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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 
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Aspectos filosóficos da antropofagia oswaldiana 

Adr iany Mendonça 

O "Manifesto Antropófago" e "A crise da filosofia messiânica" 

são textos redigidos por Oswald de Andrade e separados por um 

intervalo de vinte e dois anos. O primeiro e mais conhecido data 

de 1928, pertence ainda à fase modernista de sua obra e inaugura o 

que o autor diz ser um "lancinante divisor de águas" 1 em sua vida. 

0 segundo foi desenvolvido posteriormente, depois de Oswald ter 

mergulhado no marxismo, de ter se encaminhado para a militância 

política de extrema esquerda nos anos 30, e de ter, quinze anos mais 

tarde, com o fim da Segunda Guerra, rompido com a orientação 

marxista. Afirmando o seu retorno à antropofagia, ele se aproxima 

cada vez mais da filosofia e escreve, em 1950, "A crise da filosofia 

messiânica" como uma tese com a qual pretendia concorrer à cátedra 

de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP - o 

que acabou não acontecendo, por circunstâncias um tanto obscuras 

que parecem envolver a rejeição em seu quadro docente filosófico, 

por parte da academia paulista, de um poeta contestador das estruturas 

colonialistas enraizadas nas instituições contemporâneas. 

Este segundo texto, preparado em formato supostamente 

mais adequado às exigências acadêmicas, realiza afirmativamente a 

retomada da antropofagia presente no manifesto de 1928 e a explicita 

como o filtro a partir do qual Oswald interpreta o que teria sido a 

história da filosofia e da cultura ocidentais para construir sua própria 

1 Cf. NUNES, Bene<ijta^ntropofagia ao alcance de todos". In: ANDRADE, 2011, p. 09. 
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visão filosófica do mundo. Já na abertura fica evidente a perspectiva 

diferenciada que ali é desenvolvida pela enunciação da idéia de que 

a antropofagia ritual praticada não só pelos gregos - como teria 

assinalado Homero - mas por povos da América que teriam atingido 

uma elevada cultura exprime um modo de pensar e se colocar no 

mundo: um modo que teria caracterizado certa fase primitiva e 

potente da humanidade e para o qual a deglutição e a ultrapassagem 

da perspectiva messiânica vigente e decadente apontariam. Neste 

sentido, em sintonia com gregos, astecas, maias e incas, que, ao 

comer os homens , não o faziam por fome ou gula, mas pelo desejo 

de absorver o que no outro difere de si e que o fortalece, Oswald, 

em seu tratado filosófico, propõe a antropófaga formulação acerca do 

h o m e m como problema e como realidade: o h o m e m natural como um 

primeiro termo da história da humanidade, o homem civilizado como 

um segundo termo, e o homem natural tecnizado como emblema de 

um potente futuro anunciado. O próprio título com o qual ele teria se , 

referido alternativamente ao texto - "O Antropófago - uma filosofia 

do primitivo tecnizado" - ratifica esse aspecto ao apontar para o 

resultado da deglutição e da ultrapassagem do homem civilizado pelo 

h o m e m afirmador do primitivismo. A operação que se ligaria ao rito 

antropofágico seria, segundo as palavras de Oswald a partir da leitura 

de Freud, a da "transformação do tabu em totem 2 ", a da passagem 

do valor oposto ao favorável através da devoração interessada. O 

h o m e m imbuído do seu caráter primitivo, o antropófago que come 

o outro pelo desejo do diferente, o filho da cultura do Matriarcado, 

ao absorver o que lhe fortalece da cultura tecnizada e do homem 

2 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 139. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 77 



civilizado gerado no âmbito do Patriarcado, reverteria sua posição 

secundária, ultrapassaria definitivamente o já decadente Patriarcado 

e reinstauraria um novo Matriarcado - aquele em que, de posse da 

tecnologia e dos ganhos que a máquina traz à vida, permitiria o 

reestabelecimento do ócio em lugar do negócio. 

