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METAFORASEINCORPORA~AO*
Maggie Kilgour

Pois 0 que estJ fora tambem estJ dentro; e 0 que nao estJ fora
do homem tamtJem nao estJ dentro dele.
Paracelso 1
Efe matou 0 nobre Mudjokovis.
Fez luvas de sua pele,
Pelica para dentro,
Couro por fora.
Efe, para ter 0 quente dentro,
Colocou a pelica por fora;
Efe, para manter 0 frio fora,
Colocou a quente pelica virada para dentro,
Por isso ele coloca 0 couro por fora,
Pois ele os vira de dentro para fora.
George A. Strong, "The Modern Hiawatha"2

Grande parte da crftica literaria das ultimas decadas, sob a influencia
do estruturalismo e seus descendentes, tem se interessado no papel
desempenhado por oposi<;5es binarias na produ<;ao de significados. 0
estruturalismo demonstrou que sem diferen<;as nao poderiam existir
significados; 0 pos-estruturalismo, que qualquer significado construfdo atraves
de diferen<;as definidas como antfteses absolutas, necessita de um
questionamento incessante. Onde quer que 0 estruturalismo tenha isolado
oposi<;5es, a desconstru<;ao, 0 marxismo e 0 feminismo fazem tentativas
diferenciadas para desmantela-Ias. Durante os ultimos anos, uma ampla
variedade de pares binarios tem sido estudados a partir de diferentes
posicionamentos crfticos, pares tais como cozido/cru, centro/periferia,
voz/escrita,
espfrito/carne,
arte
(cultura)/natureza,
macho/femea,
• "Metaphors and incorporation" Introduc;llo a From communion to cannibalism. An anatomy of
metaphors of incorporation. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 3-19.
Traduc;llo de Leoni! Martinez.
I For what is outside is also inside; and what is not outside man is not inside - Parcelsus.
2 He killed the noble Mudjokovis.! Of the skin he made him mittens,! Made them with the fur side
inside.! He, to get the warm side inside,/ Put the inside skin side outside;! He, to get the cold side
outside,! Put the wanm side fur side inside,! That's why he put the skin side outside.! Why he turned
them Inside outside. George A. Strong, "The Modern Hiawatha".

conteudo/forma,
autor/Ieitor,
proprio/i mproprio,
Iiteral/metaforico,
pUblico/privado,
trabalho/residencia,
produ<;ao/consumo,
hospedeiro/hospede, familiar/estranho, c1assico/grotesco, alto/baixo, autonomia/coparentes. 3 Embora eu nao creia que estes pares possam ser reduzidos a uma
unidade original, constituindo portanto uma oposi<;ao explanatoria, eles sao
estruturados de forma similar; cada qual constituindo urn sistema cindido,
hierarquicamente ordenado, ainda que aparentemente coerente, e no qual a
ordem dos termos e garantida pelo controle autorizado do inferior pelo
superior. Tais pares representam a experiencia como urn discurso de assentimento e nos quais os extremos se encontram, embora nao em uma
rela<;ao de igualdade e sirn em uma identidade alcan<;ada atraves da subordina<;ao, ou mesmo da aniquila<;ao, de urn dos termos.
Para que possam ser abordados alguns dos problemas resultantes
destas representa<;6es da experiencia, gostaria de examinar a rela<;ao que
acredito desempenhar urn papel importante na conceitualiza<;ao de todas as
antiteses, a rela<;ao entre interior e exterior, que Derrida tam bern ve como 0
alicerce de todas oposi<;6es binarias. 4 Como uma metMora espacial essa
oposi<;ao tern a ilusao de estabilidade e sUbstancia S, mas na verdade tal no<;ao
e relativa e totalmente dependente da perspectiva adotada. 0 modelo para a
antftese baseia-se na experiencia corporal e no sentido de que aquilo que
esta "dentro" do proprio corpo e uma estrutura coerente que pode ser
definida POI' oposi<;ao em rela<;ao aquilo que permanece "fora" desse corpo.6
Esta e a mais basica das oposi<;6es, e talvez tam bern a rnais infantil; de
acordo com Freud, ela origina-se da fase oral prima ria e e a base sobre a qual
todas as futuras decisoes serao tomadas:
Expresso na Iinguagern do rnais velho, isto e, do oral, dos impulsos instintivos, a alternativa
ocorre da seguinte forma: "Eu gostaria de comer aquilo" ou "Eu gostaria de cuspi-lo "fora";
ou, levando um pouco mais lange: "Eu gostaria de ter isso dentro de mim e de manter
3 Essa primeira cita~ao e um exemplo de nota como um metoda de incorpora~ao, na medida em que
tenta incll.Jir todos os textos que, por isso mesmo, e capaz de excluir. Isso inclui os trabalhos de
Claude Levi-Strauss, Jacques Derrida, Michel Foulcault, Roland Barthes; de feministas como Helene
Cixous, Julia Kristeva, Sherry Ortner, Nancy Chodorow, Evelyn Fox Keller; de marxistas como
Raymond Williams, Mikhail Bakhtin, Terry Eagleton, Peter Stallybrass e Allon White, a quem serao
feitas referenciase, portanto, parcialmente incorporados nessas notas.
• Ver Jacques Derrida, Dissemination, trad. Barbara Johnson (Chicago, University of Chicago, Press,
1981), p. 103. Derrida tem realizado a mais ampla critica da iOgica das antfteses, as quaisele
tambem ve como envoividas em uma uniao opressiva: "em uma oposi~ao filosofica c1assica, nos nao
estamos Iidando com a pacifica coexistencia de um vis-a-vis, e sim com uma hierarquia violenta";
Positions, trad. Alan Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p. 41.
5 Sobre a aparente autoridade e solidez desta oposi~ao, ver Gaston Bachelard, The Poetics of Space,
trad. Maria Jolas (Boston, Beacon Press, 1964), pp. 211-31.
6 Ver Leonard Barkan, Nature''s Book ofArt: The Human Body as Image of the World (New Heaven
and London: Yale University Press, 1975), para uma discussao dos usos Iiterarios do corpo como
uma imagem da discordia. concors, a coerencia da diversidade em uma unica organiza~ao. Meu
argumento foi influenciado por estudos antropologicos de simbolismo corporal, e, em particular, sua
rela~ao com a constru~ao de Iimites. Ver especialmente os trabalhos de Mary Douglas: Implicit
Meamngs: Essays in Anthropology (1975; reimpressao, Londres: Routledge,1978); and Kegan, PaUl,
Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo (1966; reimpressao, Londres:
Routledge and Kegan Paul, 1984); Natural Symbols: Explorations in Cosmology (New York:
Pantheon Books, 1982).
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aquilo fora de mim". 0 que equivale a dizer: isto e para estar dent/v ou fora de mim.... 0
ego-prazer original tenta introjetar em si mesmo tudo aquilo que e bom e rejeitar tudo
aquilo que e ruim. Desse ponto de vista, 0 ruim, 0 estranho ao ego e 0 externo sao, para
come<;ar, identicos. 7

