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ANTROPOFAGIAS COMPARADAS

Oscar Ca/avia Sael

Os canibais
Os canibais nao eram tantos como queria a propaganda colonial; mas
existiam, mal que pese propaganda anti-colonial. Nem sempre e facil saber
quem era 0 canibal: rumores que 0 multiplicassem eram sempre ouvidos de
bom grau pelos conquistadores, porque justificavam a guerra justa e a escravidao. Via de regra, canibal era 0 vizinho, 0 inimigo virtual ou atual. A mesma
palavra canibal (de caribe) e provavelmente um fruto da maledicencia, uma
injustic;a em relac;ao ao povo que emprestou seu nome pratica. Havia porem
canibais assumidos, que paradoxalmente se contaram entre os melhores amigos dos brancos no Novo Mundo: astecas e tupis, ancestrais de grandes nac;5es mestic;as, nao escondiam seu interesse pela carne humana, e 0 colocavam no centro do seu sistema politico e cosmol6gico. Comeram alguns
brancos - poucos - e convidaram alguns outros para 0 festim: destes, nem
todos recusaram. Portugueses e tupiniquins, franceses e tupinambas selaram
suas respectivas alianc;as em guerras movidas a cobic;a e apetite, e as cronicas
dessa epoca - com menC;ao especial para Staden e Lery - viraG formar a
sagrada escritura da antropofagia nacional.
Durante um bom tempo, a antropofagia foi 0 signa distintivo de todo
um continente, e muito especialmente da terra do Pau-Brasil. Dificil encontrar
um planisferio quinhentista onde as superficies ignotas da America do Sui nao
sejam preenchidas por imagens de refeic;5es canibais, ou de moquens cheios
de brac;os, pemas e cabec;as, ou ainda de ac;ougues bem organizados, com os
cortes selecionados expostos venda. Uma gravura pouco conhecida de Holbein, que ilustra 0 Mapa Mundi de Grinaeus, chega a representar um atarefado canibal carregando (para 0 mercado?) um bom numero de pec;as a
lombo de mula! A visao que os europeus tiveram do canibalismo foi quase
sempre um pouco crassa: opc;ao gastron6mica ou alimenticia indigna de um
homem civilizado e cristao, mas em certo sentido natural (infra-natural, no
pior dos casos 1). 0 mesmo Montaigne, no seu elogio dos Tupinamba, aponta
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1 Staden censura 0 canibalismo do chefe Cunhambebe dizendo-Ihe que um animal irracional nao
come um outro parceiro. Mas devemos lembrar que a epoca nao recusa aos animais um certo grau
de cultura: suD5e-se par exempio que os cavalos tem horror do incesto.
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para a racionalidade superior das guerras canibais - que acabam em banquete - quando comparadas as guerras europeias, que so produzem destruic;ao e carnic;a. As testemunhas europeias do canibalismo parecem mentes
modernas, pouco sensiveis as conotac;6es canibais do misterio eucarfstico
cristao - que foram bem percebidas por muitos neofitos indios - ou ao canibalismo que assombra boa parte do folklore do Velho Mundo. Ate hoje 0 esforc;o por racionalizar a pratica dos primitivos produz ou legitima explicac;6es
bromatologicas, em func;ao de carencias de proteina, ou daquela crenc;a bem
ocidental de que comendo algo se absorvem seus caracteres ou seus poderes.
No melhor dos casas esses expedientes apenas dao conta de um canibalismo
muito pobre. 0 valor nutritivo da carne humana sempre esteve muito por debaixo do seu valor simbolico; 0 canibalismo "real" foi um caso valioso mas
infrequente de um canibalismo virtual ou ideologico muito mais comum.

