a na~ao ao seu epitifio indus
trial que e pronunciado na Camara dos Pares: "Se nao prospe
ravam as fabricas com direiros protetores de 50 a 200 por cento, 
nao sabia como tal pafs podia ser fabricante'' - exclama o de
putado Silva Carvalho. Enquanto num eco da Inconfidencia D. 
Pedro I escreveu: "Queriam que os brasileiros pagassem ate o 
ar que respiravam!" 

Ao findar o seculo XVIII o Reina se entrega completamente 
a Inglaterra. E a dire~ao tomada pelo caminho de Cromwell a 
Methuen. Muitos dizem excelente o convenio de 1703, porque 
valorizou o Alto Douro. Fialho d'Almeida condui: "0 tratado 
foi born porque podia ter sido muito pior". 

Picou a Portugal uma voca~ao de cais, no sebastianismo e 
na saudade, depois da amputa~ao colonial. E ao Brasil, o vatid
nio polrtico e cultural da lnconfidencia. 
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A literatura segue a curva do declrnio luso. A era carnonia
na sucede-se a liquida~ao rapida do poder criador. Imita-se Gon
gora ate que o prestigio do seculo de Luis XIV invade tudo. 0 
que vai prevalecer e o "born gosto" francelho. Ern nome dele, 
urn senhor Valadares de Souza, com a palmat6ria de Horacio na 
mao e guiado pelo · 'genio poetico'' de Boileau, investe contra 
o proprio Cam6es. Segundo ele. o autor d' Os Lusiadas devta "cor
taro ambicioso ornamento de suas metiforas, usadas por Gon
gora e outros poetas". Eo barbadinho Verney, que e urn dos ho
mens mais avan~ados de seu tempo, tambem nao acha gra~a al
guma nos sonetos "Sere anos de pastor" e "Alma rninha gentil 
que te partiste". 

0 despotismo luso produz o seu clima. Nele viceja a ''ele
vada literatura da Arcadia''. Para ser mamida, ela ira terminar 
recorrendo a polfcia de Pina Manique, que fecha os portos e se
grega Portugal da Europa pelo espa~o de quarenta anos. 

Como fizera Ribeiro Sanches, Filinto Ellsio emigra para a 
Fran~a. Rafael Bluteau fora encerrado por dez anos no convento 
de Alcoba~a. E tal o pavor que se apossa do literato em incidir, 
mesmo por descuido, em qualquer atitude que afete a ordem 
estabelecida que, para produzir versos in6cuos, oculta-se sob pre
ciosos e idflicos pseudonimos. Sao todos pastores gregos. Alme
na Sincero, Elpino Nonacriense. 0 poeta nao passa de "urn 
ente miseravel que se admite a mesa da criadagem das casas 
fidalgas, sempre pronto a pedir esmola em verso, metrificando 
sobre todos os sucessos que interessam a realeza e a aristocracia, 
enfim uma continua~ao dos bobos dos palacios feudais'' - diz 
Te6filo Braga. 

Culmina este estado de indigencia oficial em NKolau To
lentino, que pelo menos e cinico e engra~ado: 

Lhe mostrem riso os versos 
E lhe fa~a do o autor. 

Frei Lucas de Santa Catarina, geralmente desasuado na sua 
crftica, a prop6sito dos criptogramas usados pelos arcades, per
guntava: - "Por que Alcido em vez de Manuel Jorge?" E por
que Manuel Jorge, como Antonio Jose. podia acabar torrado en· 
quamo Alcido geralmente se ajeitava na adulagem e nas almofa
das pagas da mediocridade. 
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A Arcadia suprime a imigra~ao interior que conduzira o gon
gorismo ao pais da magia verbal. Assim, Boileau vern estancar 
os ultimos refroes da imagina~ao lusa, de sua saudade e de seu 
barbaro amor. A Mesa Cens6ria da estetica e a Arte Poetica, tra
duzida pelo Conde de Ericeira e passada de mao em mao. Basta 
compararmos dois legftimos produros de arquitetura oposta, a 
de Fran~a e a de Portugal, a geometria da Place Vendome e o 
desbordamento do Terreiro do Pa~o, que o gosto viajado de Va
lery Larbaud julga a mais bela pra~a da Europa, para se ver o ab
surdo que consistia em trasladar e oferecer a passional cria~ao lu
sa o leito de Procusto da Arte Poetica. 

A Arcadia sao muitas - a dos Generosos, a dos Ocultos, 
a Lusitana. Mas fazem urn bloco s6. E urn compacto fenomeno 
de atonia intelectual, causado pelo terror absolutista. Urn ou ou
tro autentico sentir de poeta, seja o do cabeleireiro Domingos 
dos Reis Quita ou de Gar~ao. desaparece na disciplina da apatia 
que todos adotam, atribuindo a "restaura~ao do gosto" a Vala
dares de Souza, que criticava Camoes como pseudonimo de Sin
cero Jerabricense. Sao cidadaos padficos a se chamar nas reunioes 
por apelidos buc6licos, veraneando no Chiado e dizendo que es
tao no Monte Menalo, dormindo com Melpomene e Glaucia em 
vez de cantar os corpos ageis das varinas da Mouraria ou do Tejo. 
0 seu conceito do amor nada tern de castidade auroral trovado
resca. Antes recende a vicio e frascaria. 

Coloque-se em face da Arcadia o gongorismo que a precedeu 
e que ela tao encarni~adamente atacou. Uma diferen~a existe. A 
poesia gong6rica pode ser acusada de ''divertimento'', de jogo culto, 
conceptualista ou erudito. Mas ela nao pactua, em geral, com o 
mandato das tiranias. 0 poet a se evade, atraves dos jogos e dos brin
cos, e nao e a sentinela inutil do cesarismo. Essa imigra~ao interior 
traz o mesmo alibi que honea a poesia trovadoresca. Os adeptos 
de D. Luis de Gongora nao participam, e verdade, das lutas pro
gressistas que se iniciam com a era da maquina. Mantem a arte e 
a poesia distantes. Nesse apartamento existe pelo menos uma dig
nidade - a de nao estar o escritor e o artista a soldo da rea~ao e 
do man do. Eo fenomeno que culminaria mais tarde, no seculo XIX, 
quando a "pintura infeliz" de Cezanne eVan Gogh ia abrir as 
catacumbas do surrealismo e do cubismo, para nao pactuar com 
a burguesia em apogeu, a troco das honras futeis dos saloes acade
micos. E mesmo com o sacrifkio das comodidades materiais. 

70 

A Utopia Antropofagica 

0 que fizeram os trovadores e gongoristas nao souberam fa
zeros arcades, perdidos de medo e de complacencia ante o bra~o 
descompassado da tirania. 0 medo daria o tom ma~ante e sensa
borao das produ~oes poeticas do seculo XVIII portugues. Daria 
a Arcadia. 

No meio desse bocejo dirigido, que nas tertulias literarias 
bern caracteriza a queixa de Manuel de Figueiredo de que nao 
lhe davam ''aten~ao quando lia os seus papeis' ', aparecem os fu
turos Inconfidentes do Brasil. 

A acusa~ao que pesa sobre eles, de que nao deram em seus 
versos as dimensoes de nossa patria inicial, e tendenciosa. Basta 
ler OS poemas de Gonzaga ou dos dois Alvarenga, a Ode a Vila 
Rica e as Cartas Chilenas do oculto Critilo, para se ver como as 
bases de toda uma nacionalidade literaria foram lan~adas pelos 
mirtires de Minas Gerais. 

Nao sem razao, Spix e Martius, na sua Viagem ao Brasil, alu
dem ao papel das Liras na forma~ao da nossa literatura propria. 

Urn sopro romantico embala o sentimento amoroso de Gon
zaga e de Alvarenga Peixoto e os funestos press:igios de Claudio 
Manuel da Costa, onde soa prematuro o ''mal do seculo' '. Ao Ca
ramuru, ao Uraguai de Basflio da Gama e as desventuras rimadas 
de Silva Alvarenga, que, por sinal, teve relevante papel politico na 
segunda Inconfidencia, junte-se a linhagem sadrica das Cartas Chi
lenas e do Reina da Estupidez de Mello Franco e Jose Bonifacio 
e teremos uma mensagem que da o metal de nossa poesia. Antes 
deles, aqui, as vozes nativas de Gregorio de Matos e de Manuel Bo
telho de Oliveira haviam falado pela primeira vez. 

Albert Thibaudet, na sua Hist6ria da Literatura Francesa Mo
derna, assinala que nem sempre coincide a epoca literaria com 
a epoca polltica. Verifica-se que Bernardin de Saint Pierre e Beau
marchais, que anunciaram o Romantismo antes do anode 1789, 
emudecem depois que a revolu~ao polltica se processou, mesmo 
a ela aderindo. A literatura reacionaria e passadista se prolonga 
por largo espa~o de tempo durante as transforma~oes sociais da 
Fran~a. E num emigrado politico, em Rene de Chateaubriand, 
que ve!D estalar a emo~ao nova anunciada porJean-Jacques Rous
seau.,£ a "roda que gira mecanicamente" - elucida Thibau
det. E a for~a da inercia, a energia adquirida num seculo de maus 
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habitos literarios. Se isso se produziu na Fran~a culta, como ao 
mesmo fenomeno poderiam fugir os arcades mineiros regressa
dos de Portugal para uma America de reflexos, abafada pelo ce
sarismo dos Vice-Reis? 

Na Metr6pole, que influencias literarias renovadoras pode
riam ter tido os nossos poetas, estudantes em Coimbra? Ao con
trario, sua forma~ao intelectual se processou ainda em pleno re
galo do obscurantismo, para Claudio, mesmo antes da tardia re
forma cia Universidade (1772). Ali nao s6 o livre jogo do gongo
rismo era condenado e repelido. As pr6prias fontes populaces da 
poesia se estancaram inflexivelmente. 0 rustico Pina e Mello, que 
ainda ensaia fJ.Xar na velha cantiga o falar do povo, e condenado 
pela Arcadia, em nome do "born gosto" e da "literatura eleva
da' '. Como se manifestam esse gosto e essa eleva~ao? Em odes 
a Imaculada Concei~ao, em espasmos liricos porque o Infante nao 
quis aceitar uma estatua e mais "estrepitosas bajula~oes" que, 
como muito bern acentua Te6filo Braga, sao filhas do espesso ca
nibalismo polftico do Setecentos portugues. 

S6 mesmo a presen~a da terra brasileira os iria transformar. 
De submissos faze-los Inconfidentes. E coloci-los, na sua vida e 
na sua obra, como urn caso novo em face da prepotencia polltica 
e da Arcadia. 

Expoente dessa epoca eo poeta e magistrado portugues An
tonio Diniz da Cruze Silva, que, depois deter sido companhei
ro dos futuros Inconfidentes na Universidade de Coimbra e na 
vida liteniria em Lisboa, vai ser juiz por largos anos no Brasil. De 
regresso a Metr6pole, volta para julga-los no processo iniciado em 
Vila Rica em 89. Vern entao ja como membro da Al~ada do Rio 
de Janeiro e como tal assina a senten~a de enforcamento de ooze 
dos conjurados entre os quais esta Alvarenga Peixoto, que com 
ele viajou no mesmo navio, em sua primeira travessia. De sua pena 
tam bern sai o degredo de Tomas Antonio Gonzaga. E e ele quem 
depois preside em pessoa aos interrogat6rios de outro poeta mi
neiro e seu antigo confrade, Manuel Inacio da Silva Alvarenga, 
envolvido em 94 na chamada Inconfidencia Carioca, ou seja, a 
Segunda Inconfidencia. 

Quem era Antonio Diniz da Cruz e Silva? Com uma terna 
humildade aparece ele na vigencia da Arcadia Lusitana, escrevendo 
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a Teotonio Gomes de Carvalho, a quem manda os seus manus
critos, que "tudo riscara se nao parecer bern a V. Merce". 

E 0 autor do Hissope, satira imitada do Lutrin de Boileau, 
na qual ridiculariza o clero de Elvas. Com esse feito, do agrado 
de SebastiaoJose de Carvalho, entao ministro de D. Jose I, e com 
mais urn ou outro verso feliz, cedo granjeou urn Iugar de desta
que nas letras de seu tempo. E logo toma posi~ao na Arcadia contra 
o nativista Pina e Mello, acusando-o de "transformar a beleza 
da Eloqiiencia" e de seguir a "corrup~ao de Lope de Vega, Luis 
de Gongora e Francisco de Quevedo''. 

Em 17 S 7 estalara urn motim no Porto, promovido por tavernei
ros, homens e mulheres, contra a lesao trazida a seu pequeno co
mercia pelo monop6lio da Companhia de Vinhos do Alto Douro. 
Fiado numa informa~ao tendenciosa, Pombal rep rime violentamente 
os protestos de rua. E Diniz consagra em versos a a~ao do Ministro: 

0 famoso Carvalho, que do solto 
vulgo a furia e licen~a refreando 
as desmaiadas anes animando 

esti com seu exemplo 

0 ''sol to vulgo'' tinham sido vinte e urn homens e cinco 
mulheres que sofreram a pena de mane diante de seus filhos, 
que eram ao mesmo tempo a~oitados e palmatoados, e mais qua
trocentos infelizes postos em degredo. Porn bal exila depois o seu 
perverso informante, mas Diniz esta despachado Juiz-de-Fora. 

Literariamente Antonio Diniz da Cruz e Silva e julgado urn 
cacete por Camilo Castelo Branco, no seu Curso de Literatura, ti
rante ''0 Hissope publicado em volume especial, que tern conser
vado a duradoura vi tali dade da critica dos costumes e da satira das 
institui~oes, apesar da frouxidao prosaica dos versos e de sensivel 
posto que muito desmerecia analogia com o Lutn·n de Boileau''. 

Machado de Assis no prefacio de 0 Almada (Poesias ), se bern 
que seu admirador, refere-se ao plagiario contumaz dos classicos 
que de e. ''Nao se lirnitando Diniz a unica imita~ao citada. Muitas 
faz ele da Ilfada, as quais nao vi ate hoje apontadas por ninguem.'' 
Entre elas, cita a cena celebre da cerca dos Capuchos. 

Enfim, Diniz e o poeta dessa epoca que Alexandre Hercula
no chamou de marta par nao rer trazido em si "nenhuma ideia 
progressiva' '. 
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Escreve numa lingua ''quaresmal e freiratica' ', para nos uti
lizarmos da expressao de Filinto Elfsio. ''E uma cena lfngua de
lambida, ininteligfvel (por muito refinada), despida de todo o 
termo energico, confeitada de frases de conventual inven~ao, cujo 
significado e so claro para OS adeptos" (os arcades). De fato, que
rendo-se saber o que sao estes versos de Diniz: 

De !etis deixa o lfquido rega~o 
e as luminosas asas 
da patria ao novo heroi rapida volta 
e do Ismeno sobre ele o orvalho solta 

e preciso que uma nota erudita de Rodrigues Lapa os traduza in
formando tratar-se d'' 'o rio de Tebas, patria de Pfndaro, que ce
lebra a gloria do Marques de Pombal''. Felizmente o crftico por
tugues tam bern elucida que ''o genero nao pegou, sendo ate ri
dicularizado pela erudi~ao mitologica, extravagancia da lingua
gem e falsa divisao estrofica' '. 

fui o que adiantou a revolu~ao da Arcadia francelha contra 
o gongonsmo. 

Correia Gar~ao, mestre inconteste, escreve uma satira sobre 
a imita~ao dos antigos que evidentemente nao visava ao seu co
lega Diniz, mas onde o teimoso amigo dos classicos cabe inteirinho: 

que vapor onde for, hi de segui-los 
que hi de funar-lhes todo quanto dizem 
e seja born o mau, isso que impona? 

A Gar~ao nao sobra so o estro, mas tambem o carater. Seu 
destino e bern diferente do de Diniz - morre num carcere do 
Limoeiro. 

Mas o que mais interessa a nossa tese e esta epigrama que 
Camilo opina visar a Diniz: 

0 roubador do plagiario Quita 
De frfvolos discursos satisfeito 

Escrito por quem? No apogeu da Arcadia, por Manuel Ina
cia da Silva Alvarenga, o mesmo que ele vai interrogar mais tar
de nos ferros da funaleza da Concei~ao, no Rio de Janeiro. 
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No final d' 0 Hissope, Diniz xinga o Portugal daquele tem
po de "na~ao castrada". Nela se desenvolve urn pequeno drama 
que poderia dar outro Hissope. 0 poeta-juiz, animado de exi
tos, deseja tambem ser nobre. Para isso, no entanto, precisa de 
filia~ao conseqiiente e nao a tern. 

Entre as infama~oes que pesam sobre OS homens daquela epo
ca, nao hi somente ada "origem infecta de mouro ou judeu". 
Existe tambem a "nodoa de med.nico". - Miseravel na~ao que 
assim ultraja a dignidade do trabalho - exclama Teofilo Braga. 

De fato, quem carrega a maldi~ao de ter como ascendente 
proximo urn trabalhador esta para sempre isolado das honrarias 
da Cone. 

Depois de quinze anos de vigilantes servi~os e corresponden
tes ditirambos ao Poder, Antonio Diniz da Cruz e Silva julga-se 
no direito de esquecer a sua origem plebeia e obreira, ocultando-a 
sob o hibito de Sao Bento de Aviz. Requer. Come~am entao as 
minuciosas inquiri~oes de sangue, a fun de se verificar se nao vi
gora contra 0 pretendente "nodoa de judeu ou de mecanico". 

No arrastamento que leva o processo por anos e anos, o poeta 
conesao espera sempre. Prova-se que o pai foi carpinteiro e o avo, 
operario marftimo, calafate. Mas ele sorri, reverencia e insiste. 

Em 1778, sendo ja D. Maria rainha, ei-lo que entra com urn 
requerimento novo onde declara que ''das inquiri~oes lhe resul
taram alguns impedimentos, mas tao insignificantes que cabe na 
Real clemencia de V. Majestade para ser servido o dispensa-los' '. 
Ele se acha entao no seu primeiro estagio do Brasil, e hem Ionge 
ainda dos sucessos de Vila Rica. Mas a Real demencia permanece 
surda e muda. Em 79, ei-lo fazendo consultar a Mesa da Cons
ciencia. E o processo para nessa fase em 80, com urn iniitil pare
cer favoravel da mesma Mesa. Dois lustros de empenhos ja se pas
saram sobre o pedido. E quando Diniz regressa a Ponugal. Ape
sar de nao haver obstaculo, nenhuma senten~a da provimento a 
pretensao. Eis, porem, que rebenta em Lisboa a nodcia do proje
tado levante de Minas. Estamos em 89. Quem sao os rebeldes? 
Pessoas do mais alto conceito intelectual e polftico. Sao membros 
da Arcadia Lusitana. Sao ouvidores. Sao sacerdotes e bachareis 
por Coimbra. No meio deles, agita-se a figura do animoso Tira
dentes, alferes das Gerais, e hi mesmo o filho de urn Conde de 
Bobadela. Para enfrentar esse grupo luzido de revolucionarios pre
sos, parece nao serem suficientes os magistrados comuns. Uma 
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grande figura das letras e da RealJusti~a deveni compor a Al~ada 
e ditar o castigo. Antonio Diniz da Cruz e Silva esta de torna
viagem ao Brasil, tendo sido por decreto de 17 de julho de 1790 
nomeado Desembargador da Rela~ao do Rio de Janeiro. Em IS 
de outubro embarca para exercer a sua sumaria missao. Vai, po
rem, cavaleiro de Aviz. Aos 26 de junho terminara-se fulminan
temente o processo, dispensada ''a apresenta~ao de quaisquer cer
tidoes e folhas corridas que devesse apresentar' '. 

E que, informa Hernani Cidade, apurara-se enfun que o pai 
alcan~ara, no Brasil, para onde havia longinquamente emigrado 
e onde morrera, "situa~ao de sargento-mor de ordenan~as". 

De urn modo ou de outro, e ja "sem nodoa de mecanico" 
que ele manda enforcar Tiradentes. 

Contrapoe-se as razoes que relegam Diniz para urn plano se
cundario, como mediocre poeta sadrico e soporifero imitador dos 
classicos, opinioes essas que subscrevem a de Alexandre Hercula
no sobre a Arcadia, e pretendem ser nada menos que a de Camilo 
Castelo Branco e Teofilo Braga, a especial importancia que lhe da 
justamente o escritor contemporaneo Hernani Cidade. Diz essa voz, 
das mais autorizadas da crftica de lingua portuguesa: ''0 que na 
sua obra constitui na verdade uma inova~ao, vago despertar de sen
sibilidade romantica, e o pequenino arrepio de sua sensibilidade 
ante os grandiosos aspectos da natureza brasileira, a incipiente co
mo~ao em que atenta em singularidade de sua flora e fauna''. 

0 romantismo, no entanto, ja tivera mesmo em Portugal ar
repios de sensibilidade mais sofridos e mais bern expressos do que 
nas pesadas Metamorfoses, de Diniz, onde do Brasil so ha os no
mes geograficos ou botanicos e as incompreensoes do tupi. Ro
mantico, sim, pela vida, ja era o desgra~ado Filinto Elyseo, que 
no seu exilio de Paris oferecia a Portugal este soneto: 

Estende o manto, estende, o noite escura, 
enluta de horror feio o alegre prado; 
molda-o bern c'o pesar dum desgra~ado, 
a quem nem fei~oes lembram da ventura. 

Nubia as estrelas, ceu, que esta amargura 
em que se agora ceva o meu cuidado, 
gostara de ver tudo assim trajado 
da negra cor da minha desventura. 
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Ronquem roucos trovoes, rasguem-se os ares, 
rebente o mar em vao n'ocos rochedos, 
solte-se 0 ceu em grossas lan~as d' agua. 

Consolar-me so podem ja pesares; 
quero nutrir-me de arriscados medos, 
quero saciar de magoa a minha magoa! 

Romantico eo estro da Marquesa de Aloma que da esta quadra: 

Mas se a lira lan~o a mao 
Apagadas esperan~as 
Me apontam crueis lembran~as 
E choro em vez de cantar 

E poetas romanticos foram Claudio Manuel da Costa, To
mas Antonio Gonzaga, Inacio Jose de Alvarenga Peixoto e Ma
nuel Inacio da Silva Alvarenga. 

Oprimidos e tU:nidos no ambiente de Lisboa e Coimbra, eles 
cairam na reverencia fastidiosa da Arcadia. Tornaram-se Anteus, 
restituidos a terra natal. Sentiram o Brasil e o exprimiram numa 
do~ura tao nova que, de fato, so por isso mereciam da Metropole 
e de seu arcade magistrado a condena~ao a morte, ao sambenito 
e ao exilio. 

Com Gonzaga estamos compromissados. Eo romantismo. 
Ele e seus companheiros de Inconfidencia tam bern ''traem a fe 
jurada'' aos acentos monos da velha poesia. Mas nao ha, como 
no movimento politico, trai~ao alguma. Ha adivinha~ao e desti
no de urn povo que se emancipa e cria a sua vida propria. Muito 
mais luso eo retorno de urn grande poeta, Gon~alves Dias, quando 
ensaia o medido virtuosismo das Sextilhas de Frei Antao. 

Os poetas da Escola Mineira nao rompem com os canones 
da Arcadia, ocupados que estao em libertar o Brasil. A roda de 
velha estetica continua a girar. 0 seu sentido de revolu~ao tern 
urn primado, o politico. 0 problema expressional nao os atinge 
a ponto de faze-lo legislar. Estamos Ionge da Batalha do Ernani 
e da Semana de Arte de 22. Mas o sentimento rebenta em cada 
pagina de Marflia. Nao e mais musa alguma ou ninfa que os adu-
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loes de Lisboa exaltam nos seus estereis amplexos. E a do~ura de 
uma menina que ama. A mulher aparece ainda cercada das ve
lhas figura~oes da Grecia pastoril. E nos destr~os do Parnaso que 
surge Marflia viva, nas janelas coloniais de Vila Rica e nas naves 
do Aleijadinho, em meio a civiliza~ao do ouro que o Brasil signi
fica. Gonzaga vai buscar a Namorada que urn seculo de insipi
dez e de anemia esqueceu nos rumulos de Camoes e de Petrarca. 
E a namorada que se dirige para ocupar o seu grande lugar na 
literatura brasileira, que vern andar nos romances de Macedo e 
de Alencar, vern angustiar o ceticismo de Machado e vern produ
zir os novos "coitados d'amor" da nossa alta poesia. 

Os Inconfidentes indicaram as gera~oes vindouras do Brasil 
qual o papel do intelectual nas lutas pelo progresso humano. Bas
taria o sacrifkio que os marcou, pela nossa democratica emanci
pa~ao, para que os arcades de hoje que ousam levantar-se contra 
a sua memoria tivessem pudor de tamanha leviandade. Mas eles 
constituem a prolifera~ao de Diniz. Sao os leguleios implacaveis, 
os Barbacenas contumazes que se confessam sem capacidade de 
sentir a brasilidade dos cantos mineiros do seculo XVIII. 

Como movimento politico, a conspira~ao de Vila Rica e o 
primeiro marco de uma nacionalidade em sua plena consciencia 
autonoma. Como movimento literario, a Inconfidencia representa 
uma ruptura com a Arcadia, com a sua gasta adulagem, com sua 
• • elevada missao de matar os anseios humanos e diminuir toda 
subleva~ao' '. Nao foi o algoz gelado, o arcade tfpico, quem pri
meiro sentiu e cantou o Brasil. Foram Tomas Antonio Gonzaga, 
Claudio Manuel da Costae os dois Alvarenga, a constela~ao ini
cial de nossa independencia literaria e politica. 

Uma das frases do prefacio de Cromwell talvez decida de todo 
o destino da poesia depois de Hugo. ''Voila le premier homme, vot~ 
Ia le premier poete.' 'E todo urn programa de humaniza~ao da poe
sia que traz o romantismo. Ela andava guindada, lustrosa, comedi
da nas grilhetas da metrica classica de que urn ou outro acento po
pular (Fran~ois Villon, La Fontaine) tenha dado fuga para parcos 
respiradouros. Se o cultismo gong6rico, o puro jogo do espirito, lhe 
dera uma evasao intima, e com os romanticos que se quebram, en
fun, as prisoes eruditas herdadas do objetivismo quantitativo greco
latino, de que a Arcadia foi o palido frigorffico. 
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Humaniz~ao, eis o primeiro sinal do romantismo que e tam
bern o sinal da llrica mineira. Se nela o verso e arcade, a poesia 
ja e romantica. 

Uma questao que, pela sua importancia morale hist6rica, 
transcende de qualquer outra e a da autenticidade das vilanias 
metrificadas que se atribuem a Tomas Antonio Gonzaga. Parece 
ja se ter chegado a uma conclusao a respeito das Cartas Chilenas, 
e essa e favoravel ao poeta de Marilia. Vejo sempre o sarcasmo, 
nota essencial de Alvarenga Peixoto, nas aventuras do Fanfarrao 
Minesio. E continuo a pensar na colabora~ao dos tres Inconfidentes 
versejadores. Mesmo em versos liricos, as vezes, eles coincidiam. 
Mas parece que o problema esta resolvido, gra~as a cultura poeti
ca de Manuel Bandeira e ao infatigavel zelo crftico de Afonso Ari
nos de Melo Franco. 

Por que nao se pesquisa e nao se resolve o outro? Sao de Gon
zaga os versos torpes que se encontram em suas liras? Sea autenti
cidade de suas respostas, no processo da Gestapo colonial, pode 
ser posta em duvida, que dizer a respeito das poesias publicadas 
longe dele, condenado ao degredo e sem sua possfvel interven~ao? 

0 clima de romance da Inconfidencia Mineira parece per
turbar todas as cabe~as, mesmo as mais sadias, e interferir nas 
informa~oes e nos jufzos mais imparciais. Esse clima, com certe
za, nasceu da obscuridade oficial mantida em torno da conspira
~ao e da Devassa e da distancia hist6rica que dela nos separa, sem 
grandes documentos nem escudos. Decorre tambem dos unicos 
dois textos que restam, atribufdos a testemunhas oculares do fa
to. Ambos aparecem publicados no tomo 44 da Revista do Ins
titulo Hist6rico, junto a urn curioso incidente ocorrido com 
Joaquim Norberta de Souza e Silva. Sao estes: as ''Mem6rias do 
~xito que Teve a Conjura~ao de Minas'', de autor desconhecido, 
e os "Ultimos Momentos dos Inconfidentes de 1789", pelo con
fessor dos martires, que e, conforme o consenso geral, aquele Frei 
Raimundo de Penaforte que falou na hora da execu~ao de Tira
dentes, o qual aparece mais tarde, na Segunda Inconfidencia, a 
carioca, procurando fazer outro sermao de forca para Silva Alva
renga e seus companheiros de associa~ao literaria. 

Ora, esses dois documentos, alem de mal pensados e mal 
escritos, sao de uma dramaticidade pueril muito da epoca, inca-
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paz de dar conta da verdade exata e sobretudo da verdade psi
col6gica do momento. Os personagens sao titeres dum gran
guignol de remorso, evidentemente dirigido pelo reacionarismo 
dos autores que nao cessam de louvar a Rainha e os poderes 
constituidos. E s6 isso a que visam ambos os papeis. As autori
dades aparecem numa magnificencia exemplar e a execu~ao se 
passa como num dramalhao portugues, ora com olhares arre
pendidos para o ceu e solil6quios como crucifixo, ora com tira
das enormes de alguns dos personagens, que s6 estenografadas 
podiam trazer maior autenticidade. Sao jorros de filosofia con
trita, em torno do acontecimento, sendo a mais curiosa delas 
a cena entre os Rezende Costa, pai e filho, como a atribuida 
ao progressista Alvares Maciel, que, segundo o mesmo frade, 
''era de uma rara instru~ao; depois de ter freqiientado a Uni
versidade de Coimbra e de ter recebido o grau de bacharel nas 
Ciencias Naturais, viajou pela Europa, imitando a Pedro - o 
Grande - no encoberto de seus intentos, que eram visitar to
das as fabricas e oficinas, o que conseguiu, pois alcan~ou os 
segredos de muitas e os poria em execu~ao". 

Eis como o estudante que sonhou em Coimbra a lnconfi
dencia fala, dirigindo-se a Francisco Antonio, no meio da sala, 
com a cabe~a a banda e os olhos espantados:- ''Adora, amigo, 
a Providencia, e segue com fidelidade as suas ultimas disposi~oes 
a teu respeito; recorda-te que principiaste a reconhecer as tuas 
principais obriga~oes de homem e de cristao depois que foste se
parado do cons6rcio dos homens! Nem tu sabias persignar; ago
ra ja sabes de cor o oficio de Nossa Senhora; e, se entregue aos 
rigores da justi~a, principiastes a nascer para a gra~a, faze da tua 
morte, dominada pela justi~a mesmo, urn sacrifkio de expia~ao!'' 

Desses folhetos e que se tirou a lenda da briga que teria ha
vido entre Alvarenga e Barbara Heliodora. Enquanto ate o cava
lo do Juiz de fora e "brioso", OS martires sao uns sem-vergonha 
de marca que destingem em lagrimas e covardias tudo o que fi
zeram de alto e nobre. Apenas o Tiradentes se mantem firme, 
satisfeito de ter carregado sozinho o peso da maxima condena
~ao. Mas chegando ao patibulo ''beija os pes do carrasco' '. Este 
detalhe e o que indigna Joaquim Norberto, incapaz de compreen
der que, se fosse verdadeiro, se poderia registrar em ouro nos fas
tos do cristianismo. Mas o autor da ConjurafiiO Mineira s6 tira 
dai raiva contra o Martire protesta, em sessao do Institute Hist6-
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rico, contra o fato de terem sido borradas essas palavras no ma
nuscrito, pelo que pede a sua imediata publica<_;ao. Ao !ado do 
"beijo nos pes do carrasco, o lelebre negro CapiLmia", ha refc
rencia no documento a urn a sen rid a higrima deste, o que vem 
acrescer 0 tom da litcratura de cordel dado a coisa mais seria da 
nossa hist6ria. 

A verdade porem e muito forte. Alguma coisa de essencial 
transparece no fundo da narrativa. Assim, sabe-se, por ela, que 
a tropa tomou posi<;ao no centro da cidade, para que fosse man
tida a ordem. Eo que seve e apenas o enlouquecimento crescen
te dos personagens que saem da noite dos c:irceres para receber 
a senten~a. Sao os risos esquisitos de Barbosa Vidal, os desman
dos de Alvarenga e a fala<_;ao de Maciel. De resto a comuta<;ao 
da pen a teria provocado ''vi vas'' a D. Maria, o que era possivel. 

Como nao se pode dar autoridade a narrativa dos 6/timos 
Momentos, tambem nao se podem aceitar totalmente os depoi
mentos da Devassa. 

A Al<;ada que julgou os Inconfidentes tinha tanta amplia
~ao, segundo Frei Raimundo de Penaforte, que se liam na Carta 
Regia as seguintes expressoes: ''Dispensando qualquer ilegalida
de ofendida que se encontrar' '. Decorre dai ser a Devassa urn pro
cesso irregular e viciado. Feito de tras para diante, as suas conclu
soes teriam saido imediatamente da Corte, a noticia da prisao dos 
implicados. Haveria urn castigo exemplar, como setenta anos atras, 
o de Felipe dos Santos. 0 seqiiestro e o degredo para a Africa 
pestifera indicavam apenas a determina<_;ao de liquidar as vidas 
dos conjurados mais comprometidos. Os padres- nao se esque
~a a beatice de D. Maria I - iriam recolhidos aos conventos da 
Metr6pole. Mas tudo seria entregue a habilidade terrorista dos 
jufzes. A comuta<;ao ia ter urn aspecto teatral trazida a ultima 
hora pela clemencia da Rainha, depois da rejei<_;ao dos embargos, 
e, portanto, depois da liquida~ao moral dos presos que, na sala 
do Oratorio, nao podiam ficar de pe dado o peso das cadeias. 
Tudo isto ressalta dos autos minuciosos publicados pelo nosso Mi
nisterio da Educa~ao, em 1936. Ai nao figura, considerado inva
lido sem a presen~a de testemunhas, o depoimento do mais ve
lho dos cabe~as, Claudio Manuel da Costa, que aparece mono 
no cubfculo onde o haviam recolhido na propria Vila Rica. E 
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pergunta-se ate hoje: Foi assassinato ou suiddio? A unica coisa 
que torna valida a versao oficial do suiddio e a especie de clima 
funesto que se evola dos versos do poeta. Ele parecia tender a pro
pria destruisao. E a divisa que propoe para a Inconfidencia e Aut 
libertas aut nihil. Os fatos porem sao obscuros. Enquanto pela 
morte de outro indiciado, Francisco Jose de Melo, abre-se inque
rito, a de Claudio Manuel e deixada de lado. e nada se faz para 
apurar o que hade verdade sabre ela. Apenas o seu aterrado ''de
poimento'' vai instruir o interrogat6rio dos companheiros presos. 

As datas sao expressivas. Tudo se passa no mesmo ano de 
1789. coincidindo alias com a queda da Bastilha em Fran<;a, 
e precedendo-a mesmo. Claudio e preso como Gonzaga e Alva
renga. em maio, depois da deten\ao de Tiradentes no Rio, con
seguida pela atividade delatora de Joaquim Silverio dos Reis. 
Enquanto Gonzaga e Alvarenga sao imediatamente levados a 
Capital e encerrados na fortaleza da Ilha das Cobras, Claudio 
fica em Vila Rica. Por que? Em 4 de julho, quando "se mata" 
com uma liga, o seu depoimento acusador esti obtido hi dois 
dias apenas. Antes dele s6 se haviam conseguido dele<;6es. Se 
o desembargador Coelho Torres o elimina do processo, por irre
gularidade, e dele no entanto que se tira a base para promover 
a confissao dos outros reus. Ainda em agosto de 91, dois anos 
depois do desaparecimento de Claudio, o depoimento do ''sui
cida'' de Vila Rica, apesar de nulo, e utilizado contra Gonzaga, 
que ignora a morte do amigo. "Pois lendo-se-lhe a ele respon
dente uma parte das respostas do Doutor Claudio Manuel da 

Costa" (Autos IV, pig. 289). 
Alias. a validade de todos os testemunhos e confissoes pode 

ser perfeitamente pasta em suspeita com base nos pr6pnos au
tos. Constata-se pela leitura dos mesmos que urn dos indioados. 
o rustico Coronel Francisco Antonio de Oliveua Lopes, que apa
rece no inicio como delator, depois de encerrado no carcere da 
Ilha das Cobras, denunna o terrorismo do processo e o mvalida. 
Do seu dep01mento de 21 de novembro de 1789 pode. enfim. 
se tirar a limpo e julgar o que e a Devassa Vejamos o que ele diz· 

"Declara mats ele respondente que no dta 15 do refendo 
mes de agosto f01 o dtto Ouvidor e Corregedor da Comarca de 
Sahara. Jose Caetano Cesar Manitn. escnvao da De-vassa que- a 
este respeito se tlra pelo Ouvtdor e Corregedor de Vtla RHa. te-r 
com ele respondente a Cad eta levan do urn a folha de papel esc n 
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ta de todos os lados, na qual lhe disse que estavam escritas 
todas as dedara~6e'i que ficam referidas, a qual de responden
te assmou sem a ler e que-rendo depois ve-la nunca lhe mos 
uou, pelo que protesta ele respondente contra a dna assmaru 
ra e tudo quanto no dao papel sc achar escrito. etc etc · · 
(vol. IV, pig. 332). 

Dedara mais uma vez o preso que nao leu nem sabe o qw 
contem o dito papel e que por isso ja protestou, ao sair da Ca
deia de Vila Rica, ''diante do Capitao de Cavalaria do Piquete 
desta cidade Jose Botelho de Lacerda, do Sargento-Mor do Regi
rnento de Minas Gerais Jose de Souza Lobo, de urn Meirinho da 
Ouvidoria desta Vila e de varias pessoas, que se achavarn presen
tes, cujo protesto ratifica agora" (pag. 333). 

Avisa ainda que nao tern ''de respondente valor de resistir 
ao dito Ouvidor e Corregedor do Sabara (Manitti) a este respeito 
depois de esperar dele toda a prote~ao que sernpre lhe prorne
tia" (vol. IV, pag. 334). 

A Devassa parou de susto. A continua~ao das perguntas fei
tas ao Coronel Francisco Antonio de Oliveira Lopes prossegue so
mente a 13 de julho do ano seguinte. E preciso que se passe qua
se urn ano, ou melhor, oito rneses de caricias e confidencias com 
o preso incomunicavel para que ele venha invalidar o que antes 
clarnou "dizendo que tudo quanto nas perguntas e respostas an
tecedentes estava escrito se achava alterado e viciado pelo escri
vao assistente Jose Caetano Cesar Manitti" (pig. 343 ). 

0 depoente agora nao e rnais urn homem, e urn trapo exan
gue na mao da tortura. Concorda que estava "de animo dana
do'' (pag. 344) quando acusou essa figura calada que abre e en
cerra o processo -- o Corregedor Cesar Manitti. A justi<;a cha.ma
o de tudo. Descarado e perverso e o que de menos lhe dtz. ao 
que 0 reu retruca que '.urn hom em rustico nao sabia dizer mais 
nern tinha mais que responder" (pag. 346). 

Os acusadores prosseguern exaustivamente. E a Majestade 
da Justi~a que desre ao trato de pole. ''Respondeu que acres
centou por querer acrescentar e ter julgado que quanto ma1s 
acrescentasse mats depressa sauia solto e agora, obrigado a de 
c/arar a verdade. .. (pig. 3) i) Mentm por ser ·'fantasm a 
cristao·· (pag. ~'>4). 

Segue-se nota expllcativa dos reats Confessores 0 pequro 
pre-te-ndta a pen as "macular o credtto e verdade dos Mimstros 
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de Sua Majestade com not6ria falsidade, sendo qualquer deles 
incapaz de acrescentar ou diminuir coisa alguma nas respostas'' 

(pag. 355 ). 
Ao que o respondente, livre de ferros, "jurou e assinou". 

Como vimos, urn perturbador ambiente envolve a Inconfi
dencia. Nele deixam as vezes se perder os mais serios e cultos co
mentadores da obra de Tomas Antonio Gonzaga. Rodrigues La
pa, sem pestanejar, admite como autentico tudo o que e atribu!
do a Dirceu, com exce~ao de uma terceira parte das Liras que diz 
"ap6crifa". Aceita a versao das famosas rela~oes do Poeta com 
o Visconde de Barbacena, a quem de teria feito sonetos ditirim
bicos e a quem dedica da prisao a lira que tern o numero 81 nas 
Obras Completas (Sao Paulo - 1942). A nota de Rodrigues La
pa a esse respeito e clara: "Esta lira s6 pode ter sido endere~ada 
ao Visconde de Barbacena, velho amigo de Gonzaga desde Por
tugal". Nao havia em Minas ninguem de quem se pudessem re
ferir ''os mil avos augustos'' a nao ser Barbacena! Admita-se que 
esta tudo certo, mesmo a hiperbole geneal6gica s6 cab!vel na ar
vore dos Furtado e que nao seja verdade o que esta nos autos da 
Devassa- que Gonzaga e os conspiradores queriam apcnas tirar 
ao mesmo governador I 'a cabecinha' '. Mas 0 que e incdvel e que, 
nessa lira, Gonzaga chegue ao cinismo de afirmar que tern as roes
mas ideias de Barbacena: 

'0 quanto sao duraveis as cadeias 
De uma, amizade quando 

Se dao iguais ideias. 

E que termine pedindo ao tirano que chore a sua desgra~a 
com Mar!lia: 

Ah! Sim honrado amigo 
Se nao enxugar puderes os seus olhos 

Pranteia entao com ela. 

E inominavel que tanta atitude pifia e in6cua seja atribu!da 
ao preso da Ilha das Cob;_._, __ , y ue, apesar de incomunica.vel, rece
beria cattas da noiva, comeria grandes tabuleiros de manjares e, 
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com urn cabo de laranja e tinta feita com fuma~a da candeia, es
creveria versos aduloes que apenas iam servir a desmoraliza~ao 
da con jura. Todos esses versos que parecem '' gonzaguianos'' e 
que na sua maioria, se nao forem escritos por ele, penencern a 
outro poeta, deviam ser submetidos a urn mais rigoroso exame 
por pane de nossos cr!ticos. 

Rodrigues Lapa nao refere, nessa ultima edi~ao cornpleta, qual 
a data de publica~ao parcial da lira 90, cenamente sa!da com a 
2~ pane, em 99. Mas uma valiosa nota vern apoiar a tese da apo
crifia dos seus versos indecorosos. E justamente a que se refere 
ao texto, onde iniludivelmente ha uma infeliz alusao a Barbace
na. Trata-se da lira: 

Nao praguejes Mar1lia, nao praguejes 
A justiceira mao que lan~a ferros 

Assirn termina ela: 

Tu vences Barbacena, os mesmos Titos 
Nas sas virtudes que no peito abrigas 
Nao honras tao-somente a quem premeias 

Honras a quem castigas! 

Essa quadra que tern posto os estudiosos e nacionalistas de 
maos na cabe~a ante a vilania do poeta e a mesma que fez Te6fi
lo Braga afirmar que ele estava louco. No entanto, ela pode ser 
perfeitamente acoimada de ap6crifa. Afirma Rodrigues Lapa: 
"Note-se que a ultima estrofe, onde vern o nome de Barbacena, 
nao figura no manuscrito da Mesa Cens6ria". Ela foi entao in
troduzida. Por quem? Como? Com que fim? Quando? 

Todos sabem que os versos "da prisao" aparecem somente 
na segunda pane das Liras, que foi publicada, conforme a ''Gon
zaguiana'' de Gaudie Ley, da Biblioteca Nacional do Rio deJa
neiro, na segunda edi~ao de 1799 ''com licen~a da Mesa do De
sembargo do Pa~o' '. 

E fato que OS Inconfidentes, como bons arcades, teceram loas 
ao Marques de Pombal e mesmo a D. Maria I. Havia, no en tanto, 
neles uma atitude filos6fica, consciente e composta. Assim, foi 
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adotando ideias do seculo XVIII que Gonzaga dedicou a Sebas
tiao Jose de Carvalho o seu Tratado de Direito Natural. 0 mes
mo se pode dizer quanto a ode pela aclama\ao de D. Maria I, 
onde mais ainda ele evolui no sonho progressista acreditando no 
liberalismo de sua futura condenadora. 

Quanto a Alvarenga Peixoto, da prisao ele nao escreveu ne-
nhum verso que lhe desabone o carater. Ao contririo, hi urn sam-

brio pessimismo naquele: 

E ventura tambem achar a morte 
Quando a vida s6 serve de castigo 

que lhe e atribuido. E e lindo o poema feito a mulher e a filha: 

Barbara bela 
Do Norte estrela 
Que o meu destino 
Sabes guiar, 
De ti ausente 
Triste somente 
As horas passo 
A suspirar. 

Por entre as penhas 
De incultas brenhas 
Cansa-me a vista 
De te buscar, 
Porem nao vejo 
Mais que o desejo, 
Sem esperan\a 
De te encontrar. 

Eu bern queria 
A noite e o dia 
Sempre contigo 
Poder passar; 
Mas orgulhosa 
Sorte invejosa, 
D 'esta fortuna 
Me quer privar. 
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Tu, entre os bra\OS, 
Ternos abra\OS 
Da filha amada 
Podes gozar; 
Priva-me a estrela 
De ti e d'ela, 
Busca dous modos 
De me matar! 

Resta o soneto incluido na Devassa e que serve de fecho, co
mo pedido de gra\a. aos embargos impostos pelo grande advo
gado dos Inconfidentes, Jose de Oliveira Fagundes. Evidentemente 
foi este desvelado defensor dos manires quem promoveu a atitu
de de Alvarenga na qual, alias, nao ha nem covardia nem des
douro. Antes, e de ver como urn ressaibo de ironia parece guiar 
0 ultimo terceto: 

''Bendita sejas lusitana augusta! 
Cobre o mar, cobre a terra e o ceu sereno, 
Gra~as a ti, o grande, o sabia, 6 justa!'' 

Isso dirigido a uma louca pode encerrar urn honroso duplo 
sentido. Alias, numa ode anterior tambem dirigida a D. Maria 
I, o ar equivoco de bufonaria panegirica parece ressaltar claro 
destes versos: 

Do trono os resplendores 
Fa~am a vossa gloria, e vestiremos 
Barbaras penas de vistosas cores 

Para nos so queremos 
Os pobres dons da simples natureza 
E seja vosso tudo quanto temos. 

Isso na boca de urn aventureiro da mais corajosa voca~ao, que 
havia de terminar dando vida e fortuna pela luta contra a tira
nia. Somem-se a essa atitude, quase sempre sibilina quando nao 
sarcastica, os trechos claros da ode que lhe foi apreendida entre 
os papeis e que figura como carga na Devassa: 
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Que faz a natureza 
Em por oeste pais o seu tesouro 

Das pedras na riqueza 
Nas grossas minas abundantes de ouro 
Se o povo e miseravel? Mas que digo! 
Povo feliz, pois tern o vosso abrigo! 