Em outras palavras, essa e tambem a funda<;ao de um sistema de
valores no qual aquilo que esta "fora" do territorio do eu e ruim, enquanto
aquilo que esta "dentro" e bom, um esquematismo que permeia no<;6es de
corporalidade (individual ou coletiva) muito mais sofisticadas. Assim,
Montaigne nota que "cada homem chama de barbarismo qualquer pratica
que nao seja a sua"B, e as politicas do corpo, cuja coerencia e unidade pode
ser deduzida atraves da analogia em rela<;ao
corporalidade fisiologica,
tendem aver 0 que existe alem delas mesmas como 0 mal, pois "0 mais
mortal dos pecados
ser um forasteiro", ser diferente, separado, e
inassimilavel por um sistema que sustenta que "absolutamente nada pode
permanecer fora, porque a mera ideia de exterioridade e a verdadeira fonte
do medo".9
Considerar outras oposi<;6es por intermedio desta e uma maneira de
demonstrar como elas sao constituidas nao por diferen<;as essenciais mas por
posi<;ao, 0 que sugere a ideia oposta de que elas, assim como as luvas de
Hiawatha, sao infinitamente reversfveis. Mas a aparente firmeza desta
oposi<;ao e ilusoria. A rela<;ao entre "dentro" e "fora" envolve um delicado e
simultaneo balan<;o entre identifica<;ao e separa<;ao, tipificado por meio do
ate de incorpora<;ao, no qual um objeto externo torna-se um outro objeto ao
ser internalizado. A no<;ao de incorpora<;ao, que analisarei, for<;a a, e
depende de uma divisao inequivoca entre internoe externo; mas durante 0
proprio ate essa oposi<;ao desaparece, dissolvendo a propria estrutura que
ele aparenta produzir.
Nos termos desta oposi<;ao, como Freud sugere, geralmente 0
"dentro" e que aparece Como 0 superior, como 0 termo literalmente central.
"fora" considerado secunda rio, irrelevante - ou ate mesmo amea<;ador.
Assim como e obvio, no nivel mais elementar, que a circunferencia contem 0
centro, para que possa ser mantida uma situa<;ao de controle centripeto,
aquilo que esta fora deve ser subsumido, submergido na estabilidade interna.
Este processo frequentemente apresenta-se na forma de uma tentativa de
inverter rela<;6es rea is, projetando uma vontade de assimila<;ao que parte de
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7 Sigmund Freud, "Negation" in General Psychoanalytical Theory, ed. Philip Rieff (New York:
Macmillan, 1963), pp. 215-214.
8 "Of Cannibals", in The Complete Essays of Montaigne, trad. Donald M. Frame (Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1976), p. 152. Todas as cita<;6es seguintes referem-se a esta edi<;ao.
9 Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, Dialetic of Enlightenment, trad. John Cumming (New York:
Continuum Publishing Corporation, 1982), p. 150 e 16. Ver tambem Hayden White, "The forms of
Wildness", in The Wild Man Within: Na Image in Western Thought from the Renaissance to
Romanticism, ed. Edward Dudley e Maximilliam E. Novak (Pittsburg: University of Pittsburg Press,
1972) pp. 3-38, que discutem a identifica<;ao daquilo que e diferente ou estranho para uma
sociedade, como 05 conceitos de loucura, heresia, e especialmente selvageria. Sobre 05 diferentes
Us05 da Imagem do corpo ern teorias politicas descrevendo a forma da sociedade e as rela<;6es de
seus membros, ver David George Hale, The Body Politic: A Political Metaphor in Renaissance English
Literature{Mouton, The Hage, Paris: Mouton and Co., 1971).
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um centro em dire~ao a uma periferia, uma tatica comprovadamente
utilizada pelas defesas psicol6gicas, misoginia, racismo e imperialismo. De
acordo com Melanie Klein, cujos estudos discutem a fase oral de
desenvolvimento, 0 temor infantil de ser devorado pelos pais e uma reac;ao
contra 0 pr6prio desejo de assimilar e agregar 0 externo a si mesmo,
enquanto estudos recentes sobre 0 imperialismo e "discurso colonial" tem
indicado como um desejo da sociedade de se apropriar de outras culturas
pode ser dissimulado atraves da projec;ao daquele impulso sobre 0 outro. IO
Acusar a uma minoria, que resiste assimilac;ao ao corpo politico, de desejar
ser totalmente incorporada, e uma tatica recorrente: durante a idade media
os judeus eram acusados de canibalismo, depois da reforma foram os cristaos, e Cristo tem side continua mente acusado de ser 0 Ifder de uma seita
canibal. ll
A tentativa de assimilar qualquer remanescente que permanec;a
externo, de transformar, como Hiawatha, 0 externo em interno, sugere que
na base do dualismo ha uma nostalgia por unidade total e unicidade. As
discuss5es correntes sobre oposic;5es binarias geralmente provocam crlticas
de serem noc;6es idealistas da identidade, autoria, ou de serem definic;6es
convencionais de autonomia individual e textual. Explorarei os modos pelos
quais as antfteses sustentam sistemas totalizantes; espero demonstrar como
a divisao "dentro/fora" pressup6e uma condic;ao perdida de total interiorizac;ao, uma Idade do Ouro anterior individualizac;ao, que e representada por
mitos aos quais eu chamo, roubando um titulo de Northrop Frye, "fabulas de
identidade". Ficc;6es como a c1assica Idade do Ouro, como 0 paraiso do
Genesis ou 0 de Milton, como 0 sonho de Coleridge de um "Eu, que nenhum
estranho conhece" ("Religious Musings", 154), como a Moby-Dick de Ahab,
ou como a fase oral de Freud, estao ligadas a uma nostalgia de uma
condic;ao de total incorporac;ao que e a base de muitas das maiores tendencias do pensamento ocidental: idealismo, racionalismo cientifico, psicanalise
tradicional, assim como 0 imperialismo, alem de teorias que de forma geral
tentam construir um sistema transcendental ou imaginar um corpo unico que
conteria todo 0 significado. 12 Um tipo similar de nostalgia poderia estar
tambem atuando na definic;ao moderna de indivfduo e na tendencia a ver a
identidade pessoal, autoral e textual em termos de autonomia - uma
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Ver Melanie Klein, "On the Theory of Anxiety and GUilt", in Envy and Gratitude and other Wo'*s
Dell Publishing Co.., 1977), pp. 25-42. Para discuss5es sobre a retorica da
conquista e "discurso colonial", ver: Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1978);
Tzevan Todorov, TlJe conquest of America, trad. Richard Howard (New York: Harper and Row,
1984); e Peter Hulme, Colonial Encounters: Europe and Native Canbbean 1492-1797 (London and
New York: Methuen, 1986).
11 A frequencia da acusa~ao de canibalismo fez um antropologo argumentar que eia e simplesmente
uma estrategia sem fundamento em fatos reais; ver W. Arens, The Man-Eating Myth: Anthropology
and Anthropophagy (New York: Oxford University Press, 1979). Para uma resposta ao argumento de
Arens, ver Peggy Reeves Sanday, Divine Hunger: Cannibalism as a Cultural Construct (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986), pp. 9-10.
12 Cf. Derrida, Dissemination, p. 101: "A imortaiidade e a perfei~ao de um ser humano consistiria na
absoluta ausencia de rela~ao com qualquer exterioridade".
10
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autonomia atingida, entretanto, par intermedio da resolw;ao das diferenc;as;
o que, na verdade, significa sua assimilac;ao e subsunc;ao.
Como deveria sugerir 0 titulo desta introduc;ao, existem diferentes
metodos de incorporaC;ao, desde 0 mais metaforico e sublime ate 0 mais
literal e que, se nem sempre e ridiculo, e frequentemente gotico e grotesco.
A raiz da palavra irx:orporar;ao esta no corpo; e um processo que envolve
encarnac;ao e a conduc;ao simultanea de corpos.13 0 proprio corpo pode ser
imaginado (muito embora nao tenha de se-Io obrigatoriamente) como uma
corporac;ao de seus membros, que juntos formam uma estrutura unificada e
clara mente definida cujos limites separam 0 "mesmo" do "outro" e assim
assinala a identidade individual. Porem a corporalidade precisa tambem indicar que a aparencia de autonomia e uma ilusao, ja que 0 corpo deve
incorporar elementos de fora dele mesmo para sobreviver. A necessidade de
alimento exp6e a vulnerabilidade da identidade individual, ocorrendo
amplamente em todos os niveis socia is pela necessidade de trocas,
comunhao e comercio com os outros; por meio destas interac;6es 0 individuo
e absorvido em um corpo corporativo mais amplo, Comer e a mais basica de
todas estas necessidades, as quais tambem pode representar, e em muitas
culturas, este ate e regulado por praticas sociais estritas que determinam
aquila que pode e aquilo que nao pode ser comido. 14 Desde que "voce e 0
que voce come", comer e urn meio de afirmac;ao e controle do individuo e
tambem da identidade cultural; uma nac;;ao se referira pejorativamente a
outra em termos de um habito alimental' rejeitado pela primeira (como, por
exemplo, os ingleses chamam os franceses de ras porque os ultimos comem
pernas de ra), 0 mais basico modelo para todas as formas de incorporac;ao e
o ate fisico de comer e a comida e 0 mais importante simbolo para outras
substancias externas que sao absorvidas,
A forma mais 6bvia de abordar 0 assunto, entao, e olhar as formas
pelas quais, em diferentes textos, imagens do ate de comer fornecem um
13 Ver 0 Oxford English Dictionary, 5:179, Em suas formas mais raras, incorpora~ao pode significar
"constituir com um corpo" e "copular"; 05 significados mais usuais sao: "combinar ou unir em um
corpo Oll substancia uniforme"; "colocar dentro do ou incluir no corpo ou substancia alguma outra
coisa; colocar uma coisa em ou dentro de outra de forma a constituir um unico corpo ou todo
integral"; "tomar ou incluir como parte ou partes de si mesmo (especialmente material literario)"; e
"combinar ou formar uma sociedade ou organiza<;ao; especia/mente para constituir-se enquanto
constitui<;ao legal". Tres formas basicas de troca sao assim possiveis: a primeira deve ser chamada
genericamente de "encarna<;ao", uma vez que ela envolve a investidura de urn corpo de algo
previa mente disforme; a segunda e um tipo de "consubstancia<;ao", na quai dais corpos unem-se
formando uma nova totalidade; enquanto a terceira poderia ser considerada tanto como
"sublima<;ao" quanto como "canibalismo"- duas atividades relacionadas, como veremos - uma vez
que ela envolve a subsun<;ao de um corpo par outro. Os corpos envolvidos nestas variadas
interac;6es podem ser pessoais, textuais ou corporativos.
14 Ver Mary Douglas, "Deciphering a Meal", in Implicit Meanings, pp. 249-75, para uma leitura das
estruturas alimentares de varios tabus alimentares, incluindo tanto as proibi<;6es dieteticas no Velho
Testamento quanta a distin<;ao contemporanea entre refei<;ao e lanche. A mais eiaborada analise da
estrutura do simbolismo alimentar em diferentes culturas aparece nos trabalhos de Levi-Strauss; ver
especialmente: Structural Anthropology, trad. Monique Layton (New York: BasicBooks, 1963); The
Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology, vol. I, trad. John and Noreen
Weightman (New York: Harper and Row, 1978), Ver tambem Jack Goody, Cooking, Cuisine and
Class: A Study in Comparative Sociology (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
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modelo para os encontros entre textos individuais, ou individual, e 0 mundo
que existe fora deles. A maioria dos textos que considerarei ocupam-se do
comer e seus analogos, nenhum no entanto tanto quanta os trabalhos de
Rabelais, cuja preocupac;ao com comida foi extensamente analisada por
Mikhail Bakhtin. Contrastando 0 corpo moderno, reduzido e fechado, com 0
corpo grotesco medieval, Bakhtin nota que e no ate de comer que 0 ultimo
mais revel a sua propria abertura:

o corpo transgride aqui seus proprios limites:

ele engole; devora, cinde 0 mundo 11 parte,
enriquece e cresce as custas do mundo. 0 encontro do homem com 0 mundo, que ocorre
dentro da aberta, mordaz, despeda~adora, mastigadora boca, e um dos mais antigos e
importantes objetos do imaginario e do pensamento humano. Aqui 0 homem prova,
experimenta 0 mundo. introduzindo-o dentro de seu proprio corpo, tornando-o parte de sl
mesmo....0 encontro do homem com 0 mundo no ate de comer e alegre, triunfante; ele
triunfa sobre 0 mundo, devora··o sem ser devorado. as limites entre 0 homem e 0 mundo
sao apagados, com vantagem para 0 homem. '5