Os antropologos
Mas estamos ja falando no canibalismo dos antropologos. Um seculo
de pesquisa desses especialistas na excentricidade humana, realizada nos
mais diversos pontos do orbe, tem acrescentado detalhes, matizes e contextos: 0 que os antropologos entendem hoje por "canibalismo" e assim um
conjunto de praticas e representac;6es a primeira vista heterogeneo. Temos
endo- ou exo-canibais; antropofagia belica ou funeraria, protagonizada por
homens ou por mulheres; deglutic;6es plenas ou especializadas em fragmentos
escolhidos do corpo, OU limitadas cinza dos 05505; canibais entusiastas ou
canibais relutantes, cumpridores de um dever penoso, canibais devoradores
de corpos ou de almas, canibais de carne e osso ou canibais divinos; ha canibais orais ou sexuais, e canibais voltados a colec;ao de cabec;as, mandibulas,
cabeleiras ou rostos; canibais imaginarios ou projetados, individuais ou coletivos, pre-historicos e pos-modernos. No limite, cada cultura produz ou imagina
um ou varios tipos de canibais.
Na hora de generalizar, ha duas opc;6es comuns, nao necessariamente
excludentes. Uma delas situa 0 canibalismo dentro de um continuum de ac;6es
"abusivas" em relac;ao ao corpo humano, que pode abranger - e frequentemente reune - da tortura ao uso artesanal ou industrial de partes ou extratos
do corpo humano. Nesse sentido, 0 suplfcio iroques dos prisioneiros e 0 festim
antropofago dos Tupinamba aparecem como variac;6es muito proximas de um
mesmo rito. A devorac;ao asteca ou tupi nao esta muito longe do usa que os
conquistadores espanhois faziam da banha de algum indio obeso para engraxar suas armas, ou daquele comercio que levava dezenas de barris de gordura
hurnana dos moquens da costa brasileira as oficinas dos boticarios normandosz. Para os indios - que tinham medo tambem do canibalismo branco -
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2 Bernal Diaz del Castillo alude de passagern ao prirneiro usc, relatando 0 resultado de urna cias
primeiras batalhas das tropas de Cortes no Mexico; resulta dificil saber se fol uma pratica regular ou
ocasional. Lery, no capitulo XI da sua Viagem Terra do Brasil comenta que 0 barbeiro do seu navio
levou dez ou doze potes de um oleo vegetal medicinal, "bem como outros tantos de gordura humana
que recolhera quando os selvagens cozinhavam e assavam seus prisioneiros de guerra". 0
canibalismo europeu era industrial, e nao culinario. 0 mesmo Lery, relativizando a barbarle dos
Tupinambas, comenta 0 massacre da Noite de Sao Bartolomeu: "nao foi a gordura das vitimas truci-
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praticas como a autopsia ou as aulas de anatomia confirmam ainda hoje as
piores suspeitas3 . A industria que tloresceu em torno dos campos de extermfnio nazistas, ou os desenvolvimentos do projeto Genoma Humano mostram
que as potencialidades desse canibalismo estao longe de acabar.
A outra possibilidade, ja antes sugerida, e a de considerar a antropofagia como uma realizal;aO "plena", mas nao necessaria, de uma "visao de
mundo" canibal, que organiza em torno da devOral;aO (metaforica au nao)
todo 0 seu universo sociologico, politico, cosmologico, etc. Poderia se falar em
uma cultura canibal como se fala numa cultura sacrificial, ou numa cultura de
fronteira, do ocio ou do desperdfcio: um fato social total, um sfmbolo axial,
uma instituil;aO central sao capazes de compendiar uma cultura, mesmo que a
nao esgotem. Nesse sentido, 0 canibalismo falta em alguns continentes, e tem
suas terras de promissao em outros.
Brasil, para honrar a tradi~o, ficou na
estruturalismo levi-straussiano, proximo de algumas vanguardas
vanguarda.
artfsticas e disposto a se expressar em idiomas sensoriais, voltou apropiciar
aqui, quatrocentos anos depois, uma alianl;a franco-tupinamba desta vez com
fins intelectuais. A obra de Clastres, e um simposio no Congresso dos Americanistas de Paris colocou no primeiro plano da reflexao etnologica .uma serie
de violencias ritualizadas com 0 canibalismo cabel;a. Um curso ministrado
POt" Manuela Carneiro da Cunha e Eduardo Viveiros de Castro no Museu Nacional, um artigo publicado no Anuario Antropologico de 1985 - "Vinganc;a e
temporalidade: os Tupinamba" - e pouco depois a tese e 0 livro de Viveiros
de Castro "Arawete: os deuses canibais" definiram 0 panorama. No artigo
conjunto, baseado sobretudo em Fontes quinhentistas, 0 canibalismo aparecia
como 0 motor da historia tupinamba: forma ideal da vinganc;a, e a devora~o
do inimigo devorador que cria uma temporalidade, um elo entre 0 passado e 0
futuro. Para os Arawete, nas outras obras citadas, os deuses sao ao mesmo
canibalismo e a clave da
tempo esposos e devoradores da humanidade.
cosmologia: a cal;a, a guerra e a morte sao momentos de um mesmo encontro humane com diferentes antagonistas - ou oportunidades diferentes de
devir-outro, a identidade ~o contra rio.