E releia-se o seu depoimento no carcere. A figura de Alva
renga traz esse tom faceto e euf6rico dum renascentista perdido 
nos sertoes de Minas ou da J usti~a Real. 

Resta em defesa de Antonio Diniz da Cruz e Silva a suges
tao de gra~a que dirigiu ao Conde de Rezende, a favor de Silva 
Alvarenga e dos outros reus da Segunda Inconfidencia. 

A cana que enviou ao Vice-Rei, em 13 de junho de 1797, 
opina de fato pelo livramento dos presos, cujas culpas se acha
vam ''suficientemente purgadas como dilatado tempo da sua pri
sao' ', sendo essas simplesmente as de sustentarem ''que o gover
no da republica deve ser preferido ao da Monarquia; que os reis 
sao uns tiranos opressores dos vassalos e outras sempre detesta
veis e perigosas, principalmente na con juntura presente' '. 

Em nota, Jose Ramos Coelho, urn dos maiores turibularios 
de Diniz, refere o seu estado de melancolia nos ultimos anos de 
vida no Rio de Janeiro. Alias, ha urn documento anterior do pro
prio arcade que faz supor vir as vezes a tona urn sentimento que 
parece resultar da sua invejavel posi~ao de intelectual a servi~o 
do Despotismo. Sao estes versos: 

Ai trrste! 0 outavo lustre e ja passado 
da minha amarga, descontente vida, 
sem que nessa carreira tao comprida 
urn s6 prazer tenha gostado. 

Mais tarde, regressando ao Tejo, ele exclama: 

As gra~as que em ti via e em ti vejo. 

Essa tristeza nao tira ao juiz-arcade os prazeres de heber Bor
gonha e Champagne e de cantar de tenor nas farras com coros 
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em que se metia com o valido de Pombal, Teotonio Gomes de 
Carvalho, eo genro do Marques, Morgado de Oliveira, a quem 
dedicou mesmo depois do martfrio do seu fntimo amigo Gar~ao 
urn ditirambo que come~a assim: 

Do teu aureo palacio a porta abriste 
De Jove as castas filhas. 

Referia-se a uma ultima sessao da Arcadia que, como assi
nala Ramos Coelho, ja aparece mutilada com a dissidencia ocor
rida pelo suplicio de Gar~ao. Nessa ode, o autor do Hissope nao 
esconde velhos sentimentos quando diz ao fidalgo: 

Sobre o vulgo ignorante te elevaste 
Suas barbaras vozes desprezaste. 

Se na cana de Diniz houve clemencia, esse sentimento coin
cide com aquela assinalada ''con juntura presente'' do ano de 97. 
Estamos no memento em que o jovem General Bonaparte ja e 
a espada da Revolu~ao eo condutor daquelas "barbaras vozes" 
que o arcade incitava a fidalguia ponuguesa a desprezar. 0 Chan
celer da Rela~ao do Rio de Janeiro, na sua cana ao Vice-Rei, re
flete e sugere: ''Ao que acresce que, segundo a crise, em que atual
mente se acham os governos publicos da Europa, me parece mais 
prudente e iitil ao servi~o de S. Majestade escolher antes o soltar 
os presos, ainda que contra esperan~a de V. Majestade nao esti
vessem condignamente castigados, do que expo-los remetendo
os com as culpas, a serem apresados pelos Franceses, e virem es
tes ao conhecimento de que os seus abominaveis principios tem 
apaixonados nesse continente ': 

Como se ve, ja era uma realidade o sonho dos primeiros 
lnconfidentes. As for~as da Revolu~ao e da Liberdade ja po
diam, como dizia Tiradentes no seu depoimento sobre a conju
ra, ''favorecer esse in ten to'' ou aparecerem os ''socorros de Fran
~a'' anunciados pelo estudante propagandista Alvares Maciel. 
Ja entao nao era s6 nas palavras, mais que nunca pressagas de 
Alvarenga Peixoto, que o Rio de Janeiro aparecia como ''uma 
cidade muito florente, que se pretendia rebelar por socorros ma
rftimos, que esperava uma barra muito feliz e urn porto muito 
capaz de os receber' '. 
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Os tempos eram outros e, mesmo no Rio, o segundo
Inconfidente Jacinto Jose da Silva sabia que as tropas ponugue
sas seriam ''urn almo\o para os franceses' '. 

Os tempos eram outros. A Inconfidencia de Vila Rica pro
duzira os mais espantosos efeitos na economia ladra da Metro
pole. Uma vez a Derrama suspensa, os povos das Minas sees
quivavam ao pagamento dos dlzimos e impostos, cenos de que 
a amea\a de revolta traria sempre o perdao da dlvida. 0 Vis
conde de Barbacena, ao inves de ser premiado pela repressao 
violenta que praticara, fora severamente admoestado pelo Mi
nistro Maninho de Melo e Castro, que o acusava do "decresci-
mo paralelo das rendas". 

A conjura\ao mineira produzira assim os seus resultados. 
Ponugal clamava de urn lado espavorido com o Terror que 
tingira de vermelho a Revoluc.;ao Francesa. De outro, alarmado 
com a cessac.;ao da contribui\ao das Minas para cujo pagamen
to os habitantes recalcitravam e cujos veios aurfferos se esgota-

. . 
vam ma.1s e ma.1s. 

Os tempos eram outros. A reac.;ao nao se apoiava de ha mui-
to nos jesuftas, eliminados de todos os palses da Europa. Ao con
tririo, as ideias novas animavam ja urn correspondente do medi
co Jacinto a egviar de Constantinopla piadas contra os ''senhores 
conimbres". E ele, o admiravel ManoelJose de Moraes e Almei
da, que chama os "amigos togados" de "semivivos, peruns in
chados, cheios do maior despotismo'' a que a Franc.;a sabia tratar 
depenando bern estes '' corvos devoradores do regio poder'' e ri
dfculos detentores da "barbarie gotica". 

No Rio, o Chanceler da Relac.;ao, Antonio Diniz da Cruz e 
Silva, enfrenta agora pessoalmente o seu colega da Arcadia, o poeta 
Manoel Jose da Silva Alvarenga, nao de Ionge como enfrentara 
Alvarenga Peixoto e Tomas Antonio Gonzaga. Este pelo menos, 
o pobre professor de ret6rica que acendia no Rio o facho idealis
ta de Vila Rica, havia de pagar. 0 insuspeito Ramos Coelho de
clara: ''Confessamos que esses fragmentos tirados do proprio pro
cesso nos causaram desagradavel sensac.;ao' '. 

0 Chanceler se transpona para as masmorras da funale
za da Conceic.;ao e interroga o reu posto em ferros, por sete 
vezes. 0 processo fica nos "mexericos", como diz Rodolfo Gar
cia. Urn dos delatores e o frade que corvejou sobre a forca 
de Tiradentes. 

90 

_,.,.-~ 

_......._ 

A Utopia Antropofagica 

Duas especies de autenticidade devem ser apuradas na obra 
dos lnconfidentes. 0 que foi escrito por eles e deles nao e pois 
cabe inteiramente a epoca abastardada e decorre das taras do ar
cadismo. 0 que nao foi por eles escrito e a eles se atribui. 

Se a apocrifia embarac.;a o esclarecimento da obra de Ca
mc>es, que dizer do que ocorreu com ados poetas mineiros des
troc.;ados, num local apanado e num tempo longfnquo, pela mao 
ignara da reac.;ao? Que dizer particularmente da produc.;ao de 
Gonzaga? 

Est3. hoje suficientemente esclarecida a questao bibliografi
ca das Liras de Dirceu. Feito a revelia do poeta preso e deponado 
para Moc.;ambique, o seu aparecimento eo fruto da explorac.;ao 
editorial, impune naquela epoca. Que podia fazer 0 proscrito po
lftico infamado e escapo da forca rontra a publicac.;ao dos seus 
versos na Metropole carrasca? 

Em 1792, ano do degredo (23 de maio), timidamente se inicia 
a publicac.;ao (tipografia Nunesiana-Lisboa) dando apenas as ini
ciais do autor, T.A.G., para, logo depois de atingido o seu exito, 
afirmar-se num aniincio da reimpressao da obra, publicada em 
29 de junho de 1793 na Gazeta de Lisboa: ''Sairam a luz as liras 
do Dr. Tomas Antonio Gonzaga, cuja obra tern merecido geral 
aplauso' '. Essa edic.;ao so con tern a primeira parte, e so traz as ini
ciais do autor, T.A.G., que continuam no rosto das edic.;oes sub
seqiientes. A de 1799 - na Nunesiana, onde se introduz a se
gunda parte. A de 1800 - de Aquino Bulhoes, Lisboa -, que 
introduz a terceira pane. A de 1802 - na Nunesiana; a de 1804 
- na Tipografia Lacerdina, Lisboa. 

Em 1810, pela lmpressao Regia, ainda somente com as ini
ciais T.A.G., aparece no Rio a primeira edic.;ao brasileira das li
ras contendo as tres partes. Ja entao Gonzaga teria falecido em 
Moc.;ambique. 

Numa edic.;ao posterior, a de 1811, da Tipografia Lacerdina, 
vern a tona o problema da autenticidade. Numa advertencia o 
editor declara: ''Tam bern devemos prevenir o mesmo publico que, 
suposto fosse impresso em Lisboa urn folheto figurando a tercei
ra parte das obras do mesmo autor, e inteiramente apocrifo e ate 
feito por pessoa do nosso conhecimento''. Mais estranho e ter si
do af introduzida uma lira que depoe contra o carater de Gonza
ga (aden~ 69), hem como serem enxertadas estrofes nas de n~s 
89 e 90. (Edi~ao completa de Rodrigues Lapa.) 
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S6 em 184 5, a edi~ao Laen1men, Rio de Janeiro, estampa en
frm o nome do autor: Marilia de Dirceu por Tomas Antonio Gonzaga. 

0 sucesso de Marilia desde 1792 e enorme. So.mente Carnoes 
conta com maior numero de edi~oes que Gonzaga. 

Se a prop6sito de Camoes, afirma Hernani Cidade, I' e pos
sivel que ainda hoje ande fora de lirica mais de urn poema que 
lhe penen~a e, mais do que possivel, e quase certo que se encon
tre nela incluido mais de urn nao seja dela' ', que dizer da obra 
indefesa de Gonzaga? Ela trazia em si, alem da suavidade de seus 
versos, duas atra~oes - urn grande amor e uma grande desgra~a. 
A lenda envolvia o cantor de Marrlia, que, alem disso, nascido 
no Pono, oferecia interesse literario maior aos editores ponugueses. 

E diffcil estabelecer-se a cronologia das Liras. Evidentemente 
a primeira parte e pura. :E a que integra a primeira edi~ao- da 
tipografia Nunesiana de Lis boa-, de 1792, de que possuimos urn 
exemplar. Dela constam 33 liras. Nela nao se intromete nenhum 
poema posterior a Inconfidencia, e, por isso mesmo, parece-nos 
razoavel a opiniao de que e a pane realmente autentica. Nao falta, 
e verdade, uma intrinseca legitimidade a certos poemas que apa
recem depois, por exemplo, na terceira parte, aquele admiravel: 

Tu nao veras, Marilia, cern cativos 
tirarem o cascalho e a rica terra, 
ou dos cercos dos rios caudalosos, 

ou da minada serra. 

Nao veras separar ao habil negro 
do pesado esmeril a grossa areia, 
e a brilharem os granetes de oiro 

no fundo da bateia. 

Nao veras derrubar OS virgens matos, 
queimar as capoeiras inda novas, 
servir de adubo a terra a fenil cinza, 

lan~ar os graos nas covas. 

Nao veras enrolar negros pacotes 
das secas folhas do cheiroso fumo; 
nem espremer entre as dentadas rodas 

da doce cana o sumo. 
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Veras em cima da espa~osa mesa 
altos volumes de enredados feitos; 
ver-me-as folhear os grandes livros, 

e decidir os pleitos. 

Enquanto revolver os meus consultos, 
tu me faras gostosa companhia, 
lendo OS fastos da sabia, mestra Hist6ria, 

e os cantos da poesia. 

Leras em alta voz, a imagem bela; 
eu, vendo que lhe das o justo apre~o. 
gostoso tornarei a ler de novo 

o cansado processo. 

Se encontrares louvada uma beleza, 
Marilia, nao lhe invejes a ventura, 
que tens quem leve a mais remota idade 

a tua formosura. 

Onde esta a Arcadia nesses versos do Brasil? 
Na segunda parte das Liras, quer nos parecer que uma mis

tifica~ao de carater equivoco intervem para atribuir a Gonzaga 
poemas de tom vii e adulao a desmoralizar a Inconfidencia. 

Nao sabemos como poderiam ter eles sido compostos nas es
curas masmorras feudais da Ilha das Cobras. A propria alusao a 
maneira de escrever e suspeita: 

A fuma~a, Marilia, da candeia 

Os versos sao as vezes ruins e a sua divulga~ao, feita somente 
em 99, e mais que descumpliciada do autor. 

0 Hissope, cuja primeira edi~ao e de 1802, portanto poste
rior a morte de Diniz, ocorrida em 1799, apesar de nao ser logo 
impressa, foi uma obra tao divulgada e conhecida que obteve para 
o magistrado o favor de Pombal e sofreu depois, ao que consta 
e se debate, cones, aumentos e corre~oes necessaries a posi~ao do 
mesmo ante a mudan\a da situac;ao com a morte de D. Jose I. 
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0 nosso Julio Ribeiro nas Procelanas refere o caso ocorrido com 
a edi~ao de Lecussan Verdier, versao agravada por Teofilo Braga 
e contestada pelo crftico Ramos Coelho. Por ele se ve quanto era 
precaria a a~ao do autor sobre a obra clandestina, a qual se po
diam acrescentar e tirar versos. 

De que modo Gonzaga, no d.rcere e na desgra~a, impediria 
a intromissao, interessada ou nao, de alguem nas suas Liras? Aos 
comentadores da Inconfidencia, que tanta boa-fe tern demonstrado, 
pareceria tal coisa impossivel, pois seria a ultima das infamias. 

Nao pode deixar de provocar interesse a elucida~ao de tudo 
isso. A Lira n C? 90 e simplesmente a defesa do magistrado que 
condenou os Inconfidentes. Quem era esse magistrado? Antonio 
Diniz da Cruz e Silva? Sua memoria ganharia, verificada a au
tenticidade da mesma. 

Apesar dos ultimos esclarecimentos, continua Tomas Antonio 
Gonzaga a ser urn homem penencendo tanto a lenda como a Historia. 

Desgra~ado, renascem nele as taras da Arcadia? E o poeta 
.que quebrou a lira no compromisso de fidelidade a mocinha ins
piradora de Vila Rica? E o homem que andava desvairado nas 
noites de Mo~ambique? E o companheiro fiel da conspira~ao, que 
ninguem acusou, que, juridicamente, processualmente, s6 podia 
ser absolvido e foi mandado para o degredo com os outros? Foi 
o seu chefe? Eo Inconfidente que da Africa se interessa pela sor
te de seus cumplices? Ou e apenas urn oportunista que achava 
Tiradentes incomodo e, uma vez no exilio, casa-se com uma me
nina rica e prospera indiferente a tudo? 

Sobre a sua obra pairam as mesmas interroga~oes. E uma 
parte dela ap6crifa? Quem se intrometeu nas suas Liras? E por 
que? Seriam autenticos os versos em que o poeta se retrata na 
prisao, se acovarda e acusa? E ele quem elogia Barbacena? 

Diniz era urn doente, urn solteirao possivelmente crivado de 
complexos pela escola em que se fez. Suas rea~oes foram espeta
culares. E o panegirico ao massacre do Porto. E o Hissope - uma 
satira no Setecentos portugues. 0 habito de Sao Bento de Aviz. 
A trai~ao a Pombal decafdo. Enfim e o julgamento implacavel 
das duas conjura~oes brasileiras. 
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Sua figura se opoe aos nossos Inconfidentes de uma ma
neira mais completa e significativa que a decorrente de suas 
fun~oes nos fatos jurfdicos em que se envolveu. Ele e a Arcadia. 
A Escola Mineira e a revolu~ao. Ele e o intelectual a soldo do 
Poder. Os Inconfidentes sao poetas a servi~o do progresso hu
mano e do futuro. 
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Tese para concurso da Cadeira de Filosofia da Facul
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da U niversidade 
de Sao Paulo, 1950. 

A antropofagia ritual e assinalada por Homero entre OS gre
gos e, segundo a documenta~ao do escritor argentino Blanco Vil
lalta, foi encontrada na America entre os povos que haviam atin
gido uma elevada cultura- Astecas, Maias, Incas. Na expressao 
de Colombo, comiam los hombres. Nao o faziam, porem, por 
gula ou por fome. Tratava-se de urn rito que, encontrado tam
bern nas outras partes do globo, da a ideia de exprimir urn modo 
de pensar, uma visao do mundo, que caracterizou certa fase pri
mitiva de toda a humanidade. 

Considerada assim como Weltanschauung, mal se presta 
a interpreta~aO materialista e imoral que dela fizeram OS jesut
tas e colonizadores. Antes pertence como ato religioso ao rico 
mundo espiritual do homem primitivo. Contrapoe-se, em seu 
sentido harmonica e comunial, ao canibalismo que vern a ser 
a antropofagia por gula e tambem a antropofagia por fome, 
conhecida atraves da cronica das cidades sitiadas e dos viajantes 
perdidos. 

A opera~ao metafisica que se liga ao rito antropofagico e a 
da transforma~ao do tabu em totem. Do valor oposto ao valor 
favoravel. A vida e devora~ao pura. Nesse devorar que amea~a a 
cada minuto a existencia humana, cabe ao homem totemizar o 
tabu. Que e o tabu senao o intocavel, o limite? Enquanto, na 
sua escala axiol6gica fundamental, o homem do Ocidente ele
vou as categorias do seu conhecimento ate Deus, supremo bern, 
o primitivo instituiu a sua escala de valores ate Deus, supremo 
mal. Ha nisso uma radical oposi~ao de conceitos que da uma ra
dical oposi~ao de conduta. 
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E tudo se prende a existencia de dois hemisferios culturais 
que dividiram a hist6ria em Matriarcado e Patriarcado. Aquele 
e o mundo do homem primitivo. Este, o do civilizado. Aquele 
produziu uma cultura antropofagica, este, uma cultura messianica. 

Chegamos ao momento das grandes interroga\oes. Se este 
seculo, em sua primeira metade, foi urn campo de experimenta
~ao da Hist6ria, foi tambem urn laborat6rio de hip6teses e de 
pesquisas. Devassou no espa\o e no tempo os segredos do uni
verso atomico e do universo astral, percorreu as idades da crosta 
terrestre, classificou a evolu\ao dos seres e das culturas, restaurou 
desde as origens o pensamento humano na sua autenticidade, 
libertando-o das deforma\5es interessadas que o desviavam para 
lutas confessionais. Fez mais. Humanizou a Filosofia. Soren Kier
kegaard ja havia conduzido para o subjetivo e para o cotidiano 
a emo\ao de sua duvida. Karl Marx reduzira a contabilidade os 
voos da metafisica alema. E Friedrich Nietzsche afirmou que o 
habitat dos grandes problemas e a rua. Na rua, na contabilidade 
e no dia util, nesta metade de seculo, 0 homem trabalhou sobre 
o homem. E hoje pode-se restaurar urn velho brocardo da !dade 
Media - Philosophia ancila theologiae. Apenas o ultimo termo 
mudou, introduzindo-se no vocabulario classico urn barbarismo 
de boa hora - Philosophia anczla sotiologiae*. 

A Filosofia nunca foi uma disciplina autonoma. Ou a favor 
da vida ou contra ela, iludindo os homens ou neles acreditando, 
a Filosofia dependeu sempre das condi\oes hist6ricas e sociais em 
que se processou. 

Eis a primeira afuma\ao da presente tese que coincide nao 
somente com Karl Marx, mas com Kierkegaard e Friedrich 
Nietzsche. 

Outro pensador, o amargo Schopenhauer, trouxe para o de-
bate intelectual de ha cern anos urn elemento que fora tonga
mente dissimulado sob as roupagens da Religiao e da Etica. Ele 

* E uma triste impostura essa que procura isentar a filosofia creme de seus compromissos 
messianicos. Sao Tomas, que tanto trabalhou para isso, admitia. no entanto, o conheci
mento atraves dos sentidos e nao e pelos sentidos que se revela. ''As coisas sensiveis nao 
podem conduzir nossa inteligencia aver nelas o que e a substancia divina.'' S6 a revela
~ao de fato decidida. 
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sou be fixar o papel da vontade como elemento primordial da vi
da e, sem duvi~a, foi dai que derivou o universe absconso de Sig
mund Freud. E urn elemento que esta hoje profunda e definiti
vamente ligado a filosofia. 

Ha uma cronologia das ideias que se sobrepoe a cronologia 
das datas. 0 decalogo daria Kant, Maquiavel, Loiola e Lenin. 

Essa linhagem e, na filosofia dos cimos, a linhagem que afir
ma que os fins justificam os meios, a que exige de seus adeptos, 
for\ados ou nao, a obediencia inerte, a que, na existencia dialeti
ca do espfrito, estagna no segundo termo, a que constitui a nega
~ao do proprio ser humano. Porque, enfun, e a seguinte a for
mula~ao essencial do homem como problema e como realidade: 

1 ~ termo: tese - o homem natural 
2 ~ termo: antitese - o hom em civilizado 
3<? termo: sintese - o homem natural tecnizado 

Vivemos em estado de negatividade, eis o real. Vivemos no 
segundo termo dialetico da nossa equa\ao fundamental. 

0 exegeta de Hegel, Kojeve, afirma que o homem e inicial
mente ''natureza inata, ser natural de caracteres fixos, animal es
pecificamente determinado que vive no seio da natureza, tendo 
a1 seu lugar natural". Eis o primeiro termo. 

Comentando Kojeve, urn pensador cat6lico, R. Vancourt, 
elucida 0 segundo termo: "0 homem nao e homem senao 
pela sua negatividade, isto e, no quanto ele nega esse dado, 
no quanto ele se nega a si mesmo como dado, enquanto, como 
natureza e liberdade, ele constitui precisamente essa nega\ao 
do dado e assim se manifesta pelo trabalho e no trabalho' '. 
Eis a antftese. 

Kojeve, vindo ao segundo termo, tambem afirma: "0 ho
mem nao existe por si, senao na medida onde implica, em seu 
ser, na sua existencia e na sua apari~ao, o elemento constitutivo 
da negatividade' '. 

Hans Kelsen, que nao e s6 urn mestre do Direito, mas urn 
dos atuais representantes da Filosofia da Cultura, ja esgotou o 
fenomeno do jusnaturalismo. Com ele, vemos imediatamente que 
a ideia de justi\a, em todas as sociedades humanas, aparece co
mo "natural". E coisa natural o direito justo. E sendo justo pas
sa a ser legal. 
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No mundo do homem primitivo que foi o Matriarcado, a 
sociedade nao se dividia ainda em classes. 0 Matriarcado assen
tava sobre uma triplice base: o filho de direito materna, a pro
priedade comum do solo, o Estado sem classes, ou seja, a ausen
cia de Estado. Quando se instaurou o Estado de classes, como con
sequencia da revolu~ao patriarcal, uma classe se apoderara do poder 
e dirigia as ou~as. Passava entao a ser legal o direito que defen
dia os interesses dessa classe, criando-se uma oposi~ao entre esse 
Direito, o Direito Positivo eo Direito Natural. Sendo aquele urn 
direito legislado, exigia obediencia. Estabeleceu-se entao a orga
niza~ao coercitiva que e o Estado, personifica~ao do legal. 

Da validade do legal como legal, foi possfvel a transferencia 
para o domfnio do arbftrio de toda emana~ao de Direito. 

Passou a ser o Direito aquilo que negava pela coa~ao, a pro
pria natureza do homem. No Iongo desenvolvimento desse Direi
to que deu as leis do Patriarcado, o jusnaturalismo sempre reivin
dicou o seu papel de fonte natural e direta de justi~a. Hoje, mais 
do que nunca, ele surge revigorado pela derroga~ao, lenta ou revo
lucionaria, das formas jurfdicas patriarcais que sao: 0 filho dedi
reito paterno, a propriedade privada do solo e o Estado de classes. 

A ruptura historica com o mundo matriarcal produziu-se 
quando o homem deixou de devorar o homem para faze-lo seu 
escravo. Friedrich Engels assinala o fecundo progresso dialetico 
que isso constituiu para a humanidade. 

De fato, da servidao derivaram a divisao do trabalho e a or
ganiza~ao da sociedade em classes. Criaram-se a tecnica e a hie
rarquia social. E a historia do homem passou a ser, como disse 
Marx, a historia da luta de classes. 

Uma classe se sobrepos a todas as outras. fui a classe sacer
dotal. A urn mundo sem compromissos com Deus sucedeu urn 
mundo dependente de urn Ser Supremo, distribuidor de recom
pensas e puni~oes. Sem a ideia de uma vida futura, seria difkil 
ao homem suponar a sua condi~ao de escravo. Dar a imponancia 
do messianismo na historia do patriarcado. 

fura dele, anterior a ele, ficou a reminiscencia do sacerdote 
que defendia a propria fun~ao e com ela a vida, dia e noite, ro
dando em torno de uma arvore, solitario e soturno, a espera do 
golpe fatal de seu sucessor que o espreitava. 
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Esse sfmbolo do sacerdote ligado ao culto como a sua pro
pria existencia, que abre o folclore de Frazer no Ramo de Ouro, 
da bern a imagem do condutor religioso da tribo, de cuja vigi
lancia depende, como a sua, a propria vida do grupo. 

Estamos Ionge desse padre insone do lago de Nemi, quan
do vemos se desenvolver na hist6ria de todas as religioes o Sacer
docio como sinecura sagrada, muitas vezes confundido com a pro
pria fun~ao da realeza. Os reis-padres sucedem-se na organiza
~ao das primeiras sociedades e, quando as duas fun~oes se sepa
ram, a do mago que comanda o sobrenatural envolve a outra que 
de sua san~ao passa a depender. 

A historia do sacerd6cio caracteriza-se como fonte do que 
Friedrich Nietzsche havia de chamar a Moral de Escravos. Nos ve
lhos livros religiosos, verifica-se uma coincidencia de ordena~oes, 
prindpios e maximas que poderiam constituir a Cartilha doEs
cravo Perfeito. 

0 sacerdote foi muitas vezes o legislador, outras vezes, atra
ves de auglirios e oraculos, presidiu a paz como ordenou a guerra. 

Vitorioso e intocavel no Egito, no Oriente, na Grecia e em 
Roma, testemunho e apanagio das civiliza~oes mais cultas, o Sa
cerdocio teve urn retorno ao seu sentido nativo em Roma, nos 
primeiros tempos do Cristianismo. Af ressurge na figura esgazeada 
e contundente do naufrago Paulo, em Pedro crucificado de cabe
~a para baixo, nos Padres Martires da catacumba e do circo a fi
gura dramatica do sacerdote de Nemi. Mas desde que Constan
tino pacifica a questao social romana, sancionando a servidao que 
se impunha com a falta de mao-de-obra do latifUndio, o Papado 
se instala no ber~o de purpura do Catolicismo e penetra na alta 
Idade Media enfrentando Atila e Genserico. 

A renascen~a carolrngia daria a confirma~ao hist6rica dopa
pel tutelar do sacerd6cio. Nela se alicer~a o Santo Imperio Ro
mano e s6 mais tarde, ante a decadencia e a desmoraliza~ao da 
Roma papal, e que o sacerd6cio ve alinharem-se diante dele, hu
mildes umas, outras violentas e reformadoras, algumas figuras que 
o fazem estremecer. Francisco em Assis, Savonarola em Floren~a 
e finalmente o monge Martinho Lutero em Wittenberg, no cora
~ao da Alemanha. 

Antes de chegarmos a crise do Sacerd6cio ocidental culmi
nada na Reforma luterana, vejamos a etimologia dessa palavra que 
acompanha e centraliza a hist6ria de todas as igrejas. 
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Sacerd6cio quer dizer 6cio consagrado aos deuses. 0 6cio nao 
e esse pecado que farisaicamente se aponta como a mae de todos 
os vkios. Ao contrario, Arist6teles atribui o progresso das cien
cias no Egito ao 6cio concedido aos pesquisadores e aos homens 
de pensamento e de estudo. A palavra 6cio em grego e sxole, don
de se deriva escola. De modo que podemos facilmente distinguir 
dentro da sociedade antiga os ociosos como os homens que esca
pavam ao trabalho manual para se dedicarem a especula~ao e as 
conquistas do espirito. 

No fundo de todas as religioes como de todas as demago
gias, esta o 6cio. 0 homem aceita o trabalho para conquistar o 
6cio. E hoje, quando, pela tecnica e pelo progresso social e poli
tico, atingimos a era em que, no dizer de Arist6teles, "os fusos 
trabalham sozinhos I I, o hom em deixa a sua condi~ao de escravo 
e penetra de novo no limiar da Idade do 6cio. E urn outro Ma
triarcado que se anuncia. 

Todas as tecnicas sociais, a legisla~ao como a politica, a ofe
limidade como a infortunistica, reduzem o trabalho, o organi
zam e compensam sabre bases sanitarias e palin6dicas. E a parti
lha do 6cio a que todo homem nascido de mulher tern direito. 
E o ideal comum passa a ser a aposentadoria, que e a n1etafisica 
do 6cio. 

No mundo supertecnizado que se anuncia, quando cairem 
as barreiras finais do Patriarcado, o homem podera cevar a sua 
pregui~a inata, mae da fantasia, da inven~ao e do amor. E resti
tuir a si mesmo, no fim do seu longo estado de negatividade, na 
s:fntese, enfim, da tecnica que e civiliza~ao e da vida natural que 
e cultura, o seu instinto ludico. Sabre a Faber, o Viator e o Sa
piens, prevalecera en tao o Homo Ludens. A espera serena da de
vora~ao do planeta pelo imperativo do seu destino c6smico. 

0 Cristianismo surgiu em meio da maior concentra~ao pro
letaria da antiguidade - Roma. Ha nos Evangelhos urn curiosa 
dirigismo que faz construirem eles sinoticamente, muito alem da 
Moral de Escravos, oriental ou socratica, urn c6digo de bern viver 
no trabalho e para o trabalho. Cristo eo primeiro deus trabalha
dor. longe do faquirismo asceta de Buda, alem dos divertisse-
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ments olimpicos, Jesus Cristo, filho do carpinteiro de Nazare, ele 
mesmo aprendiz carpinteir9, fundamenta o prodfgio mecanico 
e cria o milagre sanitaria. E urn deus de sindicato. Anda sabre 
as aguas com Sao Pedro atras. Faz-se transportar pelo demonio 
para o cimo de uma montanha, donde avista o mundo sem bi
n6culo. Transfigura a agua em vinho, multiplica os paes. Ressus
cita Lazaro. Cria a pesca maravilhosa. 

As contradi~oes matriarcais que fulgem em Mateus, Marcos 
e Lucas, os l:frios inativos que nao tecem e se vestem, a antropofa
gia eucar:fstica e a Anuncia~ao que faz o Cristo urn ftlho deDi
reito materna e urn filho do Totem apenas confirmam o temario 
do Pauiarcado e de suas formas de servidao que eo texto dos Evan
gelhos. Roma foi na oficina e na guerra social a sfntese do arbi
trio judaico, do motor im6vel de Arist0teles e da experiencia mis
tica alexandrina. Sem Roma, Cristo nao teria ocupado por vinte 
seculos os cimos messianicos do Patriarcado. Sem Paulo, o escra
vo nao teria pleiteado a dignidade individual em Cristo que foi 
a longfnqua semente da revolu~ao burguesa. Paulo permanece 
o seu patrono e o seu guia. 

Antes de continuar a hist6ria do homem vestido, vejamos 
por urn instante 0 que e 0 homem. 

E o evolucionismo de Darwin, se bern que forme na base 
do conhecimento biol6gico atual, deixou brecha aberta a outras 
divaga~oes e pesquisas sabre a origem das especies. 

Uma interven~ao espetacular no campo do Evolucionismo 
veio constituir a de Edgard Dacque, cujo valor cultural enciclo
pedico se enriquece de uma imagina~ao poetica sem par. Segun
do as suas concep~oes, nao e difkil chegar-se a teoria do homem 
pre-estelar. Coincidencia curiosa com a tese da celula heredita
ria, da materia sutil e eterna de Mendel e outros bi6logos atuais. 

Desse modo, no correr das transforma~oes dos seres, o ho
mem teria sido molusco, peixe, saurio, ave e mamffero. E dele 
teriam derivado, como colaterais, os tipos ftxados dessas especies. 

Que teria acontecido no seio do oligoceno ao sol, novo pre
nunciador do quaternario, quando o homem ja tendo assumido 
a dignidade do ereto, na forma do primata, assistiu a morte dos 
grandes mamfferos, as transforma~oes gigantescas da flora e a re
parti~ao diluvial dos continentes e dos mares? Af, por adapta-
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~oes lamarckianas, ter-se-iam repanido os colaterais, ja em alta 
evolu~ao, em hominidios, f6sseis improdutivos, larvas coiteiras 
de formas perdidas e ele entao, o antropopiteco, teria instalado 
o Reino do Macaco por toda a extensao viavel de sua marcha 
em busca de flxa~ao. Seria a promiscuidade heter6clita, onde 
se podia colocar o aparecimento do homunculo de Bolk. Este 
sabio anatomista holandes proclama que 0 homem e a fetaliza
~ao do macaco. E nada in1pede que se adapte ao folhetim da 
vida que submete a materia criadora de Paracelso as aventuras 
estruturais de Dacque, esse ''feto do macaco'' que teria, enflm, 
realizado no Homo sapiens o seu flm de linha, pois nao e evo
lu~ao e sim regressao. Nao por ser o feto de Bolk, mas o sim
ples produto do cruzamento de uma especie superior - o an
tropopiteco - com as larvas hominidias onde se acentuariam 
as marca~oes de cada arcano ancestral. E o homem de cara ictia, 
como o homem-ave e o batraquio, seria a replica dos seus ar
quetipos perdidos na flxa~ao dos colaterais de Dacque. Ter-se
ia, portanto, assistido por toda a terra habitavel a urn funam
bulesco Reino do Macaco. Na promiscuidade estabelecida entre 
o antropopiteco e essas sombras sexuais da especie humana, qual 
seria o enxerto, qual o cavalo? 

Se conservamos, numa marcada biotipologia, os tra~os da 
evolu~ao de Dacque, e certo que numa conflrma~ao paralela ha 
muito de humano em cada especie animal. 0 papagaio fala, a 
abelha se organiza em sociedade obreira como a termita, o pavao 
conflrma Freud, a formiga economiza e o tangara dan~a. 

0 correr dos milenios teria intensiflcado a miscigena~ao do 
homo viator, atraves das migra~oes, das guerras, dos exodos e 
das conquistas. As ra~as conflnadas no seu mimetismo, cor-de
deserto, cor-de-p6lo, cor-de-queimadura solar, longamente se 
mesti~aram. De modo que hoje aparece, menos caracteristico 
ou menos acentuado, o tipo originario das especies de que de
rivamos. E a constante conflitual, que tantas vezes revela no 
homem o animal alergico, o animal idiossincrasico, ter-se-ia ate
nuado ao Iongo da Hist6ria, tornando viavel e possivel o enten
dimento entre individuos e povos, tantas vezes desmentido e 
tantas vezes de novo sonhado. 

Campo para polemica e para pesquisa flea o romance biol6-
gico que desenvolvemos da teoria de Dacque, juntando-se agora 
a de Bolk, nao menos surpreendente e fabuloso do que foi A Ori-

108 

A Utopia Antropofogica 

gem das Especies, de Darwin, no seu inicio. Poder-se-a talvez 
fJ.xar atraves da iconografla hist6rica das anes e mesmo da 
fotografla quanto 0 homem de certa epoca ou de certa civili
za~ao, e ate quando, reproduziu a sua origem felina, ktia ou 
porcina. Nao e inoportuno criar-se uma Dacqueana e leva-la 
as suas ultimas conseqiiencias antropol6gicas e culturais. Seria 
aceitar o ponto de vista do primitivo que se indentmcava com 
o totem. 

A promiscuidade originaria e urn fato. Somente a deforma
~ao interessada eo espirito confessional poderiam dar na atuali
dade urn exemplo como o de Westermarck, que nao pode alegar 
ignorancia dos problemas em que e especializado. Ficou nao co
mo obtuso sectarismo, mas como piada a afuma~ao do sisudo pro
fessor da Univ~rsidade de Londres de que a monogamia e uma 
tara legada ao homem pelo macaco. Sem panilhar do evolucio
nismo polemico de Lewis Morgan, a ciencia antropol6gica mo
derna nao nega a fase que sem duvida presidiu as rela~oes se
xuais dos primeiros agrupamentos humanos. As pesquisas de Ba
chofen nesse campo loginquo da Sociologia deram a identiflca
~ao do Matriarcado. Nao havendo o pai, o parentesco s6 podia 
subsistir pela consangiiinidade materna. 

Uma curiosa lenda japonesa sugere o que se teria passado 
nesse perdido perfodo da evolu~ao. 

0 Imperador da China, em busca do Elixir da Longa Vida, 
enviara as ilhas japonesas urn navio capitaneado por sua fllha, 
"a princesa Esplendor da Aurora". Batendo num rochedo, o 
navio naufragou, atirando a costa a princesa e suas aias, que 
foram encontrar a terra habitada por terriveis antrop6ides, cujo 
chefe era o Macaco Saru. Da promiscuidade resultante deriva
ram os japoneses que ate hoje guardam tra~os psicossomaticos 
desse estranho cruzamento: agilidade, membros superiores lon
gos, vegetarismo, fraca visao, infantilismo, espirito de imita~ao, 
sentido de grupo. 

A deusa Amaterasu, em que se transformou a princesa Es
plendor da Aurora, deu aos japoneses a flxa~ao materna de sua 
origem. Sao ftlhos da Redentora de sua primitiva natureza animal. 
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Alem do Matriarcado que a1 se documenta, temos na sequen
cia desse achado folcl6rico uma versao do Complexo de Edipo, 
se bern que parcial, mais forte que a deduzida por Freud da mi
tica grega. Os fmtos resultantes da promiscuidade entre chinesas 
e macacos, no acordar da sua primeira consciencia, sentiram-se 
horrorizados e, querendo lan~ar urn abismo entre a expressao hu
mana adquirida e a sua origem animal, mataram o pai tribal que 
era o Macaco Sam. 

A deifica~ao do Macaco Sam, numa interpreta~ao evemeris
ta, teria dado origem ao culto aos monos. 0 mono sempre foi 
objeto duma transfigura~ao tutelar, isto e, apaziguador do senti
menta de culpa. Mesmo hoje, a familia humana, poderosa ou 
modesta, nao esquece a tradi~ao do antepassado purificado pela 
motte. Nao ha diferen~a fundamental entre a mftica domestica 
de hoje, com sua aned6tica sentimental e iconogrffica, e o senti
menta que fazia Ckero exclamar: ''Bons ou maus, tornavam-se 
todos, com a motte, deuses subterraneos e tutelares' '. E mesmo 
de notar como, nas classes desfavorecidas da sociedade atual, cresce 
urn sentimento de recupera~ao heraldica, que poderfamos cha
mar de "Complexo do Antepassado". 

0 culto aos monos nao implica necessariamente uma ideia 
do Alem. 0 homem arcaico acreditava na sobrevivencia local do 
mono sob a terra em que jazia. ''Os ritos da sepultura- afirma 
Fustel de Coulanges- mostram claramente que, quando se cla
va sepultura a urn corpo, acreditava-se enterrar, ali, qualquer coisa 
de vivo." Virgilio dizia: "Fechamos a alma no tumulo" e e da 
Ilfada a expressao: "Que a terra te seja level" 

Nao e s6 no Egito que se produziu a tecnica da sobreviven
cia na mumifica~ao nem e s6 nas tribos primitivas da America 
e da Australia que se encontra essa concep~ao de que o mono 
persiste no local em que esta enterrado. Grecia e Roma o pratica
ram. Tuddides, Solon e Luciano de Samosata atestam o antigo 
habito de deixar junto ao desaparecido as suas vestimentas e levar
lhe presentes e dadivas. Suetonio narra que junto aos restos de 
Cesar foram colocadas vestes, armas e j6ias. No tumulo perma
neciam corpo e alma sem recompensas nem suplkios. Euripedes 
fazia Efigenia exclamar: ''Derramo sobre a terra do tumulo o Iei
te, o mel e o vinho, porque isso agrada aos monos". 
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A ideia deJuizo Finale de origem persa. Pertence a mitolo
gia masdafsta. E, de Zaratustra ao Miguelangiolo da Sixtina, ela 
e a base escatol6gica do Messianismo. Com ela toma corpo o sa
cerd6cio e fixa urn dos seus argumentos confessionais, o Patriar
cado. No Matriarcado toma carater benfazejo e totemico o culto 
aos monos. 

Devem-se a Bachofen, vulgarizado por Nietzsche, as primeiras 
pesquisas sobre o Matriarcado. Como ja afirmamos, a cultura hu
mana se dividiria em dois hemisferios - Matriarcado e Patriarcado. 

Deriva o filho de Direito Materno do fato de que o primiti
vo nao ligava o amor ao ato da gera~ao. 0 amor e por excelencia 
0 ato individual, e seu fmto pertence a tribo. 

Sera preLiso criar uma Erratica, uma ciencia do vestfgio er
ratico, para se reconstituir essa vaga !dade de Ouro, onde fulge 
o tema central do Matriarcado. 

Do macaco monogamico de Westermarck a Cidade Antiga de 
Fustel de Coulanges e ao matrimonio como sacramento, tern va
riado as justifica~oes da uniao indissoluvel, sem que, por exemplo, 
passasse pela cabe~a daquele soci6logo e desse historiador, ambos 
mestres da ciencia patriarcal, que pudesse ter havido qualquer or
ganiza~ao familiar fora da jurisdi~ao do pater fomilias. Para eles, 
o mundo come~a com uma unidade de servidao e de culto, cujo 
modelo e fornecido pela gente romana e por seu direito assim con
ceituado: Pater est quaem nuptiae demonstrant. Nesta formula esta 
a chave do patriarcado que importa na conserva~ao da heran~a pa
terna e na conseqiiente acumula~ao da riqueza em maos de urn 
gmpo e, portanto, de uma classe. Lutero e Melanchton confirma
ram esse ponto de vista, admitindo ate a poligamia, con tanto que 
nao se dissolvesse o vinculo matrimonial que produz a heran~a. 

0 volume recente de Claude Levy-Strauss sobre as estmtu
ras do parentesco esgota o assunto. No entanto, o antigo profes
sor da Universidade de Sao Paulo atinge apenas as recuadas fron
teiras do Patriarcado. Assim, inicia ele o seu volume estudando 
o fenomeno primitivo da retribui~ao. E, na retribui~ao, a mulher 
como dadiva. Trata-se, portanto, de urn estado adiantado de es
cravidao patriarcal que ele focaliza, no qual a mulher e conside
rada urn simples objeto. S6 uma paleontologia social possibilita
ria a restaura~o e o estudo das estruturas matriarcais desaparecidas. 
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E a Grecia que fornece o testemunho decisivo dessa cultura 
em que todos eram iguais, possuiam as coisas em comum e nao 
havia o dominio do homem sobre o homen1. 0 melhor vestigia 
da idade sem senhores nem escravos e dado pela Republica de 
Platao. Dela seriam banidas a opulencia e a pobreza e todas as 
classes se igualariam. ''Nao tivemos em mira a felicidade de cer
ta classe particular de cidadaos.'' Sobre a comunhao das mulhe
res e dos filhos eis a decisao: ·'As mulheres de nossos guerreiros 
serao comuns a todos, nenhuma delas habitara em particular com 
algum deles; tambem os filhos serao comuns, nero os pais co
nhecerao os filhos nem estes a seus pais·'. 

No entanto, o texto que assinala a passagem para o Direito 
Paterno e, ponanto, que se coloca na aurora do Patriarcado e da 
Orestia. de Esquilo. Bachofen a ele fez a primeira referencia. 

0 mauicida Orestes, perseguido pelas Erinias, furias vinga
doras do Direito Materno, procura acoitar-se junto a Minerva. que 
faz de seu crime urn julgamento sensacional. 0 voto de Minerva 
decide pelo Direito Novo. Orestes e absolvido e as Erinias, conven
cidas da sua inutilidade, sujeitam-se as leis do Estado nascente cujos 
fundamentos estao na heran\a paterna e em suas reivindica\oes. 

0 climax do Patriarcado e dado pelo Hamlet, de Shakespeare. 
Ai estrondam alto a vindita eo ressentimento do Principe contra 
a mae adultera. Ve-se como se delineiam diferentemente os ca
minhos da vida no Matriarcado e no Patriarcado. Nas pritneiras 
uibos humanas, desligado o ato da gera\ao do ato do amor, nao 
e possivel drama algum ante os direitos da mulher a sua extsten
cia amorosa. Nos caminhos do Patrtarcado, o destino uagico do 
Principe Hamlet, que eo mesmo de Orestes. se repete por mile
nlos. Da Electra. de Sofodes, a Electra. de O'NeilL passando por 
Euripedes, Raone, Goethe e Ibsen, e .;;empre o drama da incon
form~~ao dos filhos, ante a constante libertana dos pa1s amoro
sos. E o drama da heran~a e da propriedade privada 

Hoje. na cnse messtinica que se assinala de todo lado. catu o eli· 
max paternalista. E um fil6sofo que oferece a medida dessa revolw;ao 
nova de lets e de costumes. Jean-Paul Sartr<-- Em Les Mouche.1 glosa 
o tema da Ore.1tza. Mas de angulo dtverso Para o Orestes de Sartre. 
os remorsos sao rnoscas E prla pnmeua ve z. na ltt erarura. tom a urn 
aspecto bufo a reivuHhca<.;ao dt) vmgador dos dtrenos paternos. 
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Werner Jaeger, no terceiro volun1e da Paideza, onde desenvol
ve o tema da cultura aristocrauca na Grhia. afirrna que: ''A paideia 
dos gregos e a sua teolog1a filosofica f()ram as duas formas funda· 
mentais arraves das quais o helemsmo m11wu na Hist6ria Universal''. 

Nao e sem duvida uma coincidencia essa que faz que no secu
lo VIII a.C., quando aponta a poesia grtga, Hesiodo venJ-n a ser 
o autor de uma teogonia e ao mesmo tempo o cantor do trabaltH) 
Ve-se que, no desenvolvimento do Patnarcado, liga-se a servidao 
ao ceu. E, sem duvida, o primeiro documento messianico na Gre
cia essa teologia gal ante mas profunda, do poeta d' Os TrabalhoJ 
e os Dias, que come~a com a seguinte ap6strofe das Musas: ·'Pas
tares largados pelos campos, opr6brios da terra. que sois somente 
ventres, nos sabemos con tar mentiras ideo tic as as coisas reais, mas, 
quando queremos, sabemos tambem prodamar a verdade". 