Apesar da enfase de Bakhtin de que esta e uma alegre comunhao,
uma tal troca soa menDs como sell proprio ideal "dialogico" do que um
monologico banllO de sangue - ela requer a cisao, a quebra de um termo
pelo outro. 0 "homem" e alirnentado "as custas do mundo"; a relac;ao entre
os dois termos nao e de reciprocidade, mas de total oposiC;ao, uma vez que
aquele que come nao e por sua vez ele proprio comido, assegurando a
manutenc;ao de sua propria identidade atraves da absorc;ao do mundo fora
dele mesmo. 0 "homem" definido desta forma descamba incomodamente
para 0 isolado e alienado individuo moderno, separado do mundo, e a quem
Bakhtin contrasta com 0 medieval membra do corpo politico.
Retomarei 16 a versao de Bakhtin sobre a descoberta do individuo,
alem de usar sua distinc;ao entre os conceitos de corpo medieval e moderno
para sugerir 0 quanta as atitudes em relac;ao a incorporac;ao mudam,
dependendo de nosso relacionamento com nossos proprios corpos e a forma
como nos autodefinimos. Desempenharei aqui papel semelhante ao Pitagoras
de Ovidio, assinalando que mesmo 0 aparentemente mais inocente ato de
comer envolve agressao, ou ate mesmo canibalismo. Como 0 proprio Bakhtin
nota, uma das mais importantes caracterfsticas do comer e sua ambivalencia:
a necessidade mais material, ainda que investida de uma grande carga de
significac;ao, um ate que envolve desejo e agressao, assim como cria uma
total identidade entre cornedor e com ida enquanto insiste no controle total o consumo literal - do segundo pelo primeiro. Assim como todos os atos de
incorporac;ao, comer sup6e uma distinc;ao absoluta entre dentro e fora,
comedor e com ida, que, entretanto, entra em colapso, pois a lei "voce e 0
que voce come", torna difusa a identidade, impossibilitando afirmar com
certeza quem e quem. Paradoxalmente, os papeis nao possuem nenhum
trac;o de reciprocidade, embora, definitivamente, nao seja possivel fazer
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Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, trad. Helene Iswolosky (Cambridge. Mass.: MIT Press,

1968), p. 281.
N. do T. - Verbos no futuro se devem por este texto ser a introdu~ao ao Iivro From communion
to c,mnibalism.
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distin<;ao entre urn e outro. A ambiguidade, entretanto, e dificil de ser
sustentada durante periodos de tempo prolongados; a historia da tradi<;ao
ocidental, pelo menos, esta marcada por urn recorrente desejo de solucionar
a incerteza; e 0 conflito entre desejo e agressao, entre identifica<;ao e divisao
que cria poder sobre 0 outro, enfim, 0 conflito entre comunhao e
canibalismo, e habitualmente vencido pelo canibalismo. Como espero
demonstrar, urn resultado desta vitoria e a identidade do sujeito ou individuo
moderno, que deseja comer sem ser, por sua vez, comido.
Continuando uma c1assifica<;ao, grosse modo, dos metodos de
incorpora<;ao: uma imagem da incorpora<;ao menDs totalizante mas ainda
corporea e a do ato sexual, 0 qual e frequentemente representado como uma
forma de comer. Em frances, consumir e consumar sao a mesma palavraY
as Pais Patricios alettam contra 0 intimo relacionamento entre gula e
luxuria 18, e incontaveis metMoras associam 0 ato de comer com 0 ate sexual;
sua
como observa Theodor Reik, "Urn amante pode muito bern dizer
parceira que ele gostaria de come-Ia inteira e assim expressar seu afetuoso
desejo de incorpora<;ao".19 Semelhante ao comer, 0 ate sexual transforma
dois corpos em urn, embora seja uma uniao felizmente menDs absoluta e
permanente.
De acordo com Santo Tomas de Aquino, a incorpora<;ao sexual e urn
substitutivo da identifica<;ao total que e 0 verdadeiro objeto de desejo: "as
que amam anseiam que dois se tornem urn; mas desde que isso resultaria na
destrui<;ao fisica de urn ou de ambos, eles buscam a uniao que Ihes
convenha".20 Entretanto, Sao Tomas de Aquino pode ser excessivamente
otimista a respeito da capacidade humana de tolerar a insatisfa<;ao; Freud
tam bern sustentara que 0 ate sexual e sempre desapontador em seu fracasso
de recapturar a uniao simbiotica perfeita do estagio oral e argumenta que a
energia insatisfeita deve ser direcionada para outra coisa - em termos
ideais, sendo sublirnada em cultura e civiliza<;ao. Mas 0 fate de 0 sexo ser urn
ato de incorpora<;ao incompleto poderia ser visto como urn intensificador do
desejo ate 0 ponto em que esse se transforma nao em arte mas em
agressao. Em sell comentario sobre as metamorfoses do hermafrodita de
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17 Uma interpretac;ao antropolcSgica da relac;ao entre 0 ato sexual e 0 de comer e feita por LeviStrauss que, notanda 0 trocadilho frances, argumenta que "ambos efetivam uma conjunc;ao POl'
complementaridade" (The Savage Mind [Chicago: University of Chicago Press, 1972], 106): pareceme que em ambos os casos esta cOlTlplementaridade e bastante vulneravel. Para discuss6es que
combinam as abordagens psicoanalftica e antropologica sobre sexo e canibalismo, vel' os ensaios no
volume deliciosamente intitulado Destins du cannibaiisme, ed. J.-B. Pontalis (Nouvelle Revue de
Psychanalyse, nO 6 [Fail 1972]). Um estudo da reiac;ao entre copulac;ao e canibalismo na literatura e
a representac;ao do inominavel foi feito par C. J. Rawson; vel' "Cannibalism and Fiction: Reflections
on Narrative Form and Extreme Situations", partes 1 e 2, Genre 10 (Winter 1977): 667-711, and
Genre 11 (Spring 1978): 227-313.
18 Vel', pOI' exemplo, Caroline Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of
Food to Medieval Women (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987), 37.
19 Theodor Reik, Myth and Guilt: The crime and Punishment of Mankind (New York: Universal

Library, 1957), 174.
Santo Tomas de Aquino, Summa Theologica, 3 vols., trad. Fathers of Dominican Province (New
York: 1947-48), 1.2.27.1; 2. Nota 18 do original ellminada.
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Ovfdio, George Sandys nota que "0 que motiva os enamorados a abrac;ar tao
apertado e a vontade de incorporar-se ao ser amado, expectativa que eles
nao podem, nao poderao nunca ver satisfeita". Entretanto, na leitura que
Sandys faz de Ovfdio, a insatisfaC;ao leva nao a aceitac;ao das limitac;6es, e
sim a uma nostalgia que se torna canibal e term ina na total uniao dos dois
corpos. Descrevendo 0 abrac;o dos apaixonados, ele enfatiza a relac;ao entre
duas formas de incorporac;ao, traduzindo a descric;ao de Lucrecio dos
amantes que beijam "com dentes vorazes" como:
Eles se abra~am vorazmente, unem bocas, inspiram
Suas almas, e mordem-se no ardor dos que desejam:
Em vilo; ja que dali eles nada podem transladar,
Nem inteiramente entrar e incorporar. 21