Durante dez anos, 0 canibalismo tem dominado a cena etnologica, definindo um modele que relaciona rigorosamente parentesco e cosmologia.
Comendo como gente, de Aparecida Vilal;a - sobre os Wari ou Pakaas-Novos,
famosos canibais ha escassos decenios - pode ilustra-Io perfeiC;ao. As relac;6es entre todos os elementos do cosmos e da sociedade podem ser vistas
como formas diversas dos atos cotidianos de cac;ar, cozinhar e comer. E entre
todas as relac;6es possfveis, nenhuma tao significativa como a gerada pela
alianc;a matrimonial, essfi obrigaC;ao de nos perpetuar sempre mediante um
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dadas em Lyon ... publicamente vendida em teilao e adjudicada ao maior lan~ador?" (ibidem, cap.

XV).
Conheci de perto a rufna de um curso de agentes sanitarios indfgenas, organizado por uma ONG de
meritorio curriculum. No primeiro dia, os alunos foram apresentados a uma serie de prepara~5es
anat6micas; no segundo voltaram it sua aldeia. Em toda a regiao and ina e pre-andina esta difundida
a cren~a no Pishtaco, um branco coletor de banha humana a servl~o da industria farmacE!utica. Como
vimos acima, essa cren~a - que tem causado traglcos incidentes - pode estar desatualizada, mas
nao carece de motivos.
3
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Outro, predador ou presa. Nao por acaso esses estudos estao escritos numa
lingua que sobrep6e alegremente sexua/idade e nutri~o.
Talvez nao seja preciso dizer que estamos resumindo interpreta~Oes de
etnologos, nao doutrinas surgidas entre aspas da boca de um canibal. Sao no
entanto interpreta~oes va/iosas pela sua economia, que recolhem e organizam
uma verdadeira f1ora~o canibal no discurso - mitico, poetico, exegetico de indigenas que abandonaram tempo atnls 0 ritual antropofagico, ouque
nunca 0 conheceram. Na medida em que 0 lexico "canibal" se imp6e, as metaforas formidaveis se transformam no seu outro, termos tecnicos - economia simbo/ica da preda~o, equa~ao canibal, e assim por diante. E talvez
inevitavel que por essa via se arribe as vezes a um certo academicismo, a descri~Oes previsiveis das mais diversas sociedades.
A "escola canibal" na antropologia e demasiado recente - mesmo num
c/ima de crescimento rapido como 0 brasileiro - para que alguem tenha se
ocupado de sua historia, e tenha identificado os fios que por ventura a unam
ao movimento antropofagico de com~o de seculo. Sem ser explicita, essa
heran~ e verossimil. Num panorama etnologico dominado durante os anos 60
e 70 pelos estudossobre grupos Je (os tapuias do Brasil central, nao-eanibais
apesar da maledicencia) os estudos sobre grupos Tupi, sociologicamente menos espetaculares, recuperaram sua preeminencia com seu ouro predatorio e
sua mistura - de gosto inequivocamente surrealista - de Iinguajar "selvagem" e "filosafico". Nesse sentido, 0 prestigio cultural do movimento antropofagico - perpetuado por numerosas vias - foi importimte. A ideologia canibal da etnologia brasileira se impos sem dificuldade, em compara~ao, por
exemplo, com 0 caso mexicano, onde as racionaliza~6es ecologicas do caniba/ismo antigo predominavam. A presen~a do vocabulario canibal na cena cultural familiar dispensou 0 uso de grossas lunetas.

