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4Ä�B�"OUSPQPGBHJB�OPT�VOF��4PDJBMNFOUF��&DPOPNJDBNFOUF��'JMPTPmDBNFOUF��
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos 
os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupi, or not 
tupi that is the question. Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. 
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.

Oswald de Andrade  
(Manifesto Antropófago, 1928).

Oswald (de Andrade) produziu, talvez, a primeira teoria decolonial, para usar 
um termo na moda, a primeira teoria decolonial consistente feita no Brasil, tal-
vez mesmo na América Latina, a mais original, a contribuição mais original  
(tradução e grifo nossos).

Eduardo Viveiros de Castro (entrevista, 2020).
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"�BmSNBº¹P�EF�&EVBSEP�7JWFJSPT�EF�$BTUSP�DJUBEB�BDJNB�FN�FQ¿HSBGF�GPJ�SFUJSBEB�
de uma entrevista bem recente (07/02/2020) concedida a Adèle Van Reeth no 
programa Les chemins de la philosophie da rádio France Culture. O antropólogo 
se baseou na formulação bastante conhecida do poeta Augusto de Campos que 
dizia que o Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade, foi a contri-
CVJº¹P�NBJT�PSJHJOBM�EB�DVMUVSB�CSBTJMFJSB�QBSB�B�mMPTPmB��&�7JWFJSPT�EF�$BTUSP�FY-
plicou o que queria dizer Augusto de Campos: “o Manifesto Antropófago utiliza 
de uma forma que não é nem metafórica nem literal o conceito de antropofagia”. 
7JWFJSPT�EF�$BTUSP�DPTUVNB�EJ[FS�BQSPYJNBOEP�B�MJUFSBUVSB�	F�B�mDº¹P
�EB�mMP-
TPmB�RVF�0TXBME�EF�"OESBEF�KVOUP�DPN�(VJNBS¹FT�3PTB�F�$MBSJDF�-JTQFDUPS�
TFSJBN�OPTTPT�iUS¼T�NBJPSFT�mMÄTPGPT�EP�T»DVMP�99v��0�BOUSPQÄMPHP�DIFHPV�B�
dizer que a antropofagia de Oswald seria uma “máquina de guerra estético-polí-
tico-cosmológica, aríete contracultural, dispositivo “decolonial avant la lettre”. 

Não pretendemos nessas breves notas reivindicar a antropofagia oswaldiana 
como uma “teoria decolonial” avant la lettre, mas de fato nos chamou muita 
atenção o desinteresse do chamado “giro decolonial latino-americano” pelo 
pensamento antropófago brasileiro, aporte original e fundamentalmente anti-
colonial, seja nas contribuições históricas do movimento moderno de vanguar-
da liderado por Oswald de Andrade (com Tarsila do Amaral e Raul Bopp, entre 
outros) nos anos de 1920, seja nas atualizações feitas pelos tropicalistas nos anos 
de 1960, como na “superantropofagia” proposta por Hélio Oiticica; ou ainda, 
naquelas mais contemporâneas, também tributárias dos artistas antropófa-
gos, como as ideias do próprio Viveiros de Castro em suas Metafísicas canibais 
([2009] 2015) ou de Suely Rolnik com sua Antropofagia zumbi (2008); ou ain-
da, do próprio pensamento indígena contemporâneo, em autores como Ailton 
Krenak ou Davi Kopenawa. 

Talvez essas ideias, que partem de uma rica imaginação teórica e conceitual ame-
ríndia, como algumas outras do pensamento afro-brasileiro, não se encaixem em 
certas categorias mais duais de autores do “giro decolonial latino americano”, 
como a famosa associação direta entre modernidade e colonialidade propos-
ta por Walter Mignolo pois, como se sabe, os artistas antropófagos brasileiros 
eram radicalmente modernos e, ao mesmo tempo, anticoloniais. Assim como 
também foram outros grupos modernos de vanguarda na época (anos de 1920), 
inclusive na Europa, como os surrealistas franceses, também profundamente 
anticoloniais, o que nos mostra que não há uma modernidade única – como in-
sistia Walter Benjamin, “o moderno é tão variado como os diferentes aspectos 
de um mesmo caleidoscópio” – e que a crítica ao eurocentrismo não pode ser 
reduzida a uma simples questão de centralidade ou, pior, a uma mera certidão de 
nascimento (uma questão de territorialidade ou de identidade). 