o desejo de se tornar um com 0 outro facilmente transforma-se em
um ato de agressao. Assim, em seu Dicionario Fi/osofico, no verbete sabre
"Antropofages", que vem pouco depois daguele sobre 0 "Amour", Voltaire
escreve secamente: "Eu falei sobre 0 amor. E diffcil mudar de pessoas que se
beijam para Qutras que se devoram"22 - sabendo muito bem que em uma
sociedade civilizada ambos os tipos sao incomodamente semelhantes.
Obviamente, beijar e comer sao ambos atividades orais, e, em um limite
extrema de intensidade, os lados erotica e agressivo da incorporac;ao nao
podem ser diferenciados, de tal forma que se torna diffcil afirmar ate que
ponto 0 desejo por consumaC;ao se converte em desejo de consumo.
Outra atividade oral que similar a comer mas oferece um modele de
troca menDs ffsico e a comunicac;ao verbal, enraizada no corpo e todavia
separada dele. Se as culturas sao definidas por aquilo que elas comem, elas
sao tambem estereotipadas pela forma pela qual falam, pois 0 vocabulo
"barbaro" originalmente se referia aqueles que nao falavam grego. 23 Comida
e a materia que entra pela boca, palavras a mais refinada substancia que
mais tarde sai: ambas sao diferenciadas e, mesmo assim, de alguma forma
analogas, meio de comunicac;ao e de troca entre os homens, cuja presenc;a
mediatoria pode prevenir reiac;5es mais hostis e predat6rias. Do Symposium
de Platao em diante, banquetear e falar tem andado juntos, e existe uma
longa tradic;ao de ver a Iiteratura como comida, qual Jonson se refere em
Neptune's Triumph: "Existe urn bom gosto do entendimento assim como 0
dos sentidos. 0 do paladar e obtido com bons temperos, 0 da visao com
belos objetos, 0 da audic;ao com sons delicados, 0 do olfato com puras
essencias, 0 do sentimento com corpos macios e rolic;os, mas para a
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21 Ovid''s Metamorphoses Engiished, Mythologyzed and Represented in Figures by George sandys,
ed. Kari K. Huliey and Stanley T. Vandersali (Lincoln: University of Nebraska Press, 1970),207.
22 Voitaire, Philosophical Dictlonaly, trad. Peter Gay (New York: Harcourt, Brace and WORLD, 1962),
86.
23 Ver Hayden White, The Wild Man Within, 19. Sobre 0 uso da lingua como uma ferramenta de
conquista: ver Todorov, Conquest of America, 76-77 e 190-91; Stephen Greenblatt, "Learning to
Course: Aspects of lingUistic Colonialism in the Sixteenth Century", In First Images of America.' The
Impact of the New World in the Old'; ed. Fred! Chiapelii (Berkeiey: University of California Press,
1976), 2:561-80.
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compreensao de todos eles voce deve come<;ar na cozinha. Li!l, a arte da
poesia foi descoberta e aprendida, antes de qualquer parte, e no mesmo dia
da arte culinaria".24 Ler e, por conseguinte, equivalente a comer; um ate de
consumo. Mas, em parte, isto ocorre simplesmente porque ler pertence a
uma tradi<;ao (dramaticamente representada no Genesis) que ve 0
conhecimento como a com ida com a qual nutrimos nossos egos. Mas nos nao
fazemos apenas isso, como Sao Joao devorador de livros: nos tambem
engolimos alimentos para 0 pensamento, entao os ruminamos ou
mastigamos, ate serem bem digeridos. Para 0 homo sapiens, pensar e
degustar, pais na representa<;ao do conhecimento nos imaginamas que trazemos 0 mundo exterior para dentro de nossas mentes e que 0 possuimos. 25
Todos os nossos sentidos fazem contato com 0 mundo fora de nossos
pr6prios corpos e, assim, poderfamos dizer que eles trazem 0 mundo para
dentro de nos mesmos. Nos "trazemos as coisas para dentro" com nossos
olhos e absorvemos os sons atraves de nossos ouvidos; portanto, tanto a
visao quanta a audi<;ao sao considerados como sendo vers6es mais refinadas
do gosto. Entretanto, como um modelo para 0 saber, 0 gosto nao e apenas 0
meio mais basico e corporeo de fazer contata com 0 mundo fora do
individuo; ele e tambem 0 meio mais intimo e intenso, resultando em uma
estreita identidade entre 0 comedor e a comida.
Conceber 0 conhecimento como degusta<;ao ou comer eqUivale a
estabelecer uma epistemologia na qual sujeito e objeto sao claramente
diferenciados e totalmente identificados. Como aparentemente a maioria das
pessoas preferiria ser um sujeito ao inves ser um objeto - 0 que significa
comer de preferencia a ser comido - tal identifica<;ao completa e vista com
uma grande dose de ambivalencia. Enquanto 0 paladar e 0 sentido que
identifica, e a lingua uma imagem de uniao e comunica<;ao, 0 ideal do gosto
estetico elabora-se a partir da discrimina<;ao e da divisao, de tal forma que a
lingua tambem pode ser um simbolo que, como a falo de Lacan, representa
nao uma uniao fecunda, mas sim separa<;aO. 26 0 discernimento intelectual e
associado com escolha e controle, 0 dominio daquilo que e comido pelo
comedor. Na forma como Walter Ong descreve 0 gosto fisiologico, ele
tambem e uma afirrna<;ao da vontade sobre um objeto: "0 sentido do
paladar e um sentido basicamente discriminatorio, assim como os outros
um sentido "sim-ou-nao" , "pegar-ou-nao
sentidos nao 0 sao....O gosto
pegar", fazendo-nos saber 0 que bom e 0 que mau para nos de um modo
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24 In Ben Jonson: The Complete Masques, ed. Stephen Orgel (New Haven and London: Yale
University Press, 1969),411.
25 Sobre a rela<;ao entre os dois significados de sapere, "degustar, saborear, provar, ter 0 aroma
de" e "ter fina percep<;ao, ter discernimento, ser sensivel, ser discreto, ser sabiO, discernir", ver
Richard Broxton Onions, The Origins of European Thought About the Body, the Mind, the Soul, the
World, Time, and Fate (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 61-65. Para uma breve
discussao sobre a evolu<;ao na lingua inglesa do conceito, desde a degusta<;ao ffsica ate 0 gosto
estetico, ver Raymond Williarns, Keywords: A Vocabulary of Culture and Sociely(ed. rev., New York:
Oxford University Press, 1983),313-15.
26 Ver Jacques Lacan, ''The Signification of the Phallus", in Ecnts: A Selection, trad. Alan Sheridan
(New York and London: W. W. Norton and Company, 1977), 281-91.
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completamente fisiologico, uma vez que 0 paladar lida com aquilo que nos
nos tendemos a colocar para dentro de nos mesmos, comendo; 0 que
podera, por intussuscep<;a0 27 , tanto ser transformado em uma parte de nos
mesmos, quanta se recusar a ser assimilado e talvez nos matar".28 0 sentido
de controle pode ser necessario como um meio de com bater 0 perigo que
Ong sugere indiretamente: 0 comedor pode ser envenenado por aquila que
come. Como nossa necessidade mais basica, 0 comer e 0 paladar revelam a
falacia da ilusao de auto-suficiencia e autonomia que a oposi<;ao dentro/fora
tenta constituir, estabelecendo firmes Iinhas demarcatorias entre nos
mesmos e 0 mundo. 0 interne depende de substancias que vem do exterior
e que tanto nutrem quanta podem fazer mal. A identifica<;ao do gosto
estetico, gosto em um "alto" sentido, purificado de suas origens corporais,
com a capacidade de escolha, e uma tatica de defesa contra a
vulnerabilidade envolvida no recebimento de alimenta<;ao e dons
provenientes do exterior da propriedade privada do corpo individual. A enfase
na escolha e na discrimina<;ao implica no fato de que corpo, apesar de sua
reconhecida posi<;ao vulneravel durante 0 ate de recep<;ao, e uma estrutura
solida e estavel que controla sua trocas com 0 mundo alem de si mesmo, e
monitora, atentamente, aquilo que admite dentro de si.
Tal monitoramento
possivel ao lidar com com ida real - embora
dietas sejam dificeis de serem seguidas, a maioria de nos e capaz de ter
for<;a de vontade suficiente para evitar que nos tornemos doentes ou gordos
- mas torna-se mais diffcil em rela<;ao ao alimento mental que e incorporado
por metodos mais abstratos. No fim oposto ao espectro do canibalismo estao
os atos menta is de identificac;ao atraves dos quais 0 "eu" reconhece nao
coisas, mas outros seres humanos, e os introjeta para criar sua identidade. 0
canibalismo e relativamente facil de determinar e controlar (como diz Ong, e
uma questao de paladar, ou voce gosta ou nao, e na realidade nao existe
nenhum tertium quicf9 nesse assunto), mas a absor<;ao mental dos outros aspecto central para os ideais renascentistas de autoforma<;ao e imitatio
poetica, e para seus descendentes modernos, tais como as defesas
freudianas da internaliza<;ao, da introjec;ao, e 0 efeito trans-somat6rio30 dos
precursores poeticos, que auxilia a mitigar a ansiedade da influencia - e
muito mais dificil de determinar e regular. Enquanto a existencia corporal nos
da a sensac;ao de estarmos vivendo dentro de uma estrutura coerente e
unitaria cujos limites sao cuidadosamente estabelecidos, 0 territorio da mente
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N. do T. - Segundo 0 Novo dieionado Aurelio, 0 termo intussuscep~Jo um conceito da Biologia,
sendo 0 "modo de crescimento dos organismos vivos, par transforma~ao e incorpora~ao dos
elemertos formadores, em contraste com 0 cresclmento par aposi~ao, que se observa nos
minerais". Ja para a Medicina significa a "penetra~ao de uma al~a intestinai em outra; IIwaglna~ao.
17

Varia~ao: intuscep~Jd'.