Os Iiteratos
A antropofagia da vanguarda brasileira tamrem tem vers6es diferentes. Uma leitura superficial da Revista de Antropofagia sugere uma ideologia
polemica, que encena 0 embate cultural e politico do momento - um interludio tense entre duas guerras mundiais - com atores tirados do primeiro
drama colonial. De um lade 0 canibal inocente e saudavel, sem fe, lei nem rei,
e os campe6es da mesti~agem, como Joao Ramalho e caramuru, europeus
enojados da farsa europeia. De outro, os burocratas reinois e sobretudo os
jesuitas, encarna~ao da opressao colonial e a corrup~ao do selvagem. A "degluti~ao do bispo Sardinha" pelos Caetes e a data fundacional da era antropofagica. Ha um certo interesse pela etnografia mais recente, centrado nos
grandes pesquisadores alemaes - von Martius, v.d. Steinen, Koch-Grunberg
- narradores de um mundo decididamente alheio ao Brasil da epoca. Bachofen e Malinowski sao citados como garantes do Matriarcado Primitivo ou da
relatividade do Pai, num contexte dominado por uma leitura libertaria de
Freud, depois complementado com um pouco de Marx: "Contra a realidade
vestida e opressora - a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostitui~Oes e sem penitenciarias do matriarcado de Pindorama".
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homem antropofagico e em definitiva urn destrutor da Ordem, disposta a "fazer do tabu seu totem". A devorac;ao antropofagica, nessas paginas, parece sobretudo uma forma completa de violencia purificadora, como
para os Tupinamba representava a forma completa da vinganc;a. 0 movimento
antropofagico teve muito dessa belicosidade segmentar dos canibais: a guerra
intelec.tual foi para ele muito mais essencial que a pacifica produC;ao.
Mas ha tambem uma antropofagia mais consensual - talvez rnais definitivamente "nacional" - que se refere voracidade multicultural brasileira,
que faz parte do linguajar da c1asse media culta e tern urn longo elenco de
precedentes intelectuais. Os primeiros decenios deste seculo conheceram uma
rica serie de discursos sobre 0 sincretismo, e a mestic;agem como estigma ou
como patrim6nio da nac;ao brasileira. A antropofagia os reformou convertendo
o estigma em brasao, 0 passive em ativo, e 0 sexual em oral: era 0 tupi comendo 0 pero, e nao mais 0 perc comendo a india; era a vitoria da cultura
brasileira pela assimilac;ao de todas as musicas e todas as Hnguas, e naa rnais
a aposic;ao tacanha entre identidade e inovac;ao. Quase setenta anos depois,
tendemos a chamar antropofagia a essa versao her6ica das ideologias da mestic;agem - que favorece 0 Brasil com urn conceito de cultura naclonal bern
mais sofisticado do que e regra.
Na medida em que possamos comparar uma ideologia Que seexpressa
em mitos e outra que se expressa em panfletos, nenhuma dessas antropofagias tern grande coisa a ver com 0 canibalismo indigena (repare-se que a partir daqui utilizarei "antropofagia" e "antrop6fagos" para designar a vanguarda
Iiteraria, e "canibalismo" e "canibais" para 0 seu referente etnoIOgico). De
fato, pareceria ingenue esperar coincidencias nao superficiais entre a cosmologia de um povo cac;ador e guerreiro e 0 ideario de urn grupo de literatos: ja
estarnos habituados a detectar invenc;5es de tradic;ao nos rnais diversos nativismos. 0 notavel do caso e que junto a uma ideologia que toma 0 indigena
como emblema surjam tambem experiencias artfsticas que de fato estabelecem uma ponte viva com as criac;5es daquele.
A Antropofagia era uma bandeira, urn signa revulsivo-diacritico sem
significado - como a "dada" de outra vanguarda contemporfmea - mas pretendia reivindicar urn veio "selvagem" escondido nas entranhas da naC;ao. A
antropofagia nao era uma ideia tao incomum naqueles anos. Sem ir muito
longe, Francis Picabia assinou urn Manifesto Cannibale e a revista Cannibale
foi urn dos 6rgaos de expressao do movimento Dada; a diferenC;a brasileira estava nesse elemento nacionalista ou nativista impensavel na Europa, e legitimade depois pelos criticos.