Em linhas gerais, o texto de Oswald refaz a história da 

filosofia e redimensiona os pilares da cultura hegemônica em 

nossa sociedade por essa perspectiva afirmadora da antropofagia 

como o pathos mais poderoso do homem. É por esse viés que ele 

analisa o longo período que se estende desde os gregos antigos e 

das civilizações americanas pré-colombianas, passando pela Idade 

Média, pelo Renascimento e chegando aos séculos XIX e XX. 

Neste ponto, Posit ivismo, Liberalismo, o papel desempenhado pelas 

Ciências Humanas , Comunismo, Marx, Engels, Freud, os destinos 

da URSS e de sua revolução são avaliados criticamente. Ao final de 

quase setenta páginas, as teses são sintetizadas em treze itens, dos 

quais alguns são especialmente interessantes para se compreender a 

singular apropriação feita por Oswald de um vastíssimo universo de 

referências (são muitos os autores citados em sua bibliografia, que 

compreende fi lósofos, poetas, antropólogos, biólogos, historiadores). 

Ele afirma, entre outras coisas: 

Que o mundo se divide na sua longa História em: Matriarcado e 
Patriarcado; 
Que correspondendo a esses hemisférios antagônicos existem: 
uma cultura antropofágica e uma cultura messiânica; 
Que esta, dialeticamente, está sendo substituída pela primeira, 
como síntese ou terceiro termo, acrescentadas as conquistas 
técnicas; 
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Que um novo Matriarcado se anuncia com suas formas de 
expressão e realidade que são: o filho de direito materno, a 
propriedade comum do solo e o Estado sem classes, ou a ausência 
de Estado; (...) 
Que sob o aspecto dissimulado ou não da secularidade, a filosofia 
comprometida com Deus nunca deixou de ser messiânica; 
Que (...) a URSS, levada pela mística da ação, perdeu o impulso 
dialético de seu movimento, enquistando-se numa dogmática 
obreirista que lembra, em síntese, a Reforma e a Contrarreforma; 
Que isso exprime o último refúgio da Filosofia messiânica, 
trazida do Céu para a terra; (...) 
Que só a restauração tecnizada duma cultura antropofágica 
resolveria os problemas atuais do homem e da Filosofia.3 

Para além dos conteúdos propriamente ditos dessas 

conclusões, vem aos olhos, em primeiro lugar, o esforço de condensar 

o longo texto em formulações curtas que refaçam o percurso geral 

das investigações filosóficas do autor - apesar de nelas não serem 

nem mencionadas algumas questões extensamente desenvolvidas 

no interior do escrito. Em segundo lugar, chama atenção a escolha 

de uma estrutura ou forma dialética para organizar resumidamente 

suas teses. Já no início do texto, quando apresenta pela primeira vez 

a tensão entre os dois hemisférios dos quais despontam a cultura 

antropofágica e a messiânica, a estruturação e apresentação do 

conflito entre o homem natural e o homem civilizado obedecem a 

uma organização de caráter dialético explícito: o homem natural, 

como primeiro termo da equação histórica, é apresentado como tese, 

enquanto o homem civilizado surge como a sua antítese, e, finalmente, 

a imagem do h o m e m natural tecnizado emerge como a síntese. Neste 

sentido, ao mencionar uma oposição entre Matriarcado e Patriarcado 

e fazer alusão ao resultado desta oposição, e dado o caráter central 

3 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 204-205. 
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desta hipótese no conjunto geral do texto, a presença do hegelianismo 

parece saltar das páginas deste escrito como a referência filosófica 

mais importante. 4 

Contudo, a despeito desse formato dialético que a escrita 

de Oswald traz consigo e mesmo da suposta influência que a 

perspect iva de uma filosofia da história levada a cabo por Hegel 

exerceria no texto em questão, o pacto mais forte que talvez se 

estabeleça, e que poderia ser identificado não só nos momentos 

em que há convergência temática entre os autores, mas que estaria, 

sobretudo, no plano das estratégias de construção da obra e de 

consti tuição de um pensamento , ao m e s m o tempo crítico e criativo, 

seria entre Oswald de Andrade e Nie tzsche. 