Belo corr:e~o em que se situa imediatamente o homem na con
di<;ao de besta diante do Ohmpo. E ande direitinho. ''Vai! Lembra~te 
sempre do meu conselho, rrabalha!'' Eisa base da teologia parriarcal. 

Em Hesfodo Ja extste todo urn c6digo da servidao como alias 
a teoria messianica do pecado original e de seu resgate pela gra
~a. ''A ra<;a dos hornens vivia antes na terra, ao abrigo das penas 
da dura labuta e das doen<;as dolorosas que trazem a morte aos 
homens.'' ''Nao ha nenhum meio de escapar aos designios de 
Jupiter.'' S6 este: ''com seu vasto olhar concede a prosperidade' '. 

Na Genese, Eva e a culpada, na Grecia homerica e Pandora 
que dispersou sobre o mundo todos os males saidos de sua concha. 

Nas duas versoes, na biblica como na helenica. ambas pa
tnarcais, a Idade de Ouro, que mais tarde Ovidio cantaria. reful
ge na saudade do homem reduzido a esuavo pelo Parnarcado 

Ao rnilenano comino da Serv1dao, devta comparecer, empoeira
do e hirsuto. S6crates na enfase tra.g~ea da consciencia grega, depo1s 
da derrota do Peloponeso. Ele e urn cornpendio de aren<;oes para com 
as classes poderosas. Eis o que afirma n' 0 Banquete. ''T~1do e belo se 
se faz ronf~"Jrme as regras da honestidade, feio sese faz contra essas 
regras. 0 mesmo 'ucede com o amen. 1()do o amor. em geraL nan 
e belo nem . se nao e honesto 0 amor da Venus 
e popular rambcm snrnente msp1ra a<Jks ba1xa~: c (, amor que rei 
na entre o (O:mum dvt\ i.;rntn. que a_rnam sem elei~3o ranw a<.: mu 
!here" ( omn O'i math eh( d.ando preterenna ao torpu .;1 ~hrt· a alma 
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Nao podia falar melhor o Patriarcado com seu odio de classe, 
com seu desprezo insultuoso pelo povo, pelo ''comum das gentes~'. 
Em seguida pleiteia o pai da filosofia grega: ''Devia haver uma lei 
que proibisse amar os garotos jovens demais, a fun de nao se perder 
tempo com coisa tao incerta". "0 que e necessario- acrescenta 
- e criar, atraves da pederastia, amizades e rela~oes vigorosas.' ' 

A figura de Socrates, como se ve, posta ao lado da figura de 
Cristo, contrasta como moralidade comum. Ninguem mais do que 
nos adota o ponto de vista libertario em materia de amor, onde 
o homem se move entre o telurico eo ctonico. Mas essa publica 
narcisidade da inversao sexual repugna a qualquer consciencia nor
mal de qualquer sociedade. Urn autor atual, o Padre Festugiere, 
descreve assim os educandos de Socrates: ' 'Como se sa be, o perfei
to cidadao deve CO!Jle~ar pelo perfeito adolescente: no ginasio na
da de imodestia. A mesa, ele nao se serve dos melhores peda~os, 
nao rialto, nao cruza as pernas. Evita a Agora, as dan~arinas e os 
banhos publicos. Levanta-se diante dos velhos, responde com po
lidez a seus pais. Cora facilmente. E vivo e t:iinido ao mesmo tempo''. 

Eisa juventude gidiana criada por Socrates, a que se reduz, 
na decadencia, a Grecia homerica e dionisfaca, a Grecia de Es
quilo, de Heraclito, de Empedocles e de Sofocles. A Grecia de 
Monsieur de Charlus. 

Nietzsche, com a bravura do seu genio, nao fustigou sufi
cientemente este puritano fescenino das ruas empoeiradas da Ate
nas do V seculo. Mas soube perfeitamente ve-lo segundo Jaeger 
como o responsavel pela ''petrifica~ao intelectualista da filosofia 
escolastica que encadeou a humanidade por meio milenio e cujos 
ultimos brotos se encontraram nos sistemas teologuisantes do cha
mado idealismo alemao' '. 

Bern antes de Tolstoi, Socrates eo animador da censura, e 
o patrono da literatura dirigida. Nas suas maos morrem poesias 
e ane na Grecia. E com o mais ridkulo dos serios que ele afirma 
que ' 'os poetas e os fabulistas se enganam a respeito dos hom ens 
nos assuntos de maxima importancia, quando declaram que em 
regra geral os maus sao felizes e os bons desditosos; que a injusti
~a e util, contanto que oculta; que, ao contrario, a justi~a e util 
e proveitosa a todos, mas urn mal para quem a pratica''. Preten
de ele, no estado ideal que funda, proibir aos poetas que assim 
falam, ordenando-lhes que de futuro digam precisamente o con
trario. Funciona af o primeiro DIP. 
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0 que Nietzsche diz sobre a filosofia alema, que nao passa 
de uma ''teologia astuta' ', e confirmado pela volta a Socrates que 
se denuncia na chamada "filosofia dos valores". Scheler derro
gou Nietzsche, afirmou-me urn pensador alemao. 

De fato esta de pe o que seria "eterno no homem". "Deus 
e os genios sao por natureza incapazes de mentir.'' Fabrica ele 
a1 o Senhor Onipotente que, durante mais de dois milenios, 
vai sancionar os abusos de for~a e afagar as injusti~as de classe. 
Esta criada a autoridade sacerdotal e com ela o pedestal de to
do conservantismo, de todo antiprogresso, de todo farisafsmo 
social e polrtico. 

De Socrates sai o esquema do perfeito boneco humano, Ion
gamente exaltado pelas classes dominadoras, a fim de se conser
var, domado e satisfeito, o escravo. Eo "piedoso", o "justo", o 
"continente", o "prudente". Nele refulgem as vinudes do re
banho, como definiu Friedrich Nietzsche. Nele reside o fundo 
catequista de todas as covardias sociais e humanas. 

Se no Sturm und Drang Holderlin viu, no mito de Dioti
ma, uma magica apari~ao poetica, o que Socrates realmente tira 
dessa mulher de Mantineia e uma li~ao interessada em torno dos 
temas idealistas de Platao. Assim, o unico merito desta vida e a 
contempla~ao da beleza absoluta. E, dai urn passo mais, surge 
a "beleza divina" e dai, como final, a contrafa~ao de que aver
dadeira vinude e ser amado por Deus. Enquanto faz assim a exal
ta~ao do espfrito servil, agradavel a todo tirano, por baixo e por 
cima da mesa do Banquete, Socrates se deixa disputar pela boli
na de Agaton e de Alcebfades, numa cena digna do romancista 
americano Henry Miller. 

A tragedia polftica da Grecia, a queda do seu esplendor ho
merico, traria o triste teatro de tese dos Dt'a./ogos, teatro dirigido 
e formalista, ao qual o pior Cristianismo ate hoje se amarrou co
mo a uma boia salvadora. 

Se, em Platao, subsiste uma ou outra inven~ao Hrica, aquele 
navio-oraculo de cuja chegada depende a execu~ao de Socrates, 
e nele se guarda o tesouro erratico do Matriarcado grego - so
mente a inversao interessada do sentido da existencia, feita pelas 
classes dominantes, traria ate o fogo puriftcador de Friedrich 
Nietzsche, sem exame e sem crftica, o compendio central does-
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pirito de Servidao que sao OS ensinamentos socraticos. Neles 0 

Patriarcado constroi a sua sofistica triunfal. Neles se insere o se
gundo termo da nossa equa~ao-chave, a antitese, o espirito de 
negatividade do proprio homem. 

Precisamos atentar em tudo o que precedeu e marcou tanto 
a vida como a morte de Socrates, para se ter o exato sentido da 
sua atua~ao reacionaria e da sua militante impostura patriarcalista. 

Ele se coloca exatamente no ponico daqueles tempos no
vas anunciados por Minerva, no final da Orestia. E toda a trans
forma~ao de urn clima. A Grecia que possufa uma unidade ho
merica se esfacela na guerra do Peloponeso, auge das suas atri
bula~oes internas. A Grecia dionisiaca, que produziu, na medi
da classica do seculo V, a sua ordena~ao plastica e lirica, decai 
nas dissensoes entre os aristocratas e o povo. A Grecia fora o 
mar e, ponanto, o comercio, dar terem surgido nela a industria 
e o proletariado urbano. E conseqiientemente as primeiras ex
periencias da questao social. Socrates e a oposi~ao a toda medi
da euforica que os gregos guardavam de sua alta antiguidade. 
Contra o politefsmo, ele lan~a o Deus unico. Contra o sentido 
precario da vida de Heraclito, ele lan~a a imonalidade da alma. 
Contra a visao conflitual do mundo de Empedocles, lan~a a 
imutabilidade do Bern. 

0 que redime Socrates e a sua alta sinceridade. Com o mons-
truoso acumulo de injun~oes escravagistas que da ao mundo clas
sico, abeno sobre o apogeu de Roma, ele oferece a sua propria 
vida. Mais do que no seu processo e na cicuta final, Socrates resi
de no episodio do julgamento dos comandantes navais que nao 
tinham tido tempo de enterrar os monos da batalha das Arge
nusas. Membro do Conselho, ele vota contra os velhos ritos e os 
velhos costumes. Sua atitude, frente a Grecia arcaica, e de fato 
revolucionaria. E, como foi urn progresso a escravidao que tirou 
o homem do seu estado primitivo, tambem a teologia socratica 
constitui urn passo a frente no caminho das conquistas da civili
za~ao. 0 messianismo que brota de suas convic~oes imonalistas 
e que depois a figura do Cristo centralizaria vern dar alimento 
interior as popula~oes proletarias que iniciam, nas bordas do Egeu, 
a marcha tecnica do homem. 0 sobrenatural nao esta Ionge do 
milagre flsico que a tecnica cria. 

Quanto a decisao em ,- : L4r a cicuta, ela se reveste de carac-
teres suspeitos quanto a sua pureza. Na apologia que dele faz 
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Xenofonte, eis as suas palavras textuais: '' Sei bern que terei de 
pagar o meu tributo a velhice; a minha vista se debilitara, ouvi
rei mal, diminuira a minha inteligencia e esquecerei mais facil
mente do que aprenderei. Se a perda das minhas faculdades 
me tornar desagradavel a mim mesmo, que prazer poderei en
contrar na vida?'' 

E nesse estado de autocritica que lhe oferecem a gloria da 
imola~ao. De outro lado, esta a fuga que alguns amigos prepa
ram. Uma fuga iniitil, fora de qualquer militancia, a fuga nao 
para conserva-lo na luta que nao existe, mas apenas para lhe pou
par a vida. E que vida? Essa vida precaria de setenta anos surdos 
e cegos. Na ilegalidade e na miseria sob a persegui~ao e o clamor 
publico. Quando nao, ao lado de Xantipa, ''a mais insuponavel 
de todas as mulheres passadas, presentes e futuras' ',no testemu
nho de Xenofonte. 

Socrates representa a perda do carater ludico no homem 
evolufdo. Para suponar a mone prega a ideia salvacionista da 
sobrevivencia. 

Todo o Fedon nao passa de urn terrfvel drama fntimo. Com 
o seu complexo de paneira, herdado da Maieutica materna, So
crates desenvolve urn terrivel monologo para se convencer, mais 
que aos outros, da existencia da alma imonal. Assim passa a ci
cuta a ser a chave da sobrevivencia no mundo do ocio que lhe 
fora sempre negado, a ele pobre desmobilizado do Peloponeso 
e parasita perene das casas ricas de Atenas. 

A canilha do resignado desenvolve-se completa nessa hora 
agonica. A vida mesmo rna deve ser suponada ate que Deus 
nos envie uma ordem formal. So urn mentecapto pode pensar 
em fugir de seu amo a qualquer pre~o. 0 sabio deve permane
cer sob a dependencia do que e melhor do que ele. Os deuses 
cuidam de nos, que a eles penencemos. Sao os melhores gover
nadores do mundo. A adulagem continua. Assegura que vai 
encontrar deuses de primeira ordem. Pois ha alguma coisa re
servada para depois desta vida, onde os bons serao mais bern 
tratados do que os maus. Deve o filosofo morrer na esperan~a 
de que gozara depois da mone hens infinitos. 0 corpo e uma 
corrup~ao. 0 que interessa e a alma. Livres da loucura do cor
po, so assim conheceremos a verdade. 

0 inferno aparece. Quem foi aos infernos sem estar iniciado 
e purificado sera precipitado na lama. Mas ele penence ao nil-
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mero dos eleitos, confia na vontade de Deus. A alma existia an
tes de nascermos, quando tinhamos conhecimentos que perde
mos. Esbo~a-se a1 a doutrina da reminiscencia. 

Os que sempre exerceram a temperan~a e a justi~a vao pa-
ra urn lugar agradavel e por isso ele nao julga uma desgra~a 
a situa~ao de condenado a morte em que se encontra. Nao e 
dos que confundem o primeiro prindpio com os que dele deri
vam. Com a morte, o que ha de mortal no homem perece, o 
que ha de imortal se retira para ser julgado e receber o bern 
ou o mal que mereceu. Desde que tenha bebido a cicuta, ira 
gozar a felicidade dos bem-aventurados. E, se fez esse longo 
discurso, nao foi so para consolo dos amigos, foi tambem para 
seu proprio consolo. 

Socrates exprimira a mudan~a de espirito produzida pelo es
facelamento do mundo grego. Sua prega~ao e urn apronto para 
a cultura escrava que se vai aperfei~oar em Roma nas artes com
petidoras da guerra como nas artes mecanicas da paz. Os traba
lhos de engenharia da antiguidade tinham tido uma base emp1-
rica. Agora, na arte do dialogo, que Platao assinala como o dom 
socratico por excel en cia, vern toda a pedagogia. U m passo mais 
e Aristoteles lan~ara as bases da logica classica. Sem ela, nao teria 

havido a ciencia. E urn dos sabios modernos, Alfred Whitehead, quem assi-
nala a importancia do conceito de urn mundo logico, ordenado 
por urn ente supremo para o progresso da Fisica. Que era afinal 
a Med.nica senao o aproveitamento logico das for~as da nature
za? Primitiva, ca6tica e desordenada, numa civiliza~ao sem rel6-
gio, a tecnica s6 podia ser eficiente apoiada no bra~o escravo. 0 
escravo s6 podia existir na condi~ao miseravel a que estava redu
zido, com a esperan~a messianica da outra vida. oar 0 exito do 
Cristianismo no desenvolvimento proletario de Roma. Alimenta-se 
ele da depressao espiritual do trabalhador. 

No ap6stolo Paulo, ergue-se a monogamia como urn insti
tuto agressivo do Patriarcado, frente ao grupo sexual da Idade de 
Ouro matriarcal. Estamos no primeiro apogeu da negatividade 
ou da antitese, o segundo termo de Kojeve. 
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Encarece-se o papel da monogamia reivindicada para o es
cravo como esteio da dignidade humana. Mas, por detras dessa 
revolu~ao contra a gens, insinua-se a ascese, a prega~ao da casti
dade e do celibato. 

A revolu~ao pauliniana de urn lado e a semente da propria 
revolu~ao burguesa que dormitaria sob as invasoes e os enxertos 
raciais e etnicos da Idade Media, para germinar no humanismo 
renascentista. De outro e o apostolado agreste de Cristo que vern 
confirmar a lei patriarcal. Revolucionaria e a ideia da igualdade 
de todos em Cristo, isto e, sob uma bandeira que transcende as 
fronteiras imperiais de Roma. ''Nao ha agora nem Judeu nem 
Gentio, flem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas 
vos sois todos urn em Jesus Cristo'' - diz a Espfstola aos Gala
tas. Revolucionaria torna-se a posi~ao do escravo monogamico, de
ten tor individual da dignidade humana. Da mesma Epfstola aos 
Galatas e aquela afirma~ao: '' 0 hom em nao e justificado pelas 
obras da lei mas pela fe' ', que atraves de Agostinho daria a apo
logia do arbitrio em Lutero e o - conseqiiente - "estado de 
gra~a'' do burgues que prospera no comercio ou no roubo. Estao 
af delineadas dialeticamente as etapas da cultura patriarcal. 

Nao se pode esquecer que Aristoteles foi aulico de Felipe da 
Macedonia e preceptor de Alexandre, o Grande. Jaeger assinala as 
''suas rela~oes pedag6gicas como futuro dominador do mundo' '. 

Mas e urn contemporaneo, Hans Kelsen, quem analisa a po
si~ao interessada do Stagirita. ''A teo ria metaffsica do Ser, que 
pretende ser uma ontologia, constitui na realidade uma axiolo
gia, uma teoria do valor absoluto e, portanto, uma teologia, pois 
a perfei~ao ou bondade corresponde a essencia do real e, por is
so, todo real e, em certo grau, born; isto verifica-se com especial 
acuidade nestas palavras: "o Ser nao podia ser mal administra
do. A salva~ao nao esta no co man do de muitos, urn s6 domine!'' 

E este o texto da 1/iada que Kelsen reproduz de Aristoteles 
sem dizer que este o copiava de Homero. Texto-chave confessio
nal do Stagirita. Nao se pode esquecer que Homero era o cantor 
da Arete, isto e, da vinude helenica de que fazia a exalta~ao em 
seus versos. 

Conclui muito bern Kelsen que no' 'Ser como tal'', funda
mento da ontologia aristotelica, esta inclusa a ideia duma mo
narquia absoluta. Dar ter a sua decorrente teologia urn marcado 
carater monoteista. 
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Este monoteismo, porem, vinha de Ionge, do fundo das 
velhas fes absolutistas. E tinha uma finalidade, a obediencia 
do homem-escravo ao senhor da terra que era o espelho do Se
nhor do ceu. 

De uma edi\ao de textos religiosos, coligidos por Frost, re
produzimos os trechos comparados das diversas confissoes do mun
do antigo, no capitulo "Obediencia". Ei-los: 

Do Budismo: (Dhammapada 20, 376) ''Os que obedecem 
a lei e seguem diligentemente os mandamentos terao serenidade 
de espirito, alegria e prosperidade. A obediencia eo caminho para 
as boas coisas desta vida e da outra' '. 

Do Cristianismo: (Mateus 19-17~ Joao 14-31; Atos 5-29; Ro
manos 6-17; Hebreus 12-9; Tiago 1-22;Joao 3-24 5-2-3) "0 ver
dadeiro cristae e conhecido pelo fato de que obedece aos man
damentos de Deus. Quem deseja a verdadeira vida, aqui e de
pais, precisa seguir os mandamentos". 

Do Confucionismo: (Shu-King: 4-3-3; Lun Yu: 20-3-1) "Para 
obter 0 favor do CCU, devem-se observar OS estatUtOS do CCU. Quem 
reverentemente observa esses estatutos e e obediente a vontade 
do ceu tera felicidade e tornar-se-a urn hom em superior''. 

Do Hznduismo: (Bhagavad Gita: 18-58-7 3) ''As leis de Deus 
sao eternas, sublimes e profundas. 0 homem que for obedien
te a elas sera feliz e, depois da morte, experimentara uma ale
gria infini ta ". 

Do judaismo: (Deuteronomio 7-9-11-1; Reis 8-61; Salmos 
25-10; 103-17; 18-119; 4 7 -48; 70-77; 97 -101; 112-113; 127 -140; 
143-163~ 167 -174; Prover bios 15-5) ''Os mandamentos do Senhor 
sao justos e devem ser obedecidos. Desobedecer resulta em casti
go, obedecer resulta em felicidade e bem-aventuran~a. Deus nao 
recompensa os povos e nac;oes que lhe recusam obediencia' '. 

Do iW.aometismo: ( Alcorao 4-124) "Estarei com o crente 
que ouve a palavra do Senhor e obedece. A lei do Senhor foi 
dada aos homens para ser obedecida. 0 castigo dado a desobe
diencia e severo''. 

Do Sikhismo: (Japji -- 13-14-15; Asa-Ki-War - Pauri 22) 
"0 homem e para Deus o que o servo e para seu Senhor. Portan
to, precisa obedecer sempre. Quem obedece tera honra e felici
dade e eventualmente enrontrara seu Senhor' '. 

Do Taoismo: (Kwang -- Tse 12-2) '·o homem completo e 
perfeito e o que obedece sempre a vontade do Senhor' '. 
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Do Zoroastrismo: (Yasna 45-50-6) "0 Senhor e sabio. 0 
que ele ordena e born para seus suditos e seus mandamentos 
devem ser obedecidos. A i1nortalidade e a recompensa ofcreci
da ao obediente' '. 

Se o homem ignora Deus que e supra-rational, ignora as suas 
razoes. Plotino da urn passo a frente no can1inho abe no por .l\ris
t6teles na justifica~ao do absolutismo inan1ovfvel --~ o primeiro 
motor. ja em Plotino transparece o futuro monge da Reforma, 
Martinho Lutero, que nao discute nem quer discunr as razoes de 
Deus. Se Dt:us e inatingfvel, suas razoes o sao tambem. Resta
nos C11fvar a cabe<;a e obedecer. 

Ve-se e1n P1otino, ret6rico r•Jmano d1) seculo Ill, ao contra
rio de uma adesao as teses da Patrfstica, que sao no momento 
revolucionarias, urn reajustamento em rorno do Imperio comba
lido que procura a sua perdida unidade. Plotino pensa no inefa
vel para ver se assim aringe, mesmo atraves das degrada~oes da 
Natureza, o Supremo Ser. Nele st esbo~a, numa coincidencia his
t6rica, o Logos de Joao. 

Se Plotino diverge de Arist6teles, quanta ao motor im6-
vel, e em rela~ao a Flsica e nao a Metafisica. A ideia de uma muJ
tiplicidade de motores secundarios, ele reage acentuando a orto
doxia de urn texto do proprio Arist6teles: ''A prime ira essen cia 
nao tern materia alguma, pois e realidade perfeita' ·. Assim, a teo
logia aristotelica por ele desenvolvida e transformada err1 teolo
gia negativa de modo algum infirma a posi~ao absoluta e abso
lutista do motor im6vel. De rnodo que todo esse impressionismo 
filos6fico do neoplatonismo nao desserve nem desilustra o mo
tor im6ve1, espelho no ceu dos tiranos coroados da Macedonia. 

Em Plotino, que se liga aos cosm6logos pre-socraricos, en
contramos, no entanto, a raiz dessa filosofia da natureza que pro
poe urn sopro, urn pneuma, uma materia incriada e imorta1, o 
''germe de luz'' do gn6stico Valentino e a qual o imperador ap6s
tata, Juliano, procura dar a ultima formula~ao. A mesma que de
pais esplendera em Giordano Bruno, Francisco de Assis, Averr6is, 
Spinoza, Schelling e W"illiam Blake vindo dar Bachofen e os con
temporaneos Ludwig Klages e Edgard Dacque. Em Piotino, nao 
ha som bra de Messianism a. Ha uma parte imonal em cad a ser, 
porem ela nao se liga a nenhuma conscienua escatol6gica. 
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Na fecunda messe de heresias, que sao o fruto do primeiro 
Cristianismo, o que se nota ate o aparecimento de Agostinho e 
uma inconforma~ao sem par. A antiga Roma se desorganiza e de
dina. Com a decadencia do Imperio, surgem de todo lado as dis
cussoes bizantinas em torno das teses da Boa Nova messianica. 
Se esta foi proletaria no seu inkio, e que a Patristica conservou 
uma unidade polemica favoravel aos temas comunistas origina
dos da seita dos Essenios, confirmada nos Atos dos Ap6stolos e 
ganhando vitalidade no desenvolvimento da questao social, em 
Roma. Todas as heresias se tingem de revolucionarismo social. Pe
lagia quer a predestina~ao para todos e ve, de urn modo demo
cratico, para todos a gra~a. Origenes admite a salva~ao por eta
pas, atingindo ate o proprio Sata. No fundo dessas polemicas, 
que enchem os primeiros tempos da Igreja, estronda a questao 
social, e, por conseguinte, a inconformasao ante o Direito pater
nalista imperial. Com o africano Agostinho, salva-se, no entan
to, a autoridade da Igreja e salva-se Deus com a teoria do arbf
trio, apanagio e sina do Patriarcado. Os heresiarcas sao condena
dos.' A predestinasao e a eleisao dominam a teoria da Igreja, em 
meio das rufnas fumegantes do Imperio Romano. Se Alarica to
rna Roma impunemente, aproveitando-se das dissen~oes do Im
perio como Oriente, ja Sao Leao em 452 faz parar Atila na Italia 
e em 4 S S convene o vandalo Genserico. 

Nao se trata de uma simples coincidencia, essa que transfe-
re a Igreja, refor~ada pela tese intemacionalista da Cidade de Deus, 
e pela tese aristocratica da eleisao, todo o prestfgio romano ante 
o convulsionado fim do Imperio. Os fenomenos messianicos avul
tam nos traumas sociais e nas desintegrasoes. 

Caberia a urn africano mesmo trazer o sangue novo de que 
precisava o Sacerd6cio para comandar. 

Alias, cabe a credulidade barbara oferecer esse sangue novo 
e vitalizador para os mandamentos e os dispositivos do Cristia
nismo. Entre nos, no Brasil, tivemos aquele curioso epis6dio re
latado por Claude d'Abbeville, em que o cacique Japyuassu se 
defende perante os jesu1tas do crime de morte na pessoa da com
panheira adultera. Ele nada mais fez do que cumprir o que lhe 
haviam ensinado. Urn outro epis6dio e emprestado ao mundo 
das invasoes nos prim6rdios da conversao - o de Genserico. N a 
tomada de Canago, mandou fechar os cabares e dar maridos a 
todas as prostitutas. 
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Em Agostinho, o Sacerd6cio retomara o seu papel de senti
nela ativa do arbftrio. S6 Deus escolhe, s6 Deus elege, s6 Deus 
salva. Ao lado disso, ele informa (por isso e Doutor) que s6 a Au
toridade da Igreja faz crer em cenos absurdos bfblicos. De modo 
que em Agostinho se funda a doutrina da autoridade e do arbf
trio que ia produzir, da Idade Media a Reforma, o esplendor do 
Sacerd6cio Ocidental. Estava debelada, assim, a crise do seculo 
V. A passagem do mundo romano para a Idade Media, atraves 
da conversao. marca depois, em Guilherme de Ocean, uma nova 
enfase do arbftrio. Deus pode fazer o que quiser. Para ele nao 
ha compreensao nem critica. E a entrega pura e simples do escravo. 

Constitui urn verdadeiro romance policial seguir-se a aven
tura patriarcalista do arbftrio atraves das paginas eruditas de 
Etienne Gilson. Urn verdadeiro romance de Deus essa dissimu
la~ao do arbftrio sob as vistosas roupagens do Criador do Ceu 
e da Terra. Apesar do respeito que infundem os gregos, a opi
niao media sobre a ciencia e a de Pedro Damiani. E 0 diabo 
quem inspira aos homens o desejo da ciencia e foi esse desejo 
que causou o pecado original, fonte de todos os nossos males. 
Apesar disso, o monumento da teologia medieval assenta sobre 
Arist6teles. E Tomas de Aquino. Para ele ''Deus ama irresisti
velmente a ordem imutavel' '. 

Que e afinal o Tomismo? U m fenomeno de ocaso. Como no 
infcio da ascensao burguesa aparecem as grandes utopias do Hu
manismo trazendo a furo as velhas concepsoes coletivistas, e no 
seculo XIII que se produz a grande sfntese ideol6gica do mundo 
medieval ja em decomposi~ao. Toda a Metaffsica como a Etica do 
Aquinata repousam sobre as bases messianicas do mundo, que 
tende a levar 0 homem ao seu unico destino- a vida futura, 
ao ceu. Quando vai apresentar-se, como vfrus ativo do pensamento 
burgues, a predestina~ao agostiniana, que de Lutero e Calvina 
clara toda uma linhagem de tubaroes satisfeitos, da City londri
na a Wall Street, o professor dominicano vai levar a Sorbonne, 
na sua funda~ao, o realismo, declarando ser a Metaffsica uma cien
cia muito mais exata do que a Fisica. 

Todas as suas sutilezas, todos os seus arroubos sao em torno 
da ideia do motor im6vel, sfmbolo solar do Patriarcado, agora re
vestido dos mitos iconograficos do Cristianismo. Deus e a Trio
dade. Tomas coloca-se em face do nominalismo como urn adep
to da realidade dos universais. ''A existencia atualiza a essencia'' 
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- afirma. Em materia polltica ele toma a posi~ao comprometi
da de fil6sofo paternalista. Sobre isso desenvolve todo urn tema
rio. "Para a perfeita regulariza~ao da vida humana, e preciso a 
inscitui~ao de uma lei, superior as leis natural e humana, que ajuste 
os atos do homen1 para seu fim transcendente." "Corresponde 
a lei induzir o homem ao cumprimento de seu clever.'' ''Como 
a lei emana de urn s6 rei para urn s6 reino, e como o genera hu
mano constitui urn reino para urn s6 cetro, o cetro de Deus, s6 
ha uma lei divina.'' 

Apesar dos trambolhoes politicos de seu tempo e das lutas 
entre o Papado e o Imperio, Ton1as de Aquino ja sabe legislar 
o direito divino dos reis. 0 Sacerd6cio tern nele a sua consagra
~ao de mediador. 

E a sombra do Aquinata se projetara, reacionaria e triste, 
sobre cinco seculos do Ocidente. Seu afa fora arrancar o ser do 
fluir, impor o absolutismo inamovfvel sobre a dialetica da Hist6ria. 

Nas guerras camponesas que iniciam a Idade Moderna, ve
se uma marcada tendencia quiliastica nas reivindica~oes dos se
quazes de Thomas Miinzer. 

Ao contrario do Cristo dul~uroso de Lutero, e o Cristo do 
Milenarismo, do Jufzo Final proximo, que anima as hastes revo
lucionarias do campo alemao. Eis o que afirma Leopold von Ran
ke: '' Sentia Miinzer, como sabemos, urn grande desprezo pelo 
Evangelho Poetico que Lutero pregava, por seu '' melrfluo Cris
to", por sua doutrina segundo a qual o Anticristo- o Papa
seria destrufdo so mente pela palavra, sem se recorrer a violencia' '. 

0 ano jubilar estava as portas, quando ''cada urn voltaria 
de novo a posse dos hens herdados por ele vendidos' ·. Essa sub
versao da propriedade iria terminar com a adesao de Lutero as 
classes dominantes. E seria pela espada que o "dul~uroso Cris
to'' ia abater as hostes cornunizantes do iluminado Miinzer. 

Da mistica pre-protestante a Jacob Bohme, de Mestre Eck
hart aos iluminados que Henri Bremond estudou, ha uma linha
gem de intuitivos que, ateizados ou nao e trazidos para a poesia, 
darao os acentos lancinantes da Sturm und Drang e mais tarde 
os do Romantismo. 

Para OS grandes misticos, 0 Messianismo e assunto de portas 
fechadas, e, portanto, assunto que dispensa o Sacerd6cio. Teresa 
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de Jesus sente a presen~a frsica de Deus e a sente com certeza, 
mais na intimidade de sua cela do que na confissao auricular. Ai, 
o intermediario s6 pode comprometer o rendez-vous. 

0 contato mfstico descera do carater orgiastico que tinha na 
Grecia (misterios 6rficos, festas dionisfacas), e que se conserva ainda 
nos povos primitives, para constituir no civilizado a mais secreta 
das experiencias intimas. 

Roger Bastide assinala em seu livro sobre a vida mfstica, se
gundo textos mu~ulmanos e cristaos, que Deus esvazia o pacien
te para depois encher o vazio com a sua presen~a. E produzir urn 
estado de tensao de todo o ser. 

Trata-se de uma luta terrfvel entre as potencias do instinto 
e as da vontade, escrava do mito atuante. Os alumbrados sao os 
atletas de Deus, ou melhor, os seus treinadores. A noite em que 
o Jac6 bfblico perdeu para o Anjo marcou o inkio dessa terrfvel 
pratica magico-masoquista, em que a entrega assume propor~oes 
que hoje a patologia estuda e define. 

A mfstica passa a ser uma doen~a. com o desaparecimento 
das atividades de superfkie. E a teopatia, o aniquilamento, a cal
cina~ao. Atenuada, coleciona simples fenomenos de mitomania. 

Essa capitula~ao do contemplative que ultrapassa os recur
sos da razao tern armada mais de uma vez na Hist6ria, sob o co
mando do Sacerd6cio, o bra~o secular. Pior para quem nao acre
dite! Dela saiu o Alcorao e dela se tern alimentado os livros san
tos de mais de uma religiao ativa. Lembremos, por exemplo, a 
Cruzada contra os albigenses pregada por Sao Domingos. 

Ha, na crise sacerdotal do seculo XVI, duas posi~oes nitidas 
tomadas para sempre nos destinos do Cristianismo. 

Com todas as suas tropelias e seus erros, a corrup~ao roma
na, a tirania apost6lica, a venda das indulgencias, o Catolicismo 
conserva a linha tomista que traz em si, alem da sociologia da 
esmola, urn vago perfume de coletivismo. Assim, ante a irrup~ao 
do burgues ganhador, para quem a acumula~ao de bens terrenos 
emancipa dos ancestrais compromissos com Deus conduzindo-o 
do liberalismo ao atefsmo, a rea~ao da Igreja Cat6lica e muitas 
vezes duma violencia polemica de primeira ordem. Assim, ja afir
mava, como principia, a Escolastica: ''As pessoas que fazem em
prestimo a juros nao deviam encontrar mais tolerancia por parte 
do Estado do que as prostitutas: ambos esses ofkios caem sob a 
proibi~ao do Direito Natural". Pelos que ainda conservam os pre-
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conceitos medievais do '' justo pre~o·' o ideal da sociedade bur· 
guesa consiste em: ''sugar o sangue da viuva, tirar a heran~a do 
6rfao, oprimir, sufocar, devorar o pobre que nao tern a for~a de 
resistir e construir a propria casa sobre a ruina de vinte famflias' '. 

Libertado pela teoria da gra~a, o protestante segue caminho 
diverse. Na santidade, no puritanismo e na ascese de Benjamin 
Franklin, se insere inconscientemente a psicose do lucro: '' Se amas 
a vida, nao percas tempo, pois que 0 tempo e a substancia da 
vida. Que tempo inutil gastamos em dormir, esquecendo que a 
raposa que dorme nao pega galinhas e que, no tumulo, teremos 
tempo de dormir por toda a eternidade' '. Seus ditados sao: ''Tem
po e dinheiro" ou "Poupar, poupar, poupar". 

Com a supera~ao do mundo medieval, o Patriarcado sofre os 
primeiros em bates do espirito moderno. Atraves dos artistas do Re
nascimento, redescobre-se o corpo humano. Com Descartes a ra
zao afirma que existe e sobre as tecnicas do pensamento a ciencia 
estende urn vasto imperio, ate ai insuspeito. Sao duas incalculaveis 
conquistas. 0 homem tern corpo e razao. De outro lado, Spinoza, 
ligando Deus a Natureza, restitui a alma humana o seu sen tim en
to c6smico, fora das injun~oes do Sacerd6cio e da Igreja. 

Antes disso, os humanistas lan~avam do fundo de suas uto
pias revolucionarias as primeiras ofensivas contra a ortodoxia ab
solutista. Erasmo afirma que' 'os principes cuidam mais dos seus 
rufioes mercenaries que dos seus suditos' '. ''Verdade e que eles 
se servem daqueles para dominar o povo.'' E ainda Erasmo que, 
com Thomas Morns, levanta a voz a favor da justi~a internacio
nal e da paz. Ao seu lado, Hugo Grocio revive as teses do Direito 
Natural. Campanela restaura o ideal da Republica platonica, in
dicando o modelo matriarcal de Espana. 

Por mais que surjam contradi~oes no pensamento humanis
tico, sendo uns pela monogamia, outros pela posse com urn das mu
lheres, em todos, porem, se encontra o germe da inquieta~ao que 
vai produzir os progresses da nova era e amea~ar o Messianismo. 
Bern se exprime, pela boca de Bacon de Verulan, o sentimento de 
que pela ciencia se desvendarao os misterios do mundo e se derro
gara o atraso em que mergulha a humanidade. Na NovaAtlantida 
ter-se-ao por urn dos principais fins ''a descoberta das causas eo 
conhecimento da natureza intima das fon;as primordiais e dos prin
dpios das coisas, a fim de que se estenda o imperio do homem so
bre toda a natureza e que ele execute tudo o que lhe for possivel' '. 
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Duas figuras decisivas marcam, antes do aparecimento ra
cionalista de Descartes, o descredito da ortodoxia messianica. 
Sao Rabelais e Montaigne. 

0 que, porem, faz estremecer e desabar o edifkio da Ida
de Media visionaria, sacerdotal e castela e o advento economico 
da burguesia. Mais do que a p6lvora dos canhoes, eo dinheiro 
na sua validade anonima que derroga os privilegios da nobreza 
feudal e da clerezia usufrutuaria. Numa gigantesca opera~ao de 
estorno ideol6gico 0 que agora se procura e 0 exito na terra. 
0 triunfo no ceu importa menos que a moeda a vista, sonante 
e boa. A separa~ao abismal :ntre a !dade Media e a Renascen~a 
e dada pelo aparecimento do dinheiro burgues. Com ele a ini
ciativa, o credito e a tecnica. Os documentos bancarios eo papel
moeda inventado na China no seculo XIII fluidificariam de tal 
maneira o poder monetario que os valores vitais deviam ceder 
ante a expansao dos valores economicos produzidos e multipli
cados por toda parte. A cidade, face ao castelo, e o segredo da 
transforma~ao diab6lica do mundo. A cidade e o mercado, a 
cidade e 0 desejo que estimula a produ~ao. 0 burgues nao se 
tornara ainda o explorador genialmente descrito pelo romancis
ta Marx. Ele e o inimigo n ~ 1 da servidao do campo. '' 0 ar 
do burgo produz liberdade" - diz urn proverbio alemao da 
epoca. A cidade traz no seu bojo o banco e o emprestimo. 0 
senhor feudal que conserva a economia de Deus naufraga na 
divida, filha dileta da prodigalidade. Na cidade, o burgues eco
nomiza. 0 dinheiro e 0 agente anonimo da sua for~a. Junto 
com a p6lvora, ele destr6i as pesadas muralhas onde se a~oita 
impotente o senhor do latifiindio. E atraves do dinheiro e, por
tanto, do credito que o burgues inicia a sua emancipa~ao. 0 
homem comum pode agora ser alguem. Dispensa os privilegios 
que destacavam, no fundo amargo das explora~oes medievais, 
o barao feudal. 

A burguesia, no entanto, cerca-se de todas as precau~oes 
paternalistas. E a familia monogamica em face da bastardia do 
castelo. Data dessa epoca a institui~ao da monogamia entre os 
judeus. Eo Direito Romano ressurge porque eo Direito que ga; 
rante e defende a propriedade. Uma volta as Doze !abuas. E 
o Direito que sustenta a heran~a. E o Direito que tutela a mu
lher e a conserva inerme no poder dos agnatas. Ela se vinga. 
De uma s6 vez, na Roma da gens patriarcal, tinham sido con-
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denadas a motte cento e setenta esposas por envenenamento 
dos maridos. Agora atenua-se o conflito. Engels afirma que o 
casamento monogamico vive sobre duas muletas- o adulterio 
e a prostitui~ao. 

Mas a grande crise e a crise do Sacerd6cio. 0 apogeu doPa
pado, na sua liga~ao com o Santo Imperio Romano, provoca 6dios 
e dissensoes. A corrup~ao lavra no mundo religioso. E no hori
zonte das heresias, iluminado pela fogueira de Giordano Bruno, 
surge a figura apaixonada do monge Reformador. Roma para ele 
e a ''sangrenta prostituta de Babilonia' '. 

A primeira atitude de Martinho Lutero e a liquida~ao do ce-
1ibato sacerdotal. 0 sacerdote perde af a sua vestalidade. Passa 
a ser o homem sem misterio, o homem devassado pela intimida
de da famrlia. Do outro lado, o Reformador da as bases para a 
for~a moral da burguesia. E a doutrina da gra\a. Deus elege os 
beneficiaries do lucro. Contra o Sacerd6cio, que e 6cio sagrado, 
surge, na sua virulencia, o neg6cio que e a nega~ao do 6cio. 

E sobre o dinheiro-papel, sabre o credito e a transa~ao fidu
ciaria ergue-se o mundo do banco, do comercio e da industria. 
E no fiado que o mundo se transforma. o credito baixa a terra, 
descido das promessas de uma sobrevivencia inutil como urn bo
cejo eterno. A burguesia e a a~ao, a inquietude, a gra~a imedia
tamente negociada. Pode esmagar os fracos que se interpuserem 
em seu caminho. A justifica~ao pela fee a grande arma do arbf
trio. Parece que o pecador Lutero teme a justi~a de Deus. '' S6 
a gra~a e que salva!' ', clama ele num desespero. Na I uta contra 
o Papado, apela para o poder secular e proclama que o prfncipe 
pode definir o dogma. Mas, nas asas do neg6cio, Lutero colocava 
a destrui~ao da propria fe. E com ele que o Messianismo declina. 
Alguns seculos mais, e urn crente, o frances Bernanos, passara 
o publico recibo da descristianiza~ao da Europa. 

0 neg6cio e a imoralidade fecunda. Da insensibilidade dos 
precursores do capitalismo vai sair a for~a terrena da revolu~ao 
industrial. Eis como Lutero define o seu proprio estado de elei
~ao: ''Urn dia Deus se voltad. para n6s sorrindo e nos ornara com 
uma coroa imarcesdvel, dizendo: Confessaste que eu era o Senhor, 
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pregaste o meu nome. Muito bern! Que foste pecador pouco me 
importa, basta teres acreditado em mim e me conferido toda a 
honra. Assim, testemunharei por v6s perante meu Pai Celeste''. 

Como se ve, e urn contrato a que somente falta a confir
ma~ao tabelioa. 0 espfrito da transa~ao burguesa esta todo na 
Reform a. 

Face ao luteranismo e as formas asperas ou cordatas que ele 
suscitou contra o Papado, constitui-se uma ordem militante a dos 
guerreiros de Iriacio de Loiola. 

0 jesufta procura limitar a ofensiva da Reforma e consegue 
veneer, na Fran~a, o espfrito jansenista que dela derivava. Impo
tente, porem, ante a for~a das comunh5es protestantes, parece 
desertar a Europa e procura, entao, a America para af fundar o 
seu sonhado Imperio Teocratico. 

Octave Hamelin afirma que Descartes vern logo depois dos 
pensadores antigos, passando pela !dade Media como uma pagi
na em branco. 

Mas em Descartes novamente a covardia homenageia o Ab
solutismo. As suas ideias claras e distintas, que a razao natural 
descobre em si mesma, repetem o conceito medieval de Deus 
- ser infinito, perfeito, todo-poderoso, criador do ceu e dater
ra, que fez o homem a sua imagem e semelhan~a. A duvida 
desaparece ao clarao das fogueiras da Inquisi~ao. Mas permane
ce o Cogito. 

Vejamos o roteiro mental do Cogito. Data ele de Agostinho 
e tern a sua formula~ao completa no Cogito ergo sum, que urn 
fil6sofo posteriormente encontrou. Sou pensado, ou melhor, sou 
objeto de cogita~ao, logo, existo. 

Porque ja esta em Agostinho a inteira descoberta do Cogi
to. Citemos, Hamelin, pag. 122 do Sistema de Descartes: ''Por
que no livro II, do Livre-arbftrio, Alipius disputando com Evo
dius e querendo provar que existe urn Deus diz: Primeiramente, 
a fim de que comecemos pelas coisas mais manifestas, vos per
gunto: se nao existfsseis nao poderfeis ser enganado' '. 

Apesar das esquivas de Descartes, a quem Arnauld assina
lou com Agostinho o encontro de ideias, e evidentemente urn 
s6 o roteiro do Cogito. Eu duvido, logo, penso. Se penso, existo. 
Ao qual se pode juntar o texto de Descartes sabre o genio male-

129 



Oswald de Andrade 

fico: ''Mas ha nao sei que de enganador, muito poderoso e mui
to astuto, que poe toda a sua ane em me enganar sempre. E, pois, 
sem duvida, certo que existo se ele me engana". 

Com Descartes, por certo, se delineia o come~o do mundo 
moderno. 0 seu livro de apoio as teorias de Galileu fora por ele 
mesmo queimado. Mas o que importava era, no meio das tintas, 
das palinodias e das fugas, fundar uma ciencia sobre a validez 
da razao. Fica ainda como manifesta~ao do inconsciente de Des
cartes aquela ideia do malin genie que o aproxima tanto do pen
samento primitive. 

Nunca se psicanalisou Descartes. 0 seu 'j'avance masque'' 
devia ter chamado a aten~ao de crfticos e analistas para o que se 
oculta dentro da algaravia classica do Discours de Ia Methode. 
Primeiramente, o assunto eo tftulo. 0 metodo seria talvez a uni
ca maneira de se liquidar a loucura medieval, a loucura de Deus, 
a loucura servil de milhoes de seres abafados pelo terror que a 
Igreja cultivava. Nao ha loucura metodica. Arran jar bern as ideias 
seria o cometimento basico para destruir o irracionalismo oriun
do de Paulo, Plotino e Agostinho. 

Duas afuma~oes ficaram de pe no meio da conversa mole 
do Discours de Ia Methode: o Homem existe, e uma realidade. 
Esse Homem duvida, duvida de tudo, ponanto, pode duvidar mes
mo de Deus. 

Sobre esse duplo pedestal ergueu-se a consciencia moderna 
e por isso transcende da paternidade da ciencia a gloria de Des
cartes. No restante, Descartes, ao contrario de Spinoza, ajoelha 
ante a imagem do arbitrio medieval que, pela pura liberdade de 
seu querer, criou o homem. 

A Reforma havia quebrado a magia do Sacerd6cio. Ela ado
tara o livre exame. A prosperidade nos negocios e urn sinal de 
elei~ao. 0 pastor tornou-se apenas urn conselheiro, pois que, por 
obra da gra~a. qualquer espertalhao pode ter o ceu garantido. As 
seitas dividem-se, subdividem-se a vontade dos grupos. E cada 
u.qt pode ter suas preferencias de culto. 

Cai das maos do sacerdote o poder de julgar e condenar. 
Transferida a grande instancia para Deus, tudo passa a ser caso 
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de consciencia. Qualquer mortal faz suas contas com o proprio 
Deus. E isso desentrava as iniciativas do capitalismo que prospe
ra nos parses reformados ponadores de materia-prima ... 0 angli
canismo e uma teologia do tecido, depois do carvao. E possivel 
arrancar a mais-valia do proletariado indefeso que nasce, sem que
bra de moralidade. 

Deca.lda de seu esplendor unitario, a Igreja de Roma ve a 
dissensao lavrar em seus reduzidos dominios. Foi-se o tempo em 
que o Papa fazia parar Atila. Foi-se o tempo em que Inocencio 
III condenava a Magna Carta e Gregorio IX depunha o impera
dor Frederico II. Foi-se o tempo em que Carlos V trocava o seu 
imperio pela estamenha do monge. 