Mas os antrop6fagos, como e demasiado comum nos nacionalistas de
qualquer naC;ao, nao se empenhavam 0 suficiente por conhecer os referentes
vivos dos seus simbolos. As fontes principais da antropofagia sao do seculo
XVI, e de preferencia francesas: Montaigne, Lery, Thevet, etc. Seu indio e 0
canibal das fantasias colonia is, com as signos trocados. Em compensaC;ao, 0
interesse pelos indios contemporaneos nao existe ou se nutre dos relatos dupiamente ex6ticos de Koch-Grunberg sobre a Roraima e 0 Orinoco. Ha demasiada arrogancia no desprezo dos antrop6fagos pela literatura indianista
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romantica, com seus Indios "de lata de goiabada". Autores indianistas de um
modo ou outro, como Gonc;;:alves Dias, Couto de Magalhaes ou Mello Moraes,
participaram da pesquisa etnologica ou da polftica indigenista da sua epoca, e
tin ham em primeira mao notfcias - nao necessariamente aproveitadas na' sua
literatura -' sobre esse selvagem que as antropofagos glorificavam por procurac;;:ao.
o canibalismo indfgena nada tinha de resistencia ao Ocidente nem de
sincretismo ativo. Quanto resistencia, deve se dizer que 0 canibalismo era
militarmente ineficiente - matar um inimigo e muito mais facil que captura-Io,
sacrifica-Io e come-Io - e politicamente desastroso: significava uma vida demasiado aberta ao outro, ao inimigo. Os canibais - no Brasil como no Mexico
- se aliaram aos europeus para seguir lutando entre si. Comer um Bispo Sardinha era acidental, 0 essencial era comer canibais. Trocar uma vida por outra, nao acumular vidas; devir outro e nao defender uma identidade.
De outro lado, ha poucas ideias mais ocidentais e menos canibais que
a mestic;;:agem. E0 solido conceito de identidade do velho mundo que permite
pensar em seres mistos em que os componentes ainda persistem As mitologias europeias estao povoadas de seres compostos: centauros, sereias,
marxismo-Ieninismo, cultos afro-brasileiros; as mitologias amerindias tratam
de seres que se transformam. Ha uma troca e nao uma acumulaC;ao de imagens. 0 canibalismo nao e sincretico nem barroco.
Mas ha aspectos e momentos em que a produc;ao artistica da vanguarda consegue burlar os topicos do seu ideario e se aproxirnar de modos "outros" de percepC;ao e narrac;ao. Mario de Andrade - as vezes reivindicado
pelos antropofagos, em geral achincalhado por eles, fornece 0 melhor exemplo. 0 motivo e simples: ele se interessa genuinamente pela pesquisa. Le
Koch"Grunberg; Ie a excelente obra etnogrMica de Capistrano de Abreu, ignoAmazonia e bate
rado pela academia e pela vanguarda; ele mesmo viaja
papa nos terreiros, e coordena um ample programa de pesquisa sobre cultura
popular. Sao bem conhecidas as relac;5es de Mario de Andrade com Claude
Levi-Strauss, na epoca em que 0 primeiro era secretario de cultura do estado
de Sao Paulo e 0 segundo um jovem professor da Missao Francesa na USP.
Tem se falado menos sobre a perfeic;ao com que Macunaima - a obra prima
da antropofagia, no dizer de algum dos seus arautos - encarna algum dos
caracteres do mito Levi-Strauss. Esse relato burlesco que consegue consagrar um "heroi da nossa gente", cujos episodios fantasticos servem para ilustrar interpretac;;:5es da realidade brasileira, cujas frases engrossam 0 repertorio
nacional de proverbios; em suma, esse mite fundacional do Brasil e um relato
composto, segundo 0 seu autor, em seis dias, com retalhos de outros mitos,
de narrac;;:5es historiogrMicas, de poemas, de proverbios ou bord5es populares, de pontos de macumba. Macunaima, obra-prima da brico/age, mostra a
capacidade do mito de criar sentido a partir da junc;;:ao de materiais esparsos.