Citado explicitamente em "A crise da fi losofia messiânica", 

o nome de Nietzsche não soa apenas como mais uma das influências 

ou vozes acrescentadas ao caldeirão antropofágico de Oswald. A 

força de Nietzsche transcende as várias referências nominais e as 

muitas páginas redigidas sob o signo da perspectiva crítica radical 

que ele desenvolve em relação à tradição de pensamento hegemônica 

na cultura ocidental . Para se ter uma idéia um pouco mais precisa, 

guardadas as proximidades formais da apresentação do texto de 

Oswald tratadas acima, a referência explícita a Hegel e a Kant não 

ultrapassa um pequeno paragr^fo em cada caso. Ao marx ismo e seus 

desdobramentos messiânicos no mundo comunis ta são dedicadas sete 

páginas aproximadamente . À filiação das correntes contemporâneas 

4 Benedito Nunes, em seu texto publicado no volume das obras completas que traz o "Manifesto 
Antropófago" e "A crise da filosofia messiânica", reforçando a proximidade entre Oswald e Hegel, 
afirma que o poeta brasileiro adota "o ponto de vista da totalização simultânea do pensamento e da 
realidade, típico da filosofia hegeliana da História". NUNES, Benedito. "Antropofagia ao alcance de 
todos". In: ANDRADE, 2011, p. 43. 
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do pensamento - Psicanálise, Exis tencial ismo, Epis temologia - ao 

Patr iarcado são dedicadas não mais do que duas ou três páginas. 

No caso de Nietzsche, tudo se dá de forma bem diferente. A 

primeira referência nominal feita a ele por Oswald aparece já na 

sét ima página do texto, e vai em direção às críticas mais ácidas 

de Nietzsche contra o cris t ianismo. Incorporando a virulência da 

escrita nietzschiana, Oswald se apropria das análises desenvolvidas 

em Genealogia da moral e O Anticristo para caracterizar a história 

do Patr iarcado como a fonte de onde se al imenta incessantemente 

a moral de escravos. As ordenações , princípios e máx imas dos 

velhos livros rel igiosos pelos quais o sacerdócio teria dado seus 

tes temunhos consti tuir iam, nas palavras de Oswald inspirado por 

Nie tzsche , a "Cart i lha do Escravo Perfei to". 5 

Apenas ao papel de Sócrates na consolidação da perspectiva 

patriarcal na cultura grega são dedicadas pelo menos nove páginas. As 

referências implícitas ao primeiro livro publicado por Nietzsche, O , 

nascimento da tragédia, em que as críticas à tradição de pensamento 

ocidental se dão pela rejeição do racionalismo socrático, são muitas. 

Nietzsche trata Sócrates como o antípoda da arte trágica grega e 

como o representante maior de uma tendência decadente que aflora 

na Grécia, através da qual as pretensões racionais de guiar a vida 

em todos os seus meandros coloca abaixo a afirmação artística da 

existência empreendida pela cultura trágica. Oswald corrobora 

Nietzsche: "Bem antes de Tolstói, Sócrates é o animador da censura, 

é o patrono da literatura dirigida. Nas suas mãos morrem a poesia e 

a arte na Grécia". 6 Demonstrando uma afinidade ainda maior com 

5 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 144. 

6 Idem, p. 158. 
^ 
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o gesto nietzschiano de recusa da cultura ocidental em suas raízes 

e desdobramentos, já tendo se colocado contra o cristianismo e 

sua moral de escravos, Oswald remonta a associação presente em 

Nietzsche entre o socratismo e o cristianismo, e ratifica a hipótese 

nietzschiana de que Sócrates seria o primeiro representante de um tipo 

de moral idade fraca que teria se tornado hegemônica com a vitória 

da moral escrava empreendida pelo cristianismo: "De Sócrates sai 

o esquema do perfeito boneco humano, longamente exaltado pelas 

classes dominantes, a fim de se conservar, domado e satisfeito, o 

escravo. É o 'p iedoso ' , o ' jus to ' , o 'cont inente ' , o 'prudente ' . Nele 