Walter Ong, The Presence of the World: Some Prolegomena for Cultural and Religious History
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1967), S.
;9 N. do T. De acordo com 0 Webster''s Encyclopedic Unabridged Dictionary, "alguma coisa
relacionada de alguma maneira a cuas outras coisas, mas diferindo de ambas; alguma coisa
intermediaria entre duas outras".
30 N. do T. - No original, transumption.
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tao clara mente definido - 0 que talvez pudesse ser lido como
justificativa para policiar 0 territ6rio mais de perto por temor de que ele seja
infiltrado. Em seus sentidos metaforicos, a Frase "voce e 0 que voce come"
de forma bastante perturbadora coloca nossos conceitos basicos de identidade em questao.
Como ja sugeri, a distin<;ao entre dentro/fora e dependente da
nostalgia de uma interioridade total, uma vez que uma fabula da identidade
envolve a identifica<;ao absoluta de opostos. Existem muitos mitos, tanto
dentro da tradi<;ao ocidental quanta fora dela, que rastreiam a existencia de
um estado de conflito dualista em rela<;ao it queda de uma condi<;ao de
integridade. Em sua mais basica forma corporea, esse mite aparece como a
historia do desmantelamento do corpo cosmico original de um ser humano
que incorporou a humanidade inteira como membros de seu proprio corpo.31
Quando este corpo foi destrufdo - em algumas versoes ele foi devorado seus membros esquartejados, disseminados, encontraram-se em uma rela<;ao
de completa oposi<;ao ou ate mesmo de um antagonismo canibal. Northrop
Frye descreve a versao de Blake do homem primordial, Albion, e das
consequencias de seu desmembramento: "0 mundo eterno e aquele da
coopera<;ao mutua, na qual todas as formas de vida sao alimentadas e
sustentadas por todas as outras formas, assim como na economia do corpo
humane individual. Nesse mundo, 0 inverso e verdadeiro, e catar com ida na
natureza, habitualmente, envolve matar au mutilar seres vivos. Assim como
todas as coisas vivas sao parte do corpo mutilado de Albion, todas as coisas
vivas se nutrem em um canibalismo mutuo".32 A reden<;ao deste mundo
decafdo e imaginada como 0 "remembramento" ou a reincorpora<;ao daquele
corpo simbiotico primario, como se atraves da restaura<;ao da corporalidade
original integral a "Intestine War" (Paradise Lost, 6.259) pudesseser encerrada.
A versao sexual deste mite aparece na historia no Symposium, na
divisao do hermafrodita em dois sexos, e a Figura do hermafrodita aparece
por toda a tradi<;ao neoplatonica como uma imagem da reincorpora<;ao da
dualidade primitiva de macho e femea. 33 Tais mitos alimentam a suposi<;ao
predominante dentro da tradi<;ao neoplatonica e judaico-crista de que a
propria dualidade, de que a propria existencia da alteridade e um mal, ao
mesmo tempo em que a unidade e um bem, em ultima analise identificavel
com uma divindade transcendental situada abaixo ou acima (e por isso de

31 VersOes desse mito amplamente difundido aparecem nos ensinamentos de Pitagaras, Mani, e seus
descendentes, e na Figura cabalfstica de Adam Kadmon.
32 Northrop Frye, Fearful Symetry: A Study of William Blake (Priceton: Princeton University Press,
1947),288.
33 Sabre 0 usa neaplat6nica da imagem do hermafrodita como um sfmbola de uma uniaa ideal das
amantes que transcendem a opasit;ao sexual e os limites corporals individuais, ver A. R. Cirillo, "The
Fair Hermaphrodite: Love-Union in the Poetry of Donne and Spencer", Studies In English Literature
1, nO 9 (Winter 1969), 81-95. Na alquimia, 0 hermafrodlta, ou Rebis, era a imagem da
materializat;ao dos espiritos, UITI tipo de encarnat;ao quimica que e a camplementa da sublima<;aa au
refinamenta da materia; ver Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance (New York: W. W.
Norton and Co., 1958),211-17.
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fato fora) da multiplicidade do mundo das aparencias, da qual 0 homem veio
e com a qual ele devera rivalizar para voltar. No Timaeus uma narrativa
semelhante e representada como a emana<;;ao do Multiplo originaria do Uno,
para 0 qual 0 bern afinal retorna, enquanto 0 mal permanece no exflio. 34 A
incorpora<;;ao identifica-se com urn retorno ao lar e a propria identidade com
uma condi<;;ao alienante; 0 seu oposto e a eterna ausencia do lar e uma
continua metamorfose de formas alienigenas, urn estado relembrado POI'
avfdio nas Metamorfoses e POI' Dante no Inferno. Assim como esta versao
abstrata do mite fornece, para 0 romance de aventuras, 0 modele basico de
uma jornada que retorna ao ponto de partida, tal versao podcra parecer
remota a partir da perspectiva historica primitiva, au mesmo grMica, que
veicuia 0 corpo primitivo, no neoplatonismo, 0 retorno desejado e
frequentemente representado atraves das rna is violentas imagens corporais,
Em Plutarco, a reuniao com 0 Urn e divisada como uma conflagra<;;ao
suprema na qual 0 bern "ateia fogo natureza e reduz todas as coisas a uma
semelhan<;;a"; ou mesmo, mais significativamente para a presente discussao,
"POl' meio da mesma logica que sauda Saturno devorador de seus proprios
filhos como uma promessa de reden<;;ao; 0 Multiplo retornando para 0 Urn, 0
reverse de urn desmembramento primitivo".35 0 canibalismo deve tel'
parecido de alguma forma suspeito para 0 transcendentalismo, aparentando
ser menos 0 reverse de uma queda do que a sua perpetua<;;ao. a uso da
imagem reflete 0 fato de que 0 retorno a uma Idade do auro
realmente
ameac;ado POl' urn alto indice de arnbiguidade que reflete tanto desejo
tradicionalmente reprequanta agressao, nostalgia e terror. a tempo
sentado como 0 espac;o onde a harmonia entre 0 homem e a natureza e tal,
que 0 primeiro e alimentado pela ultima; no entanto, 0 tempo e tambem
regido POI' Saturno, deus do sentimento rna is ambivalente dos sentimentos a rela<;;ao intima da nostalgia, da melancolia, que faz dos proprios filhos,sua
presa. 36 Como resultado, a ideia de retorno e duplamente idealizada como
urn retorno comunhao enquanto fonte original e como uma fonte originaria,
identifica<;ao primitiva, demonizada como regressao POI' implicar na perda da
humaniza<;;ao e da identidade individual; retorna-se ao pai sendo POI' ele
devorado; retorna-se ao Jardim do Eden POI' meio da transforma<;;ao em vegetal.
a horror do retorno a uma forma inicial de existencia, retorno que e
visto como regressao, e predominante, mesmo na descri<;;ao feita par Freud
da fase oral, a Idade do auro do desenvolvirnento sexual humano, a qual, de
acordo com Freud, deveria, entretanto, ser deixada para tras na busca de
uma sexualidade genitalmente madura. Semelhante
Idade do auro
c1assica, 0 primeiro estagio do desenvolvimento sexual de Freud contem
perigosos elementos do canibalismo. Segundo ele, originalmente a crian<;;a