Demonstra que a mitopoiese nao e uma aptidao esgotada no infcio dos tempos e indica que uma literatura "selvagem" e possivel como metoda e nao so
como slogan. Em Macunafma Figura um legitimo canibal, 0 gigante Piaima ao mesmo tempo ogre da tradiC;ao indfgena e caricatura do clvido imigrante
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italiano - Que morre cozido dentro de uma gigantesca macarronada, sugerindo corre<;5es no molho. Os canibais da Revista de Antropofagia, com a belicDsidade intolerante das vanguardas europeias, careceram em geral desse humor..Eram filhos de um seculo de artistas Que nao Querem ser artesaos e de
canibais de carne demasiado azeda.
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Olho
Iguaria canibal. Sabe-se que 0 homem civilizado se caracteriza pela
intensidade de horrores frequentemente pouco expticaveis. 0 medo dos
insetos Ii sem dtJvida um dos mais singu/ares e desenvo/vidos desses
horrores entre os quais surpreendentemente estJ 0 medo do o/ho. Parece de fata impassfve/, em se tratando do o/ho, fa/ar de outra coisa senao
em sedu~ao, ja que nada Ii tao atraente nos corpos de animais e homens. Mas a sedu~ao extrema esta provave/mente no limite do horror.
Nesse sentido, 0 o/ho poderia ser comparado alamina, cujo aspecto
provoca rea~6es igua/mente intensas e contraditorias:1i isso que os autores de Chien Andalou [Cao Anda/uz] devem ter experimentado espantosa e obscuramente, quando nas primeiras imagens do filme decidiram
inc/uir 0 caso sangrento dos dois amantes. Que uma gilete corte a sangue frio 0 o/ho resp/andecente de uma mulher jovem e charmosa Ii 0
que teria admirado, ate a loucura, um jovem que um pequeno gato deitado observava e que tendo por acaso nas maos uma colher de care teve
repentinamente vontade de pegar 0 o/ho com a colher.
Desejo singular, evidentemente, da parte de um branco, para quem
os o/hos dos bois, das ove/has e dos porcos que ele come foram sempre
escondidos. Pols 0 olho, segundo a refinada expressao de Stevenson,
iguaria canibal, Ii de nossa parte objeto de uma tal inquietude que nos
jamais 0 mordemos. 0 o/ho ocupa um /ugar extremamente e/evado no
horror, sendo entre outros 0 o/ho da consciencia. Conhecemos suficientemente 0 poema de Vidor Hugo, 0 o/ho obcecado e ItJgubre, olho vivo e
espantosamente sonhado por Grandville durante um pesadelo que precedeu de pouCrJ sua morte:o criminoso "sonha que acabou de espancar
um homem num bosque escuro... O sangue humano espirrou e, uti/izando uma expressao que da ao espfrita uma imagem feroz, ele fez suar
um carvalho. Na verdade, nao e um homem mas um tronco de arvore
sangrando... que se agita e se debate... sob a arma assassina. As maos
da vftima se e/evam em supliea porlim em vao. 0 sangue continua correndo".E entao que aparece 0 olho enorme que se abre no ceu negro
perseguindo 0 criminoso atraves do espa,o, ate 0 fundo dos mares onde
ele 0 devora depois de ter-se transformado num peixe. 01110S inumeraveis se mult/plicam: no entanto sob as ondas.
Grandville escreveu sobre este assunto: "Seriam os mil olhos da
mu/tidao atrafdos pe/o iminente espetacu/o da torura? "Mas por que esses o/hos absurdos seriam atrafdos pe/o iminente espetacu/o da tortura?"
Mas par que esses o/hos absurdos seriam atrafdos, como uma revoada
de moscas, por a/go tao repugnante? Por que igualmente na capa de
uma revista semana/ ilustrada, tota/mente sadica, pub/icada em Paris de
1907 a 1924, um o/ho aparece com freqiiencia sobre um fundo vermelho
acima de espetacu/os sangrentos? Por que 0 Oeil de fa police [Olho da
po/feia] seme/hante ao o/ho da justi~a humana no pesade/o de Grandville, nao afinal mais que a expressJo de uma sede cega de sangue?
Seme/hante tambem ao olho de Crampon, condenado morte e chamado pe/o sacerdote um instante antes do golpe da tamina: ele dispensa 0
sacerdote enuc/iando-se e oferecendo-Ihe como presente seu jovial olho,
pois esse olho era de vidro.
Georges Bataille
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