refulgem as virtudes do rebanho". 7 

Mas essas evidências de proximidade estão longe de esgotar 

as formas pelas quais Oswald demonstra estabelecer seu forte elo 

com Nietzsche. Mais que isso, não parece ser nessas referências 

em que há explicitamente uma convergência temática entre ambos 

que a ligação mais potente entre eles se faz. A própria noção de 

antropofagia, tal como é colocada por Oswald em seu "Manifesto 

Antropófago" e retomada em "A crise da filosofia messiânica", no 

momento mesmo em que se delineia, o faz pela apropriação de meios 

e estratégias colocadas em jogo por Nietzsche na constituição de seu 

próprio pensamento, aoririesmo tempo afirmador e destruidor; o faz 

incorporando em si os_dispositivos de funcionamento que Nietzsche 

identifica a um pathos forte, afirmador por excelência, nobre. 

Benedi to Nunes , referindo-se ao modo como Oswald 

trabalha a antropofagia ritual, a t ransformação do tabu em totem, 

evidencia a relação entre a purgação do primit ivo aqui existente e 

7 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 158-159. 
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a or igem da saúde moral tal como é colocada por Nietzsche em sua 

Genealogia da moral, a partir da imagem "do h o m e m como animal 

de presa que (...) assimila e digere, sem resquício de ressent imento 

ou de consciência culposa espúria, os conflitos interiores e as 

resistências do mundo exterior". 8 

Esta relação estabelecida de forma um tanto enigmática e 

sem maiores comentários por Benedito Nunes nos faz pensar, em 

primeiro lugar, na argumentação de Nietzsche desenvolvida na 

segunda dissertação da Genealogia da moral, em que ele trata do 

esquecimento como uma "força inibidora, ativa, positiva no mais 

rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, 

vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa consciência, 

no estado de digestão (ao qual poderíamos chamar 'assimilação 

psíquica ' ) , do que todo o multiforme processo da nossa nutrição 

corporal ou 'assimilação física'". 9 O esquecimento seria essa força 

que atua plenamente, sobretudo nas naturezas afirmativas, permit indo p 

ao h o m e m digerir suas vivências e manter assim uma salutar relação 

com a vida, livre dos ressentimentos que envenenam facilmente 

aqueles que não conseguem processar e digerir suas experiências. 

Não é à toa que, na seqüência da argumentação, e retomando temática 

primeiramente explicitada no Zaratustra segundo a qual "o espírito 

é es tômago" 1 0 , Nietzsche associa a alegria e a saúde - física e moral 

- à ação ativa do esquecimento, afirmando que o homem ressentido 

"pode ser comparado (e não só comparado) a um dispéptico". 1 1 

8 NUNES, Benedito. "Antropofagia ao alcance de todos". In: idem, p. 28. 

9 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, II, § 1. 

10 "De velhas e novas tábuas". In: NIETZSCHE, 1998a, p. 197. 

11 N I E T Z S C H E , Friedrich. Genealogia da moral, II, § 1 . 
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Se, no que diz respeito aos "conflitos interiores" do homem 

moralmente sadio aludidos por Benedito Nunes, somos levados à 

segunda dissertação da Genealogia, no que se refere às "resistências 

do mundo exterior" com as quais as naturezas moralmente fortes têm 

de lidar, a primeira dissertação nos serve perfeitamente. Ao descrever a 

fábula das ovelhas e das aves de rapina, Nietzsche nos permite distinguir 

claramente os universos morais entre nobre e escravo, e perceber como 

afirmação e negação estariam implicadas no modo como tanto as ovelhas 

como as aves de rapina se relacionam com a alteridade. 

Referindo-se rancorosamente às aves de rapina, as ovelhas, 

animais de rebanho, diriam entre si: "Essas aves de rapina são más; e 

quem for o menos possível ave de rapina e sim o seu oposto, ovelha 

- este não deveria ser bom?" . 1 2 O modo fraco e ressentido pelo qual 

as ovelhas erigem seus valores e se relacionam com o outro, parte 

necessariamente da negação desse outro para, em segundo lugar, 

por meio de deduções lógicas, chegar a uma pálida e impotente 

afirmação de si. Este funcionamento típico do ressentimento - que 

não prescinde da negação da alteridade para poder se afirmar - estaria 

sempre apoiado na operação de redução do outro, do diferente, ao 

campo do mesmo, da identidade. O recurso a valores transcendentes 

e a ficção do livre arbítrio seriam indispensáveis para que o fraco 

consiga imputar a culpa em seu oponente como meio de enfraquecê-

lo e tentar reduzi-lo à mesma condição miserável em que se encontra, 

e para a qual apenas no além se pode encontrar um alento. 