Os jesuitas formam ainda a vanguarda de Deus. Mas provo
cam ferozes e obstinadas repulsas. Acusam-nos de dominar o Con
crlio de Trento, que passou a ser considerado pelos protestantes 
urn conclave nao doutrinal e sim polftico, instrumento do Anti
cristo e de Sata. 

Calvino declara mesmo que os condlios nao podem julgar 
a palavra de Deus, mas que cabe a esta julga-los. A palavra de 
Deus esta na mao dos prfncipes que podem definir o dogma. A 
reuniao de Trento arrasta-se por cerca de vinte anos (1545-63 ), 
sem demover os protestantes da sua intransigencia contra a uni
fica~ao do culto. Em Calvino, o Sacerd6cio se recupera da sua en
trega ao Estado, decorrente das condi~oes pollticas da Alemanha 
luterana. 0 pastor que vai acompanhar o desenvolvimento dos 
Estados Unidos mantem-se autonomo e senega a ser instrumento. 

Dentro da Fran~a trava-se, no prindpio do seculo XVII, a 
luta entre jansenistas partidarios da gra~a e jesuitas panidarios 
das obras, conseguindo estes uma mediocre vitoria. 0 Iluminis
mo, o Quietismo, o Misticismo, enfun, abrem caminho para o 
ocio, para a inatividade e para a fuga. Mesmo na militancia je
suftica surgem os alumbrados. Alguns deles consideram os Exer
cfcios Espirituais, de Santo Inacio, carrinhos de crian~a destina
dos apenas a ensinar a caminhar. 

E de Maine de Biran a seguinte exclama~ao: ''6 hom Fene
lon, vern me consolar depois de uma leitura de Pascal! Teus clivi
nos escritos vao dissipar este veu de que o jansenista recobriu meu 
cora~ao, como a doce purpura da aurora expulsa as tristes trevas' '. 
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Fenelon iria produzir Francisco de Sales em face da sinistra 
volta a dadiva escrava e fatalista que deriva de Calvino, muito mais 
que de Agostinho. ''Deus, espero-vos ser fiel porque me destes 
a vontade de cumprir a vossa.'' 

Os ''Exercfcios de piedade para uso das religiosas do San
dssimo Sacramento de Pon-Royal" vao muito alem de uma 
tecnica do amaciamento da vontade como sao os Exercicios Es
pirituai's de Santo Inacio de I.oiola. E de novo a loucura de 
Deus. ''Eu vos pe~o, Senhor, o poder de olhar de longe os 
raios que se despejam de vossa face, para que eles me ajudem 
a marchar na profunda noite do meu banimento.'' Estamos 
no apogeu da Negatividade. 

Por urn instante a Fran~a se viu amea~ada pela paixao janse
nista de mergulhar no irracionalismo pascaliano. 

Mais pratico e mais frio nas suas intimidades com Deus o 
jesu!ta se acomoda como quem para os seus exerdcios esgotarem 
nele "os consolos, as lagrimas eo resto", na frase de Bremond. 

A sua ascese nao o deixa desligar-se do solo em que enterra 
os pes avidos de seguran~a e de comando. E sempre urn soldado. 

Ao lado das duas correntes que prometem ou calcinar a Fran
~a, ou acorrenta-la, produz-se a vit6ria da mediocridade afavel, 
vinda de Francisco Sales. Urn sorriso entre dois infernos. E a me
dia m!stica. A visita~ao dos doentes, a caridade, a instru~ao. Seu 
livro chama-se Introdufilo a Vida Devota. Vai ser mais feliz que 
os catecismos apocal!pticos de Inacio e de Jansenio. Com Francis
co de Sales, o Sacerd6cio desce a rua, penetra nas casas, consola 
o doente e baixa as suas velhas pretensoes intelectuais ante o pen
samento livre dos enciclopedistas. Segue-o e ultrapassa o socorro 
anonimo de Vicente de Paula. 

A polemica da Ilustra~ao se ressente da ideia meca.nica do 
mundo que Newton propoe. Quando nao ha ate!smo, e o Deus 
relojoeiro de Voltaire que aparece como ordenador do mundo. 

0 pensadores ingleses ar vern ter uma imponancia funda
mental no momenta em que a revela~ao passa para urn segundo 
plano e procura-se, enfun, legitimar a fe pela razao. 

Come~a-se a considerar o Cristianismo sob o angulo a
hist6rico. Sua moral e velha como o mundo. A religiao e coisa 
natural. 
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Pela tese sensualista de Hume, a religiao vern a ser uma ques
tao de sentimento. E a lei de causalidade posta em xeque vai di
reto ferir o conceito de Causa Primeira. 

lDcke influi sobre Jean-Jacques Rousseau. Mas quem expri
me o defmitivo desaceno com o C...ristianismo e Voltaire, para quem 
a "religiao, quando nao e loucura, e malandragem". 

No entanto, Voltaire integra a boa-fe desse grupo de adep
tos dum vago de!smo que chega ate Mirabeau em plena Revolu
~ao Francesa. Repercute de urn modo razoavel na Inglaterra e na 
America. E o proprio Benjamin Franklin, sem deixar a severida
de de sua posi~ao decorrente dos compromissos ancestrais com 
a Nova Inglaterra, nao deixa de panicipar desse culto a razao que, 
afinal, nao passa do culto a uma razao de classe, a razao burgue
sa. A luta contra os velhos preconceitos se estende. Na declara
~ao da Independencia dos Estados Unidos, anunciam-se ''verda
des evidentes por si''. ''Aimez done Ia raison!'' Isso vern dar Boi
leau e a codifica~ao ate da poesia. 

Ha uma confusao onde en tram, no conceito newtoniano--do 
mundo, a religiao natural, Tomas de Aquino, Ckero e Arist6te
les. Mas trata-se de fato de fazer marchar o mundo. A ciencia e 
a tecnica procuram produzir na terra 0 ceu longa e desanimado
ramente prometido pelo Messianismo. 

Kant derrama de suas teses a problematica do seculo XIX. 
Se de urn lado a Revolu~ao Copernicana revigorando Platao as
senta sobre o conceito as bases de todo idealismo, de outro lado, 
as suas antinomias abrem caminho para a dialetica de Hegel. 0 
conhecimento do mundo atraves da lei moral e a mascara ecu
menica que coloca a polrtica, a posi~ao tomada e 0 interesse par
tidario acima da realidade. Ao mesmo tempo, o seu criticismo 
e fecundo de indaga~oes. Nele, a razao vacila. 

Mas e em Hegel que se desmascara o processo da Negativi
dade. Em Hegel historializa-se o progresso pela nega~ao. Nos sis
temas fechados do pensamento, Hegel introduz uma nova dimen
sao - o tempo. Prenuncia a Relatividade. 

Abre-se o seculo XIX, epis6dico, com a desdita de Pio VII. 
Por causa de urn div6rcio nao consentido, Napoleao prende o Papa. 
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Com a queda do Imperador parece que Roma descansa no seu 
velho presti'gio. E a Santa Alian~a. A Filosofia Positiva inicia nes
se momento urn denodo de exatismo que vai criar uma ciencia 
nova - a Sociologia. E por toda a Europa o liberalismo ergue 
bandeiras e barricadas. Chega o ano marcante de 48. Nesse mo
mento, aparece urn dos maiores documentos da Hist6ria, o Ma
nifesto Comunista, de Marx e de Engels. Como curiosa replica, 
Pio IX e obrigado a fugir de Roma. E vemos no testemunho de 
Bachofen ''Garibaldi, vestido de vermelho, sobre urn cavalo bran
eo, seguido de urn preto' ' atravessar as ruas da Cidade Eterna, 
sob o delirio da multidao. Na decada de 70, com pequeno inter
valo, dois outros grandes fatos se solidarizam. A Comuna e a perda 
pelo Papa da Civitas L!onina com a constitui~ao do Reino da ltilia. 

0 Sumo Pontffice e agora urn prisioneiro na gaiola dourada 
do Vaticano. Urn ressentido que inutilmente espera o dia seguinte. 

Ao reacionario Pio IX que produzira o Silabus e fizera procla
mar o dogma tardio da sua infalibilidade, sucede o sabio Leao XIII 
que produz a primeira endclica social. Mas e o grande Papa que 
joga o Cristianismo num terrfvel impasse. Condena o socialismo. 

Quando o seculo terminou, urn ft16sofo americano, Josiah 
Royce, toma posi~ao para salvar o Cristianismo. Entre a persona
lidade do Homem-Deus eo senso comunitario e social do Cris
tianismo, opta Royce pela maior imponancia do ultimo. Cristo 
foi o esti'mulo. 0 que vale eo sentido ecumenico de seu ensina
mento. A experiencia crista e social e nao individual. 0 ap6stolo 
Paulo seria o fundador da comunhao evangelica. Para Royce, o 
pecado original nao e senao o conflito entre individuo e sociedade. 

Como se ve, o Messianismo tende a seu fun. Bern longe de 
Royce, anterior a ele, oposto a ele, em Copenhague, aparece outro 
cristao atacado de oposi~ao a Igreja estabelecida. Sua vida e urn 
imenso dialogo como Deus da tradi~ao, que ele come~a chamando 
de' 'nosso inimigo mortal''. Dir-se-ia ouvir de sua boca o grito de 
J6: ''Ah! se fosse possivel haver urn arbitro entre o homem e Deus!'' 

Na hist6ria da Negatividade, Soren Kierkegaard se afirma 
como sujeito. Ele se insurge contra o que supoe eterna regra da 
vida. Sao apenas as leis do Patriarcado que o conduziram ao des
fecho que o fez reclamar da existencia o milagre da ''Repeti~ao' '. 
Viver para ele e viver na enfermidade mortal. Conhece que ''o 
homem naturale a crian~a nao sabem o que e horrendo, mas o 
homem sobe e treme". Da medida do patriarcado. 
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As condi~oes a que o mundo tinha atingido no apogeu da 
revolu~ao industrial encontraram seu grande analista. fui Karl 
Marx. 0 Capital nao e somente a _,teoria economica que encerra 
ou o sonho polrtico que propoe. E sobretudo a fixa~ao psicol6-
gica e social das classes em luta. Para nao recorrermos ao pai do 
socialismo cientffico, taxado de parcialidade, vejamos o que se 
passava no seculo XIX, atraves de urn cat6lico de nossos dias, 
urn escritor americano. No seu livro Ascensao e Decadencia da 
Burguesia, Emmet John Hughes reproduz alguns depoimentos 
de trabalhadores, resultantes de urn inquerito sobre a vida nas 
fabricas e nas minas, feito em 1832. Eis alguns trechos: "Com 
que idade come~ou a trabalhar na fabrica? - Oito anos. - Qual 
o horario que tinha? - De seis da manha, ate as nove. - 0 
que aconteceria se chegasse atrasado? - Apanhava. - Nas fa
bricas ha castigos corporais?- Sempre. - E diffcil estar ~a
brica sem ouvir urn choro constante? - Nao passa uma hora 
sem isso". 0 operario em seguida narra a infancia: "Quando 
me levantava tinha tal apreensao, que costumava correr e cho
rar por todo o caminho' '. E o depoimento de Mathew Crabtree. 
Vejamos ainda o depoimento de uma mo~a de 17 anos, Patien
ce Kershaw: ''Todas as minhas irmas trabalharam empurrando 
vagonetes, mas tres foram para a fabrica. Alice, porque suas pemas 
inchavam devido a trabalhar em agua fria quando estava com 
o corpo quente. Nunca fui a escola de dia; freqiiento a escola 
aos domingos, mas nao sei ler ou escrever; vou para o po~o da 
mina as sete da manha e volto as cinco da tarde; come~o almo
~ando mingau e Ieite; levo o jantar comigo, urn bolo, e vou co
mendo pelo caminho; nao paro nem descanso para isso; nada 
mais tomo ate voltar para casa e entao como batatas e carne, 
mas carne nao e todos os dias. Trabalho com a roupa que trago 
neste momento, cal~as e casaco rasgado; caiu o cabelo no alto 
da cabe~a, devido a empurrar vagonete; minhas pernas nunca 
incharam, como as de minhas irmas quando foram trabalhar na 
fabrica; empurro os vagonetes uma milha mais, ida para baixo 
e volta; eles pesam trezentos CWT; fa~o isso onze vezes por dia; 
uso cinto com corrente para puxar os vagonetes para fora; os es
cavadores para quem trabalho andam nus; exceto urn bone, ti
ram toda a roupa; vejo-os trabalhando quando subo; as vezes 
eles me batem com as maos, quando nao ando depressa bastan
te; batem-me nas costas; os rapazes as vezes tomam liberdades 
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comigo e pegam em mim, sou a unica mo~a na mina; ha cerca 
de vinte rapazes e quinze homens; todos homens nus; eu prefe
ria trabalhar em uma fabrica e nao numa mina de carvao". 

Como seve, nao ha exagero no que Marx escreve sobre a epoca 
da grande desapropria~ao das terras comunais inglesas, "quan
do os carneiros devoravam os homens". 

Baseados numa empolgante documenta~ao, Marx e Engels 
tra~am o novo evangelho que resulta daquele estorno ideologico, 
quando, no seculo XVI, se transfere para o exito e a presta~ao 
de contas na terra o que a humanidade ocidental alentada pelo 
Sacerdocio supunha residir no ceu. 

Face a morada confonavel do burgues e a sua vida faustosa, 
Marx coloca revolucionariamente o corti~o. Entre ambos a fabri
ca. E tal a for~a profetica desse Moises que, como o outro, cai as 
portas da Terra Prometida, que imediatamente se ft.xam bases dog
maticas para a luta do proletariado. Ei-las: A) as leis, os costu
mes, a literatura, a filosofia sao conseqiiencias da estrutura eco
nomica da sociedade. Sao a sua superestrutura; B) eo proprio 
proletariado, como classe, que deve decidir de seus assuntos; C) 
a tomada do poder pelos trabalhadores sera uma ditadura de classe. 

0 novo Messianismo consolida-se. No fun da luta, dar-se-a 
a supressao do Estado. E o proprio Stalin quem o declara na sua 
fogosa militancia: ''0 Estado se mantera ante o cerco capitalista. 
Extinguir-se-a se for liquidado esse cerco' '. Mas Marx falou: ''Entre 
a sociedade capitalista e a sociedade comunista, medeia o perio
do da transforma~ao revolucionaria de uma na outra. A esse pe
dodo corresponde tam hem urn perfodo polftico de transi~ao, cujo 
Estado nao pode ser outro senao a ditadura do proletariado". 

As premissas de Marx vieram produzir a atualidade da URSS. 
E que o estado de Negatividade, o segundo termo de Kojeve, que 
devia ser superado, consolidou-se no sectarismo obreiro. 0 ope
rariado evoluiu, nao e mais o que Marx fixou nas paginas land
nantes d' 0 Capital, nao e mais o que chora nos depoimentos de 
Hughes, nao e mais o que, segundo a constata~ao de padres ca
tolicos, fazia as costureiras de Paris morrerem depois de 36 horas 
consecutivas de trabalho. De outro lado, produziu-se no desmo
ronaniento da sociedade burguesa uma imensa e crescente pro
letariza~ao. Que e hoje o proletariado? Nas suas indefinidas fron-
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teiras junta-se uma humanidade estuante que reclama a reparti
~ao da mais-valia. Seria esconder a realidade, afirmar que, fora 
da URSS, por meio das leis sociais, nao se realiza urn fenomeno 
ascensional de redistribui~ao dos lucros. Evidentemente, certos 
grupos detem ainda na mao privilegios abusivos. E contra isso 
se luta de todas as maneiras. 

Mas o mundo mudou. 0 que era Messianismo, fenomeno 
de caos na sucessao de crises de conjuntura que deu afinal a 
crise de estrutura do regime burgues, tornou-se sacerdocio em
pedernido e dogma imutavel na URSS. Houve uma grosseira 
escamotea~ao do problema. Evoluida a classe trabalhadora, per
didos os seus contornos, a ditadura de classe se substituiu pela 
ditadura de partido. 0 fenomeno que deu o fascismo instalou
se no cora~ao revolucionario da URSS e produziu o colapso de 
sua alta mensagem. 

No prenuncio atual de urn novo Matriarcado, que se proces
sa na crise do parentesco, onde quase ninguem mais procura ser 
pai, esposo, filho- o marxismo militante ftxou-se no setor da 
propriedade. 0 Estado que se refor~ara para se extinguir prolon
ga e fortalece os seus arsenais armadas, no argumento, sem duvi
da exato, de que luta contra o imperialismo. 

0 marxismo militante engajou-se na economia do Haver 
(Patriarcado) escapando as injun~oes historicas da economia do 
Ser (Matriarcado ). 

E na aliena~ao, no dinheiro, na filosofia do dinheiro, pros
segue dentro da atualidade russa o surto enunciado pela econo
mia do renascentismo. 0 Estado assume a idolatria do dinheiro. 
E, para ligar com ferreas ataduras policiais a massa sufocada, dentro 
da formula aspera de Paulo, ''quem nao trabalha nao come'', uti
liza a logica de Aristoteles e a metodica de Sorel, dentro da cor
tina de ferro de seus limites geograficos e polrticos. 

Supunha-se que, dialeticamente, depois da tese - burgue
sia- e da ant1tese - proletariado - viesse a sintese que seria 
uma liga~ao pratica entre o comunismo e as classes progressistas 
da burguesia. lsso se dera para ganhar a guerra com a Conferen
cia de Teera. De Stalin, novo Julio Cesar, o homem da espada 
e do livro, esperava-se a acomoda~ao dialetica. Ele soubera de
monstrar contra Trotski que urn Estado Socialista podia subsistir 
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ao lado do mundo burgues. Seu delegado nos Estados Unidos, 
o escritor Earl Browder, durante 15 anos secretario do Partido Co
munista Americano, apontava a dire~ao a seguir. 'frazer para a 
paz a mesma alian~a que ganhara a guerra. No seu livro intitula
do Teera, indicava a sintese das for~as pollticas vitoriosas. Que 
sucedeu, no en tanto? Em pouco tempo, a '' doen~a infantil do 
comunismo'' recrudesceu e tomou conta do corpo m1stico da mi
litincia sovietica. Stalin, que num ultimo ato de coerencia havia 
dissolvido a III lnternacional, permaneceu inene ante a reconsti
tui~ao do Partido Comunista Americano que Browder conseqiien
temente liquidara. E o proprio Browder se via expulso da sua an
riga organiza~ao. 

Stalin nao era o mesmo. Prisioneiro ou nao do Politburo, 
tra1ra a dialetica da Historia de que fora ativo mensageiro. 

0 novo Messianismo deixara a sua fase de recupera~ao psl
quica, originado, como sempre, na depressao das massas e no caos 
social, e entrava na sua fase dogmatica. Era o ultimo avatar dos 
sistemas disciplinares que haviam domado o mundo cristao. Em 
vez da sintese esperada entre a burguesia progressista e o comu
nismo, outra se processava dentro dos umbrais ideol6gicos da URSS 
-a sintese entre a Reforma e a Contra-Reforma. Santo Inacio 
e Lutero davam-se as maos no ''A-B-C'' de Bukharin. ''E a von
tade divina que decide se um ato e hom ou mau' '- escrevia o 
monge da Reforma. Agora era o Partido que decidia, impondo 
o Pen'nde tJC cadaver a seus cateciimenos. Sob o signo da ~ao, 
os novos legislados perdiam todo contato com critica e autocriti
ca e, sem perceber, mergulhavam nos dominios da Ontologia, 
da Apologetica e da purifica~ao pelo expurgo. 

Lenin ja declarara o seu horror a qualquer ceticismo. Nas suas 
maos triunfais, o marxismo deixa de ser metodo para ser trans
cendencia. Esta criada, pelos seus sequazes, a metaflsica proletaria. 

Nao e a toa que Jean-Paul Sartre denuncia como opera
~ao idealista e redu~ao de espirito a materia na teoria marxista
leninista. 

Quem poderia prever, quem ousaria sonhar que o Messia
nismo em que se bipaniu a religiao do Cristo (Reforma e Contra
Reforma) iria medrar no terreno safaro das reivindica~oes mate
rialistas do marxismo? Uma pequena corre~ao no texto dos Exer-
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cicios Espintuais daria esta proclama~ao comunista: ''minha von
tade e conquistar os povos que estao sob o dominio da burgue
sia. Que lutem todos como eu para que depois dos sofrimentos 
venham as festas da vito ria''. No fun do, refulge a promessa mes
sianica. 

Pelas condi~oes historicas do progresso tecnico e social, o tra
balhador deixou de ser o pilar das teses rominticas de Marx. Mas 
a autocritica desapareceu. Toda a critica naufraga no sectarismo. 
0 perfeito militante e 0 mesmo boneco farisaico do puritanismo 
- socratico ou americano- que se apresentou ao mundo para 
edifica-lo, pedante, cretino, faccioso. E nao seria mais estranho 
ouvirmos uma noite, pela boca universal da Radio-Moscou, que 
foi prodamado o Dogma da Imaculada Revolu~ao. 

Se Iorca foi assassinado em Granada, Maiakovski suicidou
se em Moscou. Sao os imperativos da a~ao, explicam os justifica
dores dos regimes de terror. 

Agora, o clever de todo bolchevique nao e mais ser inter
nacionalista, e ser patriota. Quem informa e Anelrei Jdanov, o 
Torquemada vermelho, num congresso que reuniu a fun de des
moralizar o velho professor de Filosofia, Alejandrov. 0 crime 
a este imputado eo de ser "objetivo" no seu manual destina
do as classes superiores. Decorre que, depois da consolida~ao 
da URSS, ha uma "mecinica celeste reacionaria" e uma "ge
netica capitalista' '. 

Jdanov celebrizou-se pela condena~ao que impos, como se
cretario do Panido Bolchevista, a alguns dos maiores composito
res do seculo, entre os quais Chostakovitch e Prokofiev. 0 ftlisteu 
acusava-os de serem apaixonados por combin~aes ca6ticas de sons 
que produzem cacofonia. A sua musica seria feita de barulhos 
discordantes que ferem o ouvido. Numa resolu~o do Panido, essa 
musica, declara-se, lembra a miisica burguesa contemporanea da 
Europa e da America e, por conseguinte, nao presta. E com a opera 
italiana que se vai salvar o mundo. 

Ao contrario dos miisicos, os pintores da URSS, pelos seus 
llderes modernistas, foram mais felizes. 0 engenheiro Sajeve, na 
luta contra o naturalismo que o Panido procurava impor, afir
mou que ''se podem exprimir ideias nao so pelo assunto mas pe
la propria pintura I'. E 0 celebre escultor Mukhina declarou: ''A 
ane nasce de uma concep~ao emocional do mundo que e a do 
anista''. 
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Se a ane na URSS sofrera restri~oes e debates, a Ciencia teve 
o seu processo, quando Lissencko fez a conhecida interven~ao no 
campo da Genetica, na Academia Lenin das Ciencias Economi
cas, em 1948. 

A atitude do presidente dessa Institui~ao moscovita foi 
nftida e amea~adora. Acusou nada menos a '' genetica reacio
naria', de idealismo, dizendo que ela prodama ''uma materia 
hereditaria imonal governando o corpo peredvel, mas nao nas
cendo dele". 

E facil identificar ai o velho esperma c6smico dos neoplato
nicos, o pneuma, o plasma de Paracelso, a materia imortal de Spi
noza, enfun, urn conceito de Filosofia dassica que nao traz em 
si implic~oes metaffsico-reacionarias e que vern dar tanto Men
del como Dacque. Mas o Panido sente-se amea~ado pela rigoro
sa exacidao das teses mendelistas. Elas podem conduzir a sua ideia 
da imortalidade da alma e de Deus! 

Nao ha compromisso algum como velho Messianismo imor
talista na doutrina de Mendel e do bi6logo americana Morgan. 
Ao contrario, quem se compromete e Lissencko, quando afuma 
espantado que ''os morganistas-mendelistas, seguindo Weismann, 
pattern da ideia de que geneticamente OS pais nao sao pais de 
seus ftlhos. Acreditar em sua doutrina e afumar que pais e filhos 
sao irmaos e irmaos' '. 

Esta definida ai toda a essencia do Patriarcado. A posi~ao 
de Lissencko e rigorosa. Pai tern que comparecer mesmo. Quan
do o mendelismo vern formular a identidade existencial e biol6-
gica do parentesco humano, Lissencko, brigadeiro da genetica pa
triarcalista, cora e reage. 

A interven~ao espetacular de Lissencko na defesa de sua tese 
nao faltaram as deniincias ~ dela~oes de companheiros, os "ri
sos", as "tempestades de aplausos", enfun, o policialismo e a 
espetacularidade que ficamos conhecendo como foscio. E pois 
no cora~ao da URSS e mais no cora~ao da ciencia sovietica que 
foi se ocultar como urn flagelado esse resfduo parasita do patriar
calismo messianico. 

A Metaffsica esta nas fabricas. Eis a exata posi~ao ideol6gica 
da URSS. E, fora dos seus limites, assiste-se a urn teimoso esfor~o 
para a revalida~ao das vencidas solu~oes do Patriarcado. 
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Nao passa de urn embuste a axiologia que reconduz o mun
do a Deus, supremo Valor. Toda a hierarquiz~ao que se tenta 
atraves da Filosofia dos Valores constitui posi~ao tomada e obe
dece ao surrado esquema das Ideias platonicas que tern como ver
tice o Bern. Surge de novo a escamotea~ao do problema do Mal 
que o dualismo masdaista da Persia tinha levado ao seio das he
resias gn6sticas. Se a Grecia tivesse sido derrotada em Salamina, 
talvez fosse diverso o destino ideol6gico do mundo. 

0 que se tenta pelas formas audazes ou dissimuladas da fi
losofia contemporanea e restaurar, atraves do existencialismo, da 
axiologia, da fenomenologia e mesmo do marxismo-leninismo, 
o Ser como tal em seu trono absolutista. 

0 Ser como tal, o grande impostor da velha Metaffsica, 
esta no fundo da redu~ao eidecica de Husser!. Se nao dermos 
a moderna fenomenologia 0 valor apenas metodol6gico'que ela 
tern, estamos de volta a todas as formas de exalta~ao do concei
to de Ser, de Parmenides. 0 que e apenas coordenada, mo
mento estavel de uma simples rela~ao de movimento, passa a 
ser transfigurado em motor-im6vel. Em vez de se colocar sim
plesmente entre parenteses o mundo fatico para se trabalhar 
com a essencia, transmuta-se esta em Ser necessaria e anterior, 
vindo-se a contribuir, assim, para urna ultima reencarna~ao do 
Idealism a. 

Como se ve, Husser! acaba reeditando a pedra angular de 
conservantismo assim enunciada pelo Cristo: ''Nao vim para der
rogar a lei e sim para confuma-la''. 

Eis como ele prossegue dando urn fecho de ouro as suas Me
dit(Jf6es Cartesianas: ''A fenomenologia nao diz que para diante 
das U.ltimas questoes, as mais altas' ', ''0 Ser primeiro em si, que 
serve de fundamento a tudo o que ha de objetivo no mundo, e 
a intersubjetividade transcendental, a totalidade das monadas que 
se unem nas formas diferentes de comunidade e de comunhao' '. 

0 grande doutor da Igreja, Santo Agostinho, e afmal quem 
diz a ultima palavra das Medit(Jfoes de Husser!, agora em defesa 
da intui~ao: ''In intenore hominem habitat veritas': 

Como Joseph K., o personagem d'O Processo, de Kafka, es
tamos ante os esbirros matinais que querem nos reconduzir ao 
velho mito da Caverna platonica. 
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Deixemos, porem, a fenomenologia para ver de fase o Exis
tencialismo, na sua apari~ao onodoxa de subjetividade pura. 

0 primeiro cuidado sera situar a subjetividade, pois a sub
jetividade tambem carrega a sua hist6ria. Ha uma subjetividade 
no Matriarcado, diversa da que aparece, com a for~a de uma rei
vindica~ao fundamental, nas primeiras horas da corru~ao do re
gime patemalista, em Soren Kierkegaard. 

0 Existencialismo recolocou o homem na sua ansiedade an
cestral. E isso basta. Tanto a equa~ao Tempo e Ser, o estar para 
a mone, o naufragio de Jaspers como a tensao de Sartre ante a 
Negatividade, tudo recoloca o homem no meridiano da devor~ao. 

A psicanalise custou a compreender que era preciso atacar 
o Superego paternalista. Durante muito tempo as solu~oes apre
sentadas pela escola de Freud nao viram senao nos remedios 
negatives do Eu (recalque, regressao, an~ e isolamento) como 
nas formas masoquistas (volta contra si mesmo, transforma~ao 
no contrario) a maneira de liquidar os conflitos internos do ho
m em hist6rico. 

Come~ou-se enfun a compreender que o Superego tambem 
podia estar errado. Do mau acolhimento dado aos direitos do ins
tinto submetidos que estavam as disposi~oes disciplinares da Mo
ral de Escravos passou-se a uma fase psicanalitica em que se procu
rou legalizar o homem natural que resistia, por meio de neuroses 
e estados de fic~ao, as injun~oes seculares do socratismo ocidental. 

Chamamos estados de fic~ao aos distiirbios e alien~oes em 
que se entoca e desenvolve o Eu agredido pelo ambiente. His
teria, paranoia, delfrios de ciufne e de religiao, aus~ncias, tudo 
passa a ser nas maos do Eu poeta, do Eu romancista, do Eu 
moralista, desenvolvidos no trauma, temas da deri~ da doen
~a. Se recorrermos a Hist6ria, veremos como esses estados prfn
cipes, produzidos em geral nas personalidades fones, promo
vern outros que chamaremos estados de espelho e da.l a exten
sao de grupos contagiados e multidoes passivas. Que e a croni
ca do Monaquismo oriental como ocidental, desde a ascese bra
mane ate o anacoretismo autoflagelador, ou os fartos refiigios 
do 6cio que vieram a ser os conventos, que e a vida solipsista 
claustral e celibataria, senao um c6digo de fenomenos de defe
sa nas abomin~o~s do Patriarcado? 
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Para que se tivesse uma perfeita discrimina~ao desses males 
hist6ricos que se poJem curar com uma mudan~a de meio ou 
de atitude social - seria curioso recorrer ao exame dos possiveis 
pathos e fobias do Matriarcado atraves de documentario e folclo
re, como da exegese culta. Nenhum sentido, por exemplo, teria 
num regime matriarcal o que os freudistas chamam de "com
plexo de castra~ao'', pois nenhuma diminui~ao pessoal da mu
lher traria a constata~ao de ela possuir urn sexo diverso do ho
mem. Somente a ideia de dominio do irmao - inven~ao patriar
calista - poderia, numa ja complexa fase psiquica, trazer a crian~a 
qualquer li~ao do fenomeno domestico de preponderancia com 
o fato falico. Seria necessario revisar Freud e seus epigonos 
despindo-os, em rigorosa psicanalise, dos residuos vigentes da for
m~ao crista-ocidental de que todos derivaram. A imponancia 
catastr6fica atribuida a Don Juan, numa tribo poligamica, seria 
ridkula. Don Juan e uma cria~ao do Patriarcado. Urn fone orga
nismo de agressao nos dominios do pecado contra a heran~a e 
a legitimidade. Todas as suas vitimas do periodo econqmico-moral 
da Renascen~a e do Romantismo seriam hoje, na A.riterica, vul
gares divorciadas, usando, e claro, metodos anticoncepcionais e 
solidoes de arranha-ceu. 

Evidentemente o freudismo se ressente dos residuos de sua 
forma~ao paternalista. Falta a Freud e a seus gloriosos sequazes 
a dimensao Bachofen. Eles nao viram que suas pesquisas se li
mitavam e sua interpreta~ao se deformava, na pauta hist6rica 
do Patriarcado. 

0 padrao pedag6gico do Ocidente, venha de Fenelon ou de 
Jean-Jacques, da sempre, em qualquer casa, em qualquer fami
lia constitulda, a educa~ao do pdncipe. 

Numa sociedade onde a figura do paise tenha substituido 
pela da sociedade, tudo tende a mudar. Desaparece a hostilida
de contra o pai individual que traz em si a marca natural do ar
bitrio. No Matriarcado e o senso do Superego tribal que se insta
la na forma~ao da adolesc~ncia. 

Numa cultura matriarcal, o que se interioriza no adolescen
te nao e mais a figura hostil do pai-individuo, e, sim, a imagem 
do grupo social. 

Nessa confusao que o Patriarcado gerou, atribuindo ao pa
drasto - marido da mae - 0 carater de pai e se~or, e que se 
ftxaram os complexos essenciais da castr~ao e de Edipo. 
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Simone de Beauvoir, no Deuxzeme Sexe, esse evangelho fe
minista que se coloca no portico da nova era matriarcal, es ... cre
veu: ''Ce n 'est pas Ia libido feminine qui divinise le pere ': E na 
luta domestica com a mae e depois na luta com o ambiente que 
cresce a diviniza~ao possfvel do pai como socorro, poder modera
dor e alento sentimental. Fenomeno do Patriarcado. 

No estudo dedicado a Psicanalise, a grande escritora cita Freud 
perplexo no seu estudo sobre Moises, ante a soberania do pai na 
Historia do Homem. Evidentemente, o criador da Psicanalise nao 
deu aten~ao especial a Revolu~ao do Patriarcado. 

Percorremos assim em larga escala as posi~oes atuais do Mes
sianismo. Secularizado por Lutero, ele foi vftima da ascensao da 
burguesia ocidental, na sua grande expressao teocentrica - o Pa
pado. Mesmo o protesto que mantinha preso no Vaticano o su
cessor de Pio IX se desmanchou numa opera~ao de contabilidade. 

''Todo animal e urn manequim indeformavel de uma certa 
forma de honra", disse Giraudoux. Eis o come~o da dignidade 
do ereto, que com dignidade aspira ao ocio. Cicero ja reivindica
va - otium cum dign£tate. 

0 homem, 0 animal fidefsta, 0 animal que ere e obedece, 
chegou ao termo do seu estado de Negatividade, as portas de ou
ro de uma nova idade do ocio. Nela nao se propoe o problema 
da liberdade. Esta so existe como reivindica~ao, quando o homem 
passa a escravizar o proprio homem, a negar-se como Ser deter
minado por ela, a liberdade, isto e, no Patriarcado. Af, ela e a 
consciencia da necessidade. No vocabulario da servidao ela e a 
humana tendencia do retorno ao justo que e 0 natural. 

Schopenhauer disse que so na uniao de todas as vontades 
numa so vontade pode existir etica . .E verdade. rora disso, ha eti
cas declasse, desde Aristoter'es. No mundo sem classes que se pro
cura atingir, a etica e a eqiiidade substituirao as deforma~oes in
teressadas do Direito Positivo. 

0 inexplicavel para crlticos, sociologos e historiadores muitas 
vezes decorre de eles ignorarem urn sentimento que acompa
nha o homem em todas as idades e que chamamos de constan
te liidica. 

0 homem e 0 animal que vive entre dois grandes brinque
dos- o Amor onde ganha, a Motte onde perde. Por isso, inven
tou as artes plasticas, a poesia, a dan~a, a musica, o teatro, o circo 
e, enfun, o cinema. 
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Ainda uma vez hoje se procura justificar politicamente as 
artes, dirigi-las, oprimi-las, f~ze-las servirem uma causa ou uma 
razao de Estado. E iniitil. 

A arte livre, brinco e problema emotivo, ressurgira sempre 
porque sua ultima motiva~ao reside nos arcanos da alma liidica. 

No imenso com bate contemporaneo, os Estados Unidos sao 
acusados de dois crimes. A acumula~ao capitalista - que, numa 
epoca avan~ada como a nossa, e inexplicavel -, nas maos deal
guns privilegiados, e o imperialismo, de cujas formas agrestes, 
na verdade, se despojou. Mas, sem diivida, e na America que es
ta criado o clima do mundo liidico eo clima do mundo tecnico 
aberto para o futuro. 

A descristianiza~ao da vida segue-se a descristianiza~ao da 
motte. Procura-se na America levar as iiltimas conseq~ncias a 
concep~ao estoica do primitivo ante a motte, considerada ato de 
devora~ao pura, natural e necessario. Ja existem as casas serenas 
para onde se conduz o extinto entre jardins floridos, absoluta
mente libertos da austeridade funeraria do passado. Qualquer 
recem-vindo a uma cidade que pretenda habitar recebe nao so 
a caderneta do emporio como a proposta de pagamento a presta
~oes de seu proprio enterro. Todo o aparato horrffico da motte 
crista, que prenunciava o terror do Jufzo Final, toda a plastica 
funeraria do Cristianismo, que entreabria as portas do inferno sob 
altares e tocheiros, desaparece ante o mundo liidico que se anuncia. 

Trata-se de procurar solu~oes paralelas ao primitivismo co
mo n'A Revolufiio dos Gerentes, de James Burnham. A tecnica 
trouxe, e claro, uma nova dimensao ao mundo em mudan~a. 

Urn filosofo como Karl Jaspers nao compreende o que sig
nificam, para a massa democratica que sobe, o esporte, o recor
dismo, a gloria de Tarzan e a glamour girl. Nao compreende que 
0 mundo do trabalho, gra~as a tecnica e ao progresso humano, 
passa os encargos sociais para a maquina e procura realizar na terra 
0 ocio prometido pelas religioes no ceu. 

Uma filosofia do exito contrapoe-se a filosofia do desespe
ro, brotada do seio hamletico de Soren Kierkegaard. Esta nao passa 
alem das fronteiras da burguesia culta que, constatando a me
diocridade do cotidiano na sua frustra~ao de classe, opina pela 
angiistia como solu~aq e pelo projeto como ideal. 
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A nossa tese afirma: 

1 ?) Que o mundo se divide na sua longa Hist6ria em: Ma
triarcado e Patriarcado. 

2?) Que correspondendo a esses hemisferios antagonicos exis
tem: uma cultura antropofagica e uma cultura messianica. 

3?) Que esta, dialeticamente, esta sendo substitufda pela 
primeira, como s!ntese ou 3? termo, acrescentada das conquis
tas tecnicas. 

4?) Que urn novo Matriarcado se an uncia com suas formas 
de expressao e realidade social, que sao: o filho de direito ma
terno, a propriedade comum do solo e o Estado sem classes, 
ou a ausencia de Estado. 

5?) Que a fase atual do progresso humano prenuncia o 
que Arist6teles procurava exprimir dizendo que, quando os fu
sos trabalhassem sozinhos, desapareceria o escravo. 

6?) Que, sob o aspecto dissimulado ou nao da secularida
de, a ftlosofia comprometida com Deus nunca deixou de ser 
messianica. 

7?) Que a URSS exprime urn pequeno anseio da grande re
volu~ao do parentesco que se realiza com o advento do novo Ma
triarcado. A sua revolu~ao se concentra numa enfase - a do se
tor da propriedade. 

8?) Que, ao lado disso, a URSS, levada pela mistica da a~ao, 
perdeu o impulso dialetico de seu movimento, enquistando-se 
numa dogmatica obreirista que lembra, em sfntese, a Reforma 
e a Contra-Reforma. 

9?) Que isso exprime o ultimo refUgio da Filosofia messia
nica, trazida do Ceu para a terra. 

10?) Que, face a concep~ao hist6rico-coletivista de Marx, o 
Existencialismo exprime urn momento alto da Subjetividade, 
aquele em que o indiv1duo se historializa como consciencia e co
mo drama. No Patriarcado. 

11?) Que s6 a restaura~ao tecnizada duma cultura antropo
fagica resolveria os problemas atuais do homem e da Filosofia. 
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12?) Que A Revolttfiio dos Gerentes, de James Burnham, 
lembrando a gerontocracia da tribo, oferece o melhor esquema 
para uma sociedade controlada que suprima pouco a pouco o Es
tado, a propriedade privada e a familia indissoliivel, ou seja, as 
formas essenciais do Patriarcado. 

13?) Que o hom em, como o virus, o gen, a parcela minima 
da vida, se realiza numa duplicidade antagonica - benefica, ma
lefica -, que traz em si o seu carater conflitual com o mundo. 
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UM ASPEC1D ANTROPOFAGICO 

DA CULTURA BRASILEIRA: 
0 HOMEM CORDIAL 

Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia, 
vol. 1, mar~o de 1950, Instituto Brasileiro de Filoso
fia, Sao Paulo, pags. 229-231. 

Pode-se chamar de alteridade ao sentimento do outro, isto 
e, de ver-se o outro em si, de constatar-se em si o desastre, a mor
tifi~ ou a alegria do outro. Passa a ser assim esse termo o oposto 
do que significa no vocabulirio existencial de Charles Baudelaire 
- isto e, o sentimento de ser outro, diferente, isolado e contrario. 

A alteridade e no Brasil urn dos sinais remanescentes da cul
tura matriarcal. 

Entre outros cronistas do passado, Femao Cardim constata 
esse sentimento mais do que de solidariedade, de identific~ao, 
no fato de o recem-chegado a qualquer taba indlgena ser recebi
do com lagrimas e lastimas. Eis o trecho dos Tratados ria te"a 
e genie do Brasil onde isso se refere: 

''Entrando-lhe algum h6spede pela casa, a honra e agasa
lho que lhe fazem e chorarem-no: entrando pois logo 0 h6spede 
na casa o assentao na rede, e depois de assentado, sem lhe fala
rem, a mulher e filhas e mais amigas se assentao ao redor, com 
os cabelos baixos, tocando com a mao na mesma pessoa, e come
~am a chorar todas em altas vozes, com grande abund~cia de 
lagrimas, e ali contam em prosas trovadas quantas coisas tern acon
tecido desde que se nao viram ate aquela bora e outras muitas 
que imaginao, e trabalhos que o h6spede padeceu pelo caminho, 
e tudo o mais que pode provocar a lastima e choro' '. Pag. 150. 
Serie V Brasiliana. Vol. 168. 

0 texto classico ilustra hem o que Sergio Buarque de Hol
landa estuda no cap. V das Raizes do Brasil, sob o dtulo ''0 Ho
mem Cordial". 
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Diz o mestre soci6logo: ''A Lhaneza no trato, a hospitalida
de, a generosidade, virtu des tao gabadas por estrangeiros que nos 
visitam, representam, com efeito, urn tr~o defmido do carater bra
sileiro' '. '' Seria engano supor que essas virtudes possam significar 
'boas maneiras', civilidade. Sao antes de tudo expressoes legfti
mas de urn fundo emotivo extremamente rico e transbordante. 
Na civilidade ha qualquer coisa de coercitivo- ela pode exprimir
se em mandamentos e em senten~as.'' ''Nossa forma ordinaria de 
convfvio social e, no fundo, justamente o contrario da polidez.'' 
''No homem cordial'', a vida em sociedade e de certo modo uma 
verdadeira liberta~ao do pavor que ele sente em viver consigo mes
mo, em apoiar-se em si proprio em todas as circunstancias da exis
t~ncia. Sua maneira de expansao para com os outros reduz o indi
vfduo cada vez mais a parcela social, periferica que no brasileiro 
- como born americana - tende a ser o que mais impona. Ela 
e, antes, um viver nos outros, pags. 213-216- 2~ edi~ao. 

Os modernos estudos de sociologia, de etnologia e de hist6-
ria primitiva conflrmam esse ponto de vista de Sergio Buarque 
de Hollanda. 

Diz Robert Briffault, em The Mothers, pag. 61: ''A solida
riedade do cia tot~mico era urn tr~o decisivo na historia social 
do povo e tinha preced~ncia sobre qualquer outra considera~ao' '. 
Citando o missionario Charlevoix, acrescenta: ''0 que e sobre
maneira surpreendente a homens cuja apar~ncia externa e intei
ramente barbara e ve-los tratarem-se entre si com uma gentileza 
e considera~ao que nao se encontram na gente comurn das mais 
civilizadas na~oes". 

Reproduzindo cliversos auto res, inclusive William James, atri
bui Briffault essa oposi~ao de sentimentos a importante parte que 
a propriedade privada joga no desenvolvimento egotista do indi
vfduo dentro das sociedades civilizadas, colocando-o face ao gru
po e em antagonismo a ele. E uma das caracterfsticas do Patriar
cado. Diz o nosso au tor: '' 0 sentimento da individualidade que 
forma o centro dos jufzos e das aprecia~oes do homem moderno 
desenvolveu-se a medida que crescia 0 fato da propriedade indi
vidual'', pag. 64. 

E ainda: 
' '0 desenvolvimento dos interesses pessoais so se deu quan

do o indivfduo teve uma propriedade fora do grupo e se sentiu 
dele separado economica e psicologicarnente' '. 
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0 ''Homem cordial'' tern no entanto dentro de si a sua pro
pria oposi~ao. ''Ele sabe ser cordial como sabe ser feroz.'' 

Brinton, citado por Briffault, afuma: 
''Na cultura primitiva e duplo o sistema de moral. Existe 

boa vontade, amor, auxflio, mas tudo aplicavel aos membros do 
proprio cia, da tribo ou da comunidade; mas, de outro lado, ha 
aversao, inimizade, roubo e assassfnio a se aplicar contra o resto 
do mundo". 

No contraponto agressividade-cordialidade, se defme o pri
mitivo em Weltanschauung. A cultura matriarcal produz esse du
plo aspecto. 

Compreende a vida como devora~ao e a simboliza no rito 
antropofagico, que e comunhao. 

De outro lado a devora~ao traz em si a imanencia do perigo. 
E produz a solidariedade social que se define em alteridade. 

Ao contrario, as civiliza~oes que admitem uma concep~ao 
messianica da vida, fazendo o indivfduo objeto de gra~a, de elei
~ao, de imortalidade e de sobrevivencia, se dessolidarizam, pro
duzindo o egotismo do mundo contemporaneo. Para elas, ha a 
transcendencia do perigo e a sua possfvel dirimi~ao em Deus. 

A periculosidade do mundo, a convic~ao da ausencia de qual
quer socorro supraterreno, produz o "Homem cordial", que e 
o primitivo, hem como as suas deriva~oes no Brasil. 

Hoje, pela ondul~o geral do pensamento hwnano, assiste-se 
a uma volta as concep~oes do matriarcado. 

A anglistia de Kierkegaard, o ''cuidado'' de Heidegger, o 
sentimento do "naufragio", tanto em Mallarme como em Karl 
Jaspers, o Nada de Sartre nao sao senao sinais de que volta a Fi
losofia ao medo ancestral ante a vida que e devora~ao. Trata-se 
de wna concep~ao matriarcal do mundo sem Deus. 

Mar~o de 1950 
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A MARCHA DAS UTOPIAS 

Edi~ao p6smma do Minisrerio da Educa~ao e Cultu
ra, compondo o volume 139 de Os Cadernos de Cul
tura, 1966, Rio de Janeiro. 

Pode-se chamar de Cicio das Utopias esse que se inicia nos 
primeiros anos do seculo XVI, com a divulga~ao das canas de Ves
piicio, e se encerra com o Manifesto Comunista de Karl Marx e 
Friedrich Engels, em 1848, documento esse que liquida o cha
mado Socialismo Ut6pico, abeno com a obra de Morus e que, 
superado, chega, no entanto, ate o seculo XIX, quando o frances 
Cabet publica a sua Viagem a Icaria, ultimo pals onde o puro 
sonho igualizante encontrou guarida e afago. 