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34 Timaeus 42c; Plato: The Collected Dialogues, ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns
(reimpressao, Princeton: Princeton University Press, 1982), 1171.
35 Wind, 135, nO 22. A referencia diz respeito a Plotinus, EneadasV.i. 7.
36 Sobre as duas tradi~6es da Idade do Ouro, vel' W. K. C. Guthrie, In the Beginning (London:
Methuen, 1957), 95-96.
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nao tern consciencia do que quer que seja alem de si mesma; ela so tern
consciencia do seio materno, que ela nao ve de forma nenhuma como algo
separado dela mesma; ao contra rio, assim como 0 seio pode ser trazido para
dentro da propria crianc;a, ele tam bern faz parte do "eu" primitivo. Neste
estagio prima rio de identificac;ao, 0 comedor a comida - ou pelo menos
crianc;a a
imagina ser. A descoberta da diferenc;a entre os dois fornece
nOC;ao de "mesmo" e de "outro"; isto tambem ocorre durante 0 que Freud
chama de fase oral au canibal do desenvolvimento. Para Freud, entretanto, 0
canibalismo parece ser 0 alicerce dos conceitos de "mesmo" e de "outro, 0
que ocorre quando 0 relacionamento simbiotico entre mae e filho, entre
comedor e comida, se torna dividido. 0 filho descobre que aquilo que havia
experimentado previamente como uma parte dele mesmo, e na verdade
separado; 0 que uma vez esteve dentro destaca-se e se torna exterior, 0
familiar torna-se estranho, 0 engenhoso (canny), misterioso (uncanny). Alem
disso, quando a crianc;a descobre que 0 seio materna esta realmente fora
dela, que e urn objeto independente que ela nao pode controlar completamente, ela tenta tanto te-Io de volta dentro de si quanto restabelecer 0
relacionamento primitivo. Mas a atitude da crianc;a agora e ambivalente,
motivada por uma mistura de amor e agressao em relac;ao ao objeto que fora
familiar anteriormente, e que, bruscamente, torna-se estranho e externo, e
portanto, "a fonte original do medo".
a estranhamento do familiar e tambem uma func;ao que os leitores
pas-Wordsworth tern esperado que a literatura exerc;a, mas que tern side
sempre implicitamente desempenhada pela metMora, na qual uma palavra e
deslocada de seu significado original e tornada identica a algo alienado de si
mesma. A metMora
urn tropo de traduc;ao, frequentemente descrita em
termos tais como "uma violac;ao de fronteiras, uma usurpac;ao do termo
"proprio" pelo terrno "estrangeiro", urn impostor ou "hospede" que desaloja 0
"hospedeiro".,,37 Quando 0 familiar se torna completamente estranho, 0
resultado e 0 gotico, mas mesmo em casos menos extremos, urn significado
metaforico e urn significado estranho e, como todos os estranhos, ele e uma
ameac;a potencial ao sistema dentro do qual se infiltra. Existe uma longa
tradic;ao de suspeita da metMora que a identifica com 0 engano e a
duplicidade. Ela
urn tropo basicamente dualista que depende de uma
diferenc;a entre seu interior e exterior, entre seus significados literal e
figurativo; as posic;6es "antirnetaforicas" sonham em abolir esta dualidade
para poder retornar a urn significado proprio e literal. 38 A desconfianc;a em
relac;ao metMora esta implicita nas instancias que privilegiam a unidade em
detrimento da diversidade - especial mente quando esta e reduzida
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Patricia Parker, "Anagogic Metaphor: Breaking Down the Wall of Partition", in Centre and
Labyrinth: Essays in Honour ofNorthrop Frye, ed. Eleanor Cook et al (Toronto: University of Toronto
Press, 1983), 44.
38 Para maiores discuss6es sabre diferentes tratamentos dados ao tropo, ver os ensaios em Sheldon
Sacks, On Metaphor (Chicago and London: University of Chicago Press, 1979). Para uma discussao
sobre metclfora e a rela~ao entre controle retorico e controle social, ver tambem Patricia Parker,
Literary Fat Ladies: Rhetoric, Gender, Property (New York: Methuen, 1987), 36-53, 97-125.
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dualidade - e que descreve a rela<;ao entre pensamento e linguagem como
sendo de essencia e aparencia, e na qual as aparencias sao lidas como sendo
capas enganadoras que ocultam uma verdade interior. A proposito do debate
sobre a rela<;ao entre a substancia e acidentes na Eucaristia tornar-se um debate sobre a constitui<;ao da identidade individual, e, com efeito, uma
discussao sobre a natureza da metMora, um modo de articular a rela<;ao
entre as fun<;5es espirituais e corpora is.
Contudo, uma vez que a metMora coloca lado a lado os opostos, ela
propria pode ser lida de forma antitetica, como uma fonte tanto de aliena<;ao
quanta de identifica<;ao, realizando 0 estranhamento do que e familiar ou a
familiariza<;ao do que estranho. 39 Tradicionalmente estas duas aspira<;5es
tem side vistas como opostas, a prirneira associada a formas de romantismo
e arte revolucionaria, que nos possibilita imaginar 0 mundo de novo, e a
segunda ao "discurso colonial" e arte burguesa, que trabalha no sentido de
criar uma norma idealizada e homogeneizada. 40 Mas ambas modalidades
envolvem uma combina<;ao de oposi<;ao e identifica<;ao que pede ser dincil
controlar e determinar c1aramente. A metMora e um tropo atraves do qual os
opostos - hospede e hospedeiro, corpo e mente, comida e palavras encontram-se; ela e urn rnelo de incorpora<;ao que subverte as defini<;5es
usuais de identidade. Northrop Frye ve no revolucionario tropo a corporificac;ao de sua fabula de identidade, pois eie tenta imaginar "um munda
inteiramente metaforico, no qual todas as coisas sao potencialmente
identicas a todas as outras, assim como se tudo estivesse dentro de um
unico corpo infinito".41 Ao mesmo tempo que, de uma certa perspectiva, a
metMora aliena, de uma outra ela une, efetivando um fim apocaliptico da
aliena<;ao e 0 remembramento de uma unidade original. Por isso, para
Derrida, as descri<;5es de metMoras sao elas proprias tambem baseadas em
um modele de queda e retorno que envolve a aliena<;ao original de um
significado proprio, seguido de sua reapropria<;ao e da restaura<;ao da identidade do "eu".42 0 que Derrida sugere e que a leitura tradicional da metMora
como uma forma de transgressao IingUlstica e de fate uma versao
tranquilizadora de uma felix culpa. 0 estranhamento e visto como um estagio
preliminar cuidadosamente controlado e ordenado, um desvio de significado
necessario que conduz (e rnesmo garante) a uma recuperac;ao completa da
perda, atraves de uma ascensao a um nlvel de significado mais elevado.
Em seus trabalhos finais, Freud tentou encontrar um modelo para a
fase oral e a queda de um estado de comunhao no canibalismo da historia
real. Em Totem e tabu e ern Moises e 0 monotefsmo ele imaginou uma queda
na qual os filhos primitivos comeram 0 pai original para incorporar seu poder