A entrada em cena das aves de rapina na fábula contada por 

Nietzsche desloca por completo o registro em que o rancor submete 

12 Idem, I, § 13. 
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0 diferente ao mesmo por uma ação que se fundamenta na rejeição 

do outro. Com um ar zombeteiro e acima de tudo alegre, as aves de 

rapina assistem ao teatro impotente das ovelhas e dizem entre si: "nós 

nada temos contra essas boas ovelhas, nós as amamos: nada mais 

delicioso do que uma tenra ovelhinha" 1 3 . O que pauta a relação da ave 

de rapina com o seu oponente passa longe da negação primeira que 

rege o universo dos fracos. Com humor, do alto de sua autoafirmação, 

a ave demonstra um desejo de comer o outro. Não há diálogo possível 

que se estabeleça no plano da racionalidade e das estratégias de 

rebaixar o outro à condição do mesmo. A ave de rapina não se deixa 

aprisionar - seja por dispositivos internos, psíquicos, seja pela ação 

de afastamento à qual as ovelhas a induzem. A diferença não repele e 

não ameaça. Antes, atrai pelo desejo da devoração que suscita. 

E o que faz o antropófago colocado em jogo por Oswald senão 

lançar-se também em direção ao diferente para operar a transformação 

do valor oposto em valor favorável? Em seu tratado filosófico, ele <• 

não deixa dúvidas: "a vida é devoração pura" . 1 4 No "Manifesto 

Antropófago", assim como na tese que o retoma, a antropofagia é 

evidenciada em primeiro plano como a única força que nos une -

socialmente, economicamente , filosoficamente. A lei do h o m e m e do 

antropófago é enunciada logo em seguida: "Só me interessa o que 

não é meu" . 1 5 A negação que se efetua aqui t ambém escapa, como 

no caso das aves de rapina, à lógica ressentida da negação e redução 

do diferente à identidade. A referência ao que "não é m e u " se faz em 

função de um interesse que é despertado, está muito mais a serviço de 

uma curiosidade e de um desejo pelo que difere. Soma-se a isso o ar 

13 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, I, § 13. 
14 "A crise da filosofia messiânica". In: ANDRADE, 2011, p. 139. 
1 S "Manifesto Antropófago". In: idem. p. 67. 
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zombeteiro e irônico que perpassa todo o texto do manifesto e que é 

invocado através da repetição da formulação emblemática da postura 

afirmativa por excelência de Oswald: "a alegria é a prova dos nove". 1 6 

Pela perspect iva antropófaga, o di lema de Hamlet -

que, em "A crise da fi losofia messiânica" , ao lado da eclosão da 

vindita e/tto ressent imento presentes na obra, é apontado como o 

cl ímax ao^Patr iarcado - é devorado e recriado ironicamente: os 

quest ionamentos acerca do "ser" e do "não-ser", que habitam as 

temáticas fundadoras da cultura e da filosofia tradicionalmente 

metafísicas, são metamorfoseados e revertidos da condição de 

tabu à de totem. Reivindicando a vigência do alegre e afirmador 

Matr iarcado de Pindorama, Oswald em um gesto tipicamente 

nietzschiano, de ave de rapina, se lança em direção ao interdito para 

digerir os di lemas e devolvê-los convert idos em valores favoráveis: 

"Tupi or not tupi - that is the question " . " 

Deleuze, em um texto redigido como uma carta em resposta a 

quem chama de "um crítico severo", refere-se à maneira peculiar pela 

qual Nietzsche gera a sua filosofia, ao tratamento que este reserva 

aos mais variados nomes da história do pensamento metafísico, e ao 

modo como, graças a Nietzsche, o próprio Deleuze teria passado a se 

relacionar com a "história da filosofia": 