A vida humana e a Hist6ria se transformaram. Os bra~os pos
santes da revolu~ao industrial que, pela exalta~ao do trabalho, o 
sonho de Morus e de Campanella longi.nquamente divisavam, agi
taram a terra. Houve a experiencia da Comuna de Paris. Outros 
sao OS ideais, OUtros OS metodos. 

Como Manifesto de Marx e Engels anuncia-se o novo ciclo 
- o do chamado Socialismo Ciendfico. Com ele coincidem 
OS grandes abalos da Europa liberal do seculo passado, onde 
esplendem, entre outras, as figuras de Mazzini e Garibaldi. Marca 
a brecha decisiva no poder temporal dos papas o fim da Santa 
Alian~a e de seus resfduos reacionarios. fui tao vivo o movi
mento liberal e tao sedutora a imagem de uma Europa progres
sista que o proprio Pio IX, titubeante e inceno, se viu envolvi
do algumas vezes na onda patri6tica que unificaria a Ita.Iia. 
0 grito ''Viva Pio IX!'' foi urn grito de guerra e pareceu ate 
subversivo. 0 Papa era contra os melhoramentos da epoca -
o gas, a estrada de ferro etc. -; chegou a vacilar e cena hora, 
numa reuniao em pleno Vaticano, deixou-se levar pelos inimi
gos do imperio austrfaco, tendo ele mesmo dado o brado sus
peito "Viva Pio IX!" 
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Mas a rea~ao e sempre a rea~ao. Pio IX teve que se refugiar 
em Gaeta, acossado pela vit6ria de Mazzini e Garibaldi, e o po
der temporal, restabelecido, depois de sucessivas e longas derro
tas, veio terminar numa transa~ao fmanceira com Benito Musso
lini. Estava liquidada a Civitas Leonina e cumprido o long1nquo 
voto do imperador medieval Frederico II, o maior dos gibelinos 
e "o primeiro dos modernos". 

Os pontos altos do Cicio das Utopias foram: no seculo XVI, 
a miscigena~ao trazida pelas descobertas; no seculo XVII, a nos
sa luta nacional contra a Holanda e o Tratado de Westfalia, que, 
depois da Guerra dos Trinta Anos, jogava por terra as pretensoes 
da Austria de absorver a Alemanha, abrindo, para a Reforma, os 
horizontes estatais do imperialismo germanico; no seculo XVIII, 
a Revolu~ao Francesa, vindo terminar, como dissemos, no terre-

mota politico de 48. 
A importancia da guerra holandesa foi ter prefigurado, face 

a face, duas concep~oes da vida- ada Reforma e ada Contra-

Reforma. 
Pode-se ligar isso ao fenomeno que na alta antiguidade di-

vidiu os semitas. Os judeus, julgando-se povo eleito, detentor ex
clusivo dos favores de Deus, criaram o racismo. Os arabes, povo 
exogamico, abeno para as aventuras do mar e para o contato ex
terior, criaram a miscigena~ao. E a luta desenvolvida por mile
nios, tanto no campo etnico como no campo cultural, foi essa 
- entre o racismo esterilizador mas dominante dos judeus e a 
mistura fecunda e absorvente dos arabes. Aqueles deram longin
quamente a Reforma, estes a Contra-Reforma. Aqueles produzi
riam Lutero e Calvina, enquanto estes, os jesu1tas, que foram fe-

' ridos pelo Vaticano na sua plasticidade polltica, filha da miscige-
na~ao da cultura que adotavam. 

Acredito que o maior erro da catolicidade foi o ato de Cle-
mente XIV, extinguindo a ordem conquistadora de I.oiola. Ho
je, o Brasil representa o que resta da cultura jesultica, quase que 
estranha ao romantismo e que teve o seu ponto marcante na ati
tude do Imperador Pedro II na "Questao dos Bispos". 

0 fracasso da realiza~ao de uma igreja nacional, entre n6s, 
me faz pensar mais na incapacidade cismatica dos sacerdotes re
belados do que na impossibilidade hist6rica do fenomeno. Basta 
que um iluminado se diga pastor das ovelhas do Cristo para que 
em torno dele se sucedam multidoes heter6clitas e alucinadas. 
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Af esta o '' Conselheiro'' que Euclides imonalizou n' Os Sert6es. 
AI esta o Padre Cicero e mais a serie de curandeiros de batina, 
legal ou nao, que rondam a fe ambulante das massas brasileiras. 
Af esta o suno invendvel das seitas espfritas e das ' 'lrnguas-de
fogo'' que assolam e desmoralizam a onodoxia religiosa. 

Apesar de desmembrado em mil seitas pitag6ricas, 6rficas, 
satanicas ou cristas, de que da uma palida imagern o belo livro 
de Paulo Barreto - As Religioes no Rio -, ainda creio que nos
sa cultura religiosa venha a veneer no mundo moderno a gelida 
concep~ao calvinista, que faz da America do None uma terra inu
mana, que expulsa Carlitos e cultiva McCarthy. 

Na guerra holandesa, vencemos uma gente estranha que, sob 
urn grande comando e com superioridade de armas, queria impor
nos uma Irngua estranha e urn culto estranho. Nela se prefigura
ram os limites do nosso destino. 

As Utopias sao, portanto, uma conseqiiencia da descobena 
do Novo Mundo e sobretudo da descobena do novo homem, do 
homem diferente encontrado nas terras da America. 

fui de urn contato que teve Thomas Moros na Flandres, con
forme relata, com urn dos vinte e quatro homens deixados na Fei
toria de Cabo Frio por America Vespucio que se originou a cria
~ao de sua 1/ha da Utopia eo seu entusiasmo por uma especie 
de sociedade que divergia da existente e viria liquidar as pesadas 
taras medievais ainda em vigor. Esse navegante, de origem por
tuguesa, teria encontrado Moros na catedral de Antuerpia, por
to para onde o chanceler de Henrique VIII fora em missao 
diplomatico-comercial, concernente a expona~ao de las inglesas. 
Esse epis6dio abre o livro, sabendo-se que Moros se interessou 
vivamente por aquele navegante bronzeado que palmilhara o Novo 
Mundo e conhecera o novo homem. Passaram juntos o dia todo 
e foi quando se manifestou a ansiedade do humanista por essa 
gente de cuja existencia e de cujos costumes "se podiam tirar exem
plos pr6prios a esclarecer nossas na~oes' '. Aquele lobo-do-mar 
achava a Europa tao podre a ponto de afumar que urn sabio nao 
perderia seu tempo em fazer ouvir a voz da razao a homens de 
Estado completamente amorais. A indireta era ceneira contra o 
tirano Henrique VIII, que Moros servia e que depois o fez deca
pitar como ao pai de Cromwell. 

A Utopia de Morus encerra uma curiosa crftica das medidas 
politicas absolutistas, quando a supressao e o confisco dos con-
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ventos cat6licos pelo anglicanismo terrorista tinham elimina
do toda especie de assistencia ao povo, vinda da tradi~ao cari
tativa medieval. 

Henrique VIII, nesse momenta, instituiu leis contra o latro
dnio, que faziam, na recidiva, a puni~ao ser a perda de uma ore
lha e, na terceira vez, a forca. Eo tempo em que ''os pobres, co
mo as vespas, vivem sem conduzir uma gota de mel, aproveitan
do o trabalho dos outros". 

Como sempre, em Iugar de melhorar as condi~oes sociais, 
o soberano procurava liquidar os sintomas a ferro e fogo. 

Morus, que sofrera a influencia de Erasmo desde a Universi
dade de Oxford, encontrou o seu clima social no Elogio da Lou
cura, que ousava afirmar que a necessidade de ter exercitos de 
mercenarios anima a vadiagem. ''Os ladroes nao sao maus solda
dos, nem os soldados piores que os ladroes, dar a rela~ao que ha 
entre as duas carreiras.'' 

Morus e o campeao de uma justi~a que '' destrua os crimes 
e conserve os homens' '. Ataca sem medo os sabidos que acoma
dam a doutrina evangelica as paixoes humanas. 0 seu cristianis
mo se reclama da revolu~ao social que lhe deu origem. '' Quase 
todos os preceitos de Jesus condenam mais os costumes de hoje 
que todas as minhas crfticas.' ' 

Evidentemente, toda a vida de Henrique VIII iria ilustrar 
esse reparo justa. 

A geografia das Utopias situa-se na America. E urn nauta 
ponugues que descreve para Morus a gente, os costumes desco
bertos do outro lado da terra. Urn seculo depois, Campanella, 
na Cidade do Sol, se reportaria a urn armador genoves, !em bran
do Crist6vao Colombo. E mesmo Francisco Bacon (possivelmen
te Shakespeare), que escrevia A Nova Atlantida em pleno seculo 
XVII, faz partir a sua expedi~ao do Peru. 

A nao serA Republica de Platiio, que e urn estado inventa
do, todas as Utopias, que vinte seculos depois apontam no hori
zonte do mundo moderno e profundamente o impressionaram, 
sao geradas da descobena da America. 0 Brasil nao fez rna figu
ra nas conquistas sociais do Renascimento. 
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II 

0 Sr. Osvaldo Aranha nao e nenhum insensato. Ao contra
rio, tern ocupado com brilho e eficiencia os mais altos postos de 
governo e ainda agora, no seu discurso de posse, o Chanceler Vi
cente Rao acentuou a aura que envolve o seu nome na Organiza
~ao das Na~oes Unidas. 0 que me interessa no Sr. Osvaldo Ara
nha, mais do que a sua carreira, sao certas afumativas suas que 
julgo de primeira ordem. Disse ele agora a urn jornal: ''0 Brasil 
sera urn dos grandes llderes dos fins do nosso seculo e dara a no
va ordem humana contribui~oes materiais e espirituais que nao 
serao excedidas por outros povos, mesmo os que hoje se mostram 
mais avan~ados". 

E exatamente o que penso. E minha fe no Brasil vern da con
figura~ao social que ele tomou, modelado pela civiliza~ao jesuf
tica em face do calvinismo aspero e mecanico que produziu 0 ca
pitalismo da America do Norte. 

Poder-se-a me objetar como exemplo de Sao Paulo, onde 
se produziu incalculavel progresso, o mesmo que separou as na
~oes reformadas do moroso caminho seguido em igual dire~ao pe
los povos que ficaram na catolicidade. 

Nao se pode confundir uma fase da Hist6ria com a propria 
Hist6ria. Temos que aceitar a superioridade inconteste do calvi
nismo baseado na desigualdade como alentador da tecnica e do 
progresso. Mas, hoje, conquistados como estao os valores produ
zidos pela mecaniza~ao, chegou a hora de revisar e procurar no
vas horizontes. 

Que e a Hist6ria, senao urn continuo revisar de ideias e de 
rumos? 

Atingindo o climax da tecnica, o calvinismo, que foi, com 
a doutrina da Gra~a. o instrumento do progresso, tern que ceder 
o passo a uma concep~ao humana e igualitaria da vida - essa 
que nos foi dada pela Contra-Reforma. A tecnica passa da fase 
de aperfei~oamento a conquista de mercados, indo levar a Africa 
mais remota ou as ilhas da Oceania o mesmo livro e o mesmo 
ferro de engomar, a mesma chuteira e a mesma televisao que mar
cavam de superioridade os pafses mecanizados. Passa-se a sociali
zar e a universalizar o produto da maquina. 
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E preciso, porem, desde logo compreender quao larga deve 
ser a concep~ao em que coloco como signo e bandeira a Contra
Reforma. Quando exalto os jesu:itas, de modo algum assumo pa
ra com eles urn compromisso religioso ou ideol6gico. Entenden
do como entendo o sentimento religioso universal, a que chamo 
de sentimento 6rfico, o qual atinge e marca todos os povos civili
zados como todos os agrupamentos primitivos, isso de nenhuma 
forma toea a minha equidista.ncia, de qualquer culto ou religiao. 
Hoje, em larga escala, esse sentimento se transfere para a religio
sidade pol1tica (Hitler, Mussolini, Stalin) ou para a ftlosofia do 
recorde nos espones, como na moda ou na iconografia cenica (Car
litos, Leonidas, os costureiros ). Cansamo-nos de adorar e temer 
o que se escondia atras das nuvens. 0 Para-raios liquidou com 
Jupiter. Hoje os homens querem ver os deuses de peno. 

Urn escritor, urn soci6logo, urn critico podem rotular, numa 
ampla latitude ideol6gica, urn fenomeno que parecia restrito a 
certos compromissos de origem ou de destino. Assim, Eugenio 
Dors, no seu livro classico sobre o barroco - admiravelli~ao de 
hist6ria e de cr!tica -, coloca dentro do conceito de barroco as 
coisas mais estranhas e longinquas. Rubens para ele e barroco, 
talvez por ter sido cat6lico. Como barroco sao Bach e Mozart e 
ate a tauromaquia. 

Quando &.lo em Contta-Reforma, o que eu quero e criar uma 
oposi~ao imediata e fume ao conceito arido e desumano trazido 
pela Reforma e que teve como area cultural panicularmente a ln
glaterra, a Alemanha e os Estados Unidos da America. Ao con
trario, n6s brasileiros, campeoes da miscigena~ao tanto da ra~a 
como da cultura, somos a Contra-Reforma, mesmo sem Deus ou 
culto. Somos a Utopia realizada, bern ou mal, em face do utilita
rismo mercenario e meca.nico do Norte. Somos a Caravela que 
ancorou no parafso ou na desgra~a da selva, somos a Bandeira 
estacada na fazenda. 0 que precisamos e nos identificar e conso
lidar nossos perdidos contornos psfquicos, morais e hist6ricos. 

Karl Kautski ( o renegado de Lenin) escreveu urn dos mais 
curiosos tratados que conhe~o sobre o cristianismo. A chave cen
tral do seu estudo e o materialismo hist6rico e acerta grandemente 
em muitas das suas afirma~oes e pesquisas. Uma ideia nova que 
ele lan~a nesse livro e a de que as religioes monotefstas sao filhas 
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do deserto, onde nao ha material plastico para a fabrica~ao de 
fdolos ou fetiches, enquanto os pa1ses ricos em cobre, ferro, mar
more etc. regalam-se nurna infmita repeti~o de imagens que pro
duzem o politeismo. 

Ilustra ele essa tese com a Judeia e a Arabia que sem som
bra de possibilidades escult6ricas deram os dois grandes ramos 
do monotefsmo, enquanto o Egito e a Grecia produziram todas 
as figura~oes do numeroso de que seriam capazes os seus artis
tas plasticos. 

Que rela~ao pode haver entre a asser~ao de Kautski e urn 
estudo sobre as Utopias renascentistas? E que estas sao filhas do 
impulso de uma ra~a exogamica que ftxou no monotefsmo guer
reiro o seu destino hist6rico. Do ramo semita que saiu da Arabia 
veio a mescla numa decisiva oposi~ao ao racismo fechado dos ju
deus, que tragica e sardonicamente iria produzir, na epoca con
temporanea, o seu mais gigantesco adversario - Adolf Hitler. 
0 Fuehrer vern direitinho do mosa1smo e constituiu, sem diivi
da, a mais dramatica li~ao que receberam os exclusivistas defen
sores do privilegio de ra~a, pais e religiao. 

0 ramo semita dos arabes, ao contcirio, empreendeu por mi
lenios a excursao de seus gens fertilizadores por todos os cami
nhos abertos ou fechados d~ terra e do mar e levaria no encanta
mento das descobertas a mqdelagem e a cria~ao dos para1sos ut6-
picos que desviaram a Europa do seu egocentrismo ptolemaico. 

Os arabes foram tao compreensivos que no grande Califado 
de Cordoba era permitido o uso de meia diizia de l!nguas, desde 
o arabe classico dos escritores ate o latim eclesiastico e o dialeto 
que daria o castelhano. Em oito seculos de domina~ao, nao foi 
imposta a llngua do vencedor. 

Afuma-se que na batalha de Poitiers, onde Charles Martel 
deteve o elan mu~ulmano, foi salvo o destino da Europa. Salvo 
de que? Da agricultura? Da tecnica inicial que irrigava os cam
pos e construfa os primeiros engenhos? Dos contatos iniciais com 
o pensamento grego? 

Fato e que, se os arabes vencessem, a Europa nao se encala
craria por seculos na torva visao do mundo que produziu a Idade 
Media. 0 grande Hohenstaufen Frederico II deveu a sua ilustra
~ao a cultura arabe e, se foram suas violentas maos de ferro que 
derrubaram o papado guerreiro, nao se pode esquecer a obra-prima 
de diplomacia e fmura internacionalista que foi a sua cruzada, 
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a sexta, quando, afrontando a excomunhao de Gregorio IX, pe· 
neuou em Jerusalem aclamado por arabes e cristaos, depois de 
urn acordo com o sultao do Egito. 

Frederico II e, sem sombra de duvida, a maior figura de to· 
da a Idade Media. A luta entre as duas culturas - a mu~ulmana 
e a crista- nao terminou em Poitiers. Nem, como quer o Sr. 
Tristao de Athayde, mais tarde, Lepanto foi uma decisiva vitoria 
da catolicidade. 0 grande embate e justamente esse, 0 do seculo 
XIII, que procede o exilio do papado em Avinhao. 

Frederico II, nascido na Italia meridional, foi muito mais um 
siciliano, portanto, urn mesclado, do que urn puro Hohenstau· 
fen e sua forma\ao tinha mais de arabe que a imposta pela Ger· 
mania castela de seu avo Barba·Roxa. Seus costumes eram mu· 
\ulmanos. Locomovia-se como urn califa, com harens e menage
n·es de feras selvagens, entre poetas e fil6sofos. E seus exercitos 
eram sarracenos. Mesmo o seu pesado desastre de Parma deveu
se a existencia folgada de sua corte fatalista, no momento em que 
seria necessaria apertar o sitio a cidade famelica. 

De fato, no nosso meio o que ha e uma ''Historia'' dirigida 
em benefkio das teses latinas que procuram denegrir o meridiao 

semita. I 

Mas nos, descendentes de portugueses, somos o produto de 
uma cultura miscigenada que nada deve a arida seara freiratica 
de Port-Royal, a qual deu como chefe de fila o seco protestante 
Pascal. Lisboa ate agora e uma cidade barbara onde se mistura 
a mais bela humanidade da terra. 

Mais tarde, com a coloniza\ao, fomos modelados por uma 
cultura de larga visao- a jesu:itica- que infelizmente foi cor
tada pela incompreensao romanista quando estava levando aos 
limites pagaos dos ritos malabares o seu afa de ecletismo e de 
comunica\ao humana e religiosa. 

Foram os m~arabes de Espanha e PortUgal que povoaram os 
poroes das caravelas e, no p6rtico das Utopias, ficou para sempre 
aquele nauta luso bronzeado do sol atlantica que o chanceler ingles 
Thomas Moms conta ter encontrado na nave catedral de Antuerpia 
e que lhe abriu os olhos para os para.lsos americanos da Descoberta. 
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Maome se reclama de Abraao. E todo o seu destino nao pas· 
sa de urn desvio da Bfblia e do Cristianismo, alentado pela co· 
munhao do deserto, em condi\oes particulares. Como urn ramo 
bastardo de casa real que afronta a legitimidade, ele ataca o pa· 
rente proximo com o fun absoluto de liquida-lo. No seculo VII, 
a ruee mu~ulmana assenhoreou·se do mundo meridional conhe
cido e amea~ou o setentriao. ''Nero sequer uma tibua crista flu. 
tua no Mediterraneo'' - afirma Henri Pirenne. 

Talvez se reclamando longinquamente da Saba matriarcal, 
as tribos beduinas nao eram rigidas praticantes da monogamia. 
Como casar no deseno? E o Corao anuncia e promete o prazer 
na outra vida para seus credulos beneficiarios. 

Ai esta a divergencia maxima que daria Sao Jeronimo ha· 
tendo com uma pedra no peito a cada sintoma de virilidade e 
o califa-sacerdote nada infenso aos prazeres terrenos. 0 cristia · 
nismo resistiu as invasoes barbaras e mesmo as modelou no ar
cabou~o da Igreja Medieval porque os deuses trazidos da estepe 
longinqua por Atila ou pelos vandalos eram idolos e fetiches que 
carros de guerra conduziam e facilmente se esfacelavam pelos per· 
cursos da alta Idade Media, nao podendo oferecer resistencia aos 
deuses e santos que se resguardavam nos recintos fechados das 
igrejas medievais. 

Outro fenomeno religioso era esse- o maometano- da trans· 
muta~ao de urn puro valor espiritual, filho da rija e imperedvel 
comunica~ao produzida pela concentra\ao do deserto. E nisso en
tra a curiosa observa~ao de Kautski ja citada. 0 monotefsmo pode
ria resistir e lutar contra outro monoteismo ate se enxenar na Contra
Reforma e na lassidao compreensiva dos jesuitas. No Setentriao eu
ropeu se romperia o ramo ortodoxo cristao, entre o totemismo dos 
santos e das divindades locais (Italia e Fran~a) eo rijo tronco onde 
Calvino e Lutero temperam a doutrina da elei~ao. 

Enquanto o deus unico do deserto, deus de caravana, se me
tamorfosearia transformado no Cristo, em deus de caravela, sob 
a condu\ao compreensiva da roupeta jesuitica na dire\ao da con· 
quista da America. 

Foi essa religiao de caravela que presidiu ao arfar das Uto
Pias, principalmente das duas que se colocam na abertura da era 
da navega~ao, sonhadas por Morns e Campanella. 

A Reconquista foi urn fenomeno polftico e militar puramente 
de superfkie. A arabiza~ao ja tinha raciado a Peninsula e produ-
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zido esse miniisculo mas gigantesco Ponugal que marcou com 
a abadia guerreira de Thomas o apogeu do barroco e de toda a 
ane de seu tempo. 

A arabiza~ao ja se tinha transferido para a roupeta inaugu-

ral de l.oiola. 
Numa tese para concurso na Universidade, anos atras, eu es-

crevi: "Os jesuftas sao os maometanos de Cristo. Entra na sua 
arrancada urn fogo estranho que nao dissimula raizes arabes". 
Sao soldados mais do que sacerdotes e Pombal os acusaria de des
cren~a, dizendo: ''Nao e crfvel que trabalhem tantos homens para 
arruinarem o dogma da fe sem serem atdstas' '. 

Vinda da Arabia petrificada e safda do deseno, a gente sar-
racena se mesclaria na Penfnsula para continuar pelos caminhos 
do oceano o seu impulso exogamo e conquistador, que trazia em 
si o erratico e o imaginoso, a aventura e a fatalidade. E que so 
havia de estacar nos verdes da Descobena. Na Ilha de Vera Cruz, 
Ilha de Santa Cruz, Ilha de Utopia, Brasil. 

III 

0 fato de ser vinude para os habitantes da Ilha de Utopia 
de Thomas Morus ''viver segundo a natureza'' decorre lo susto 
amavel e persuasivo que foi para OS navegantes do seculo XVI a 
descobena do indio nu nas selvas americanas. 

Isso, no entanto, em nada compromete o proposito fume 
com que se abre a nova era, de valorizar e impor o trabalho e 
ponanto a civiliza~ao da roupa, como imperativo desse momen
ta historico. Alias esse postulado ignora que e efemero no tem
po, pois supoe ser da propria natureza do homem suar e penar 
como fora determinado por Deus a Adao na e:xpulsao do parafso 
ocioso para o qual parecia ter sido criado. E suar e penar e se vestir. 

0 problema do 6cio, face negativa do trabalho, toma aqui 
uma imponancia extrema, tendo havido evidentemente nessa 
esquina da Historia uma mudan~a radical de pontos de vista. 
Finda a Idade Media, quando o 6cio e urn respeitavel privilegio 
de classe, destinado a nobres e abades, inicia-se uma epoca em 
que o homem que tr_,abalha e organiza procura empalmar a dian
teira da sociedade. E o instante em que se desenha a primeira 
consciencia burguesa. E essa repele o ocio, senao como macula, 
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pelo menos como marca de inferioridade. Os paises reformados 
fizeram dela a alavanca de seu e:xpansionismo e de seu progresso. 

0 ocio fora tambem, em todas as religioes, tido como 
urn dom supremo, panicularmente pelo sacerdocio, detentoi 
de 6cio sagrado que distingue e enobrece os mediadores de 
Deus. Na vida futura, e ele, o ocio, a recompensa das penas 
e atribui~oes que sofremos neste mundo. Nao esta longe dos 
prazeres fantasticos prometidos por outros cultos, esse que para 
os cristaos e a alegria suprema da contempla~ao beatifica de 
Deus - 6cio puro. 

A Idade Media que modelou o Ocidente criara uma hie
rarquia do ocio, determinando e atribuindo em escala social de
crescente, ate o escravo, os encargos duros da vida social. Agora, 
na entrada do Renascimento, vemos o contrario. 0 trabalho co
me~a ~- ser o que dignifica o ser humano. Af estao entre outros 
docurnentos os livros de contabilidade de Floren~a, estudados 
por Werner Somban n' 0 Burgues e onde se ve a famflia Albeni 
conquistar a mais alta dignidade social pelo trabalho. Apenas 
nos pafses retardados continua vitorioso, como sobrevivencia, o 
preconceito do 6cio destinado a dignificar as classes parasitarias. 
Temos em nossa Historia urn docurnento vivo que demonstra co
mo esse atributo de ser ou de ter ascendentes ociosos se faz ne
cessaria a ascensao conesa. E o caso de Antonio Diniz da Cruz 
e Silva, mau poeta e pessimo sujeito, autor do Hissope (urn pla
gio do Lutn·n, de Boileau) e cuja maxima finalidade na existen
cia de magistrado foi ser nobre, possuir urn tftulo, alegar urna 
distin~ao que o salvasse das origens plebeias donde viera. Cruz 
e Silva, havendo atingido, em Ponugal, uma situa~ao, procurou 
por todos os meios se tornar urn fidalgo, mas seus propositos 
foram sempre contrariados pelo fato de trazer no sangue o que 
a epoca chamava de "nodoa de mecanico". Urn de seus avos 
tinha sido calafate, isto e, marftimo. E foi preciso que viessem 
os martfrios da Inconfidencia Mineira para que o miseravel pu
desse resgatar a sua "macula de origem". Cruz e Silva tornou
se o bra~o da vindita real contra os conspiradores de Vila Rica. 
fui ele quem determinou o enforcamento de Tiradentes e o exf
lio de seus cumplices, alias, todos grandes e nobres poetas, visa
dos pela inveja do mediocre autor do Hissope. Liquidado o mo
vimento nativista, Antonio Diniz da Cruze Silva ja e , por gra
~a de D. Maria I, "Cavaleiro de Avis". 
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A maior transforma\ao operada pelos costumes novos e em 
rela\ao ao tempo. Enquanto a Idade Media mergulhava o seu con
ceito de vida na ausencia de tempo, prolongando-a ate a vida eter
na (''quando nao haveni mais tempo'' -no dizer de Dostoievs
ki). o mundo novo divide o tempo e o conta avaramente. 

Esta inventado o rel6gio mecanico. A prirneira grande fi
gura de burgues, o comerciante Alberti de Floren<;a, escrevia: 
''Quem nao perde tempo tudo consegue, e quem sabe traba
lhar o tempo e mestre do que quiser' '. Estamos na Floren<;a 
do seculo XV, a que se chamou de Nova Iorque do Quatrocen
tos. E onde alvorece o Capitalismo europeu e onde comec;a a 
escriturac;ao comercial. 

As classes ociosas tinham tido o seu para:iso durante a ldade 
Media. Mas mesmo nessa epoca aparecem os primeiros sinais de 
regularidade e de seguran<_;a que faria o Ocidente assenhorear-se 
do Mundo moderno. E ass1m que junto as abadias fixam-se as 
feiras e estende-se o comercio num anseio de lei, de respeito e 
de estabilidade. Divide-se a Europa ativa em duas zonas: o se
tentriao que acalenta e constr6i a cidade, brotada da fusao do 
castelo com o burgo, enquanto o Sul, engolido pelas mvas5es se
mitas, ativa a exogam1a e a marcha para o novo e o incerto, e aponta 
o Atlantica - horizonte das Utopias. Mas, por toda a parte, o 
rel6gio mecanico inaugura a civiliza\aO da maquina que e a do 
trabalho e do tempo contado. 

As classes ociosas, dividindo o poder entre guerreuos e sa
cerdotes, unham dominado a Idade Media. Uma pequena ex
cursao fi1ol6gica pel as variac;t1es do vod.bulo · '6cio'' elucida o as
sun to. Assim. sacerd6cio e 6cio sagrado, como ja dissemos. Ne
g6no e negac;ao do 0(10. 

A ideta de servic;o e sobretudo de servic;o bra<;al aterra e afu
genta as classes nobres. Oportuna e aquela anedota que conta 
ter cerro rei se recusado a ir buscar o assento que devia lhe rer 
sido traz1do por urn funcionario relapso para JUnto da lareira de 
seu castelo e tendo se sentado ao chao. muito perto do fogo, por 
ele se deixou tostar e completamente destruir, a fim de salvar o 
pnncipio do 6cio que fazia parte da sua dtgmdade 

No en tanto, €: na ldade Media que deita raizes a era do ua · 
balho. Nela se msere a cna~ao do tempo med1do. A ane da nave
ga~ao como a mdtistna embrwnaria das mmas ttveram ai o seu 
fecundo nascedouro. 0 ferro e o vtdro come\-aram a ser uuliza-
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dos. E por derris das muralhas do burgo aponta a industria. 0 
poder central de mais urn pais, pretendendo debtlitar a nobreza 
ociosa, estimulou e protegeu o trabaJho do vilao. 

De modo que, sob o signa das Utopias. e todo urn evange
lho de trabalho ativo, e ao mesmo tempo de igualitansmo, que 
se <.onstr6i e afirma nos sonhos de Morus e de Campanella. 

E urn paradoxa proferico esse de ter a descobena do hon1em 
OClOSO da selva an1ericana trazido a luz e a a~ao grandes proposi
tOS de organiza~ao social e de trabalho. Como se os dois escrito· 
res do Renascimento houvesserr1 compreendido que somente atra
ves das conquistas da tecnica e do trabalho humano fosse possi
vel, mais tarde, a reconquista do 6cio para que o homem nasceu. 
''Quando os fusos trabalharem sozinhos'' - dizia Arist6teles. 

Na Utopia de Morus, vemos uma continua exalta~ao do la
bor humano, ao lado da afirma~ao de avan~adas ideias sociais. 

Morns come~a seu requtsit6rio contra os ociosos, comparan
do os soldados aos ladroes, "mandrioes que sao uma sementeira 
inesgotavel para os exercitos' '. E profligando os senhores que man
tern para sua guarda lacaios em armas, exclama: ''!em eles, dizei 
v6s, mais coragem e grandeza d'alma que os artesaos e trabalha
dores. Eu acredito que urn lacaio nao fa~a muito medo senao aque
les em que a fraqueza do corpo paralisa o vigor da alma e cuj3 
energia foi aniquilada pela mlSeria. Os lacaios, dizei v6s, sao maio
res e mais robustos. Mas nao sera por acaso uma lastima ver ho
mens fortes e belos (porque os nobres sabem escolher as vitimas 
de saa corrupc;ao) consumirem-se na inac;ao e amolecerem em ocu
pac;oes de mulhet, quando faciJ seria torna-los laboriosos e UtelS, 
da.ndo-lhe urn oficw honrado e habituando-os a viver do traba
lho de suas maos? ·' 

E acrescenta: 
"De qualquer manetra que se en fan: a q uestao, est a massa 

imensa de gente OClOSa parece-me lnUtil ao pais, mesmo na hi
potese de uma guerra que poderieis alias evaar todas a."> vezes que 
o q Uisesseis' · 

Ja se desenham em Morus os prodromos da revoJw;ao indus
trial e seus imediatos desmandos E uazem seu fundamento na 
Utof.>ta as crfocas de Marx a devasta~ao da agncultura pela indus
tria de ht ' A todos os pontos reino, onde se rrabalha ala mais 
fina e preuosa, ocorrem t>m \hspur::~ da terra, os nobres, os ricos 
e ate os santos abades 
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Nao se satisfazem com as rendas e benefkios de suas terras. 
Nao lhes basta viver no meio da onosidade e dos prazercs as ex
pensas do publico e sem prove ito para o Estado. '' Subtraem vas 
tos territ6rios a agricultura e OS convertetn em pastagens. A ba
tem as lasas e as aldeias, deixando apenas o remplo para scrvir 
de estibulo aos carneiros.'' 

Prossegue a critica do Chancder ao processo de proletanza
~ao da sociedade: ''Transformam em deserto os lugares mats po
voados e cultivados". "0 homem de campo nada tern a fazer onde 
nao ha semeaduras e colheitas.'' ''Urn s6 pastor e agora suficien
te, onde o cultivo da terra empregava centenas de brasos.'' 

0 seu anseio de justi~a sociallerr1bra os acentos do velho pro
fetismo judaico. "Colocai urn freio no avarento egoismo dos ri
cos, tirai-lhe o direito ao a~ambarcamento e ao monop6lio. Que 
nao haja mais OGOSOS entre DOS!'' 

0 problema que mais tarde Karl Marx esgotana na sua crlti
ca ao capital obsessiona o santo do seculo XVL ''Abandonais mi
lhoes de crian~as aos danos de urn a educa~ao viciosa e imoral. 
A con:up~ao faz murchar essas jovens plantas que poderiam flo
resrer. Fabricais ladroes para ter o prazer de enforca-los." 

Rafael Hitloideu, que e o nauta que fala no livro, declara: 
''E injusti\a rnatar-se urn homem porter tirado dinheiro de ou
trem, desde que a sociedade humana nao pode ser organizada 
de modo a garantir a cada urn uma igual por~ao de bens' '. 

Considera(_;5es que senam sonalistas enchem a Utopia. "on
de a propriedade for urn direito individual e onde todas as coi
sas se medirem pelo dinheiro nao se podera jamais organizar 
justl\a nem prosperidade social, a nao ser que considereis feliz 
urn Estado em que a foauna publica e presa dum punhado 
de individuos insaciavets de prazer. enquanto a massa e devora
da pela mrseria' ·. 

Na Utopia, afirma o personagem luso, passam-se cuisas dt-
versas. ·'A admrnistra\ao estende indistintatnente seus beneflcios 
par todas as classes de ridadaos.'' 

Depois de exaltar as soluc;5es comunitanas, Rafael responde 
as obje~oes ocorridas ao Chanceler. '' Vossa imagma<;ao nao po
deria fazer a menor tdeia duma tal Republica:' 

Tratando das Artes e Ofirios da Ilha. volta Morus ao tema 
do rrabalho. "Ha uma ane comum a rodos os homens e mulhe· 
reseda qual ntnguem tern 0 dtttltO de isental-St - e a agncul-
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tura. As crian\as ass1stem a trabalhar e trabalham tambem. Alem 
da agricultura, ensina-se a cada um urn offcw espeuaL'' 

Urn sopro de sele~ao vocacional auavessa o livro. '' Se alguem, 
tendo ja uma profissao. quer aprender outra, pode faze-lo. Deixa
se-lhe a liberdade de aprender a quem rr1elhor)he convier, a menus 
que a cidade nao lhe designe uma, pot mouvo de utili dade publica 

A lura contra o 6e1o prossegue. "Ninguem se entregue i pre 
gui~a e todos exer~am com inrmo a sua profi.ssao.'' Alern das mulhe
res que nao trabalham, o santo hoJe canonizado pela lgreja Cat6lica 
den uncia a multidao existente de' 'padres e religiosos vagabundos' 

Nao esconde Morus seus pendores pelos deleites naturais do 
homern "Crucificar a carne, sacrificar-se por urn vao fantasma 
de virtude, ou para habituar-se antecipadamente a m1serias que 
talvez nao aconte~am nunca, e dar mostra de loucura, de covarde 
crueldade para consigo mesmo, e de orgulhosa ingratidao para 
com a natureza.'' 

Ali e decretada a liberdade religiosa. "Nao ha advogados 
na Utopia.'' Por que? Morns responde: ''Quem nao sabe com efei
to que as fraudes, os roubos, as rapinas, as rixas, os tumultos, 
as querelas. as sedi~oes, os assassinios, as trai(_;5es, quem nao sa
be, digo, que todos esses crimes de que se vinga a sociedade com 
suplkios permanentes, sem entretanto poder preveni-los, seriam 
suprimidos no dia em que o dinheiro desaparecesse?'' 

Na Cidade do Sol, de outro padre, Tomaz Campanella, a 
comunidade dos bens se estende a das mulheres, como em Platao. 

''E se bern que em seu pais natal nao esteja em voga a co
munidade das rnulheres, eles a adotaram unicamente pelo prin
dpio de que tudo deve ser posto em com urn.'' 

Certas afirma<;6es atualissimas brilham no texto renascen
tista. "Perdido o amor-pr6prio, fica sempre o amor da comuni
dade.'' ''0 amor a coisa ptih!Ica aumenta na medida em quf' sc 
renuncia ao mteresse partiCular.'' 

0 6cio de dasse e tambem visado pelo arquiteto da Ctdadf 
do Sol ''Nao e de admirar que dessas casas e escolas de torpeza 
que vivem no 6oo e insultam os que trabalham) satarn catervas 
intrigantes e malfeitores com mfinito dano para o mteresse publico 

A comunhao resplandece na urbe sonahsta. '' Negam ser na 
tural ao homem, para educar vantaJosamente a prole, a ~h.ISSe 
uma tnulher e de filhos, e afirman1 com Sao Tbma.-, que u 
VO da gera<;3o f: a conserva<;ao da t'Sptne <" nao J. 
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A satira social de Campanella atinge em cheio as diferen
~as de fonuna. ''A pobreza e a razao principal de se tornarem 
os homens velhacos, fraudulentos, ladroes, intrigantes, vaga
bundos, mentirosos e falsarios, produzindo a riqueza os inso
lentes, os soberbos, os ignorantes, os traidores, os presun~osos 
e os egoistas. A comunidade, ao contrario, coloca os homens 
nurna condi~ao rica e pobre no mesmo tempo. Sao ricos por
que gozam de tudo que lhes e necessaria e sao pobres porque 
nao possuem nada.', 

A sele~ao vocacional tambem se impoe. ''Os habitantes da 
Cidade do Sol nao estimam o ocio.'' ''Segundo o proprio talento 
natural, cada urn exerce o respectivo mister com pontualidade e 
tambem com prazer, por estar em harmonia com a indole pro-
pria.' ' Sao favoraveis a crema~ao dos corpos. 

A comunhao dos hens e decidida. E a das mulheres tam-
hem. ''E de Direito Natur~ ter uma so mulher. MasJac6 tomou 
duas irmas. Davi teve cinco !nulheres e Salomao setecentas.'' ''Nao 
e duma so corda mas de varias que se tira a harmonia.', 

0 caminho percorrido pelas Utopias renascentistas conduz 
a dois pontos altos - o odio ao ocio, evidentemente ao odio de 
classe que produziram as longas e pesadas desigualdades medie
vais; e a exalta~ao da comunhao dos hens. 0 ocio da selva coloca
se assim face aos ocios de privilegio. Os dois santos homens que 
marcam a virada de ideias da Descoberta sao os precursores do 
socialismo. Socialismo utopico, que podera ser mais tarde atingi
do e consolidado atraves da tecnica e pela organiza~ao do traba
lho humano. Trabalho que permanece urna vinude dignificante, 
ante os grosseiros vkios do Ocidente medieval. 

IV 

Nesta babel do vocabulo improprio que e a Sao Paulo de 
todas as ra~as, ja vi chamar de "humanista" a urn sujeito que 
tinha hom cora~ao: - Aquele e humanista! Sabe fazer caridade! 
Evidente que o que se queria dizer ... era "humanitario". 

Humanista e hem outra coisa. E urn termo que se prende 
a area cultural do Renascimento europeu e que, podendo variar 
entre dois ou tres conceitos, sempre se liga a ideia de uma volta 
da cultura ao humano, de urn retorno do homem a si mesmo. 
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E que toda a Idade Media, na sua afuma~ao religiosa, havia 
feito do homem urn viajante perdido na terra, com passapone 
para o ceu ou para o inferno, onde, na outra vida, se cumpriria 
o seu destino. Desde que, depois do seculo XIII e do exilio do 
Papado em Avinhao, a Idade Media se distancia dos propositos 
temporais da Igreja e se entrega a urn afa muito mais iitil - o 
de animar as letras e as artes, com a figura de Nicolau V, o ho
mem regride de suas aladas pretensoes e procura a terra como 
habitat natural. Aparece entao urn movimento que se chamou 
de Humanismo e que para uns, principalmente na ltalia, e ape
nas, na luta entre Aristoteles e Platao, a supremacia deste contra 
o cientificismo trazido pela obra de Santo Tomas de Aquino, in
fluenciado pelos arabes e longinquamente pelo Estagirita. Para 
esses interpretes do Humanismo trata-se simplesmente de ftxar 
o predomfnio do que se chamou de ''pathos da existencia'' con
tra o realismo, a logica e outras conquistas terrenas do Tomismo. 
Platao traz em si urn poderoso sopro orfico, herdado de Pitago
ras, o qual alimenta a dimensao irracional do homem e carrega 
por isso urn poder de sugestao que o torna muito maior e mais 
importante do que na verdade o e. A luz do mundo moderno 
e aliviado da pavorosa etica socratica, Platao salva-se mais pela 
sociologia utopica d'A Republica do que por quase toda a dialo
ga~ao vomitiva de suas obras. Tern a consistencia dos fantasmas 
e por isso volta sempre ao nosso mundo noturno. 

Essa restri~ao ao conceito de Humanismo que cenos grupos 
intelectuais italianos cultivam nao exprime o rotulo largo com que 
a palavra acolhe todos os sintomas de revalida~ao do humano a 
que assistiu o seculo XVI and after. 

Tenho a impressao de que o encontro da humanidade nua 
da Descoberta muito influiu sobre o movimento geral de ideias 
daquele instante historico. Saber que do outro lado da terra se 
tinha visto urn homem sem pecado nem reden~ao, sem teologia 
e sem inferno, produziria nao so os sonhos utopicos cujo desen
volvimento estamos estudando, mas urn abalo geral na conscien
cia e na cultura da Europa. Era a nega~ao do Cristianismo ecu
menico. De modo que me encontro entre os que veem no Hu
manismo nao uma simples revanche trazida pela Academia Pia
tonica, de Floren~a, e por outros sunos do velho pathos orfico, 
contra a clareza afirmativa de Arist6teles- mas uma larga on
dula~ao do pensamento que faz a criatura desligada do Criador 
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retomar pe na terra de suas miserias e de seus entusiasmos. Hu
manistas foram Vespucio, Erasmo de Roterdao, que como o seu 
Elogio da Loucura lembra Luciano de Samosata, Rabelais, Cer
vantes, Vico, Maquiavel, Giordano Bruno, todos os utopistas, e, 
mais tarde, Montaigne e Rousseau. 

Nessa equipe e necessaria distinguir OS afumativos dos ne
gativos. Assim, as Utopias afirmam sempre. Mas ha urn lado ne~ 
gativo, eivado de satira e de crftica, onde o Humanismo se torna 
admiravelmente util e construtivo. Ha o que se poderia charnar 
de avesso da Utopia e que, justamente no seculo XVI, nos e da
do por tres mestres da Europa culta. Sac eles: Rabelais, Cervan
tes e Erasmo. 

0 Elogio da Loucura constitui urn escrinio de facecias tra~a
do sobre urn solido e impressionante fundo de verdade. 

Logo no in:icio, pergunta o mestre de Roterdao: "Dizei-me 
se ha por acaso urn so diana vida que nao seja triste, desagrada
vel. aborrecido, quando nao e animado pela volupia que e 0 con
dimento da loucura?'' E apela para uma cita~ao de Sofocles: ''Co
moe born viver! Mas sem sabedoria, pois esta eo veneno da vi
da!'' Em seguida exalta as crian<;as que sao amadas por todos e 
exclama: "Por que? Porque sao louquinhos!" 

Evidentemente o que Erasmo tra~a e o quadro de uma cena 
sociedade que ele procura desmoralizar e ferir. E justamente 
a sociedade patriarcal que nessa epoca se consolida, baseada na 
heran~a e nos primordios entusiasticos do capitalismo. Basta aten
tar no que se passa em Floren~a. J.B. Alberti, o grande burgues 
que inicia e racionaliza 0 comercio, e 0 autor de urn livro inti
tulado La Famiglia, onde proclama as virtudes do patriarcado 
em seu supremo instituto da Santa Macerizia, que procura di
vinizar a poupan~a. Em sua idealiza~ao do dinheiro, ele cria 
o clima que daria mais tarde De Foe e Benjamin Franklin. Foi 
preciso que muito depois viesse Karl Marx demonstrar que o 
capitalismo tern muito mais de atividade predatoria que de som
bria vinude. Se houvesse urn Almanaque de Gotha da burgue
sia milionaria, em que posi~ao se encontrariam hoje nele os des
cendentes do magnata florentino? 

Erasmo (1467 -15 36) eo primeiro crftico social que se levanta 
com uma profetica for~a contra o mundo patriarcal. A sua satira 
nao atinge OS fundamentos economicos da desigualdade. Os tem
pos nao estao ainda maduros para isso. Estamos Ionge da atua\ao 

178 

A Utopia Antropofagic4 

de urn Marx ou de urn Proudhon, mas$ em pleno desabrochar 
do burguesismo nascente, ele barra a fe na nova sociedade. As-· 
sim diz do conceito que naquele tempo se faz da muJher. ''Quan
do os gregos hesitavam em classificar a mulher entre animais ra
ciais, queriam apenas exprimir a imensa dose de loucura que ca
racteriza esse querido animal.'' ''Como o macaco e sempre ma
caco, mesmo vestido de purpura, a mulher e sempre mulher, isto 
e, sempre louca.', 

Continua: ~~Quantos divorcios nao se verificariam, ou coi
sas ainda piores do que o divorcio, se a uniao do homem com 
a mulher nao se apoiasse, nao fosse alimentada pela adula~ao, 
pelas car!cias, pela complacencia, pela volupia e pela simula~ao' '. 

Exalta em seguida os homens privados de sentimento e que 
por isso nao ten1 medo da morte. Sao isentos de remorsos da cons
ciencia, nao temem fantasmas ou trevas. Nao sao enganados pela 
esperan~a de bens futuros nem tremem com as perspectivas de 
males eternos. 

0 Estoicismo, com seu culto a vinude, torna-se a sua bete 
noire: "Que vao passar a vida na cidade de Platao! - exclama 
para os estoicos que acusa de insensfveis e surdos a. voz dos 
sentidos' '. 

''Que exercito reclamaria urn tal general? Quem o convida
ria a sua mesa? Estou convencido de que nao acharia nem mu
lher nem servo para suporta-lo. Quem, ao contrario, nao preferia 
urn homem qualquer, tirado da massa dos estupidos? Que sou
hesse mandar ou obedecer, fazendo-se amar por todos, que nao 
fosse estranho a tudo que e proprio da humanidade?'' 