e

a

39 De acordo com Coleridge, estes apelos antitl~ticos formam os dois palos em torno dos quais a
obra Lyrical Ballads foi estruturada.
,~ Vel' Terry Eagleton, Marxism and /.iterary Criticism (Berkeley e Los Angeles: University of
California Press, 1976),64-66.
'1 Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton: Princeton University Press, 19S7),

136.
Jacques Derrida, Margins of Philosophy, trad. Alan Bass (Chicago: University of Chicago Press,
1982), 270.
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e desta forma tornaram-se essencialmente ele, uma queda que e
perpetuada, pois se internaliza e se repete em cada individuo. Todavia, os
filhos descobriram que eles haviam apenas internalizado 0 poder que 0 pai ti·
nha contra eles, da mesma forma como 0 ego individualrealiza seu desejo
de ser seu proprio pai unicamente atraves da internalizac;ao da autoridade,
na forma do superego que 0 oprime sem misericordia a partir do interior.
Incorporar 0 estrangeiro, nesta instancia, e admitir 0 veneno dentrodo
corpo: 0 dualismo entre comedorjcomida nao e transcendido ou sublimado
por meio da internalizac;ao, e sim perpetuado. Em tais instancias, comer 0 pai
e 0 mesmo que ser comido por ele: 0 complemento do mito de Freud e 0 de
Saturno devorador dos proprios filhos.
Na mitologia grega, 0 antagonismo pai/filho e essencialmente 0
mesmo existente entre 0 comedor e a comida,43 e quando nao e
transcendido torna-se 0 seu. avesso; uma vez mais como as luvas de
Hiawatha, infinitarnente reversiveis. A genealogia dos deuses gregos e uma
sucessao de pais devoradores e filhos castradores que termina somente com
Zeus, que prefere tomar precauc;5es drasticas contra a rebeliao filial. Na
versao de Hesiodo, ele engole sua companheira, Metis, para assimilar sua
energia feminina potencialmente subversiva, apropriando·se do ate de
procriac;ao que realiza sozinho; em Homero, ele ganha poder atraves do
aborto, ou antes da abstinencia, quando, prevenido sobre as consequencias,
ele recusa se unir a Tetis ease tornar, assim, 0 pai de um filho maior que
ele mesmo.
Porem, de acordo com Homero, Tetis se casa com Peleu e seu
casamento a genese da guerra de Troia, que tambem envolve um hospede
estrangeiro invadindo 0 lar - e a esposa - de seu hospedeiro. a conflito e
deslocado do ceu para a terra, encontrando seu primeiro lar na casa infeliz
de Atreu. a conflito canibal entre pai e filho nao pode ser reprimido, mas
torna-se a imagem central na formulac;ao de uma relac;ao antagonica entre
passado e presente que surge com 0 interesse em reviver 0 passado durante
o Renascimento. Bacon, corporificando 0 novo e progressivo pensamento
cientifico, alerta: "ele assemelha·se aos filhos do tempo por paiecer-Se com a
natureza e a malicia do paL Pois assim como ele devora seus filhos, da
mesma forma, um deles busca devorar e suprimir 0 outro. Enquanto a
antiguidade sente inveja, deverao haver novas adic;5es; nada podeimpedir
os acrescimos da novidade. Nao obstante, ela deve desfigurar".44
Freud internalizara este conjunto de relac;5es dentro de cada
individuo, sendo tal conjunto utilizado para definir a guerra intestina entre 0
ego e seu proprio passado, desta forma assegurando mais ainda sua
perpetuac;ao.
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Comedor e com ida parecem tambem estar por detras dos binarismos de vencedor e vftima,
imitador e modelo, que sao revis5es feitas por Rene Girard da rela~ao primitiva de freud; ver
especialmente Violence and the Sacred, trad. Patrick Gregory (Baltimore and London: Johns Hopkins
University Press, 1977).
1i Francis Bacon, The Advancement of Learning, ed. G. W. Kitchin (London: J. M. Dent & Sons,
1973), 31.
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Em seu livro Myth and Guilt, bizarramente serio e literal, Theodor Reik
revisa 0 Genesis e 0 mito biblico explanatorio da queda e da perda, para
faze-Io encaixar-se no cenario criado POl' Freud. Ele transforma as duas
arvores em urn totem prima rio que e urn deslocamento posterior do paL
Quando Adao e Eva comem a fruta do conhecimento para serem "como
deuses", eles estao na verdade devorando 0 pai para tornarem-se ele.
Entretanto, os termos empregados pelo cristianismo demostram urn grande
cuidado ao revisal' a rela<;ao entre pai e filho no sentido de prevenir urn
antagonismo canibal entre eles. Entre os dois extremos potencialmente
confl itantes, 0 cristianismo ortodoxo interpoe 0 terceiro termo mediador da
Trindade: 0 Mundo. De acordo com as formula<;oes tradicionais, 0 Mundo e
produzido POI' meio de urn ate de amor e reflexao entre Pai e Filho, urn
espelhamento mutuo, ou alento do espirito, no qual as identidades de ambos
sao reveladas como resultantes da rela<;ao existente entre eles, como se
ambas fossem definidas em oposi<;ao uma outra. Durante 0 ato, as duas
sao identificadas, mas - talvez felizmente, ao considerarmos 0 que acontece
quando Saturno e colocado junto com sua prole - tambem se mantem
separadas. Na doutrina crista, a divisao nominal entre a natureza divina, que
singular e as pessoa5~ que sao tripartidas - uma distin<;ao que tern seus
ecos naquela divisada entre substancia e acidentes do Hospedeiro - permite
a identifica<;ao entre Pai eFilho nao absoluta, ou canibal.
Contudo, ha urn canibalismo latente nos sacramentos da Eucaristia.
Freud sustentou que aquilo que a igreja reconheceu como penitencia era
realmente a perpetua<;ao do crime: a repeti<;ao da devora<;ao do pai POI' seus
filhos. Porem, a comunhao estabelece urn sistema de rela<;oes rnais
complicado, em que torna-se dificil dizer com exatidao quem esta comendo
quem. A comunhao e urn ritual que busca restaurar uma unidade primitiva,
na qual homem e Deus sao remetidos a uma identidade original, nao atraves
de uma identifica<;50 absoluta mas, ao contra rio, atraves da ofusca<;ao da
identidade e da rfgida determina<;ao dos papeis desempenhados. Ambos,
Deus e 0 homem, desempenham 0 papel de "hospedeiro", uma metMora que
tern ela propria urna variedade de significados que permite tanto
identifica<;ao quanta diferencia<;ao. 0 homem e urn hospedeiro no sentido de
que ele literalmente recebe a Deus, na forma de Hospedeiro, dentro de si
mesmo. Mas 0 Hospedeiro e 0 tipo de alimento que converte 0 comedoI' na
comida; como explica 0 Deus de Santo Agostinho, "cibus sum grandium;
cresce et manducabis me. Nee tu me in te mutabis sicut carnis tuae, sed tu
mutaberis in me" ("Eu sou 0 alimento de homens adultos; cres<;a e deveras
alimentar-te de mim. Mas tu nao deveras transformar-me em tua propria
substancia, assim como fazes com 0 alimento de teu corpo; ao inves disto,
deveras ser transformado em mim").45 0 ate de incorpora<;ao reciproca, ja
que ambos sao identificados pOl' uma unica palavra e substancia, 0
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Santo Agostinho, Confiss6es, 2 vo/s. (1912; reimpressao, Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.. 1977), 7.10; 147.
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Hospedeiro, de tal forma que a Iinha divis6ria entre dentro e fora, comedor e
comida, parece ela propria desaparecer.
Uma definiC;;ao de comunhao tao f1exivel forneceria 0 trac;;ado inicial de
urn modelo de relac;;5es que vai muito alE~m dos binarismos que conduzem ao
canibalismo. Este modelo e urn relacionamento mutuamente construido, de
tal forma que as identidades dos dois termos nao sao fixadas, determinadas
de modo absoluto, antes emergem por intermedio de uma troca envolvendo
urn balanc;;o entre identidade e diferenciaC;;ao. Assim como a leitura e
imaginada como uma forma de comunicac;;ao, co-participante de urn significado encarnado, este modelo poderia provar ser sugestivo para a
interpretac;;ao e devora<;ao de textos.
Ainda que a hist6ria da interpretac;;ao do Hospedeiro mostre uma
tendencia a destruir tal balanc;;o. A sina da palavra hospedeiro pode ser vista
ela propria como uma versao IingOistica do desmembramento de uma
unidade primordial. Originalmente, ela parece ter sido uma daquelas que
Freud, seguindo Karl Abel, descreve como primordiais, ao unificarem sentidos
antiteticos. Freud assinala que nos estagios iniciais da lingua, os significados
extremos se tocam: 0 termo latina sacer significa tanto abenc;;oado quanta
amaldic;;oado, ou, tomando outro exemplo famoso de seus escritos, "perspicacia" refere-se aquilo que e tanto familiar quanta desconhecido. 46 No grego
antigo, xenos significava "estranho", "estrangeiro", e algumas vezes
"hospedeiro", urn parametro semantico que simboliza a ambivalencia que
caracteriza todos os contatos com 0 estranho naquele mundo arcaico"47,
enquanto em latim hospes originalmente significava tanto hospedeiro quanto
hospede. Em ambas culturas, os opostos encontram-se em uma relaC;;ao de
complementaridade - trocando substahcias, comida e presentes - e, por
conseguinte, sao nominalmente identificados. Aqueles que compartilham a
comida sao particularmente suscetiveis de serem unidos atraves da
participaC;;ao em uma substancia comum. 48 Mas, enquanto em latim hospese
dividida em dois significados distintos, a relaC;;ao entre hostis, inimigo, e
h6stia, vitima, define-se nao como de complementaridade, mas de antagoVer Sigmund Freud, 'The Antithetical Sense of Primal Words" e "The Uncanny", in On Creativity
and the Unconscious, ed. Benjamin Nelson (New Yorl<: Harper Colophon Books, 1958)., 55-62 e
122-6l.
.7 M. 1. Finley, The World ofOdiS"Seus(1954; reedi~ao, Harmondsworth: PengUin Books, 1979), 100.
•s Ver J. Hillis Miller, "The Critic as a Host", in Deconstnlction and Criticism, ed. Harold Bloom et al.
(New York Seabury Press, 1979), 217-53. Considerei as figuras do hospede e do hospedeiro mais
adequadas do que a de parasita, de Michel Serres; ver 0 seu The Parasite, trans. Lawrence R.
Schehr (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1982). Para Serres, as trocas
ocorrem somente em um sentido e as rela~oes sao fixas: um emissor sempre emite e um receptor
sempre recebe. Nao pode ocorrer nenhuma reciprocidade real, jil que nao se pode trocar palavras
por comida: "Solido e vento"(97) nao sao equivalentes. Para Serres, a vantagem da figura do parasita que ele suporta diferen~as, interrompe a continuidade, a harmonia, a homogeneidade (12627). Para mim, a vantagem do hospedeiro e que, como 0 proprio Serres nota (16), que ele um
modele que esconde quem
quem e obscurece a identidade, ao inves de rigidamente defini-la.
Como resultado, possibilita trocas entre substancias dissemelhantes mas complementares, tais como