Ele dá um gosto perverso (que nem Marx nem Freud jamais 
deram a ninguém, ao contrário): o gosto para cada um de 
dizer coisas simples em nome próprio, de falar por afetos, 
intensidades, experiências e experimentações. Dizer algo em 
nome próprio é muito curioso, pois não é em absoluto quando 
nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito que 

16 Ibidem, p. 73. 

17 "Manifesto Antropófago". In: ANDRADE, 2011, p. 67. 
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falamos em nosso nome. Ao contrário, um indivíduo adquire 
um verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo exercício 
de despersonalização, quando se abre às multiplicidades que o 
atravessam de ponta a ponta.18 

Deleuze aponta Nietzsche como alguém que submete os 

personagens consagrados pela história da filosofia a um tratamento 

singular. Tratamento que desembocaria na desmistificação e na 

derrocada dos principais sustentáculos do pensamento metafísico, 

tendo em vista a construção de uma nova imagem para o pensamento -

imagem que, por sua vez, se encontra muito mais ligada aos discursos 

artísticos em contraposição ao discurso racional fundado, sobretudo, 

no apelo a valores de ordem moral. Para levar adiante seus objetivos, 

Nietzsche submete os personagens da história da filosofia a seus 

próprios interesses, torcendo e distorcendo suas imagens consagradas, 

aproveitando-se do fato de eles terem dito isto ou aquilo para fazê-los 

dizer outra coisa, e criar, assim, polemicamente, uma outra história para 

o que teria sido essa história da filosofia - o que teria levado Deleuze a 

estabelecer um outro tipo de relação com Nietzsche: 

Quanto a mim, "fiz" por muito tempo história da filosofia, li 
livros sobre tal e tal autor. Mas eu me compensava de várias 
maneiras. Primeiro, gostando dos autores que se opunham à 
tradição racionalista dessa história (...). O que eu mais detestava 
era o hegelianismo e a dialética (...). Mas minha principal 
maneira de me safar nessa época foi concebendo a história da 
filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, 
de uma imaculada concepção. Eu me imaginava chegando pelas 
costas de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu, e, no 
entanto, seria monstruoso. Que fosse seu era muito importante, 
porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que 
eu lhe fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso também 
representava uma necessidade, porque era preciso passar por 

18 Cf. DELEUZE, Gilles. "Carta a um critico severo". In: . Conversações, 1998, p. 15. 
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toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões 
secretas que me deram muito prazer (...). Foi Nietzsche, que li 
tarde, quem me tirou de tudo isso. Pois é impossível submetê-lo 
ao mesmo tratamento. Filho pelas costas é ele quem faz." 

O tratamento dado pelo antropófago Oswald de Andrade 

ao que teria sido a história da cultura e da filosofia ocidentais 

parece bastante alinhado com o que Deleuze descreve como sendo 

a postura adotada por ele próprio em relação aos diversos autores 

que compõem a história da filosofia. A devoração antropofágica 

de Oswald estaria, assim, em perfeita sintonia com a "enrabada" 

ou "imaculada concepção" de Deleuze. Mas no que diz respeito a 

Nietzsche, como afirma Deleuze, este tipo de t ratamento já não 

seria possível . Segundo esta argumentação, ao devorar Nietzsche, o 

antropófago Oswald estaria, ao invés de fazendo-lhe um filho pelas 

costas, sendo devorado ele próprio por Nietzsche. O pensamento 

nietzschiano, afirmativo e corrosivo ao m e s m o tempo, destrutivo 

da tradição e conclamador da criação de novos valores, tomaria a 

palavra através da voz daqueles que se pretender iam devoradores 

de Nietzsche. 

E como decifrar as relações antropofágicas no caso da relação 

Nietzsche/Oswald? Quem devora quem? Quem faz filho pelas costas 

J de quem? Qual dos antropófagos devoradores e destroçadores de 

filósofos prepondera? That is the question ... 

19 DELEUZE, 1998, p. 15. 
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