Numa onda de realismo pessimista desabafa por vezes o gran
de humanista: "Que e afinal a vida humana? Como e sordido 
o nascimento! Como e penosa a educa~ao! A quantos males esta 
exposta a infancia! Como sua a juventude! Como e grave a velhi
ce! Como e dura a necessidade da monel Enfim nao ha prazer 
que nao traga o amargor de muito fel!" 

Como se ve, tanto a psicologia social como a hu1nana desce
ram dos ceus alados e subiram dos infernos medievais do Dante 
para a superfkie da terra. E pela primeira vez que, nos tempos 
modernos, o homem se analisa inteiramente. Erasmo nao aceita 
a docta ignoranza de Nicolau Cusano nem abre as veredas do ilu
minismo devoto. E urn arco de .. . ·..: entre a farsa do Pathelin 
medieval e Moliere. 
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Se nele nao repercute diretamente a descoberta do Novo 
Mundo e do novo homem, se ele nao encarta entre os que sao 
animados de pelagismo (acusa~ao que atingiu os pr6prios jesui
tas) - e contra a velha sociedade, no entanto, que descarrega seus 
punhos gigantescos. 

Se nao se expande como Ronsard, diante dos indios, 
aclamando-os de ''sobreviventes da !dade de Ouro' ', mais homens 
que OS outros, pois eram OS homens anteriores aos livros e as mi
tologias, a sua a~ao em denegrir e machucar a velha sociedade 
vale as repercussoes da descoberta da America. 

'' Os frades, por meio do canal, que se chama a confissao, 
estao a par dos mais fntimos segredos das pessoas.'' Nada impe
de, continua, que revelem o que sabem ''sobretudo quando, ale
gres e esquentados pelo vinho, querem divertir-se contando his
t6rias engra~adas' '. 

Quanto aos reis e aos prfncipes, assegura que se pensassem 
urn momento que se teriam de apresentar perante o tribunal do 
Rei dos Reis '' nao poderiam comer nem dormir tranqiiilamente 
urn s6 dia em sua vida". 

Sobre a riqueza do Papado (a mesma que impressionou Lu
tero e o predispos a Reform a), ele nao deixa de enumerar os se
qiiitos cardinalkios de escritores e copistas, advogados e promo
tares, banqueiros e palafreneiros, enfun, de rufioes (''silencio oeste 
ponto, poise preciso respeitar os ouvidos castos" ), em suma, de 
toda aquela prodigiosa turba de pessoas de toda classe que arruf
nam ("que honram queria eu dizer") a Se de Roma. 

E termina o livro num voto de saude que condensa e expri
me toda a obra: "Sede saos, vivei, bebei!" 

E esse urn grito rabelaisiano. No seculo XVI, o seculo que 
se apoiou na Antiguidade nua para exaltar a nudez da Descober
ta- ha uma geografia do riso. Ele se inicia com as garatujas ge
niais de Erasmo, vern encontrar na Fran~a o seu mestre incontes
tavel Fran~ois de Rabelais e desce ate a Espanha para, com Mi
guel de Cervantes, por cobro a sinistra seriedade medieval. 

E urn eco do Elogio da Loucura aquele fabuloso nascimento 
de Pantagruel, gritando '·A boire! A boire!'' E a Utopia negati
va, eo avesso da Utopia. Ou melhor, a Utopia que o homem en
contra em si mesmo na saude e no vinho. No padre Rabelais ha 
menos pensamento que e-P' P .. ;.?smo e mais literatura. As molas 
do riso, tanto em Gargantua como em Pantagruel, brotam as ve-
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zes duma coloca~ao de frase, dum trocadilho, duma inven~ao vo
cabular. Rabelais ja come~a a fazer da Ilngua o proprio estofo da 
satira e da fantasia. 

Dele sairao os mestres da novidade mordaz que vao colocar 
a Fran~a no apice da cultura europeia em dire~ao as transforma
~oes morais do mundo. Dele brotara toda a serie de escritores epi
gramaticos que virao de Moliere aJarry, o magnifico autor do Ubu 
Ret: Nela resplendem, tanto Voltaire como Guy de Maupassant 
como Crommelynck, o autor do Cocu Magnifique, a pe~a que 
Gabriel Marcel batizou de /unerazlles du cocuage. 

Toda a farsa, como o teatro ligeiro, a can~ao grivoies que 
deram a Paris o cetro da gra~a e trouxeram ate n6s as civilizadas 
micagens de Maurice Chevalier vieram em linha direta de Ra
belais. Eo cura de Maudon que abre o caminho real do espfri
to gaules. 

Nao e estranho a Rabelais o acento sonhador das Utopias. 
A mulher de Gargantua, Badebec, aquela que morreu de pano, 
a que fez o gigante, numa cena imona1, hesitar entre o riso e as 
lagrimas, pois pensava no fllho nascido e ria, logo depois lembrava
se da mulher mona e chorava, e assim permaneceu na mais deli
ciosa confusao de sentimentos. 

Badebec e filha do rei dos Amauretas, na Ilha da Utopia. 
As rel~oes de Rabelais com a Ilha de Moros sao publicas. 0 frances 
conhece perfeitamente o novo mundo sonhado e por de incur
siona, Melhor ainda. Coloca-se numa expectativa satfrica contra 
o proprio otimismo social de Morus. Hoje, esta perfeitamente iden
tificado aquele personagem de Pantagruel que aparece com o no
me de Thaumaste. E o proprio Moros. 

0 sabio ingles afronta o mar e os maus caminhos a fim de 
disputar com Pantagruel sabre assuntos de filosofia, de geoman
cia e de cabala. Os preparos para o encontro intelectual sao mais 
imponantes do que este. Pantagruel, estranhamente comovido 
por ter que se defrontar em publico com o sabio ingles, passa 
a noite culturizando-se. Para isso percorre 1ivros de Beda, de Plo
tino, de Proclo e de Anaxagoras. Seculos depois, em materia de 
cultura concentrada e fulminante, nos seria dada uma das mais 
risonhas paginas que conhe~o. E quando Carlitos, nas suas Via
gens, 1ivro hoje desaparecido das livrarias, se enche da esperan~a 
de aprender em quatro dias de travessia de Nova Iorque para a 
Inglaterra tudo o que precisa saber. E que o seu vizinho de ca-
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deira no tombadilho so pode ser algum grande professor ou sa
bio, dada a biblioteca que despeja ao seu redor. Carlitos timida
mente se apresenta. Quer fllar alguma coisa daquela imensa cul
tura. 0 homem e apenas o inventor das laminas Gilette. 

Pantagruel e Thaumaste decidem, ao contrario dos sofistas 
que s6 sabem berrar, realizar a disputa por meio de sinais. Enche-se 
a sala, mas antes de se defrontarem os dois gigantes do saber, 
Panurge, o disdpulo querido do heroi rabelaisiano, ensaia urn 
round com o homem de Londres que se declara satisfeito com 
a amostra deixando Pantagruel p~ esvaziar com ele algumas dii
zias de garrafas de born vinho f~ces. 

Urn professor do College de France deu a conhecida cole~ao 
L'evolution de I'Humanite um pesado ensaio sobre o problema 
da descren~a no seculo XVI, concluindo tendenciosamente que 
Rabelais foi urn homem de ''fe profunda''. Todo o mundo que 
le sabe que isso e uma inverdade. Rabelais coloca-se entre os pri
meiros grandes increus do Renascimento. E mais. E o primeiro 
riso ateu, quando, atravessado o funesto tiinel medieval, a Euro
pa abre os olhos para o homem natural, ''sem culpa nem reden
~ao'', e ruma para os horizontes atlanticos, tomada de urn novo 
conceito de vida. Por mais que se queira sofismar, o seculo XVI 
foi urn seculo libertino e revolucionario. 

A Utopia, nesse instante, visita e fecunda todos os setores 
da informa~ao, da fantasia e da inteligencia. E quando surge 
o Aretino. Os conventos, as primeiras casas burguesas, como os 
prostfbulos, transformam-se sob a sua pena em paraiso aliados 
de prazer ffsico. Com nenhum outro escritor, em nenhuma ou
tra epoca, nem com Bocaccio, nem com Casanova ou com o 
Marques de Sade, a erotica toma propor~oes gigantescas e fan
tasticas como nas Vidas ou na Educazione della Pipa, que Guil
laume Apollinaire tao carinhosamente traduziu. E a Ilha da Uto
pia sexual. 

Alias e o largo conceito de humanismo que deve rotular es
sa gloriosa virada ocidental. Nela eu separo o Renascimento plas
tico, que foi o produto da maioridade tecnica, mantido pela cons
ciencia alta de grandes artistas e poetas (entre os quais Petrarca 
e Camoes) dos caminhos que o humanismo trilha. 

Fernando Pessoa, alias, com as liberdades do seu genio acu
sa Camoes de se ter escravizado ao jugo de ouro de Petrarca, no 
que tern toda razao. 
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0 humanismo produzia nao especula~oes e proezas aladas 
e perfeitas, mas, sim, obras humanas de fazer chorar as pedras, 
como e o Quixote, com que encerramos o nosso estudo de hoje. 

Cervantes fJ.Xa pela primeira vez certos aspectos sensacionais 
do mundo que come~a num con:flito imenso com o que se fecha. 
0 Quixote e 0 representante retardado deste. Quando principiam 
a se expandir as primeiras industrias e se formar uma consciencia 
atlantica ease desmantelarem as institui~oes fidalgas e genero
sas, ele procura afrontar o novo ciclo. Sai a cavalo num dia iitil 
para endireitar o mundo. 

0 choque inicial, com a famflia assentada, aquela que cor
responde, num plano inferior, a dos Alberti de Floren~a, se da 
logo no dialogo entre Teresa e Sancho Pan~a. Grita a esposa: -
' 'Nao me quebreis mas Ia cabeza com vuestras arengas e retoricas' '. 

Cervantes fez psicanalise no seculo XVI, quatro centilrias an
tes de Freud. E imortal a cena em que ele se faz espeleologo, pro
curando explorar a cova sinistra de Montesinos. Sancho e urn pri
mo o penduram numa corda e o fazem descer ao fundo da cova. 
Ele af permanece por cerca de meia hora. Quando sai esta com
pletamente desacordado. Tapas, agua e massagem o chamam a 
si. E conta urn sonho extraordinario. Esteve ali tres dias. Monte
sinos, urn anciao magistral, o recebe num Alcazar fabuloso. E ele, 
de repente, ve passar, seguida de aias, a deusa de seu pensar, Dul
cineia del Toboso. Reconhece-a, ela tam bern, e incumbe uma aia 
de lhe levar urn recado. A mo~a vern pedir-lhe seis vintens. Enca
bula~ao. Ele so tern quatro que lhe foram fornecidos por Sancho 
para fazer esmolas pelos campos. Entrega as moedas, apoiado por 
Montesinos. No incosciente do Cavaleiro da Triste Figura desen
cadeava-se com uma desapontada suspeita a identifica~ao psico
logica de sua bem-amada ... Dulcineia nao passava, na realidade, 
duma pobre labrega, sua vizinha, eo que queria do fidalgo apai
xonado era isso a que nos chamamos de "gaita". 

0 Dom Quixote de Ia Mancha permanece urn marco na his
toria do homem. E a epopeia do equivoco. 

A distin~ao fundamental que separa, no campo das ideias, 
o seculo atual do seculo XIX e a que ~stabelece que o seculo pas
sado foi o do ateismo sem Deus e por isso seus esfor~os anti
religiosos fracassaram, enquanto hoje vivemos a cultura de urn 
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seculo que admite o ateismo com Deus. Parece sutil, mas nao 
e. E que o seculo XIX, com uma compreensivel auto-suficiencia, 
foi alem das barreiras em que cdtica negativista deveria terse con
tido na analise do fenomeno religioso. Este existe e existira sem
pre. Ele afunda na nossa eterna irracionalidade. Podemos talvez 
transferi-lo do culto de um deus para ode urn fetiche, ode urn 
homem tornado idolo, ou de urn cometimento, ou de uma ideia. 
Mas ele permaneced. sempre no fundo irremovivel de nossa cre-

dulidade e de nossa imagina~ao. 
0 seculo XIX nao estava aparelhado para o estudo do pro-

blema de Deus. Nele, Marx, Nietzsche e Frelld, for~as gigantes
cas para a chave dos problemas historicos e hurnanos, eram be
bes de mama. Nao havia estatisticas nem Historia Comparada 
das Religioes, ignorava-se que o Cristianismo, se hem que cons
tituido e vicejado nurna area cultural superior, era um culto res
trito ante as religioes de massa que sempre inundaram o Oriente. 

De modo que o ateismo primario, que tomou conta de 
certas camadas dirigentes da inteligencia europeia, fracassou, en
quanta se verificavam experiencias opostas, como foi de Augus
to Comte, que passou a inspirado e teologo, depois de urn lar-

go apostolado positivista. 
E que ninguem arranca do homem isso que eu chamo em 

alto sentido de "sentimento orfico" e que nao passa da "reli
giao natural'' dos catolicos ou do que Calvino muito hem defi
niu como ''sentimento religioso universal''. Nao se encontra, ja 
disse, nem urn aglomerado primitivo nem um povo civilizado des
tituido de religiao. Isso, esta claro, nao vern provar nada a favor 
deste ou daquele culto. 0 que persiste no fundo e 0 sentimento 
do sagrado que se oculta no homem, preso ao instinto da vida 

e ao medo da motte. 
0 sacerdocio, classe a mais variada e rica da especie parasita-

ria, reclama para cada uma de suas fac~oes o monopolio de Deus. 
Da1 distinguir-se "religiao natural" de "religiao revelada", man
tendo-se os cristaos (adeptos da "religiao revelada"), por exem
plo, na afirmativa de que so ha dois mil anos Deus resolveu, de
pais da perda de uma imensa humanidade historica e pre-historica, 
aparecer em carne e osso para ''salvar o mundo' '. 

Sabe-se, hoje, o que o cristianismo deve aos mitos pagaos 
das ressurrei~oes primaveris, ao proprio orfismo grego e a contri
bui~ao de cultos estranhos a sua ortodoxia. Sabe-se, hoje, que hou-
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ve tres grandes revolu~oes clericais: a de Akhenaton - o fara6 
que inventou o monotetsmo e que teria inspirado seu lugar-tenente 
Moises -, a de Buda e a de Lutero, ja na Europa Moderna. Sabe
se, hoje, enfun, de grandes coisas que desmoralizam por com
plete a ideia de urn Deus de privilegio, exclusivista em seus favo
res e inexoravel para com os homens que o ignoram ou centes
tam. Sabe-se, hoje, que o que existe e a pregui~a de estudar, de 
rever, de compreender, portanto, de mudar. Na inercia dos pri
meiros conhecimentos, permanece geralmente quase toda a gente. 

Quando vejo que um homem da estatura de urn Gusta
vo Cor~ao sofre do mal geral dos crentes que aceitam sem exame 
a doutrina e o culto da paroquia mais proxima de sua casa, o 
qual nada de serio me respondeu quando i!J.e perguntei se seria 
cristao, caso tivesse nascido em Benares, na India; quando verifi
co tudo isso, sei que apenas uma coisa subsiste - e o ''sentimento 
6rfico' ', o mesmo que agora etn nossos dias vern trazer mais urn 
atestado insoftsmavel da sua permanencia pela genialidade de 
Charles Chaplin. Nesta sua fita maravilhosa que intitularam Lu
zes da Ribalta, e que e sem diivida o mais belo espetaculo a que 
assisti em toda minha longa e experimentada existencia, na qual 
o palha~o Calvero ve fracassar toda a sua obra na recupera~ao da 
saiide flsica e psiquica de sua dan~arina, atacada de histeria pa
ralisante. Depois de empregar urn remedio drastico- a bofeta
da dos psiquiatras - e vendo-a lan~ar-se ao palco, ele se atira 
de joelhos atras de um cenario e grita magistralmente para a ideia 
supersticiosa de Deus: - Seja voce quem for, fa~a com que ela 
va ate 0 fun! 

Esse I I sentimento 6rfico' 1 e continuadamente explorado pe
las elites cristas da Europa, que se obstinam em localizar a reve
la~ao na Judeia e negar qualquer validade a de Delfos, de Meca 
ou de qualquer outro ponto estrategico de que a 1 'divindade'' 
se tenha utilizado ou venha por acaso ainda a se utilizar. Uma 
das armas de que essas camadas cultas e sectarias se tern valido 
e ada confusao. Por exemplo, liga-se geralmente o Humanismo 
ao Renascimento e faz-se disso tudo um bolo crescido no !eve
do do Cristianismo. 

A cdtica ftlos6fica, estetica ou hist6rica nao separa devida
mente a Renascen~ - movimento que olha o passado e nele aure 
as suas energias e orienta~oes - do Humanismo que ve o futuro 
e segue a marcha das pr6prias Utopias. 0 Humanismo e de fato 
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urn movimento increu que se libenou da fe medieval. Nao ha 
possibilidade de liga-lo senao por coincidencia ou leviandade a 
ciclos do pensamento anteriores ao seculo XVI. A equipe que me
lhor o ilustra e composta ou de pristinos socialistas- no primei
ro plano, os padres Morus e Campanella -, ou de ateus fichados 
como Giordano Bruno, Erasmo, Rabelais, Vico, Maquiavel, Gro
tius. Como querer por a essa turma urn grupo que carrega, na 
ultima viela da cidade medieval, andor das desmanteladas tradi-
~oes de uma cultura vencida? 

Contra os grandes ateus aprese~tam Colucio Salutati e Fici-
no. Apelam para o Dante e procuram'ievar o movimento ate Ci
cero, querendo criar urn "primeiro Humanismo". E recheiam
no da figura realmente magistral de Petrarca. Confusao dirigida, 
pois, se Petrarca e sem duvida urn homem do Renascimento, na
da lhe deve o movimento humanista desencadeado em progres
so e revolu~ao. Em Petrarca fulge a tecnica do verso, como em 
Leonardo da Vinci ou Rafael, a tecnica do quadro. Mas apenas 
a tecnica lhes pertence e nao o pensamento que escapa nesse ins
tante ao primado redescoberto da Antiguidade. Como colocar den
teo da tradi~ao classica urn humanista autentico, tal Francis Ba
con de Verulam, que declara: ''As inven~oes devem reportar-se 
a experiencia da natureza e nunca as trevas da Antiguidade' '? 

Ha uma guerra evidente de posi~oes entre o Renascimento 
eo Humanismo. Nao e possivel atribuir-lhe o mesmo sentido. 
E mais facil colocar dentro do Humanismo os grandes reforma
dores da Igreja do que OS Renascentistas. E mais comoda a posi
~ao de Calvino como revolucionario do que a de Miguel Angelo. 

Do estouro cultural que liquidou a Idade Media no seculo 
XVI, sairam diversas diretivas do progresso humano. Saiu o Hu
manismo, saiu a Reforma, saiu o Renascimento e finalmente a 
Ciencia, ja prenunciada pelo monge Rogerio Bacon e conduzida 
ate ai nas asas arabes de Sao Tomas de Aquino. 

A propria Grecia que ressurge e uma Grecia deformada e 
inautentica. Seria preciso que aparecesse no seculo XIX o genio 
de Nietzsche, acolitado por Erwing Rohde e Burckhardt para que 
se restaurasse a Grecia dionisiaca e a Grecia orfica. 

Na virada do seculo XVI, Roma perdera o controle da Fisi-
ca, da Geografia e da Moral. Mas o Vaticano enriquecia e paga
va. Em torno dele juntou-se uma pleiade de voca~oes, vinda ja 
de uma nascente mas otima tradi~ao tecnica come~ada no seculo 
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XIII e apoiada em Cimabue e Giotto. Nicolau V orientara a Igreja 
nessa dire~ao feliz do mecenato. E a tecnica progrediu a ponto 
de realizar uma defmitiva revolu~ao plastica. Atribui-se a desco
bena que teria sido feita por Botticelli, de urn grupo escult6rio 
grego, a volta a Antiguidade a recupera~ao de sua nudez. Outra 
nudez ja tinha surgido no horizonte cultural da Europa, com o 
aparecimento do homem americana. E, se houve urn ponto de 
enconuo entre a Renascen~a eo Humanismo, esse se deu no en
tusiasmo comum pela natureza que a !dade Media difamava. 

Era, porem, tao terrfvel e grosseiro o preconceito que aureo
lava o mundo helenico que, quando com as Canas de Vespucio 
e pelas Utopias se divulgou a existencia de uma super-humanidade 
perdida do outro lado da terra, se perguntava a respeito dessa 
gente: - Serao gregos? Ou pelo menos mediterraneos? 0 cris
tianismo dolico-louro trabalha e deforma tudo. Petrarca protesta 
contra a ideia de que Cfcero pudesse ter ido para o inferno, pelo 
desconhecimento do Cristo. Ele e Socrates sao tidos como ''cola
borantes do cristianismo' '. 

A Ocero e a SOcrates, que sao considerados defstas, incorpora
se entao uma legiao de subumanistas catolicos que tern, hoje, no
mes inteiramente esquecidos. E tao grave a deforma~ao cristiani
zante que a mitologia paga passa a ser uma teologia velada, as 
Metamorfoses de Ovfdio sao a Genese. Ate Homero e urn pro
nunciador de misterios catolicos. 

No entanto, o grande papel de Cfcero foi ter dado ao mun
do urn livro admiravel que eo De Natura Deorum. E onde se 
elucida todo o problema da religiao e da cren~a. A epoca era ex
tremamente propfcia a essa analise. Houve no primeiro seculo de 
nossa era uma disponibilidade 6rfica. Havia necessidade de no
vos deuses. 0 paganismo greco-romano se desmoralizara defini
tivamente. Basta ler urn grande contemporaneo de Cfcero, Lu
ciano de Sam6sata, para se ter ideia exata da agonia de religiao 
oficial. 0 Dialogo rlos Deuses de Luciano marca o fim do paga
nismo e mostra como seria inutil qualquer tentativa de restaura
~ao de seus cultos, tal a que tentou depois o Imperador Juliano. 

0 cristianismo trazia da Judeia urn so pro revolucionario que 
tivera seu ponto de origem no sacriffcio do Cristo - mais urn 
messias em revolta contra a Roma imperial - e no sentimento 
6rfico em disponibilidade, que foi preenchido pela metaffsica pau
liniana. Medrou em Roma, em meio da maior concentr~ao obreira 
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do mundo antigo. Entre revoltados, iluminados e escravos. Ti
nha como esperan~a imediata a ParU.sia, isto e, a volta vingado
ra do Cristo que poria cobro as injusti~as sociais. Essa esperan~a 
deu a florada sanguinolenta dos Circos e encheu de manires 
o Imperio. A ParU.sia era uma cambial sem vencimento ceno. 
fui sendo esperada e adiada. E ha quem atribua a Clemente 
de Alexandria uma especie de estorno ideol6gico pelo qual fez 
passar o local do justi~amento, da terra para o ceu. Era na outra 
vida que seriam julgados os homens. E nada havia para que 
o rico nao pudesse tambem entrar no ceu. 0 6rfico, com a ofi
cializa~ao do Cristianismo por Constantino, superou o fermen
to revolucionario dos primeiros tempos. Passou-se o tiinel me
dieval e, no Renascimento, o Papado torna-se se nao orgiastico 
ou libertino, pelo menos pagao. 

Nesse momento, e o Humanismo que se apossa da cultura, 
apontando para as terras descobenas a recalcada esperan\a de uma 
vida melhor neste mundo. 

A Renascen~a modela e disciplina grandes assuntos. Sem
pre o seu triunfo tecnico se sobrepoe ao tema, a inspira~ao e ao 
sentimento. Enquanto isso, o Humanismo da o estofo das Uto
pias futuras. Ele cria o Direito Natural. Ele produz, na longin
qua America, a primeira experiencia de uma sociedade nova
a Republica Comunista Crista do Paraguai. No seculo XVIII, ele 
da os fundamentos da Filosofia das Luzes e realiza a Revolu~ao 
Francesa. No seculo XIX consegue o abalo sismico das agita~oes 
liberais. E hoje, mais do que nunca, e no Humanismo e na sua 
tradi~ao revolucionaria que se fundamenta a conquista de uma 
vida melhor para todos os povos. 

VI 

Urn dos males da nacionalidade que com tanto esfor~o cons
truimos eo nosso ufanismo. Palavra tirada de urn livro cretini
zante, intitulado Por que me ufono de meu pais, e onde tudo 
o que o Brasil fez aparece cor-de-rosa e azul. Maior seria a nossa 
grandeza se distinguissemos as vinudes dos defeitos que seen
trela~aram em nosso destino de na~ao. 

Ponto nevralgico da hist6ria paulista e o bandeirismo. Des
de a escola primaria, aprendemos a ver os desbravadores como 
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'ra~a de gigantes" e outras sonoras tolices de que vivem pro
fessores incapazes e escritores fracativos. 0 bandeirismo e discu
tfvel. E urn dos mais curiosos problemas do mundo moderno. 
Tern coisa! Se de fato os paulistas quebraram o mito diplomati
co de Tordesilhas, tambem fizeram inutilmente uma das maio
res razias da hist6ria americana, depredaram e destruiram as 
redu~oes jesuiticas do Sui - glorioso e incompreendido come
timento social e humano. E verdade que se defrontavam ai dois 
mundos - o pre-capitalista que nos representamos e o pre
socialista que os inacionais magistralmente tentaram. E o mo
menta era dos paulistas. 

Circula pelas livrarias, cqm urn retratao colorido na capa, 
uma biografia besdssima de Mauricio de Nassau. Outra vergo
nha! Queremos deprimir uma alta figura dos prim6rdios do mun
do moderno para aumentar o nosso exito contra a Holanda. 
A Guerra Holandesa nao precisa de enchimento. Quanto mais 
fizermos justi~a aos nossos inimigos do seculo XVIII, maior louvor 
resultara para as a~oes nacionais. A Guerra Holandesa e, por 
si, a justificativa da independencia de urn povo. 0 que de mais 
imponante ha nessa perdida campanha dos tr6picos e ter ela 
colocado em face da vitoriosa Reforma uma concep~ao oposta 
de vida - a trazida e sustentada pela Contra-Reforma. Luta 
que ate os nossos dias prossegue sob dissimula~oes, transferen
cias e disfarces, mas que constitui a espinha dorsal de todo urn 
sistema hist6rico e filos6fico. 

0 velho Joao Ribeiro, o grande e erudito poHgrafo que co
nheci nas noites da reda~ao do ]ornal do Brasil, no Rio, da sem
pre dentro. Nao atingiu, e verdade, esse ponto alto do conflito 
ideol6gico, mas percebeu IJ:!~gnificamente o aspecto basico da 
questao que foi o economico. Ar tam bern dois sistemas se defron
taram. Portugal e Espanha eram monopolistas e a Holanda inau
gurava, com os paises reformados, o liberalismo economico
burgues. Diz Joao Ribeiro: ''A agressao holandesa, como a fran
cesa e a inglesa, explica-se antes por urn prindpio superior que 
nesse tempo foi a conseqiiencia dos descobrimentos do Oriente 
e do Ocidente, e esse prindpio era a luta do livre comercio con
tra o monop6lio' '. 

Como seve, Joao Ribeiro trilha OS caminhos da interpreta
~ao hist6rico-materialista e nisso faz muito bern. Mas e que esses 
interesses opostos, dados pelo aspecto economico da luta entre 
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monopolistas e liberais, se enca.ixam numa conce~ao de vida mais 
alta que e a da divergencia fundamental entre Reforma e Contra
Reforma. 0 holandes Nieuhoff, autor de uma Memoravel Via
gem Maritima, editada em ponugues pela Livraria Martins, e onde 
estuda o f11Il da ocupac;ao flamenga, toea no ponto delicado da 
questao, quando fala ''na diferen~a de religiao, de lingua e de 
costumes" como causa da guerra. E verdade. Sao duas concep
~oes de vida que se afrontam na tentativa de conquista do Brasil 
pelos holandeses. Inutilmente a Metr6pole tentou trair esse ca
niter da luta, procurando nos negociar com os Pafses Baixos. A 
guerra prosseguiu tipicamente brasflica e assinaladamente guer
ra nacional, com o concurso de brancos radicados, de negros e 
de indios, cujos chefes marcara.m a campanha de heroismo, e que 
tinham a incita-los uma grande voz jesuita - a de Vieira. 

Alguns soci6logos nossos aproximaram-se desse ponto de vis
ta, sem contudo defmi-lo perfeitamente. Assim, diz Sergio Buar
que de Hollanda, nas Raizes do BraszJ: ''A propria lingua (a nos
sa) parece ter encontrado, em confronto com a holandesa, dispo
si~ao panicularmente simpatica em muitos desses homens rudes. 
Aquela observa~ao formulada seculos depois por urn Manius de 
que, para nossos indios, os idiomas n6rdicos apresentam dificul
dades foneticas praticamente insuperaveis, ao passo que o ponu
gues como o castelhano lhes e muito mais acessfvel, puderam faze
la bern cedo os invasores. Os missionarios protestantes, vindos em 
sua companhia, perceberam que o uso da lingua neerlandesa na 
instru~ao religiosa prometia escasso e:xito, nao SO entre OS africa
nos como entre o gentio da terra. Os pretos velhos, esses positi
vamente nao o aprendiam nunca. 0 ponugues, ao contrario, era 
perfeitamente familiar a muitos deles". 

A lingua era a comunica~ao. E, alem do mais, essa lingua 
aspera de fora era 0 instrumento de uma ideologia mais aspera 
ainda - a da Reforma. 

Continua o soci6logo brasileiro: ''Ao oposto do catolicismo, 
a religiao reformada, trazida pelos colonizadores, nao oferecia ne
nhuma especie de excita~ao aos sentidos ou a imagina~ao dessa 
gente e assim nao proporcionava nenhum terreno de transi~ao 
por onde sua religiosidade pudesse se acomodar aos ideais cris
taos". E acrescenta: "0 que parece ter faltado em tais contatos 
foi a simpatia transigente e comunicativa que a Igreja Cat6lica, 
sem duvida mais universalista ou menos exclusivista do que o Pro-
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testantismo, sabe infundir nos homens". Nao frisa ele, no en
tanto, que o Catolicismo fora trazido para o Novo Mundo por 
uma ordem religiosa plastica e compreensiva como a dos jesuftas. 

No seu estudo sobre a Hist6ria, Arnold Toynbee atribui ao 
Protestantismo as origens do racismo. E tam bern a das dificulda
des que isso traz a miscigena~ao colonizadora. 0 Protestantismo, 
de fato, foi uma volta a Bfblia e, ponanto, ao sistema exclusivis
ta, end6gamo e fechado dos judeus, considerados por sua mile
naria auto-suficiencia 0 ''povo eleito' '. 

Ramalho Onigao, num livro curioso intitulado A Holanda, 
faz urn confronto iitil de ser lembrado entre a Holanda e Ponu
gal na epoca do Renascimento. Poe ele em frente, urn do outro, 
dois documentos de imponancia nacional- o da Holanda assi
nado por Marnix eo de Ponugal por Febo Moniz- ambos sur
gidos em face da conjuntura hist6rica da usurpa~ao irnperialista 
de Felipe II, de Espanha. 

Aftrma o escritor luso: ''E fundamental a diferen~a entre a 
atitude de Marnix e a de Febo. 0 confronto dos dois documen
tos em que essa diferen~a se baseia basta para nos dar a chave 
dos destinos politicos do Ponugal marinho e da Holanda anff
bia, depois do grande conflito religioso do seculo XVI. 

''As palavras de Marnix de Sainte Aldegonde sao urn pro
testo resoluto e fume, urn juramento solene e sagrado, de de
sembainhar imediatamente a espada e dar a ultima gota de san
gue para obstar, e impedir que a politica de Felipe II, represen
tada pelo estabelecimento da Inquisi~ao nos Pafses Baixos, seja 
recebida e suponada. E essa delibera~ao assenta na simples for~a 
que da ao homem a conquista intelectual de urn direito, a aqui
si~ao de uma verdade, a posse de uma convic~ao. 

''As palavras de Febo Moniz tern a debilidade siiplica, lasti
mavelmente enl;UlCiada em nome de todas as fraquezas com que 
a corrup~ao havia depauperado o vigor e envenenado a seiva de 
uma sociedade. 

''Procurador do povo e interprete dele, Febo alega em favor 
da liberdade todas as supersti~oes e todas as miserias que justifi
cam a servidao. 

''Ignorando que sao os povos que dao independencia aos 
reinos e nao os reis que dao autonomia aos povos, ele se inclina 
como se estivesse em frente do sacrario nacional, diante de um 
trono carcomido de sevandijas, no alto do qual urn velho padre 
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amedrontado, llvido, enrolado nas purpuras de cardeal e de rei, 
treme confrangido de senilidade e de pavor, escutando a vaga tem
pestuosa que surge em torno dele, e sobre a qual parece sentir 
ja descoser-se e desconjuntar-se a jangada oscilante em que tern 
os pes. E a esse homem que Febo Moniz implora. Em nome de 
que prindpio? Em virtude de que direito? 

''Em nome das cinco chagas de Cristo, dadas pessoalmente 
ao reino pelo mesmo Cristo no campo de Ourique. 

"Pelos orfaos que vivem das esmolas do rei. 
' 'Pelo remedio dos fidalgos, OS quais parecem viver de iguais 

esmolas. 
''Pelas necessidades das viuvas. 
''Pelas miserias dos pobres.'' 
A exposi~ao de Febo Moniz - termina Ramalho Onigao -

e ja 0 ''epitafio da na~ao' '. 
Eis o estado real em que se apresentam os antagonistas eu

ropeus, Ponugal e Holanda, no infcio do conflito brasileiro. Isso 
em 1624. Quarenta anos depois, a Holanda, que arvorara no mas
tro de urn navio capid.nia uma vassoura para significar que var
rera todos os mares, volta as suas fronteiras e diques, humilhada 
e vencida. Por quem? Urn indio Poty. Por urn negro - Henrique 
Dias. Por alguns luso-nacionais - Matias de Albuquerque, Fer
nandes Vieira, Luis Barbalho. Por urn jesuita - o orador sacro 
Antonio Vieira! 

Eis a razao pela qual a nossa Guerra Holandesa pode ser cha
mada de guerra utopica. 

U m desses russos atuais escapados a experiencia bolchevis
ta e que em Paris vieram dar urn sentido dostoievskiano ao que 
se pode chamar de filosofia de ocasiao tern uma pagina admi
ravel sobre a possibilidade de Deus errar. Nao se trata de Ches
tov que Alben Camus, quando veio a Sao Paulo, tanto se ale
grou de ver em minha biblioteca. E ele o cristao Nicoas Ber
diaeff. Seus livros sao geralmente atulhados de fantasia tragica 
e inutil. Mas um deles se coloca no venice da produ~ao intelec
tual da primeira metade deste seculo. Trata-se da sua Metafoica 
Escatol6gica, que nao vale menos do que a melhor contribui~ao 
existencialista alema. 

Numa de suas paginas, Berdiaeff aftrma com extraordinaria 
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liberta~ao que, no caso de duvida sobre o componamento de Deus, 
pode-se apelar para urn prindpio mais alto de justi~a. 0 concei
to de Deus sobe assim de grau. 

''Que deforma~oes se apresentam a esse respeito na cons
ciencia humana formada pela escravidao social!'' - exclama ele. 
E elucida: '' 0 ateismo de grande estilo, nao o atei'smo vulgar, 
pode-se tomar urna reti:fic~ao dialetica da ideia humana de Deus. 
Em nome de Deus a gente se revolta contra Deus, em nome de 
uma melhor compreensao de Deus, a gente se insurge contra urna 
compreensao de Deus manchada por este mundo''. ''Perde-se a 
fe em Deus porque o mal triunfa. 0 carater excessivo dos sofri
mentos da criatura e incompatfvel com o que ensinaram aos ho
mens sobre a a~ao e a presen~a de Deus no mundo.'' (Pag. 175 
- Tradu~ao francesa Aubier.) 

Temos um exemplo disso na nossa Guerra Holandesa quan
do, em 1640, os batavos expulsaram Brasil e Portugal do recon
cavo baiano. 0 jesufta Vieira, alma dangorosa da resistencia, 
sobe ao pulpito e come~a dizendo das vitorias e triunfos que 
Deus outorgou a gente lusa. ''Porem agora, Senhor, vemos tu
do isto tao trocado que ja parece que nos deixastes de todo 
e nos lan~astes de vos, porque ja nao ides diante de nossas 
bandeiras nero capitanias como dantes os nossos exerdcios.' ' 
''Nao fora tanto para sentir se perdidas fazendas e vidas, se 
salvara ao menos a honra, mas tambem a passos contados se 
vai perdendo aquele nome ponugues tao celebrado nos anais 
da Fama, ja o herege insolente com as vitorias o afronta e o 
gentio de que estamos cercados e que tanto a venerava e temia 
ja o despreza.'' / 

Indo ao manancial donde tira as suas polidas discurseiras, 
o tremendo orador sacro relembra Davi que ''piedosamente 
atrevido se volta contra Deus". Queixa-se das desaten~oes de 
sua misericordia e providencia. Pergunta-lhe por que se esque
ce de nossas miserias e nao faz caso de nossos trabalhos. Protes
ta diante do tribunal de sua justi~a e piedade que tern obri
ga~ao de nos acudir, de nos ajudar, de nos libenar logo! ''E 
a sua propria honra e gloria que o exigem." "Quero eu, Se
nhor, convener a vos!" - clama o grande jesufta. "Nao hei 
de pedir pedindo, pois esta e a licen~a e a liberdade que tern 
quem nao pede favor senao justi~a.'' Volta de repente a sua 
humildade confessional e grita: ''Homem atrevido, diz Sao Paulo, 
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homem temerario quem es tu que te ponhas a altercar com 
Deus?" Mas logo depois insiste na sua objurgat6ria e indaga: 
''E possfvel que diga 0 herege que Deus e holandes?,, 

Nao. Deus e brasileiro desde essa epoca. Nao aconteceu o 
que Vieira amea~ava: ''Entrarao os hereges nesta igreja e na ou
tra: arrebatarao essa custodia em que agora estais adorado dos 
anjos: tomarao os calices e vasos sagrados e aplica-los-ao a suas 
nefandas embriaguezes!'' ''Enfun, Senhor, despojados assim os 
templos e derrubados os altares, acabar-se-a no Brasil a cristan
dade cat6lica, acabar-se-a o culto divino; nascera erva nas igrejas 
como nos campos''. ''Pregar-se-ao heresias nestes mesmos pulpi
tos e, em Iugar de Sao Jeronimo e Santo Agostinho, ouvir-se-ao 
neles os infames nomes de Calvino e Lutero.'' 

Termina o ignaciano com esta impreca~ao: '' Se so is Jesus que 
quer dizer Salvador, sede Jesus a sede Salvador nosso! Se sois sol 
e sol de justi~a, antes que se ponha o deste dia, deponde os rigo
res da vossa. Deixai ja o signo rigoroso do Leao e dai um passo 
ao signo da Virgem, signo propfcio e benefico. Recebei influen
cias humanas de quem recebestes a humanidade!'' 

Um romancista contemporaneo volta a esse tema do dissf
dio com Deus. E o italiano Guareshi. Em Dom Camilo e seu Pe
queno Mundo, essa j6ia absoluta da novela de todos os tempos, 
o paroco grita para o Cristo com quem diariamente se entretem: 
''Jesus, por que nao disparais um raio que atinja esta canalha?'' 

Fora da Igreja, processa-se um comkio comunista. 
Vinte seculos antes, no Dialogo dos Deuses de Luciano de 

Sam6sata, e Mercurio quem pede a Jupiter para fulminar um ateu 
que discute religiao em pra~a publica. 

Sempre a Utopia levantando o br~o sederito de Justi~a contra 
as fei~oes absolutistas da Divindade ou a sua pesada indiferen~a. 

Na Guerra Holandesa vencia, evidentemente, uma com
preensao ludica e amavel da vida, em face de um conceito utili
tario e comerciante. 0 Brasil compusera-se de ra~as matriarcais 
que nao estavam distantes das concep~oes libertarias de Platao 
e dos sonhos de Morus e de Campanella. Era o 6cio em face do 
neg6cio. 0 6cio vencia a aspera e longa conquista flamenga, ba
seada no primeiro lucro e na ascensao inicial da burguesia. 0 Deus 
bfblico, cioso, branco e exclusivista era batido, no seu culto, re-
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foonado pela severidade e pelo arbftrio, por uma massa 6rfica, 
hfbrida e mulata a quem a roupeta jesuftica dera as procissoes 
fetichistas, as litanias doces como o a~iicar pernambucano e os 
milagres prometidos. 

VII 

Ha quem afume que Friedrich Engels foi marxista antes de 
M~· Fato e que sua enorme influencia sobre o autor d'O Capi
tal e visfvel. E nada existe de mais ortodoxo no marxismo do que 
ess~ obra classica que ele deixou com o nome de Gue"a dos Ca1!t
poPeses. E um estudo dos prim6rdios da Reforma na Europa ou 
da revolta camponesa que, contraditoriamente, resultou no na
cio:oalismo vitorioso dos prfncipes alemaes, durante a luta contra 
0 f'apado. 

Martinho Lutero teria sido apenas o beneficiario dessa onda 
que sublevou o fun ·da Idade Media, favorecido pelas condi~oes 
idcol6gicas, polfticas e economicas da epoca. 

0 desinteresse da revolu~ao encabe~ada por Thomas Mun
zer nao era, evidentemente, esse de fortalecer o poderio dos no
bres e dos prfncipes. As massas camponesas da Turfngia e de ou
traS provfncias germanicas fizeram no seculo XVI, de fato, uma 
guerra social, guerra dpica de classe e nesse ponto Engels tern 
ra~ao. Mas o seu livro, atravessado pelo velho esquema metodo-
16gico manrista, se ressente dessa obsessao - tudo nele e luta de 
claSses .e t'~ente luta d.e classes. ~ao e~ste outro fator que pos- _ 
sa ter tnflutdo no movunento munzenano. 

Entretanto, se atentarmos para a evolu~ao da Igreja, pode
mos ver um ponto de partida que se coloca hem fora dessa pri
m~ria explica~ao. Nao haveria condi~oes para a luta social alema 
e cJ.e modo algum se teria criado um clima favoravel a Reforma, 
se o Papado houvesse conseguido a unifica~ao temporal da Igreja 
na atormentada crise do seculo XIII. Quem podera negar a in
fluencia temperamental do Imperador Frederico II e ada sua for
m~~ao sarracena, nos longfnquos mas decisivos acontecimentos 
daquela epoca? Se Frederico II fosse urn tfmido crente ou um sim
ples imperial papa-h6stia como tantos houve, a Igreja Romana 
nao teria visto, logo depois da morte do grande gibelino, o seu 
po de rio se esfacelar ante a desaforada atitude do rei de Fran~a, 
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Felipe, o Belo. Ha historiadores que afirmam que o embaixador 
frances dessa epoca, Guielaume de Nogaret, teria chegado a es
bofetear fisicamente o Papa Bonifacio VIII, no seu lei to de doen
te. Caso e que a derrocada pontificia se consumou ante a indife
ren~a dos reinos cat6licos. 0 monarca frances fez eleger urn t1te
re para o trono de Sao Pedro, alias, compatriota seu, que facil
mente o transferiu para Avinhao. Roma fora de Roma deixou de 
ser Roma. Quando, um seculo depois, o Papado tornou a Cidade 
Eterna vinha de papo caldo e nao cuidava mais das suas velhas 
pretensoes terrenas que sempre ligara a falsa doa~ao de Constan
tino. 0 que resta do imperador romano, convertido no seculo IV, 
era a Igreja. Nesse momento, em 1449, surge urn pontffice ex
traordinario. Tomaso Parentucelli, que tomou o nome de Nico
lau V e que num curto reinado, tendo superado as lutas concilia
res, pensou em oferecer aRoma a higiene e a toalete que convi
nham a sua missao universalista. Come~ou mandando jogar por 
terra a velha basilica de Constantino. E da1 resultou o Vaticano 
com sua arquitetura miguelanjolesca que nao seria realmente a 
sonhada pelo seu planejador Bramante. Miguel Angelo e Rafael 
Sanzio de U rhino inutilmente se opuseram a destrui~ao total do 
velho templo que testemunhara a fe da alta Idade Media. Ape
nas alguns sarc6fagos, os de Paulo II, de Sisto IV e de Inocencio 
VIII, foram salvos e transferidos para as atuais grotas vaticanas. 

Os leitores naturalmente perguntarao que significa este meu 
enorme nariz-de-cera, que nada tern que ver com as Utopias. 
Eu creio que tern. Pois, se houve uma Utopia t1pica, foi essa 
que a~ulou e pos em armas a popula~ao camponesa da Alema
nha pre-reformada. As ideias igualitarias dominavam Munzer 
e seus sequazes. E mais de uma vez uma especie de sonho pa
rus1aco (a volta vingadora do Jesus social) tomou conta dos ve1-
culos emocionais do cristianismo, para anunciar de novo o reino 
milenario e o fun da desigualdade humana. Munzer nao era 
urn simples agitador, foi te6logo. Rejeitava a Biblia como docu
mento exclusivo da Revela~ao, mas sabia se apossar dos textos 
mais crueis da versao evangelica para levantar as massas confla
gradas. Citava Lucas sobre a missao guerreira do Senhor: ''Nao 
vim trazer a paz e sim o gladio' '. ''Apossai-vos de meus inimi
gos e estrangulai-os diante de mim." 

Munzer foi alem das tempestUosas vocifer~5es de Lutero con
tra a ''sodoma romana' '. Atacou mesmo a propriedade privada, 
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a aristocracia eclesiastica e feudal e os principes, o que fez com 
que esses elementos todos se aliassem a modera~ao calculada de 
Lutero, oferecida talvez como solu~ao por Melanchthon, esse ''rato 
de biblioteca filisteu e medroso' ', no dizer de Engels. 

0 importante e verificar-se o estado de espirito em que se 
encontrava a Europa no fun da Idade Media. 0 importante e cons
tatar que, depois do exflio em Avinhao determinado pela tenaci
dade hist6rica de urn Hohenstaufen, a Igreja deixara de ser uma 
for~a unificadora, como em parte ja tinha deixado de ser com o 
cisma de Miguel Cerulario, no Oriente (1054). E que isso contri
bu:la para o amadurecimento social da Europa. Munzer e seus re
belados voltaram de repente as concep~oes revolucionarias do pri
meiro Cristianismo, fracassadas na Judeia de Pilatos. Queriam jus
ti~a aqui na terra. Paritsia aqui. E vingan~a aqui. 

lsto tudo convulsionava a Europa interior, enquanto a Eu
ropa atlantica divisava no horizonte ut6pico das Americas o so
nho de uma humanidade igual, feliz e sem pecado. Alias, ficou 
isso ftxado num d:lstico latino que aftrma nao haver pecado alem 
dos tr6picos. 

A f-!olanda veio para Felipe II da Espanha pelas maos cat6-
licas da Austria, no esfacelamento do Imperio solar de Carlos V. 
E como tivesse sido inventado o grande brinquedo dos passados 
dominicanos -(a Inquisi~ao - ali, na faixa batava conquistada 
ao oceano, proeuram implanta-la. 