pa/avras e comida ( N. do T. - 0 termo dissemelhante nao consta do Novo Dicionario Aurelio,
embora apare~a no poema "Triste Bahia" de Gregorio de Matos, musicado por Caetano Veloso nos
anos 70).
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nismo. 0 terceiro termo, a substancia compartilhada que talvez previnisse 0
conflito, desaparece, de tal forma que um dos termos oponentes alimenta-se
do outro.
Para J. Hillis Miller, que imagina "0 Crftico como um Hospedeiro", a
maneira de evitar 0 canibalismo crftico e ler 0 texto como 0 ter<;eiro termo
perdido, "aquele dom ambiguo, a comida, hospedeiro no sentido de vitima,
de sacriffcio", e que e "quebrado, dividido, passado adiante, consumido pelos
criticOS".49 Os leitores podem voltar para um Symposium e nao para serem
incorporados Iiteralmente juntos, mas para co-participar deum. banquete de
palavras, mutuamente apreciado. A leitura torna-se uma nova forma de co·
munhao, envolvendo uma tripla reciprocidade, uma vez que nao somente os
leitores compartilham 0 texto entre eles, mas, assim como ele, informa os
leitores individualmente, e os une como urn grupo: assim tambem, cada
leitor 0 transforma. Neste estudo SO deverei observar mais de. perto estes
diferentes conceitos de incorporac;ao, desde 0 literal ate 0 metaforico. No
nivel mais elevado estao os atos de internalizac;ao mental, tais como os
imaginados por Miller, pelos quais pessoas e textos sao imaginados como trazenda material externo para dentro delas mesmas para construirem a si
mesmas. Na mais baixa camada do estrato estao imagens do ate de comer,
em ultima analise do canibalismo, que insiste na total identificac;ao fisica.
Substituindo meios de comunicac;ao maisortodoxos, embora indiretos, a
imagem do canibalismo e frequentemente associada ao fracasso das palavras
enquanto veiculo, sugerindo que as pessoas que nao conseguem conversar
uma com a outra mordem-se mutuamente. De acordo com Nicolas Abraham
e rvlaria Torok, 0 canibalismo e a "antimetclfora" suprema: enquanto as
metMoras colocam a boca em palavri3s, as antimetMoras colocam palavras
(na forma de figuras textuais) nas bocas. S1 Ele e obviamente a mais
demoniaca imagem para 0 impuiso de incorporar a realidade externa e de tel'
todas as cciisas dentro de um unico carpo, seja ele fisico, textual ou social.
Mas a oposic;ao entre canibalismo e antimetMora de um lado, e
comunhao e metMora de outro, pode nao ser tao simples quantose poderia
desejar. A propria metatora um tropo suspeitamente dualista que derruba
oposic;6es. A distinc;ao entre comunhao e canibalismo - que Northrop Frye
trataria como as formas apocalipticas e demoniacas de uma imagem lmica parece ser ela pr6pria um dualismo, a que me referi acima como formas de
incorporac;ao "superior" e "inferior". Meupr6prio ·esquema sugeririaque a
relac;ao entre os dois termos e de "sublimac;ao", uma vez que 0 "superior", e
mais refinado porque a versao mental ou internalizada da "inferior" mais
basica e materialista pOI' estar ainda enraizada no corpo externo.
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Sobre as celebra~i5es do lar c1assicas, vel" Numa Denis Fustel de Coulanges. Tile Ancient City: A
Study on the Religion, Laws. and Institutions of Greece and Rome (Baltimore and London: Johns
Hopkins University Press, 1980), 17-48.
50 N. do T. - A autora refere-se aos capitulos que comp6e 0 livre do qual 0 texto ora traduzido
a
introdu~ao, From Communion to Cannibalism: an Anatomy of Metaphors of incorporation
(Princeton: Princeton University Press, 1990).
51 Ver Abraham and Torok, "lntrojecter-Incorporer: Deuil ou Melancolie", in Destins du canniballsme,
111·21.
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Aparentemente, estabeleci uma hierarquia em minha anatomia, baseada em
um privilegio do espirito e da interioridade sobre 0 corpo e a exterioridade, e
na qual comer esta na base, 0 sexo nO meio, e a conversac;;ao no topo; isto
deveria sugerir que eu tambem gostaria de transformar as formas inferiores
em suas contrapartidas mais sublimes.
Um desejo de "sublimar" parece dominante dentro dos outros
dualismos pelos quais comecei: assim como os alquimistas tentam
transformar a materia em espirito, os hurnanistas transforrnam natureza em
arte, 0 antropologo ve 0 cru transforrnando-se no cozido, os sonhos de Freud
sobre a apropriac;;ao do id pe/o timido ainda que imperialista ego, a politica do
corpo tanto quanta as fantasias glutonas sobre absorver 0 que esta do lade
de fora dentro de si mesmo, e assim por diante. Para Derrida, a sublimac;;ao,
no conceito hegeliano de aufhebung, e um saito para urn nivel mais alto de
pensamento e por meio do qual aparentes contradic;;6es sao resolvidas, assim
como "0 espirito, elevando a si mesrno acima da natureza na qual estava
submerso, de urna so vez suprirne e retem a natureza, sublimando-a em si
mesrno, se auto-aperfeic;;oando como liberdade interior, e par este meio
apresentando 0 seu "eu" para si meSnlO como tal'.Um complicado
movimento no qual a oposic;;ao e simultaneamente negada, resolvida e
elevada para criar uma ilusao de unidade que e, contudo, essencialmente
uma afirmac;;ao da identidade do termo dorninante. 52 A sublimac;;ao e,
portanto, uma tatica central do pensamento logocentrico, e no qual as diferenc;;as sao estabelecidas para que possam ser sintetizadas. Alem do mais,
Peggy Reeves Sanday, urna antropologa que escreveu recenternente sobre
canibalismo literal, trac;;ou uma interessante, embora hesitante, analogia
entre sublimac;;ao e canibalismo, notanda que ambos sao sistemas simbolicos
que tentam fazer a materia significante. 53 A sUblimaC;;ao pretende transformar
uma base material a partir da premissa de divisao entre uma forma "inferior",
externa, corporal, e um conteudo "superior", interno, espiritual ou mental.
Assim como 0 canibalismo, a sublimac;;ao e um meio de subsumir aquilo que
esta fora do "eu", um outro tipo de discurso colonial que torna 0 estranho
familiar, e assim ela e, como notam Peter Stallybrass e Allan White, "a
principal mecanisme pelo qual um grupo, classe au indivfdua proclamam sua
superioridade sirnbolica sabre os autros: a sublimac;;aa e inseparavel das
estrategias de dominac;;ao cultural".54 Alem do mais, ela tem sobre a
canibalisma a grande vantagem, que cansiste em pader alegar, assim coma
outras estratl§gias de dominac;;aa, que 0 autra e subsumido para 0 seu
proprio bem.
Derrida, Margins, 76. Ver tambem seu Positions. 43-44 e 96, onde ele nota que a iogica da
dialetica hegeliana envolve em particular um auto-estranhamento, ou desfamlliariza~ao, que nao e
amea~adora e que garante um retorno, como um terceiro estagio. Em Ben Jonson nos deveriamos
ver uma tentativa similar em uma autoproje~ao controlada.
53 Ver Sanday, Di!line Hunger; 95-101. Para l"1ontaigne, e precisamente 0 fate de que 0 canibalismo
um ate simb6lico que faz com que os canibais aparentem ser mais civiiizados do que os homens
modernos, cujas torturas nao tem significado.
5. Peter Stallybrass e Allon White, The Politics and Poetics of Transgression (Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press, 1986). 197.
52
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Como disseram os neoplatonicos, os extremos se tocam, e parece
diflcil impedir que a comunhao descambe de volta ao canibalismo. Como a
descric;ao de Bakhtin do homem comendo 0 mundo, 0 quadro de Miller da
devorac;ao de textos soa em alguns momentos como a liberac;ao de uma
voracidade carnivora reprimida. Como Swift sugere em sua descric;ao, em
The Battle of the Books, da deusa que, ela propria incorporando descric;6es
medievais da inveja, alimenta-se de livros, tanto quanta de seu proprio rancor, a critica pode ser, ela propria, nao apenas invejosa, mas francamente
canibal. Um problema com as imagens do ate de comer, que tambem e a
fonte de seu poder, e que elas parecem ter uma tendencia a consumir 0
poder mediador das figurac;6es, subvertendo a possibilidade de uma
comunhao livre entre individuos, desenhando os extremos em um encontro
catastrofico que menos "face a face" do que boca a boca. Como ja sugeri,
muitos atos de incorporac;ao sao extremamente ambivalentes, localizando-se
entre dois extremos cujo encontro parece bastante perigoso: um desejo da
mais intima identificac;ao possivel com 0 outro e um desejo de total
autonomia e controle sabre os outros que sao portanto ameac;adoscomo
comida, de tal forma que todas as trocas sao reduzidas as alternativas de
"comer ou ser comido".
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o can/ba/ismo amoroso da femea do /ouva-a-deus pertence
de p/eno direito fantasmatica sadiana. Para 0 mundo erudito,
informa-nos Cai//ois, "a pa/avra espectro desigoa ainda hoje um
genero de ortopteros tao psoximo dos /ouva-a-deus que 0 /eigo
ticaria em VaG a procura do principio distintivo': Os espectros
pertencem amitologia dos antigos gregos. Sao esses espectros
enviados pol' Hecate, a divindade infernal mais sinistra. Cai/Iois
/embra as fabu/as /igadas a Esses espectros que "gostam muito
do amor, porem ainda mais da came humana; (que) pe/a
vo/uptuosidade aliciam aqueles a quem querem devorar".
o amorgourmand proprio desses espectros e da femea do
louva-a-deus nada tem de extraordinario. Novalis escreve que
"0 desejo sexual ta/vez nao seja mais que disfatrado apetite
pol' carne humana". Cai/lois, POl' outro lado, informa que ''a
mordida de amor ja era conhecida pelos antigos e coditicada
pelos erotologos orientais': Apenas Sade e a/guns poucos japoneses sequiosos de carne holandesa tranSpOem a frooteira
que separa a "mordida de amor da devora~ao bul/mica. 0
psico/ogo Kierman afirma que convem considerar 0 sadisrno
"como a forma humaoa anorma/ de fen6menos que podemos
encontrar no comec;o da vida animal, como a sobrevivencia ou
o retorno atavico de um canibalismo sexual primitivo". A
literatura de Sade apresenta algumas figuras de femeas de
louva-a-deus. Lady C/airwil, em La nouvelle justine [A nova
Justina], nao hesita em praticar 0 canibalismo com seus amantes.
o canibalismo da femea do louva-a-deus pertence, como
numerosas caraderfsticas do animal, ao registro dos fen6menos
transgressivos cujas ressonancias sociais Georges Batai/le
esruda. Para ele, 0 canibalismo constitui um dos sinais mais
eloquentes de comunhao com uma ordem de for~as superiores
terrfveis e inebriantes. Ritualizado, 0 caniba/ismo e para Bataille
a marca de uma sociedade que manifesta, ao mesmo tempo,
assentimento e desprezo pela morte. As sociedades precolombianas Ihe parecem exprimir tais va/ores.
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