0 proprio Felipe II comunicava ao Papa o perigo da ''total 
destrui~ao do pals'' no caso de ser preciso empregar a violencia. 
Conhecia os holandeses. Mas, de qualquer forma, faria ''o que 
urn principe cristao, temente a Deus, deve fazer pelo seu santo 
servi~o e pela manuten~ao da fe cat6lica' '. 0 resultado viu-se -
foi a revolta de Guielaume de Orange e Marnix de Sainte Aide
goode e a consequente constitui~ao dos Paises Baixos como na
~ao independente e reformada. 

E a Holanda saiu de dentro das brumas e dos vagalhoes do 
Mar do Norte para se tornar imediatamente urn pais imperialis
ta, navegador e guerreiro. 

Nao se podem desligar as direr:vas ideol6gicas da Reforma 
da atitude egocentrica tomada pelos povos que a adotaram e de
fenderam. 
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Tudo come~ou com o apostolo Sao Paulo e a Epfstola aos 
Romanos, cujo comentario passa por sera obra-prima do teologo 
atual Karl Barth. Karl Barth e o protestante que protesta. Sua 
celebridade come~ou quando, sendo apenas o desconhecido pas
tor da aldeia de Safenwil, num congresso de estudantes, teve a 
audacia de enfrentar o autor do monumento de cultura moder
na que e a Hist6na do Dogma, Alfred Harnack, considerado o 
ultimo. grande sabio germanico. 

Na Epfstola aos Romanos, vern esta frase: ''Os que Deus pre
destinou, '. Trata-se de uma transferencia de carater judaico, do 
conceito de povo eleito para ode indivfduo. Na Epistola aos Co
rfntios, Sao Paulo insiste sobre a qualidade de povo escolhido dos 
israelitas. Ele e sempre o judeu judaizante. 

Nessa elei~ao, agora com a mfstica pauliniana- elemento 
orfico deflagrado no seio do primeiro cristianismo -, o indivf
duo e que passa a ser 0 eleito e nao 0 povo. 

Aparece depois Santo Agostinho, com o mesmo espfrito que 
grava a desigualdade humana diante dos arbftrios de Deus. A 
formula da entrega total do indivfduo ao Senhor esta nas Con
fissoes. Ei-la: ''Diante desse divino Ser, todo outro sere urn ser 
que nao e". 

Essa dadiva espetacular, esse aniquilamento que parece reduzir 
a zero a personalidade e, no entanto, a insofismavel e autentica 
raiz do individualismo moderno, poise a marca da propria elei
\ao. Lutero delase aproveitm-1: a vontade. E foi o primeiro a denun
ciar a chantagem mfstica do culto catolico. 0 enlevo dos sentidos, 
de que tanto os jesuftas se aproveitaram na sua conquista espiritual. 

Lutero foi decididamente contra o culto exterior- essa co
munica~ao publica, essa intimidade com Deus -, confrarias, pe
regrina~oes, encena~ao, aparato e totemismo. Hoje, por uma de 
suas alas conscientes, o Catolicismo assume bravamente essa mesma 
posi~ao. Vai alem. Enquanto Karl Barth procura sintetizar a dou
trina da elei\ao, tripartida entre Lutero, Calvino e Schleierma
cher (que romanticamente optava pela salva\ao coletiva)- o ca
tolico alemao Romano Guardini julga a liturgia mais importante 
do que a etica. 

Evidentemente, em Pernambuco, foram as ladainhas que der
rotaram a ilumina\ao interior e a ascese. 

Os holandeses eram chamados ''homens de manteiga'' pe
la satira e pela tortura cat6lica do Duque D'Alba. Pois esses ''ho-
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mens de manteiga", estruturados na Elei~ao e na Gra\a da reli
giao reformada, opuseram o proprio peito ao mar. Venceram Feli
pe II, I egan do a historia das lutas pela liberdade a estampa home
rica de Halckmar. For~aram os horizontes marinhos da Utopia hu
manista. Varreram do oceano as esquadras mais aguerridas e for
tes, ingleses, espanhois e lusos. E vieram, no Brasil, tomar uma tunda 
tremenda de negros, mulatos, cafuzos e degredados. 

Nao se tratava somente de uma guerra de tipo marxista en
tre o monopolio e livre comercio. Nao se tratava de interesses di
nasticos ou politicos. Tratava-se apenas da primeira luta titanica, 
no mundo moderno, entre o ocio e o negocio. E o ocio venceu. 

VIII 

Nao e novidade nenhurna dividirem-se os regimes funda
mentais pelos quais a humanidade se rege em Matriarcado e Pa
triarcado. Aquele eo regime do Direito Materno e este, o do Di
reito Paterno. Aquele tern presidido a pacffica felicidade dos po
vos rnarginais, dos povos a-hist6ricos, dos povos cuja fmalidade 
nao e mais do que viver sem se meterem a conquistadores, donos 
do rnundo e fabricantes de imperios. 

0 professor italiano Ernesto Grassi, que nos tern visitado, 
pende hoje para urna tese que real\a as virtudes do Matriarcado, 
principalmente as do a-historicismo, em face do descalabro a que 
nos vern conduzindo o Patriarcado, cuja maior fa\anha e a desco
berta da bomba de hidrogenio e que tern como sua carta de iden
tifica~ao o capitalisrno, desde as suas formas mais obscuras e lar
vadas ate a gloria de Wall Street. 

A descoberta do Novo Mundo veio trazer ao panorama 
da cultura europeia urn desrnentido paradisfaco. 0 ecumenico 
cristao cafa de urn golpe. Do outro lado da terra - que era 
redonda e nao chata e parada, com ceu em cima e inferno 
embaixo - havia gente e gente que escapava por completo 
ao esquema valetudinario da Idade Media, o qual fazia desta 
vida urn simples transito. 

Desde entao, mesmo que nao identificado e compreendi
do, surgiu no horizonte das controversias essa extraordinaria ques
tao do homem natural, sem culpa de origem e sem necessidade 
alguma de reden\aO ou castigo. 
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As Utopias foram as caravelas ideol6gicas desse novo achado 
- o homem como e, simples e natural. 

De Moms a Campanella ate nossos dias, a humanidade in
siste, sem saber, em se matriarcalizar. Todas as chamadas lutas 
pela liberdade nao passam senao de epis6dios da guerra contra 
o regime da desigualdade e da heran~a, imposto pelo Direito Ro
mano e sagrado pelo Cristianismo. 

0 branco, que se chamou de civilizado, insistiu em padro
nizar a sua ''superioridade''. Mas nem sempre foi feliz. Caso 
curioso e esse do sabio Levy-Bruhl, urn dos mais autorizados 
soci6logos da Fran~a contemporanea. Levy-Bruhl criou a lenda 
de uma mentalidade pre-16gica, isto e, primitiva. Havia-se en
contrado, enftm, a linha demarcat6ria entre a mentalidade pri
mitiva e a mentalidade civilizada. Esta era a vitoriosa detentora 
do instrumento de todas as magicas da inteligencia. Era a pos
suidora da l6gica. A 16gica que fizera a ascensao de Estagirita, 
atraves das nevoas platonicas que recobriam a Idade Media reli
giosa. A 16gica que criara e disciplinara a ciencia e que viera 
trazendo, nas conquistas da guerra e da paz, a luz decisiva do 
progresso. A 16gica que de Arist6teles a Descartes pusera de 
pe mais que o homo fober, o mundo fober. Ao contrario desse 
titulo que justificava todos os privilegios e com eles os racismos 
e os imperialismos, uma outra pobre hurnanidade, colorida de 
azeviche ou pigmentada de ocre, vegetava nas regioes onde ain
da era permitido andar nu e viver feliz. Para essa, era evidente 
que s6 poderia sobrar uma mentalidade diversa e inferior -
a mentalidade pre-16gica. 

0 primitivo, que, pela sua teimosa voca~ao de felicidade, se 
opunha a uma terra dominada pela sisudez de te6logos e profes
sores, s6 podia ser comparado ao louco ou a crian~a. 

Dividiu-se entao o mundo entre duas categorias de seres: a 
superior, que tinha como seu padrao ''o adulto, branco e civili
zado", e a outra, que juntava no mesmo comboio humano "o 
primitivo, o louco e a crian~a' '. Esse esquema facil ultrapassou 
o seculo XIX, que nao atendeu aos rugidos profeticos de Marx, 
ao sol novo de Nietzsche e aos abismos siderais de Freud. 

Veio, porem, pouco a pouco, a desmoraliza~ao do branco. 
Se hoje se considera Onega y Gasset urn blefe, ate ele nao dei
xou de contribuir, como vulgarizador, para o conhecimento de 
que as massas tambem se rebelam. 
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As Utopias estiveram na crista da Revolu~ao Francesa, das 
agita~oes liberais de 1848 e vieram ecoar na Revolu~ao Russa de 
outubro. E que foram as diversas formas do que chamamos ''fas
cismo'', senao tambem movimentos da massa e autenticos movi
mentos ut6picos? 

Hoje, a distancia, pequena que seja, ja permite julgar me
lhor esse abalo sfsmico provocado por levantes de carater popular 
no seio das sociedades atrasadas. Quem negara que Mussolini e 
Hider, por abominaveis que tivessem sido, carregavam atras de 
si uma massa desesperada de povo? E que eram essas camadas 
vulcanicas senao os enormes res!duos primitivistas, deixados pro
positadamente para tras, pelas classes ''superiores e distintas'' que 
usufru!am sozinhas os benef!cios do capitalismo? I.eiam-se alguns 
depoimentos decisivos sobre o povo italiano desses dias. Por exem
plo: duas obras-primas - Fontamara, de Silone, e o Cristo Picou 
em Eboli, de Carlo Levy. 

Houve tambem no campo alto da cultura uma revaloriza
~ao sensacional da crian~a e do primitivo e urn novo respeito pe
lo louco. A pedagogia mudou. A psiquiatria tambem. Os artis
tas que sao os semaforos da sociedade deram o alarma. 

Nao posso esquecer-me do que foi a minha chegada a Pa
ris no anode 22, ja depois deter tornado parte aqui na Sema
na de Arte Modema. Onde estavam os Anatole de minha in
fancia? Avez-vous gifle un mort?- gritava Aragon, que nesse 
tempo era inteligente. 

Vinas exposi~oes, nas conferencias, nos drculos de anistas 
e intelectJUais o que era a Ane Moderna. Urn incrivel destro~a
mento das boas maneiras do "branco, adulto e civilizado". 0 pri
mitivo tremulava nos tapetes magicos de Picasso, em Rouault, em 
Chirico que majestosamente criava o surrealismo. A estatuaria ne
gra do Benin figurava nas vitrinas da Rue La Boetie. Os ateliers 
eram trincheiras revolucionarias. Os grandes artistas novos fala
vam das catedras do College de France. A mecanica de Leger, a 
geometria que do cubismo passava ao abstracionismo, revelavam 
tambem as anes do primitivo, que nada tern nem de paisagista 
nem de agricultor. 

A onda tomou conta do mundo atual, deste grande mundo 
do seculo XX que ainda se debate nas tenazes raivosas da rea~ao 
por nao ter levado as iiltimas conseqiiencias a ceneza de sua al
ma primitiva. 0 que sobrenada, no caos. Sera preciso que uma 
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sociologia nova e uma nova filosofia, oriundas possivelmente dos 
Canibais de Montaigne, venham varrer a confusao de que se uti
lizam, para nao perecer, os atrasados e os aventureiros fantasmais 
do passado. 

Em meio dessa terra de ninguem, houve urn grande exem
plo de honestidade, esse que acima assinalamos. 0 caso de Levy
Bruhl. Com sua autoridade, o sociologo frances defmira perfei
tamente os dois campos - o da logica que habitava ''o branco, 
adulto e civilizado" eo da pre-logica que eram as cavernas "da 
crian~a, do doido e do primitivo' '. 

Pois, antes de morrer o sabio etnologista, foram publicados 
os Garnets de Levy-Bruhl. Nunca se viu mais honrosa palinodia. 
Levy-Bruhl reconhece nao haver essa divisao que separa o branco 
do primitivo. 

E verdade que estas coisas chegam aqui muito atrasadas. Vi, 
ha algum tempo, urn pretenso professor se espalhar sobre os con
fessados erros de Levy-Bruhl, ignorando a retifica~ao publica de 
seus enganos. Nos sofremos duma terr1vel mentalidade colonial. 
Borneo que nose imposto. E nao se faz como o inqualificavel 
Westermarck, que, talvez levado pelos mesmos interesses em de
fender as classes monog3micas que usufruem da heran~a, teve pelo 
menos o gesto de publicamente se retratar. E verdade que na Eu
ropa ha cultura e a cultura tern for~a. 

A palavra dialetica, utilizada pela fuosofia grega, revalori
zada por Hegel, alcan~ou o seu cl1max no Marxismo. Ficou sen
do, para todos os efeitos, ''urn progresso por contradi~oes' '. 

Entra ela aqui muito hem, quando agora vamos voltar ao 
corpo-a-corpo que esbo~amos, no tratamento da Guerra Holan
desa, entre a filosofia do negocio (a Reforma atraves de seus elei
tos) e a filosofia do 6cio (a negrada que esmagou duas vezes o 
invasor no solo de Guararapes ). 

Seria atraves do negocio e nao de seu oposto que o homem 
iria atingir as verdadeiras alegrias do descanso, o que os judeus 
chamaram de ''etemo sabado'' e que cintila como engodo no fun
do dnico de todas as religioes e de todas as promessas sociais. 

0 europeu faz sutilezas a proposito de tudo. Assim, o ilus
tre professor Bizarri, ativa abelha da cultura italiana entre nos, 
distingue o ocio Iatino que admite o trabalho intelectual do ou
tro que apenas pode ser dado no regime em que vivemos, como 
uma no~ao de ferias. Para mim, o ocio e urn so e para ele cami-
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nha toda a humanidade. E e, diante do nivelamento crescente 
das classes, sempre cum dignitate. Acabou-se essa historia dum 
funileiro nao poder interpretar Brahms no violino. 0 romancista 
Sinclair Lewis aconselha os novos escritores da America a ganha
rem o seu pao em bombas de gasolina. E por que nao, quando 
a literatura nao produz? 

Alias, seria dialeticamente atraves do neg6cio, esthnulo dorsal 
da tecnica, que o homem poderia concretamente aspirar ao seu 
contrario, o ocio, e, enfrm, conquista-16. 0 Brasil foi apenas a pro
fecia e o horizonte utopico do ocio. Mas o foi esplendidamente. 

Se Thomas Munzer chamava o agitado Lutero de "o boa
vida de Wittenberg'', que diria urn calvinista holandes dum se
nhor de engenho pernambucano? Coloquemos em face da agreste 
moral dos invasores de seu brutal utilitarismo o quadro da nossa 
displicente salubridade humana, atraves de mestre Gilberto Freyre: 
''Ociosa, mas alagada de preocupa~oes sexuais, a vida do senhor 
de engenho tornou-se uma vida na rede. Rede parada como se
nhor descansando, dormindo, cochilando. Rede andando com o 
senhor em viagem ou a passeio debaixo das cortinas e tapetes", 
etc. etc. Falava o Matriarcado. 

Que queria o severo holandes invadindo Pernambuco e o Re
concavo senao isso mesmo? Atraves do a~ucar, que lhe davam fa
cilmente o escravo e a cana, urna vida de rede? 

Mas essa vida de rede que afinal e a geral preocupa~ao hu
mana so poderia ser atingida atraves da tecnica e, portanto, do 
trabalho, do suor, da inven~ao, dos ''fusos trabalhando sozinhos' ', 
file Aristoteles. Antes do Iongo e suarento caminho da desigual
~ade social, elevado a dogma pela Reforma, nada feito. E quem 
o quisesse conquistar tinha pau. Como teve! 

Essa curiosa contradi~ao, que a condi~ao do ocio eo traba
lho, figurou no miolo das Utopias. 

Tanto Moms como Campanella abriram os sonhadores olhos 
para as nuas praias descobertas, exaltando o trabalho. E deles sai
ria o codificador da ciencia economica que repousa inteira sobre 
o trabalho. Ou~amos Adam Smith numa tirada classica, aprovei
tada por David Ricardo e mais tarde por Marx: ''0 trabalho, par
tanto, e a medida real do valor permutavel de toda mercadoria' '. 
' '0 trabalho foi o pre~o primitivo, a moeda original adquirente 
que se pagou no mundo por todas as coisas permutaveis. Nao 
foi com ouro nem com prata e sim com trabalho, que se com-

203 

If 

r 
il.l 
!:] 
[I 



Oswald de Andrade 

prou primitivamente no mundo todo genero de riqueza e va
lor" (Natureza e Causas da Riqueza das N11f6es, 1776). Era a 
voz do Patriarcado. 

Seculo attas, diante do tahuleiro das terras virgens da Ame
rica, Morus exclamava ditiramhos sohre as excelencias do traha
lho. 0 trahalho veio e com ele a inven~ao e a tecnica. E justa
mente ohservando a evolu~ao da existencia lahoriosa nas fahri
cas da America e que urn grande sociologo frances, Friedmann, 
respondeu ao titulo de seu livro admiravel OiJ vale Travail Hu
main? Ao ocio. 

IX 

No fundo de cada Utopia nao ha somente urn sonho, ha tam
hem urn protesto. Nao e outto o sentido do grande estudo de 
Karl Mannheim intitulado Ideologia e Utopia, esse de que, ao 
conttario da ideologia que procura manter a ordem estaheleci
da, toda Utopia se torna suhversiva, pois e o anseio de romper 
a ordem vigente. 

0 fa to de moderna sociologia ter feito desaparecer o Desti
no como fator de situa~oes reais, desenlaces e resultados drama
ticos, esclarece profundamente o suhsttato tanto das ideologias 
como das Utopias, liquidando o classico deus ex-machina que en
cheu de terror do incompreensivel a velha tragedia grega. Nos 
estudos da Historia, depois do poderoso afresco de Bossuet que 
colocava Deus no Iugar do Destino, suhstitulram-se-lhe, primei
ro, condutores e super-homens, depois, causas materialistas. 

Agora ja se concede direito de cidadania ao sonho, ou seja, 
a Utopia que precede transforma~oes sociais. Stalin, numa pe~a 
de vanguarda, assim se exprime: ''E preciso sonhar! Quem vos 
falava assim era o camarada Lenin. Ele ensinou que o vosso so
nho deve sohrepujar o curso natural dos acontecimentos. Sonhar 
nao vos faz nenhum mal. 0 sonho sustenta e anima. 0 desacor
do entre o sonho e a realidade nada tern de perigoso se quem 
sonha ere seriamente em seu sonho, se trahalha conscientemente 
para a realiza~ao de seu sonho. Quando ha contato entre o so
nho e a vida tudo vai hem''. 

Mannheim no seu detalhado ttahalho nao esqueceu de assi
nalar os vfcios de que geralmente se recheia toda situa~ao conser-
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vadora. Fala no ''tipo de mentalidade ideologica'' a que pode
damos chamar de ''mentalidade hipocrita'' ou farisaica, que se 
caracteriza pelo fato de que historicamente tern a possihilidade 
de descohrir a incongruencia entre as ideias e a propria conduta 
mas, em vez de faze-lo, oculta isso em heneficio de interesses vi
tais ou emocionais. Enfun, existe o tipo de mentalidade ideolo
gica haseado num engano deliherado, onde a ideologia deve ser 
interpretada como uma mentira intencional. 

De modo que, como o sociologo eminente generaliza o con
ceito de ideologia (mentalidade vigente), e necessario estender 
tamhem o conceito de Utopia. Por isso assinalei aqui a fraqueza 
da visao critica daqueles para quem Utopia e somente a ohra re
nascentista de Morus e Campanella. Ao contrario, e esta a1 Man
nheim para esgotar o assunto, chama-se de Utopia o fenomeno 
social que faz marchar para a frente a propria sociedade. lnfeliz
mente ha ilusttes filosofos que desprezam a cultura geral, a favor 
da especialidade no existencialismo. 

Nao houve no mundo medieval urna mentalidade utopica 
ou, para melhor historizar, uma mentalidade pre-utopica? 

A heleza do nome encontrado por Thomas Morus para a sua 
ilha da felicidade faz com que se datem os anseios utopicos do 
aparecimento de seu livro, no seculo XVI. 0 fenomeno, porem, 
sempre existiu desde que uma sociedade se sentiu mal no seu mol
de enrijecido e sonhou outta conforma~ao ideologica para a sua 
existencia. Que nome tomaram as Utopias no largo percurso da 
Idade Media? lbram geralmente tratadas como ''heresias'' e quase 
todas liquidadas a ferro e fogo. 

'I Nao foi, porem, urn fenomeno historicamente medieval es
se das Utopias tratadas como heresias e ahatidas pela Igreja, ou 
melhor, pelo sacerdocio, tendo como executor o hra~o secular. 0 
primeiro Cristianismo foi uma Utopia, uma Utopia heretica tan
to em face do Sanhedrim judaico como do poderio polftico ro
mano. E por isso o Cristo da realidade ou da lenda teve o lenho 
em cruz como cora~ao de seu sonho social. 

Ai nesse momento valorizou-se urn termo que julgo extre
mamente ligado as Utopias. E 0 termo grego Pa1'Usia - destina
do a indicae a volta do Deus vingador para repor as coisas em 
seus eixos numa situa~ao social errada. Os apostolos esperavam 
a Pa1'Usia que foi sendo adiada mas nunca denegada ate que, se
culos depois, um sahido, talvez Clemente de Alexandria, passa-
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ria para o justi~amento extraterreno, e post-mortem, a deter
mina~ao de se fazer justi~a aos que sofreram e castigar os 
que abusaram. 

Os judeus nao conheciam o inferno cristao, quanto mais dan-
tesco. Tinham apenas uma no~ao imprecisa do Cheol. 

'' 0 Cheol redobrou de atividade. Abriu sua desmesu-
rada goela.' ' 

Isaias. 
''As cadeias do Cheol me envolveram.'' 

Salmo 13. 
''Deus faz descer quem ele quer ao ventre do Cheol. Tira-o 

de la quando quer.'' 
jonas. 

Ha certos vocabulos atuais que servem extraordinariamente 
para a elucida~ao do passado. Assim, li urn estudo curioso sobre 
o "colaboracionismo" do profeta Jeremias que mandava os ju
deus, no exilio em Babilonia, nao entrarem em choque com seus 
opressores, a frm de veneer urn dia. Outro termo que serve ex
celentemente e 0 da "resistencia" para designar a teimosia dos 
judeus em manter a sua personalidade hist6rica e religiosa. A 
raiz dessa resistencia foi o messianismo que ja se divisa na Ge
nese, sobretudo na elei~ao de Abraao. Ha, evidentemente, uma 
Partisia profetica, isto e, a ideia de uma vinda pessoal do Mes
sias julgador e portador de justi~a. Mas, atraves dos profetas e 
desde a Genese, tanto em Amos como em Ezequiel e em Jere
mias, esse sentimento sonhador se espraia, sobretudo, na recu
pera~ao hist6rica da liberdade. E durante o desterro babilonico 
que o profetismo anuncia a ressurrei~ao hist6rica e a liberdade 
do "povo eleito". 

Sofonias e acusado dum incuravel profetismo apocaliptico. 
No en tanto, e ele quem decreta sobre a ''salva~ao' '. Eis trechos 
de urn de seus poemas: "Dotarei meu povo de labios puros". 
' 'Israel se convert era em bern' '. '' Desaparecera de sua boca a 'lin
gua perniciosa' ''. Mas seus filhos '' repousarao sem que alguem 
os inquiete". 

Em Jeremias, as promessas tornam-se coletivas, mais que em 
qualquer outro. 

"Eu serei seu Deus e eles constituirao o meu povo." 
0 messianismo tradicional assume as cores da Nova Alianfa. 
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Enfrm, ha uma Parilsia evangelica que assume urn aspecto 
de austera proximidade na comunhao dos ap6stolos que se se
guiu em Jerusalem a motte do Cristo. 

I.oisy, o grande sucessor da Renan, o predecessor de Guig
nebert, na alta cristologia, tern no seu volume sobre os Aatos dos 
Ap6stolos urn comentario do seguinte texto: 

''Este jesus 
Que foi levado de junto de v6s 
Para o ceu 
Assim voltara 
Da maneira por que o vistes 
Ir ao ceu': 

Eisa nota: 

''Os primeiros discipulos esperaram realmente a manifes~ao mes
sianica na forma pela qual tinha sido anunciada pelos profetas' '. 

Em seguida: 
"Assim pois, provisoriamente, o Monte das Oliveiras, que 

deve ser o lugar do grande acontecimento, da Parosia, torna-se 
o lugar de partida do Cristo''. 

No fundo de cada heresia ha, pois, uma Utopia. E essa Uto
pia se dobra e recobre do ideal parusaico. E quase sempre a vin
da justi~adora do Cristo que pora termo as situa~oes insustenta-

l 
veis para urn certo grupo de crentes. 

Vindas do longfuquo Arius que discutia a hierarquia da 'llin
dade, ate os valdenses, as heresias tiveram durante a Idade Me-
dia urn longo e doloroso itinerario, ficando na Hist6ria con1o uma 
das mais horrfficas hecatombes essa destrui~ao de Albi pelos or
todoxos da catolicidade, comandados em pessoa por Sao Domin
gos de Gusman. 

Eis aqui as palavras do fundador glorioso da ordem dos 
pregadores: 

"Por muitos anos eu vos tenho exortado em vao, com bon
dade, pregando, orando e chorando. Mas, de acordo com o pro
verbio de minha terra (Sao Domingos era espanhol)- onde na
da consegue a ben~ao, pancadas podem dar resultado -, vamos 
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agora levantar contra v6s, prfncipes e prelados, que, ai de v6s, 
armarao na~oes e reinos contra esta terra ... e assim farao os gol
pes e a violencia o que nao puderam fazer as ben~aos nem a do
~ura'' (Enciclopedia Bn"tanica- Dominic). 

Os cataros, que nao sao outros que OS "puros" ou OS "per
feitos'' e que tiveram como centro a cidade de Albi, sentiram 
na pele as amea~as de Sao Domingos. Foram impiedosamente des
trufdos, morrendo gente queimada dentro das igrejas, nos caste
los e nas ruas dos burgos. 

E verdade que nao se pode negar o carater de subleva~ao 
social que tomou o catarismo. Eles renunciavam a criar uma 
familia, a possuir hens, perdoavam as ofensas, recusavam-se a 
prestar juramenta mesmo diante de urn tribunal e de fazer a 
guerra mesmo para defender a patria. Havia no fundo das teo
rias religiosas dos albigenses urn vago maniquefsmo que amea
~ava destruir a Trindade. 

Mas, sem duvida, o esplendido feito heretico que nos legou 
a Idade Media foi o pantefsmo de Joaquim de Flora. E incrfvel 
como o calabres extraordinario que foi o A bade de Flora escapou 
a vindita onodoxa de todas as excomunhoes. Ao contrario, seus 
sequazes foram queimados vivos. Entre eles figurou o celebre Fra 
Dolcino que foi torrado na rua, andando com sua companheira 
Margarida. 0 curioso no fenomeno da divulga~ao do Evange/ho 
Eterno de Joaquim de Flora foi que se tratava de uma interpreta
~ao da interpreta~ao apocalfptica, a qual as vezes tomou cena co
lora~ao comunista, amea~ando mesmo a legalidade das riquezas 
folgadas do Papado. 

0 milenarismo, ou seja, a ideia de urn reino de mil anos, 
onde reinaria a paz, e que na concep~ao tripanida de Flora nao 
passava da ''primeira ressurrei~ao' ', nao e realmente frxado pelo 
seu indigitado inventor. Mas, de fato, Joaquim de Flora marcara 
para o fun do mundo o anode 1260. Este veio eo milenarismo, 
como a antiga pa.nlsia, foi adiado. Milenaristas foram entao os 
principais sublevados dessa epoca ate o Renascimento e a Refor
ma. Afirma-se, alias, que as ordens monacais - tanto a francis
cana como a dominicana - sairam da inspira~ao religiosa de Joa
quim de Flora. 

Atribui-se a cria~ao e a divulga~ao do milenarismo aos ju
deus e particularmente aos apocalipses de Daniel e de Esdras. Os 
primeiros seculos cristaos adotaram essa ideia de uma paz de mil 
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anos precedendo o final julgamento. Seria o reino terrestre dos 
justos, cuja miragem chegou a tentar Santo Agostinho. 

fui, sem duvida, essa utopia pantefsta lan~ada pelo abade 
de Calabria e trazendo em si urn fermento de revolu~ao social 
que tentou todos os cerebros inquietos e revoltados do final da 
!dade Media. Basta dizer que Thomas Munzer, o grande prede
cessor e opositor de Lutero, foi milenarista. 

Como vemos, no desenrolar da mentalidade pre-ut6pica co
mo da ut6pica, todos os sonhos de mudan~a e transforma~ao so
cial que estudamos se forram nao somente de sonho mas de pro
testo. A utopia e sempre urn sinal de inconforma~ao e urn pre
nuncio de revolta. 
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VARIA<;OES SOBRE 0 MATRIARCADO 

Urn jornalista ilustre, que se julga dono de todos os assun
tos, ha tempos confundiu o Matriarcado como poderio atribu1-
do a Sra. Eva Peron. Para a sua leviana informa~ao, Matriarcado 
existia quando a mulher mandava. Nenhuma aten~ao dava aos 
efeitos sociais do que chamava de governo da mulher. Para ele 
era assim. 1inhamos tido Matriarcado durante o efemero pode
rio da Marquesa de Santos e seria tambem Matriarcado o reino 
de Luis XIV, atravessado da fulgurante interven~ao de suas favo
ritas ilustres. No entanto, esse fenomeno sociol6gico esta hoje em 
voga e necessaria se torna a elucida~ao do que ele representa no 
correr dos fatos hist6ricos e pollticos. 

Evidentemente, a palavra Matriarcado traz consigo a ideia 
de predomlnio matemo. Seria Matriarcado o fabuloso poderio atri
buido as Amazonas, no Brasil Colombiano. No entanto, a pala
vra, como a ideia, tern uma hist6ria que perfeitamente a elucida 
e confina. 

Foi Friedrich Nietzsche quem divulgou uma curiosa desco
bena de seu compatriota e contemporaneo Bachofen, a respeito 
do que se chamou depois de revolu~ao patriarcal ou do direito 
paterno. Bachofen era urn excentrico pesquisador de fatos socio-
16gicos, mais tendendo a Filosofia do que a outros estudos. Reve
lando as inscri~oes tumulares da velha Italia, trouxe a luz muita 
coisa nova e atraente. 

Nunca foi urn revolucionario. Antes, a sua posi~ao de turis
ta erudito e rico o fazia normalmente encanar-se entre os apazi
guados esteios da ordem burguesa. E conhecido o escandalo com 
que fixou, em cana, a visao que teve, numa rua de Roma, do 
caudilho Giuseppe Garibaldi, montando urn cavalo branco e ves
tindo uma blusa vermelha, seguido a pe por urn preto, natural
mente brasileiro. Se, de fato, Garibaldi representa uma fase agu-
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da das transforma~oes sociais do seculo romantico - muito mais 
importante foi a ftxa~ao feita pelo proprio Bachofen de outra re
volu~ao, colhida num texto grego de Esquilo, de milenios atras. 

Bachofen focalizou nada menos do que o sentido de violen
ta transforma~ao revolucionaria que e o fmal da Orestia. E em 
tomo do julgamento do matricida Orestes que se ftxou na litera
tura a revolu~ao do direito paterno. 

Eis o texto onde Minerva reivindica a faculdade de julgar: 
''E privilegio meu dar a Ultima senten~. Nao tenho mae a quem 
deva a vida. Favore~o o sexo viril. Sou completamente pela cau
sa do pai. Nao posso interessar-me pela sorte da mulher que 
matou seu esposo". 

Aqui entra a cria~ao do chamado voto de Minerva, sempre 
favoravel ao reu que, no caso, e Orestes. '' Se OS sufragios forem 
iguais, ele deve ser absolvido.' ' 

0 coro das Eumenides ergue as suas desoladas lamenta
~oes, acusando as divindades novas de intervir e mudar o desti
no do mundo: ''Espezinhastes antigas leis e arrancastes de nos
sas maos o poder' '. 

Minerva procura consolar as £Urias que perseguem o matri
cida: "Os sufragios foram iguais. Ninguem vos desonrou". 

Elas resistem ainda, mas acabam aceitando os fundamentos 
de urn novo estatuto politico: ''Que o interesse do Estado domi
ne os cora~oes' '. 

Estava ai assinalada a revolu~ao que, na Grecia, destronava 
a mae do seu poderio incontestavel. De ora em diante seria acei
to na Helade o direito paterno e suas conseqiiencias. Fundava-se 
assim o instituto da heran~a patrilinear. Nao quer isso dizer que 
o patriarcado tivesse sido uma inven~ao grega, mas foram os gre
gos, atraves de Esquilo, quedefmitivamente ftxaram as transfor
ma~oes da era matriarcal para a do poder patemo. 

No Egito, o Patriarcado desaparece na noite milenaria dos 
tempos e do velho poder maternal restariam apenas alguns sim
bolos esparsos, entre os quais a Esfmge e fsis. 

Mas o argumento de Bachofen era decisivo. Antes da ins
titui~ao do casamento, que regime poderia existir, senao o 
matriarcal? 

Ibi preciso aparecer um p~o da cultura, w~ermack, com 
a autoridade de professor da Universidade de Londres, para que
rer por eJD duvida urn fato social insoftsmavel como esse. Wes-
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termack, no afa servil de defender as institui~<>es hereditarias, avan
~ou ate a hip6tese da monogamia dos gorilas. Mas foi tal a onda 
de indign~ao que levantou nos meios cultos da Europa e da Ame
rica que nao tardou a vir a sua miseravel retrata~ao. Confessou 
ele, no VI volume da sua estafante e suspeita Hist6ria do Casa
mento, que evidentemente se tinha enganado. 

Outro livro, este serio e rico de pesquisa - a Hist6ria rio 
Parentesco -, do ''paulista'' Levi-Strauss, esgotou as origens do 
Patriarcado mas nao deu a aten~ao que merecia ao fenomeno in
verso, isto e, o estudo do direito materno e de suas institui~oes. 

Estabelecidos como estao os postulados da unidade da r~a hu
mana como o dos f6sseis sociais que ainda se encontram nas selvas, 
reproduzem exatamente o estado em que viveu primariamente a 
sociedade dos homens - afmna~oes que Frobenius ftxou nas suas 
investi~oes sobre a Africa -, flea claramente estabelecido que o 
Matriarcado precedeu ao Patriarcado em toda a terra. Nem era pos
sfvel como queria o tendencioso Westermack que o instituto da he
ran~ patrilinear fosse a base de todo o con junto de re~Oes humanas. 

Esse passado onde o donllnio matemo se institui longamente, 
fazendo com que o ftlho nao fosse de urn s6 homem individuali
zado, mas, sim, o ftlho da tribo, esta hoje muito mais atenta e 
favoravelmente julgado pela sociologia do que no tempo das afron
tosas progenituras que ftzeram a desigualdade do mundo. 
Caminha-se por todos os atalhos e por todas as estradas reais pa
ra que a crian~a seja considerada o fllho da sociedade e nao como 
sucede tao continuamente, no regime da heran~a, com o filho 
de urn irresponsavel, de urn tarado ou de urn infeliz que nao lhe 
pode dar educa~ao e sustento. A tese matriarcal abre rumo. 

Ibi o sabio Malinovski quem melhor estudou a figura do pai 
nas tribos de estatuto materno. Para isso exa.minou longamente 
o selvagem eo primitivo, colhendo decisivo material, particular
mente das Ilhas Trobriand. 0 primitivo nao une a gera~ao ao ato 
amoroso e dai a sua concep~ao completamente oposta a que pre
side a civiliza~ao patriarcal. 0 instituto do avunculato ( domfnio 
do tio materno) e o que domina as rela~oes de farnflia. E, em 
toda a !dade Media europeia, e facil encontrar-se o reslduo vivo 
desse fenomeno social. Assim, Roland e sobrinho e nao fllho de 
Carlos Magno. E Joana d'Arc, no interrogat6rio que precedeu .a 
sua condena~ao, deu dois nomes, entre os quais o da mae, dt
zendo que era esse o que prevalecia em sua ideia. 
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Colaborando com o avunculato, existe tambem a figura de 
urn born amigo da mae, que se torna uma especie de pai sociol6-
gico, auxiliando e defendendo a familia mas que nao se atribui 
nenhuma autoridade paterna no grupo. Seria urn residuo do sis
tema matriarcal a lenda de Jose, que foi o companheiro da Vir
gem na lenda crista? 

Esse e outros interessantes problemas estao sendo mais do 
que nunca levantados ante a curiosidade sem preconceitos da ver
dadeira ciencia social. No estudo das tribos norte-americanas, cha
mam particularmente a aten~ao dos soci6logos os iroqueses que 
dominavam o Estado de Nova Iorque e que adotavam o direito 
materno - coisa que nao esta Ionge de ser repetida ali, nos tem
pos atuais. 
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Ja assinalei que a tendencia de todas as legisla~oes e de 
todas as sociedades atuais e considerar e defender a crian~a co
mo urn produto social. Cresce o niimero de crian~as abandona
das e crescem tambem demoradas, mas seguras, as providencias 
para toma-las aptas para a existencia. Afmnam-me que Sao Paulo 
tern cerca de 50.000 crian~as abandonadas. E pouco, evidente
mente, o que as leis e os movimentos caritativos e filantr6picos 
retiram do egoismo personalista, a frm de salvar essas equipes 
inocentes de pequenos paulistas. Mas ja se esbo~a sem diivida, 
como aqui, em toda a terra civilizada, a tendencia de incorpo
rar a infancia mais no corpo social do que ao grupo familiar. 
Este flutua na dissolvencia dos tempos modernos, onde a fome 
ladra por toda a terra e a mistura social invade os setores mais 
recatados e defendidos. 

Ja se passou a era em que se considerava urn insulto o que 
se chamava de mesalliance e OS iiltimos purismos do Almanaque 
de Gotha sao mais objeto de turismo do que de homenagem. 
As sociedades jovens, vivas e fortes, experimentam urn impulso 
trazido pela miscigena~ao que no campo agricola corresponde a 
produ~ao farta de milho hrbrido e a munificencia dos produtos 
enxertados. A Europa nao experimentaria o Renascimento sem 
o amalgama de seculos de invasoes que estavam Ionge de preser
var qualquer pedigree. Sao Paulo deve a sua grandeza a migra
~ao das for~as vivas vindas dos quatro cantos do globo. Isso pode 
ocasionar invendveis saudosismos, tristezas nacionalistas e outros 
sentimentos perdidos no vigor do seculo. Mas, e claro, o futuro 
interessa mais do que o passado e isso tam bern se da em Sociologia. 

Centenas de autores colecionam fatos e documentos da his
t6ria do homem como de sua pre-hist6ria sem visar a nenhum 
rumo, sem nada concluir ou estabelecer e criticar. Dessa Sociolo-
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gia de ''etagere'' estamos fartos. E preciso compreender a docu
menta~ao proba e decifra-la. Os homens que oeste seculo pene
traram a idade da pedra no. Brasil nada viram do que interessava 
ver. E verdade que procuraram dignamente salvar o 'indio das ra
zias brancas, mas a sua cultura era precaria e incerta para poder 
apanhar ao vivo o material que se abria miraculoso aos seus olhos. 
Assim e que no vasto Relat6rio do General Rondon (cinco gros
sos volumes) nao encontrei mais do que uma alusao ao instituto 
do matriarcado, e essa mesmo indireta e incapaz de formular con
sequencias. As lendas colhidas na ''Rondonia'', pelo diletante Ro
quete Pinto, &lam em espingarda ... (pag. 134 - 4 ~ edi~ao ). I.em
bram que me disse alguem ter visto numa revista francesa um 
estudo sobre o patriarcado numa tribo americana. A espingarda 
precedendo a flecha, a heran~ precedendo a comunidade de hens. 

Nem a exogamia nem o parentesco nem o totemismo foram 
abordados pelos homens privilegiados que palmilharam a nossa 
terra India, ainda virgem nessa hora. S6 depois da ~ao das uni
versidades e que se come~a a compreender aqui quanto haveria 
de util e precioso nesse primeiro contato com o primitivo. 

0 passado esta ai cheio de cole~oes e documentos, mas o 
que importa e tirar deles conclus<>es sociol6gicas. A nossa men
talidade branca esteve ate ha hem pouco tempo tao imbwda de 
preconceitos antiprimitivistas que me contaram ter o diretor de 
um museu feito preservar todas as bandeiras da Guerra do Para
guai e dei:xado apodrecer num subterraneo uma preciosa cole~ao 
etnogtifica, porque aquilo ''era de 'indio''. A ignorancia domina 
vastos setores de nossa nascente curiosidade. 

Ja que se estabeleceram, porem, conquistas essenciais como 
esta de que o matriarcado precedeu em toda a terra ao patriarca
do. Esta admitida a hip6tese de Darwin de que as linhagens mais 
palidas e puras vern do gorila. Se adotarmos uma variante, a do 
professor alemao Edgard Dacque sera pior, pois o homem entao 
guardaria em si ate hoje os estigmas do saurio, do peixe e do ba
traquio. ''Somos unos animales!''- dizia-me judiciosamente um 
argentino rico, anos atras, a bordo de um transatlantico. 

A esse legado de fatos e documentos que vern derrubar pre
conceitos racistas, familiares e heraldicos, junta-se o depoimento 
colhido atraves de milenios do que seja a tragedia do patriarca-
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do, quando 0 homem descobre OS direitos a liberdade OUtorga
dos a mae em qualquer sociedade paternalista. Isso normalmen
te constitui o n6 doloroso da consciencia patriarcal. 

0 filho criado na visao angelica da mae nao pode admitir que 
ela seja de carne como as outras mulheres. E Orestes que assassina 
Clitemnestra ~dultera, eo pavoroso drama de consciencia do Prin
cipe Hamlet. E O'Neill vingando o luto de Electra. Chegamos, po
rem, a uma virada da hist6ria. E urn dos maiores meritos do fran
ces Jean-Paul Sartre e ter numa pe~a admiravel feito esfacelar-se 
o ciume odioso de Orestes. Les Mouches encerram, em seu frio ci
nismo, a li~ao de nossos dias. Os remorsos, os zelos e as vinditas 
criadas pela reflexiologia patriarcal passam a ser moscas. 

0 choque da realidade humana com a imagem ideal da mae 
( e do pai no caso de Os Espectros, de Ibsen) abre na hist6ria das 
ideias, atraves das obras-primas da literatura, urn largo credito 
ao matriarcado. Pelas transforma~oes sociais que apontam de to
do lado chegamos a falencia do regime paterno. 

Pode-se criticar Karl Marx de muitas maneiras. Pode-se fa
lar mal de seu messianismo. Pode-se dizer que ele fez urn corte 
minusculo na Hist6ria, colocando as origens do capitalismo na 
revolu~ao industrial e desligando-o de formas de acumula~ao 
anteriores. Pode-se ate incrimina-lo de haver produzido, na pri
meira experiencia de suas ideias, o Estado hegeliano, quero di
zer, com todos os estigmas e vicios da Prussia militarista. Mas 
numa coisa Marx foi mestre - na liga~ao que fez entre a eco
nomia e a hist6ria. Evidentemente, os sucessos hist6ricos obe
decem as leis da economia. 

Parece uma piada grotesca o fato de os jesuitas que aqui apor
taram fazerem traduzir o Decalogo para o tupi. 

Soa como uma bufoneria de mau gosto a insistencia de se 
querer incutir no indio nu, polrgamo e ocioso o respeito a mu
lher do proximo (Nono Mandamento) e a guarda do domingo 
para o descanso (Terceiro Mandamento ). 

No entanto nada mais grave e decisivo do que isso. 0 jesuf
ta conduzia, acolitado pelas alabardas e pelos arcabuzes portu
gueses, um novo sistema de vida, uma nova concep~ao social, uma 
nova Weltanschauung. Estavam institufdos na selva matriarcal o 
trabalho escravo, a divisao da sociedade em classes e a heran~a. 
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So se justifica historicamente a servidao porque ela serviu 
longa e magnificamente, atraves das idades, a conquista da tecnica. 

Se se tivesse de jogar fora todo o entulho aristotelico que 
deu 0 tomismo e nao tivesse 0 mestre presidido tambem a cria
~ao da logica que fez a razao humana desenvolver-se, o Estagirita 
se salvaria por uma iinica frase, quando afirmou que o escravo 
desapareceria quando os fusos trabalhassem sozinhos. 

E que faz a humanidade ha milenios por todos os esfor~os 
e diligencias, por todos os desbravamentos e conquistas, senao 
procurar com que os fusos trabalhem sozinhos? 

Nada ha que suntuosamente coroe melhor a revolu~ao in
dustrial do que o dominio fecundo e intimativo da tecncia. 0 
Robo e urn ideal. Sem diivida a transi~ao e dramatica. Nada mais 
doloroso que a desumaniza~ao produzida pelo calculo, pela in
flexibilidade do calculo, pela ceneza do calculo. E, sejamos fran
cos, nada mais inumano do que a ceneza. 

0 homem flutua e flutuara sempre enquanto for homem, 
nas dobras da diivida, no misterio da fee no imperativo da des
cren~a, no abismo orfico que o acompanha do ber~o ao tiimulo. 
Mas poder-se-ao, por acaso, negar os prodigios conseguidos atra
ves de guerras sangrentas, de sacrificios tragicos, de entregas ab
solutas, que come~am a dourar os dias do seculo presente? Tudo 
isso e 0 produto da tecnica. 

Urn depoimento terrivel contra a retaguarda burocratica da 
ultima conflagra~ao, onde o homem passou a ser urn niimero, 
ficara marcando essa era implacavel de desumaniza~ao. Esse tes
temunho que talvez venha a produzir urn monumento ao Robo 
e o romance intitulado A 25 ~ Hora e tornou celebre o romeno 
Gheorghiu. Poise em torno do Robo que se esta construindo a 
civiliza~ao de nossos dias. 0 escravo so desaparecera quando a 
med.nica 0 substituir, isto e, quando OS fusos trabalharem SO

zinhos. 
Trata-se apenas de resolver urn problema - o da conquis

ta do ocio. 
0 ocio era permitido na seara facil da selva matriarcal. Mas, 

desde que o alimento foi disputado, o mais habil dividiu o mun
do em classes e criou a heran~a. 0 ocio continuou a ser o maior 
dos hens. Do 110tium cum dignitate 11 que aristocratizava o se
nhor romano ate a igualitaria caneira de identidade do presente, 
progredimos muito. Ja hoje, o ocio e regulamentado e atraves das 
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leis sociais, dos estadios gigantescos, da televisao e do radio e tam
bern do turismo a presta~oes- folgados hens atingem as cama
das mais desfavorecidas da sociedade. Ha uma democratiza~ao 
do ocio, como uma democratiza~ao da cultura. 

Num grande livro, Ou vale Travail Humain, o sociologo 
frances Friedmann varejou a sociedade fabril de nossos dias 
na Europa e na America. E concluiu, tremendamente docu
mentado: o trabalho humano conduz ao ocio. Fase paradisiaca 
do matriarcado. 
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0 ACHADO DE VESPUCIO 

Sergio Milliet pos a minha disposi~ao uma baia da Bibliote
ca e nela fez enfueirar, sobre a mesa, cinco volumes acerca da cor
respondencia do piloto que deu nome a America. Fiquei, assim, 
mais habilitado a entrar no assunto que elegera, do que se tives
se encontrado na desordem viva de minha biblioteca o volume 
de suas cartas que inutilmente procurava. 

Americo Vespiicio foi, para mim, urn dos homens marcan
tes nas transforma~oes que presidiram a forma~ao da mentalida
de do Renascimento. 

Se a religiao teve em Calvino, mais do que em Lutero, urn 
lfder decisivo de seus novos caminhos, se foi Maquiavel quem de
golou a Medusa das ideias pol:iticas que reumatizavam o Medie
vo, foi Vespiicio quem ofereceu a tarda Europa ptolomaica urn 
panorama diferente da especie humana. Ele descobriu e anun
ciou o homem natural. A sua imponancia talvez tenha decorri
do mais disso do que de qualquer outra fa~anha. 

A Idade Media confinada nas suas fronteiras religios~vive
ra ate a1 em fun~ao dos ensinamentos geograficos do egipcio-grego 
do segundo seculo Claudio Ptolomeu. Se hem que hoje se aflr
me que outras e diferentes concep~oes astronomicas houvessem 
surgido num passado anterior, as que presidi~.m as rela~oes cul
turais do eixo da hist6ria que foi a Europa Medieval eram as de 
Ptolomeu. Sendo a terra estavel e plana, centro indiscutivel do 
U niverso, o ceu foi colocado em cima, no azul do infinito, e o 
inferno embaixo, nos abismos terrificantes, donde, antes da es
peleologia, sala pela boca dos vulcoes lava e fogo vomitados do 
Inferno. E a Igreja canta ate hoje para os seus monos o horror 
da porta in fori que e a pona de baixo. Tam hem toda a cosmolo
gia dantesca e ptolomaica. 

E foi preciso vir a aventura de Colombo, para defmitivamente 
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liquidar essa facil sucessao de prateleiras ftxas, onde as ascensoes 
se davam sempre para o alto, mesmo que estivesse a terra de ca
be~a para baixo. 

A Reforma transformou a religiao, mas confumou a den
cia trevosa da Idade Media. Nao foi s6 o Papado que quis ful
minar Galileu. Calvino exclama: "Quem ousaria colocar a au
toridade de Copernico acima da do Espfrito Santo?'' E Lutero 
dizia do sabio revolucionario: ''Esse imbecil quer destruir toda 
a Astronomia!'' 

No campo da religiao as reviravoltas da nova idade vieram 
pela possante garra da Reforma. Julgo o monge Lutero preso 
demais aos seus compromissos de fidelidade nacionalista, para 
ter tido influencia mais decisiva que a do cidadao livre de Ge
nebra, Calvino. 

0 imponante em Lutero foi a sua celebre viagem a Roma 
borgiesca e a cruzada que desencadeou contra a catolicidade (uni
versalidade) do Papado. Este ja sofrera a sua que bra de padrao 
temporal na luta titanica que contra ele mantivera o Imperador 
Frederico II - que e preciso nao confundir, como comun1ente 
se faz, com Frederico, o Grande, da Prussia. Aquele, o Hohens
taufen do seculo XIII, foi apenas Frederico 0 Maior. E 0 neto do 
Barba-Roxa eo filho do prfncipe humilhado em Canossa. 

Das lutas guelfas contra o Imperador safra o Papado inca
paz de resistir ao bofetao real do frances Felipe, o Belo, que o 
desterrou para Avinhao. 

De modo que foi no clima de dilui~ao, senao de falencia, 
de Roma que o vigor da Reforma iniciou as transforma~oes fun
damentais do orbe religioso europeu. Os guelfos, que se aprovei
taram tanto das liberdades municipais, pleiteadas pelas cidades 
nascentes da ltalia, nao tiveram a for~a intelectual corresponden
te. Dante foi gibelino como Frederico II e, depois deles, Maquia
vel deu forma a figura autoritaria do Prfncipe. 

A Reforma encontrou urn Papado descido do cavalo guer
reiro de Gregorio IX e de Clemente IV. Mudou de campo. Tio
cou as suas ultrapassadas veleidades de mando temporal pelo pres
tfgio dado as letras e as attes que inaugurara Nicolau V. 

Enquanto isso, a Reforma trazia uma ideia que jogava por 
terra todo o igualitarismo do primeiro surto cristao na Hist6ria. 
Era a ideia agostiniana da Gra~a e da Predestina~ao que ia cons
truir, sobre a desigualdade, o esplendor e a fortuna das civiliza-
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~oes burguesas. 0 reformador Calvino exalta as atrocidades so
dais em que nasceu e prosperou o capitalismo. As obras nao con
tavam. 0 que contava era a elei~ao. Essa ideia diab6lica, mas fe
cunda, levaria a prosperidade as na~oes protestantes ante a lamen
tavel rufna economica e polltica ... da civiliza~ao cat6lica, que nem 
com a Santa Alian~a salvaria a Austria, ou conseguiria de modo 
algum enrijar a Espanha. 

Calvino criou o espfrito das tropas de choque que deram a 
revolu~ao industrial e o seu triunfo. Na abenura da sua obra mestra 
- A Instituifao da Religiao Crista-, ele incita o crente a entre
ga absoluta e consciente: ''Em Deus repousa todo o nosso bern, 
do qual nos encontramos vazios e nus". 

Essa dadiva a Deus, que inutilmente o movimento de Port
Royal quis incutir no corpo de ideias religiosas da Fran~a, daria 
a Inglaterra de Churchill e a America de Eisenhower. 

Maquiavel modelou a mascara utilitaria da autoridade. E 
outro homem completaria o trfduo dos grandes transforma~o
res do mundo no seculo XVI. Foi esse o navegante florent'ino 
Americo Vespucio. 

Anos depois de Vespucio, o artilheiro alemao Hans Sta
den, que passou grandes apuros entre os tupinambas, os quais 
gritavam para ele: ''La vern nossa comida pulando!' ', afirmava, 
como que resumindo as canas anteriores do navegante: ''Nao 
ha divisao de hens entre eles. Nada sabem do dinheiro. Suas 
riquezas sao penas de passaros. Com o Deus vero que criou o 
ceu e a terra nao se preocupam e creem ser coisa muito natural 
que o ceu e a terra existam. Nada sabem de especial do come~o 
do mundo". 

A pequena obra de Staden foi editada em Malburgo, em 
15 57. A cana Mundus Novus mandada por Vespucio a Pedro Lou
ren~o de Medici e de 1503. Logo publicada, teve inumeras edi
~oes em italiano, frances, alemao, flamengo e latim, sendo in
clufda, em 1507, na cole~ao de Montalboddo, intitulada Paesi nou
vamente ntrovati. Dessas, 13 em latim e 10 em alemao. Nesse 
ano de 1507, o alemao Walsemiiller, cart6grafo ilustre, batizou 
de America o continente achado. 

Quem tinha encontrado o continente fora Colombo. Mas 
quem tinha fixado o homem natural era Vespucio. 
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0 exito das cartas de Vespucio nao foi unicamente urn exito 
de divulga~ao. Foram essas pequenas imagens do mundo novo 
que desencadearam urn movimento intelectual de primeira or
dem. Foram elas que criaram as Utopias. 

Abria-se, enfun, urn horizonte para o homem europeu, confi
nado na terra plana e imovel entre o ceu e o inferno. Havia do outro 
lado do mundo terras novas, que habitavam urn homem diferente. 

Precedendo a Vespucio, dnhamos tido, no Brasil, urn docu
mento unico, a cana lrrica do escrivao de Cabral, Pero Vaz Cami
nha. Mas este trazia, imbufdo na cabe~a, todo o mofo medieval 
das concep~oes teologicas e universitarias. E gritava exasperado 
para Dom Manoel: Em primeiro Iugar e preciso salvar essa gente. 

Salvar queria dizer vestir, por sapatoes e chapeu e, alem de 
tudo~ obedecer ao conquistador branco. Nao sem razao, urn poe
ta modernista escreveu: 

Quando o ponugues chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o fndio 
Que pena! 
Fosse uma manha de sol 
0 fndio tinha despido 
0 ponugues. 

Com sol ou com chuva, a miscigena~ao se produziu. 
Mas o imponante na atitude de Americo Ve~ucio e que ele, 

ante o fndio, nao se tomou de alarmas devotos. E urn puro admi
rador da gente "nuda e formosa". 

Urn dos melhores documentos que produziu uma fase da 
literatura modernista de 22, a fase que se chamou de ''antropo
fagica'', foi o belo livro de Affonso Arinos intitulado 0 indio bra
sileiro e a Revoluflio Francesa. Este livro exige uma segunda edi
~ao, pois, so ele, coloca o escritor mineiro na primeira fila dos 
sociologos nacionais. Affonso Arinos, atual e grande lfder da UDN, 
nao pode esquecer essa contribui~ao culta, erudita e nova, a va
loriza~ao do nosso caminhar. 

Nesse volume, o escritor estudou, escudado por uma 6tima 
documenta~ao, as influencias do nosso selvagem sobre a eclosao 
do mundo moderno que teve seu ponto alto na Revolu~ao. 'llata-se 
de uma transmuta~ao de valores, lenta, ardua e vitoriosa. 
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Ou~amos Affonso Arinos: 
'' Por todos os motivos, podemos avan~ar sem temeridade que 

as canas de Vespucio formam a pedra angular da constru~ao teo
rica elaborada sobre o estado natural do homem, que o huma
nismo filos6fico do seculo XVI inicia e que foi terminada com 
o individualismo revolucionario do seculo XVIII". 

A proposito da carta intitulada Mundus Novus, que se refe
re ao Brasil, escreve o nosso soci6logo: 

''Sobre a fndole dos habitantes, diz que era cheia de cordu
ra e inocencia. Viviam num regime de absoluto comuiiismo, pois 
que ignoravam a propriedade, a moeda, o comercio e assim se 
davam muito bern. Inteiramente livres, nao tinham reis nem che
fes, sendo cada urn rei de si proprio. Esta liberdade social era com
pletada por absoluta liberdade moral, pois nao tinham nenhu
ma especie de religiao e desconheciam os templos e os fdolos' '. 

Logo em seguida reproduz urn texto de Vespucio: ''Aqueles 
povos tern una scelerata liberta di vivere, Ia quale piu tosto se 
conviene agli Epicun· che aile Stolci' ~ 

Estava revelando que, na realidade e na pnitica, era possfvel 
viver-se em estado epicureo. E isso jogava por terra todas as ion
gas e tremendas asceses que tinham presidido a constru~ao do 
mundo medieval. 
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POSIC::AO DE SARTRE 

Jean-Paul Sanre nao perdeu de modo nenhum a sua im
ponancia nem a sua alta popularidade. Continua a ser uma 
das figuras maximas do Ocidente intelectual. Mas houve, evi
dentemente, uma guinada na sua linha de conduta. Tera sido 
apenas, quem sabe, a acentua~ao e mesmo a defmi~ao de todo 
o seu passado inquieto, ou melhor, o delta de suas Intimas cor
rentezas revolucionarias. 

Essa acentua~ao e essa defini~ao nao exprimem urn acresci
mo do poder subversivo do mestre escritor. Dir-se-ia que Sanre 
termidorizou. 

Disso pode-se encontrar uma verifica~ao facil na polemica 
que ele manteve com outra grande figura das letras francesas, 
Alben Camus, que foi nosso h6spede dois anos atras. Em ter
mos de polftica social, urn tomou a direita e outro a esquerda. 
E apesar do seu novo fervor pela Uniao Sovietica e talvez, por 
isso mesmo, quem ficou na ala conservadora foi Sante. Camus 
tomou para si a defesa do i"edutivel que e 0 individuo e da 
sua intocavel liberdade. 

Dois acontecimentos na vida literaria de Same produziram-se 
ultimamente. furam eles: a publica~ao do volume intitulado Saint 
Genet, que e urn livro de mais de quinhentas paginas prefacian
do as obras do escritor-ladrao, cuja celebridade transpos de ha 
muito os muros das penitenciarias que o detiveram- eo com
parecimento faustoso e decisivo do autor de L'Etre et le Neant 
ao Congresso da Paz de Viena, onde alardeou uma intimidade 
absurda e explicavel somente como atitude panidaria, com o ver
melho Aragon, que, depois de ser palha~o do Surrealismo, deci
diu ser clown do comunismo. 

A oficializa~ao de Jean Genet como grande escritor nada tern 
de excessivo. 0 extraordinario gale e de fato uma das maiores pe-
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nas da Fran~a. Uma especie de Joyce infantil que, na opiniao au
torizada de meu amigo Paul Sylvestre, atinge muitas vezes o li
rismo de Rimbaud. Apenas acusam Sartre de exagero e parece 
tratar-se mais do aspecto moral com que ele exalta, elevando a 
categoria de santo urn empedernido valdevinos que nem dez bis
pos de Victor Hugo conveneriam ao chamado born caminho. 

0 que caracteriza Genet e urn terdvel corps a corps com a 
sociedade atual que ele nao procura compreender ou transfor
mar, e nisso vai uma adesao de Sartre a revolta individual que 
nao parece compat1vel como seu recente namoro com os dog
mas disciplinares do sovietismo. 

Genet, para mim, e uma v!tima de seus complexos pa
triarcais. Talvez, no !ntimo, quisesse do catecismo de sua para
quia passar a categoria de mariano e depois obter urn emprego, 
casar-see viver como todo mundo. Nao tendo a vida lhe conce
dido essa normalidade, declarou guerra ao meio em que nasce
ra. E iniciou uma especie de pugilismo social, fazendo fila en
tre os bandidos espetaculares que desconhecem a evolu~ao so
cial, e querem apenas a vingan~a imediata dos males que os 
afligem. Genet nao deseja ver o fnn da sociedade burguesa e 
patriarcal a que sao justamente atribu!dos os seus desastres pes
soais. Quer a luta, a vindita e a continua~ao do seu estado de 
fora-da-lei. E assim que lamenta a liquida~ao dos carceres colo
niais da Guiana: ' 'les derniers forfats rentrent en France. La 
fin du bagne no us empeche d'acceder avec notre conscience vi
ve dans les regions mythiques souten-aines': A volta do dester
ro nao tern sentido. 

E mesmo depois de tornado celebre, nao como ladrao mas 
como escritor, nao parece ele querer tomar rumo diferente da
quele que sempre seguiu. Nao me admiraria de ve-lo, quem sa
be, de parceria com Sartre, atirar-se aos pes de urn cura de aldeia 
numa conversao sensacional. 

0 livro de Sartre sobre o seu her6i-ladrao e urn livro barroco 
e enorme, quase ileg!vel. 0 que interessa nele e a atitude. Como 
Genet, Sanre nao deixa as coordenadas em que se formou, crian~a 
e adolescente, e por isso empalidecem as contradi~oes que po
diam trazer a defesa de urn individualista terdvel - Genet -
e a adesao recente ao sistema disciplinar dos Sovietes. Sartre con
tinua a admitir a categoria de Santo - no sentido cristao- e 
nao parece ter abandonado de todo os alicerces de sua forma~ao 
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que vern milenariamente da conversao do Rei Clovis ao Cris
to. 0 que lhe interessa, como a Genet, e a delkia do pecado e do 
esca.ndalo. 

Mais importante do que o livro- prefacio as obras de Ge
net - e sem diivida a apari~ao do existencialista frances num dos 
conhecidos e desmascarados Congressos da Paz que os partidos 
comunistas costumam promover pelo mundo afora. A primeira 
curiosa conseqiiencia foi ter Sartre - que e a inteligencia - apa
recido de bra~os dados com a tolice, que e Aragon. Este velho 
poeta - uma especie de Victor Hugo modernista - nao pela 
grandeza do mestre romantico mas pela facilidade com que sua 
e poreja versos - depois de tomar parte nas batalhas iniciais do 
Surrealismo, que pelo menos tinham gra~a, conveneu-se sinis
tramente ao que ele chama de marxismo, mas que nao passa de 
uma deforma~ao do marxismo - a doutrina polrtica da URSS. 

A recente virada da Uniao Sovietica deixa Sartre a vontade. 
A sua adesao aos sovietes e anterior a mone de Stalin e foi, pot
tanto, nas malhas do dirigismo intelectual que ele voluntaria
mente chafurdou. 

Se ha uma divergencia fundamental entre a polrtica de Sta
lin e a de Malenkov, foi aquela que atraiu Sartre. Anos passados 
ele criticara, alias, urn discurso notavel de Malenkov, saudando 
intelectuais em visita a Moscou. Hoje, pois, deve seguir a mesma 
linha, isto e, nao topar as diretivas do novo habitante do Krem
lin. Este tern a seu favor uma nobre atitude tomada no passado. 
Nao engoliu Jdanov e a sua clamorosa ditadura, institu!da con
tra a liberdade normal da literatura e das artes. Afirma-se mes
mo que Malenkov foi o maior inimigo deJdanov e isso constitui 
urn born ponto para o seu passado. _ 

Jdanov morreu ou foi assassinado, mas a sua cruel intoleran
cia fez escola ate os iiltimos momentos de Stalin. 

Evidentemente, Sartre deve estar hoje com a alma danada 
de ] danov. E prefer! vel a sua compagnonniage com Genet. 
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DESCOBERTA DA AFRICA 

Ha quem afirme que Gil!;>erto Freyre devia ter come~ado 
seus estudos sociol6gicos pela Mrica. Ou melhor, que a sua re
cente viagem atraves do Imperio Portugues-Negro deveria ter 
percebido a ftxa~ao Eanoramica de nossa forma~ao. Nao sou dos 
que pensam assim. E tal a honestidade, a convic~ao e a riqueza 
com que o mestre de Recife faz entrar pelas nossas retinas a 
agua-forte de seus encontros com o Brasil que seria dificillhe 
ter escapado qualquer coisa da alta contribui~ao africana na com
posi~ao de nossa originalidade. 

E evidente que essa viagem ao Continente Negro pode com
pletar e enriquecer 0 amalgama de fatos e observa~oes que jun
tou ate agora em seus livros classicos. E urn dos mais eficientes 
triunfos de nossa autenticidade e ter o autor de Sobrados e Mo
cambos restitufdo, sem urn falso pudor d6lico-loiro, a realidade 
de mitivistas- o portugues, o indio, o negro. 

Tudo isso aflora da revela~ao da Africa - de que conhe~o 
apenas a escala mecanica e sofisticada de Dacar - que me acaba 
de fazer o jovem dominicano Frei Benevenuto de Santa Cruz, que 
com o soci6logo de sua ordem, Padre Debret, realizou recente
mente sua excursao a diversas regioes do continente afro, atin
gindo o Sudao. 

Quando Artur Ramos, muitos anos atras, almo~ava comigo, 
batendo eruditos papos sobre a sua especializa~ao, que era o ne
gro, eu mais de uma vez lhe perguntei se nao seria o africano 
e nao o germanico o representante tfpico do He"envolk, tal a 
finura e a aristocracia de seu porte, de suas maneiras e sentimen
tos, quando nao degenerado e desmoralizado pelo contato branco. 

Frei Benevenuto veio me dar razao, tal o deslumbramento 
que seus olhos guardaram da gente pura da Africa, de seus cos
tumes e maneiras, de sua arte e de sua cultura inconfundfveis. 
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Disse-me ele que o sociologo Debret espantou-se muitas 
vezes do transe em que colocavam o estudioso brasileiro, uma 
mascara, uma can~ao, urn trecho arquitetural, brotados de uma 
aldeia negra. E que o europeu nao podia sentir aquilo que ''foi 
o Brasil'' na expressao felidssima do nosso beneditino. Uma 
liga~ao ancestral enchia de profunda emo~ao o intelectual nor
destino, que, alias, brada aos ceus contra a destrui~ao dos ulti
mos redutos da nossa area cultural nos Estados do None. A 
maquina capitalista picotou a renda, o crivo, o pano da Costa, 
enfun, o que temos de sagrado como autenticidade e beleza. 
E consta mesmo que na Bahia ha diversos alemaes fabricando 
balangandas destinados as gra-finas que OS distribuem as ami
gas como exotismo. 

Em Salvador, dizem, desapareceram OS ultimos sinais da 
grande cultura popular que ali floresceu. Contaram-me que o 
proprio Anisio Teixeira soube levar para a escola a ane de nos
sos dias, mas esqueceu de resguardar os tesouros ecologicos de 
sua terra. 

Alias, foi o Modernismo que primeiro alenou o mundo cui
to para os cometimentos anisticos do orbe africano. Foi na deca
da de 20 que se expuseram em Paris as estatuetas rupestres de 
Benin. E chamou-se a urn grande periodo da pintura de Picasso 
de "epoca negra". 

Em sociologia, o alemao Fr_?benius levantou o veu que en
cobria os misterios culturais da Mrica. Foi ate o seu cora~ao mis
tico, sabendo exaltar a quase perdida expressao daquele munifi
cente passado. 

Apesar de barroco, metafisico, spengleriano e as vezes con
fuso pelo exsesso de material colhido, 0 sabio germanico com
preendeu a Mrica e soube separa-la do superficial e do profano 
que amesquinham e deformam as mais serias reservas do que 
o hom em tern de melhor. Ele pode dizer do negro: ''Toda sua 
vida esta cheia do ritmo expresso pela transforma~ao do futuro 
em perecer e voltar. Essa mudan~a do Ser e o conteiido de sua 
vida. Regula o curso das coisas e de suas reflexoes. Como as 
sementeiras, ao crescimento e as colheitas sucedem as semen
teiras, o crescimento e as colheitas, do mesmo modo, ao nasci
mento, a maturidade, a velhice e a mone, sucedem o renasci
mento, a maturidade, a velhice e a mone. 0 ritmo substitui 
a eternidade' '. 
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Muitas vezes, nos tempos passados, quando existia o grande 
carnaval do Rio como poderio de seus ranchos e a magia espeta
cular de seu compasso, exclamei: - Isto aqui e a Grecia! 

Evidentemente, os literatinhos mesti~os do Nordeste, como 
os brancaranos do Sui, punham-se a rir, tendo como maxima ex
pressao da .Africa a Frineia de Bilac. 

Enquanto isso se dava, urn sabio frances soube mergulhar 
no Sudao e na Nubia, procurando as fontes culturais do Nilo. 
Tratava-se desta vez tambem de urn padre, que, alias, eu tinha 
em suspei~ao por ser o au tor de urn opiisculo vulgarissimo sobre 
Socrates. Era Monsenhor Festugiere. 

Pois esse homem trouxe, das ignoradas origens do Nilo, a 
prova provada do que eu dizia. Num estudo assombroso sobre 
o Hermes Trismegisto, ele acompanha atraves de urn estafante 
itinerario erudito a marcha da cultura orfica, da .Africa, via Cre
ta, para a Grecia precedente aos seculos apollneos. Nao seria da 
mesma origem mistica, plastica e melodica que trouxeram, para 
o Brasil, os escravos da .Africa oriental, os assombros populares 
da Pra~a 11? 

Depois dos Estados Novos, o que a gente ve no Rio nao e 
mais a exalta~ao da Helade frenetica que produziu Esquilo e sim 
caminhoes motorizados com japoneses e turcos carregando, en
tre lampadas eletricas, cartazes e dfsticos do Dasp. 

Daria urn livro. Era estender em detalhe o assunto eleito. 
Ligadas a mentalidade pre-utopica, as Utopias come~am com a 
descobena do homem naturale seu calido paraiso no seculo XVI. 
Morns e Campanella. 

0 desenvolvimento que lhes demos nestes anigos nao po
deriam tomar a devida extensao em jornal. 

Podedamos alinhar ainda, dentro do espirito pre-utopico, 
o que eu chamaria de Utopia gibelina, antipapal, heterodoxa, 
que junta Averrois ao Dante e a Siger de Brabant, figurando este 
ultimo, mestre de Paris, no Canto X da Divina Comedia, entre 
Santo Tomas, Alberto o Grande, Craciano, Pedro Lombardo, Dio
nisio e Areopagita, Paulo Orosio, Boccio, Beda, Isidoro de Sevi
lha Ricardo de Sao Vitor. 
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"ESSA E LA WCE ETERNA DI SIGlER!" 

0 Estilo Ut6pico seria o Barroco. 0 Socialismo Ut6pico se re
presentaria pela Republica Comunista Guarani que os jesuftas cria
ram e desenvolveram no Paraguai por urn seculo e meio, de 1610 
a 1768. Desconhecida, com certeza, de Marx e de Engels (ignoro 
qualquer referencia deles a prop6sito ), dela tomaram conhecimento, 
no entanto, os Irderes socialistas Karl Kaustsky e Paul Lafargue. 0 
Direito Ut6pico est:i no Direito Natural, tam bern urn maduro fruto 
do Humanismo. Essa ''lei sem juiz'' que Grotius e Pufendorf des
ligaram do Direito Positivo e que Kelsen admiravelmente anali
sou. A Ilustra~ao Ut6pica, a epoca chamada das Luzes; a Revolu
~ao Ut6pica- a Francesa. A Sociedade Ut6pica- a safda do apo
drecimento da Santa Alian~a no seculo XIX e que produziu as lu
tas liberais de 48. E, entrando pelo seculo XX, irfamos encontrar 
a Paz Ut6pica, essa inven~ao romantica de Bernardin de Saint-Pierre 
que teria dado o presidente norte-americano Wilson e a Liga das 
Na~oes. Depois a Linha Ut6pica, que nao seria mais que a Linha 
Justa dos comunistas. Huxley compareceria com a Satira Ut6pica, 
o seu Mundo Novo, essa obra-prima da to lice inglesa. A Distribui
~ao Ut6pica, ou seja, o New-Deal de Roosevelt. E chegarfamos a 
Browder, o grande Browder, e a nossos dias com a notavel virada 
de Malenkov, sem duvida, urn habil polltico. 

Verdade, porem, que as Utopias, no seu desenvolvimento 
intelectual e hist6rico, ganham terreno e aproximam-se das solu
~oes da realidade. A experiencia viva de suas conseqiiencias fa
las vigentes no seqdo. Assim, estamos assistindo, no campo reli
gioso, a urn reajustamento do cristianismo ut6pico, prenhe de es
peran~as e resultados. Ha seculos que nao se encontra, dentro da 
Igreja Reformada, urn te6logo da for~a, da cultura e da novidade 
de Karl Barth. Mesmo considerando-se Kierk~gaard - a cuja tra
gica linha entreguista pertence Barth - vindos todos atraves de 
Calvino e Lutero, de Santo Agostinho - considerando-se, dizia 
eu, Kierkegaard urn teo logo (a mais alta categoria a que pode 
atingir o espfrito ), o alemao atual e dos maiores da hist6ria do 
pensamento religioso, nao se situando de modo algum aquem 
do criador do Tratado do Desespero e da Repetz';ao. 
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Para Barth todas as orgulhosas conquistas do progresso hu
mano fazem apenas uma coisa - colocar o homem no Iugar de 
Deus. Karl Barth, como os grandes iluminados, ou melhor, os gran
des deliberados, nao discute nada que conduza a uma redu~ao da 
fe, produto da Gra~a. Para ele, e preciso desmitolizar o cristianis
mo e reduzi-lo a uma gloriosa e pura decisao subjetiva. A salvo das 
tempestades do tempo. E preciso crer, crer e crer. 0 Protestantis
mo vai assim as suas fmais conseqiiencias irracionais. E preciso ser 
a favor ou contra o Cristo. Nada mais conta. Alem disso, a polemi
ca levantada por Barth em materia de edesiologia e de culto aha
lou o mundo reformado. Ele come~ou com uma poderosa crftica 
ao tradicionalismo passivo de sua lgreja, denunciando as '' quatro 
pedras de angulo da prisao em que nos fechamos e que sao: a orto
doxia, o pietismo, as maximas morais e sentimentais, derivadas da 
Filosofia das Luzes, e o instinto religioso universal''. 

Ao contrario de Kierkegaard, que no seu Diario chama Deus 
de '' inimigo mortal'', e do maniqueu modemo Proudhon, que 
tam hem trata Deus como adversario, ambos nao se colocando Ion
ge do pensamento primitivista que deu o Tabu - Karl Barth exalta 
a soberana e indiscudvel transcendencia de Deus. E em Seu no
me pulveriza a razao como a experiencia. Trata-se de urn existen
cialismo cristao radical que nada tern com as cogita~oes de um 
pigmeu como Marcel. 

De outro lado, reajusta-se o catolicismo, retomando a sua 
posi~ao por assim dizer ''socializante' '. Como e sabido, o cristia
nismo ergueu-se sobre duas bases concretas, uma psicol6gica, outra 
social, quero dizer, o sentimento 6rfico e a subleva~ao ligada pos
sivelmente ao apostolado politico de Joao Batista, e. a seita dos 
Essenios. Assim, o ''Reino dos Ceus'' seria uma senha revolucio
naria e Mauricio Coguel, com sua autoridade, afuma que: ''A 
expressao se unir porum batismo e ja caracteristica porque im
plica a ideia duma comunidade ou de urn grupo''. 

Tern sido esgotada a materia escrita sobre o cristianismo 
social, mas vimos a que desvios foi ele levado, deixando a pure
za da palristica, para admitir, depois de Avinhao, o papado se 
nao orgfaco, pelo menos libertino e mundano de Nicolau V 
e Leao X. Nos tempos modernos, a Igreja, tanto a reformada 
como a cat6lica, tornou-se o esteio ideol6gico da burguesia triun
fante e dar o "6dio ao padre" de Mirabeau e a grande ofensiva 
materialista moderna. 
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0 atual movimento dominicano, tendo a frente excelsas fi
guras como Lebret, Riquet, Danielou e os jesuitas como De Lu
bac, for~a as portas da simpatia, fazendo tender a Igreja a sua 
velha finalidade social. E verdade que esse movimento desapare
ce diante das realiza~oes tecnicas dos Estados Unidos e da URSS 
e mesmo da evolu~ao for~ada pelo desenvolvimento da maquina 
e do proletarismo no mundo moderno. 

Para mim, o que mais interessa no movimento de renova~ao 
do catolicismo e a figura central do alemao Romano Guardini. 
Este lider empresta uma importancia descomunal ao culto, ao ri
to e a liturgia e isso me parece de uma importancia capital, pois 
procura destruir o n6 reacionario do clericalismo moralizante. 
Guardini, no Espirito da Liturgia, chega a colocar o Rito acima 
da Etica. Romano Guardini traz, com a realidade da voca~ao do 
homem para crer e adorar, urn apaziguamento das questoes que 
faziam do pecado o estorvo de consciencia da maioria dos cren
tes. Enquanto Barth manda crer, Guardini convida a adorar. Sao 
esses para mim os unicos caminhos eficientes encontrados hoje 
para urn renovamento do cristianismo, dentro do ut6pico e do 
6rfico e nao fora do social. 

E afinal nos encontramos oeste roteiro com Rousseau. Hoje, 
Jean-Jacques ja nao e subversivo. Tanta coisa se passou depois da 
Revolu~ao que irrompeu nao s6 por motivos economicos, mas mui
to pelo impulso do pensamento enciclopedista, que e quase idi
lica a figura desse reformador social. Pelo menos, o seu indio, o 
indio born, e perfeitamente ut6pico. No Manifesto de Antropo
fogia, publicado em Sao Paulo no ano ainda modernista de 1928, 
vinha isto: ''Contra o indio de tocheiro, o indio batizado e genro 
de Dom Antonio de Mariz''. E que todos os indios, conformados 
e bonzinhos de cartao-postal e de lata de bolacha, tinham saido 
de Rousseau. 0 Romantismo serviu-se dele a vontade e ele veio 
espraiar-se aqui, ninado pela suave contrafa~ao de Alencar e Gon
~alves Dias. 

Tempos antes, no entanto, outro frances, este urn poderoso 
e culto espirito humanista, havia definido genialmente o segre
do barbaro do indio. No Capitulo ''Des Cannibales'' dos seus 
Essais, Michel de Montaigne narra que ouvira de urn criado que 
se ligara ao Brasil recem-descoberto e que estivera na festa para 

236 

A Utopia Antropofagica 

que foram conduzidos indios autenticos, em Rouen, na metade 
do seculo XVI, o que era o selvagem. Conta ele que durante a 
estada em Rouen, perguntaram a urn indio que achava do luxo 
e do conforto dos palacios da cidade. E o brasileiro respondeu 
apenas isto- que muito se admirava com os produtos daquela 
civiliza~ao, mas que mais se admirava ainda em ver que a popu
la~ao que vivia no frio e na lama nao queimasse aquilo tudo. Le
vado a presen~a do rei, que era uma crian~a doente, sentado no 
trono ao lado de urn sui~o barbado e terrivel, o indio cometera 
outra terrivel indiscri~ao. Perguntara por que nao tiravam dali 
aquele incapaz e nao sentavam no trono o sui~o. 

Repousa nesta observa~ao admiravel toda uma tese da au
toridade, autoridade que deu alento e vida as monarquias sa
dias, como foram tanto o Imperio Romano como o Imperio dos 
Hohenstaufen. 

E falamos de novo em Kelsen, sem duvida, o maior jurista 
contemporaneo. Nao se pode esquecer que num ensaio que se 
segue ao seu estudo sobre o Direito Natural ele cita urn texto grego 
de Anaximandro, no qual, segundo a opiniao de Capelle, se acha 
'' captado' ', pela prime ira vez no pensamento humano, o concei
to de uma legalidade que domina todo acontecer. 

Nao estamos Ionge do pensamento de Empedocles de Agri
gento que estabelecia e justificava a eterna polaridade do 6dio 
e do amor. Heraclito tambem ve na natureza uma tensao de con
traposi~ao. "A guerra e a mae de todas as coisas." "A luta e Di
reito.'' ''Antes do cristianismo joanico dar ao lDgos o sentido do 
Verbo ou do Cristo, na teologia grega o lDgos era a Dike, 'a deu
sa da vingan~a iniludivel'.'' 

Nao estamos Ionge, portanto, das formas posteriores de re
ligiao, iniciadas como masdaismo ou o maniqueismo, nem da 
posi~ao de Montaigne, exaltando os canibais brasileiros. 

Resta uma palavra sobre o Barroco. 0 estilo ut6pico. Nasceu 
com a America. Com a Descoberta. Com a Utopia. 

Ninguem me convencera de que no Barraco ha uma des
cendencia direta do Renascimento. Nego a Bernini o direito de 
se colocar com seus len~6is na heran~a duma plastica vinda do 
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mundo colonial que se abria entre flores, lianas e frutos dis
formes. 0 Grego, sim. E Barraco. E a alma disforme e tnigica 
do Barraco. 

Da janela maravilhosa de Tomar ao Cesar de Roma, o Bar
raco e o mundo novo. Alias, nada conhe~o de maior na hist6ria 
plastico-arquitetonica que a abadia guerreira de Tomar em Por
tugal. 0 nosso Aleijadinho esta perto dela. 

E, encerrando, nada mais tenho a dizer senao que tambem 
trago a minha Utopia, de carater social. Por que nao se organizar 
o mundo numa polltica de dois tetos? Ninguem tera mais do que 
tanto. Ninguem menos do que tanto. No intervale o homem po
dera subir ou descer como quer a sua ambiciosa natureza. 

E por que nao se criar uma especializa~ao vocacional? Inclu
sive urn corpo politico de eleitores formados para isso? Tenho dito. 
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1890 Nasce em Sao Paulo, no dia 11 de janeiro, Jose Oswald de 
Sousa Andrade, filho de Jose Nogueira de Andrade e Ines 
Ingles e Sousa de Andrade. 

1903 Entra para o Ginasio Sao Bento. 
1909 Inicia-se no jornalismo como artigo "Pennando" no "Dia

rio Popular''. Redator e critico teatral no ''Diario Popu
lar'', assinando a coluna ''Teatro e Saloes''. Ingressa na 
Faculdade de Direito. 

1911 Deixa o "Diario Popular". 
1912 Viaja pela primeira vez a Europa. No navio conhece a dan

~arina Helena Carmen Hosbale (Carmen Lydia, Landa Kos
bach). Morre em Sao Paulo sua mae. Retorna ao Brasil tra
zendo a estudante francesa Henriette Denise Boufleur (Ka
mia). Traz da Europa novidades vanguardistas, entre elas 
o ''Manifesto futurista'' de Felippo Tomaso Marinetti. Es
creve e rasga seu primeiro poem a livre ' '0 ultimo passeio 
de urn tuberculoso, pela cidade, de bonde". 

1914 Nasce seu primeiro filho Jose Oswald Antonio de Andra
de (None) com Kamia. Bacharel em Ciencias e Letras pelo 
Ginasio Sao Bento. 

1915 Tern urn romance tumultuado com a dan~arina Carmen 
Lydia. Separa-se de Kamia. 

1916 Publica com Guilherme de Almeida Mon Coeur Balance 
e Leur Ame (teatro). Redator do "Jornal do Comercio". 
Colabora ate 1922. Colabora na revista ''A Vida Modema''. 

1917 Retorna a Faculdade de Direito. Torna-se amigo de Mario 
de Andrade. Conhece Di Cavalcanti. Aluga em Sao Paulo 
uma garfonniere a rua L!bero Badar6, n<:' 67, 3<:' andar, 
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sala 2. E freqiientada por Guilherme de Almeida, Mon
teiro Lobato, Menotti del Picchia, Vicente Rao. Termina 
"0 Pirralho". Em dezembro Monteiro Lobato ataca pelo 
jornal a exposi~ao da pintora Anita Malfatti no artigo ''Pa
ranoia ou Mistifica~ao?'' 

1918 Em janeiro escreve urn artigo no ''Jornal do Comercio'' de
fendendo a arte de Anita Malfatti. Inkio de 0 Perfeito Co
zinheiro das Almas deste Mundo, diario da garfonniere. 
Trabalha no "Jornal do Comercio" e na "A Gazeta". Ba
charel em Direito. E escolhido orador da turma do Centro 
Academico XI de Agosto. 

1919 Morre seu pai em fevereiro. Em 11 de agosto casa-se in ex
tremis com a normalista Maria de Lourdes Castro Pontes, 
'' Deisi''. Conhece o escultor Victor Brecheret. 

1920 Edita o peri6dico "Papel e Tinta" (de maio de 1920 a fe
vereiro de 1921 ). 

1921 Colabora no "Correia Paulistano" (de abril de 1921 ate 
1924). Lidera a campanha preparat6ria para a Semana de 
Arte Moderna em jornais e reunioes com amigos. Lan~a pelo 
''Jornal do Comercio'' o poeta Mario de Andrade atraves 
do artigo "0 meu poeta futurista". O.A., Mario de An
drade e Armando Pamplona viajam ao Rio de Janeiro para 
a conquista de novas adeptos ao Modernismo. Conseguem 
a adesao de Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Ronald de 
Carvalho, Sergio Buarque de Hollanda, entre outros. 

1922 E urn dos principais integrantes da Semana de Arte Mo
derna, de 13 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de Sao 
Paulo. No dia 15 de fevereiro le, sob vaias, urn trecho de 
Os Condenados. Colabora na revista ''Klaxon''. Publica 
Os Condenados ( 1 C? volume da Tr£/ogia do Exflio ). Forma
se o Grupo dos Cinco: O.A., Tarsila do Amaral, Mario de 
Andrade, Anita Malfatti e Menotti del Picchia. Viaja a Eu
ropa no final do ano. 

1923 Esta na Europa em companhia de Tarsila, Dulce (filha de Tar
sila) e None. Passa a viver com Tarsila. Em 11 de maio pro
nuncia conferencia na Sorbonne: ''L' effort intellectuel duBre
sil contemporain''. Conhece Blaise Cendrars, Pablo Picasso, 
Erik Satie, Jean Cocteau, Fernand Leger, Jules Supervielle, 
Jules Romain, Paul Morand, Brancusi. TerminaMem6nas Sen
limen tats dejoao Miramar. Retorna ao Brasil no final do ano. 
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1924 Publica Mem6rias Sentimentats de }oao Miramar. Publica 
o "Manifesto da Poesia Pau-Brasil" no "Correia da Ma
nha'' do Rio de Janeiro. O.A., Tarsila, Olfvia Guedes Pen
teado, Gofredo Telles e outros compoem uma "caravana 
modernista'' que vai mostrar o Brasil ao poeta Blaise Cen
drars. Em Minas Gerais sao recebidos por Anlbal Macha
do, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade. Viaja para 
a Europa em novembro. 

1925 Publica em Paris Poesia Pau-Brastl. Retorna ao Brasil e lan~a, 
pela imprensa, sua candidatura a Academia Brasileira de 
Letras. Em dezembro volta a Europa e passa o final do ano 
na Fran~a com Tarsila. 

1926 Viaja com Tarsila, Dulce e None para o Oriente Medio. 
Retorna ao Brasil em agosto. Oficializa o casamento com 
Tarsila do Amaral. Ret0rna ao ''Jornal do Comercio' ', pu
blicando na coluna ''Feira das Quintas'', ate maio de 1927. 
Divulga o primeiro prefacio de Serafim Ponte Grt/nde no 
artigo "Objeto e fim da presente obra", na "ReVista do 
Brasil''. 

1927 Publica A Estrela de Absinto (2 C? romance da Tn'logia do 
Exilio). Publica 0 Primeiro Caderno do A/uno de Poesia 
Oswald de Andrade. Retorna a Paris para urn a exposi~ao 
de Tarsila. Colabora na revista ''Verde'', criada por urn gru
po de modernistas em Cataguases, Minas Gerais. 

1928 Escreve o ''Manifesto antrop6fago''. Funda com Raul Bopp 
e Antonio de Alcantara Machado a ''Revista de Antropo
fagia'' (1 ~ denti~ao). Conclui Serafim Ponte Grande. Via
ja para a Europa para a segunda exposi~ao individual de 
Tarsila. 

1929 Retoma da Europa. Sai no ''Diario de Sao Paulo'' a 2 ~ den
ti~ao da ''Revista de Antropofagia' '. Sofre as conseqiien
cias da crise do cafe. Ru!na financeira. 0. A. e Tarsila 
separam-se e Oswald passa a viver com Pagu. 

1930 Em setembro nasce seu filho Ruda Poronominare Galvao 
de Andrade. Em 30 de dezembro conhece Luiz Carlos Pres
tes, no exllio na Argentina. 

1931 Engaja-se no PCB (Partido Comunista Brasileiro ). Come
~a a escrever artigos sabre polrtica. O.A. e Pagu fundam 
"0 Homem do Povo", peri6dico que teve curta dura~ao: 
27 de mar~o a 13 de abril. Empastelado por estudantes da 
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Faculdade de Direito. Proibida a circula~ao pela polfcia. 
0 jornal pregava a luta operaria. Publica o manifesto ''Or
dem e Progresso'', em '' 0 Hom em do Povo' '. 

1932 O.A. e Pagu sofrem persegui~oes polfticas. 
1933 Publica Serafim Ponte Grande com urn segundo prefacio 

crftico e autocritico. Define suas posi~oes ideol6gicas. Ter
mina 0 Rei da Vela. 

1934 Romance com a pianista Pilar Ferrer. Publica 0 Homem 
eo Cavalo. Sai A Escada Vermelha (ultimo volume da Tn·
logia do Exilio). Em dezembro, O.A. eJulieta Guerrini as
sinam contrato antenupcial com regime de separa~ao de 
bens. 

1935 Escreve satira politica para ''A Plateia''. 
1936 E representante do jornal '' Meio Dia'' (Rio de Janeiro) em 

Sao Paulo. Escreve nas colunas ''Banho de Sol'' e ''DeLi
teratura''. Casa-se com Julieta Barbara (Guerrini). 

1937 Publica A Morta e 0 Rei da Vela. Escreve na revista ''Pro
blemas" de Sao Paulo. 

1939 Viaja com Julieta Barbara para Estocolmo, como represen
tante do Brasil junto ao Congresso lnternacional promovi
do pelo PEN CLUB. Retorna ao Brasil no mesmo ano. 

1940 Lan~a sua candidatura a Academia Brasileira de Letras. Es
creve uma carta abena ao suplemento ''Diretrizes'' do jornal 
"Meio Dia", causando polemica. 

1941 Publica Analise de Dois Tipos de Ficfao. 
1942 Esta separado de Julieta Barbara. Casa-se com Maria An

tonieta d' Alkmin. 
1943 Publica o primeiro volume de Marco Zero: A Revolufao 

Melancolica. 
1944 A convite de Juscelino Kubitschek, viaja para Minas Ge

rais com urn grupo de anistas, como Volpi e Mario Schen
berg. Come~a em fevereiro no ''Correia da Manha'' a co
luna' 'Telefonema'' (ate outubro de 1954). Em junho passa 
a colaborar no ''Diario de Sao Paulo'' com a coluna ''Fei
ra das Sextas" (ate junho de 1945 ). 

1945 Presta concurso para a Cadeira de Literatura Brasileira
FFCL da USP. A tese e A Arcadia e a Inconfidencia. Nasce 
sua filha Antonieta Marflia do casamento com Maria An
tonieta d' Alkmin. Publica o segundo volume de Marco Ze
ro: Chao. Rompe como Partido Comunista e com Luiz 
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Carlos Prestes. Continua sendo de esquerda. Publica Poe
sias Reunidas de O.A. e anigos esparsos no volume Ponta 
de Lanfa. 

1947 Publica 0 Escaravelho de Ouro na ''Revista Academica'', 
n~ 68, ano XII, Rio de Janeiro, julho de 1947. 

1948 Nasce seu filho Paulo Marcos d' Alkmin de Andrade. No 
Congresso Paulista de Poesia com bate os poetas da ''Gera
~ao de 45". 

1949 Escreve na ''Folha deS. Paulo'' a coluna '' 3linhas e 4 ver-
dades", ate 1950. 

1950 Apresenta tese para a Cadeira de Filosofia da FFCL da USP: 
A Cnse da Filosofia Messianica. Nao presta o concurso por 
razc>es de ordem formal. Candidato a deputado federal pelo 
PRT (Partido Republicano Trabalhista) em Sao Paulo. Seu 
slogan: ''Pao-Teto-Roupa-Saude-lnstru~ao-Liberdade''. Ter
mina 0 Santeiro do Mangue (poesia, inedito ). 

1951 Em 20 de janeiro entrega a Cassiano Ricardo o projeto de 
organiza~ao do Departamento Nacional de Cultura. 

1953 Publica em "0 Estado de S. Paulo" a serie "A marcha 
das utopias". Anigos editados postumamente em "Os Ca
dernos de Cultura''. 

1954 Publica o primeiro volume de suas mem6rias: Um Homem 
sem Profissao: Sob as Ordens de Mamae. Escreve ''0 Mo
dernismo" na revista "Anhembi". Falece em Sao Paulo 
no dia 22 de outubro. 
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