A crítica ao eurocentrismo, apesar de sua indiscutível pertinência, ao propor 
simplesmente uma substituição de centralidade – ao buscar algo como um ame-
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ricocentrismo, latinocentrismo ou, ainda, africocentrismo –, mantém o binaris-
mo centro-periferia e a própria ideia de um centro coeso único, ou seja, trata-se 
de uma forma reducionista de compreender processos sempre em movimento, 
heterogêneos e múltiplos. As sociedades ameríndias pré-colombianas – bem an-
tes da invasão europeia que trouxe as epidemias que, como se sabe, dizimaram 
a maioria desta população – eram, e ainda o são até hoje, majoritariamente dis-
persas, descentralizadas, expandidas, porosas, fragmentárias ou nômades, com 
as raras e conhecidas exceções dos extensos, mas efêmeros, impérios indígenas 
(maia, inca ou asteca). Assim, a própria ideia de centralidade faz pouco sentido 
para as sociedades ameríndias, que se aproximam mais da ideia de multiplicida-
de pois, como dizia Pierre Clastres, estas seriam “sociedades do múltiplo” ou 
ainda da “multiplicação do múltiplo”. 

Em entrevista também recente (“Contra o recuo identitário”, ao Goethe-Ins-
titut Frankreich em janeiro 2020), Achille Mbembe colocou a questão de for-
NB�FWJEFOUF��i"mOBM�P�RVF�QPEFSJB�TFS�NBJT�BDJEFOUBM�EP�RVF�P�MPDBM�EF�OBTDJ-
mento de uma pessoa, e mais fragmentário que sua identidade, que está sempre 
em movimento e transformação?” A própria ideia de que ideias têm lugar – tão 
repetida a partir de Roberto Schwarz – ou, pior, de que esses lugares (de onde 
JEFJBT� QFSUFODFSJBN
� T¹P� mYPT� EFOPUBN� VNB� WJT¹P� QPS� EFNBJT� UFSSJUPSJBMJTUB�
	F�QPS�DPOTFHVJOUF�JEFOUJU´SJB
�EFUFSNJOJTUB�F�TJNQMJmDBEPSB�EB�DJSDVMBº¹P�EF�
ideias, que não parece ser capaz de compreender as sutis dinâmicas processuais 
mais complexas, terminando por ocultar suas impurezas, contaminações, coe-
xistências, emergências ou ambiguidades. 

Michel Leiris, por exemplo, já havia explicitado essas ambiguidades – inerentes 
·�QSÄQSJB�JEFJB�EF�NPEFSOP�PV�EF�NPEFSOJEBEF�o�FN�TFV�MJWSP�Afrique Fantôme 
(1934), narrando sua paradoxal condição de um “colonialista anticolonialista” 
GSBOD¼T�FN�NJTT¹P�FUOPHS´mDB�OB��GSJDB�JOWBEJEB��&TTBT�NJTTÈFT�OBT�DPMÅOJBT�EF-
veriam “coletar” objetos nativos, “primitivos”, tidos como documentos etnográ-
mDPT�VN�UJQP�EF�iQJMIBHFNv�RVF�GPJ�CBTUBOUF�DSJUJDBEB�QFMPT�TVSSFBMJTUBT�FN�TVB�
luta anticolonialista. Naquela época já havia um claro desconforto entre os artistas 
surrealistas e parte dos antropólogos (da antropofagia francesa ainda emergente) 
– Leiris estava entre os dois, sendo ao mesmo tempo surrealista e etnógrafo –, 
VNB�DSFTDFOUF�EJWFSH¼ODJB�TPCSF�P�BQPJP�·�QPM¿UJDB�DPMPOJBM�EP�QB¿T�	FN�QBSUJDV-
MBS�OB��GSJDB
�RVF�mOBODJBWB�BT�NJTTÈFT�FUOPHS´mDBT�QFMBT�DPMÅOJBT�GSBODFTBT�B�
exemplo da Dacar-Djibuti, que Leiris tão bem detalhou em seu livro. Havia uma 
ambiguidade permanente entre os jovens antropólogos que, em parte denuncia-
WBN�P� FUOPDFOUSJTNP�EPT�mOBODJBEPSFT� FVSPQFVT� FN�QBSUJDVMBS�EPT� HPWFSOPT�
colonizadores ou coloniais, mas eram, ao mesmo tempo, deles dependentes.

Os artistas surrealistas, como exemplo, publicaram vários tracts�	QBOnFUPT
�EF-
nunciando a violência do Estado francês, sobretudo o trabalho forçado nas colô-
nias, fazendo uma grande campanha contra a Exposição Colonial Internacional, 
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montada no Bois de Vincennes em maio 1931, que tinha norte-americana Jo-
sephine Baker (conhecida na época dos teatros de revista “noir” e musa do jazz 
norte-americano) como “rainha das colônias”, com o título: Ne visitez pas l’Ex-
position Coloniale (Não visitem a Exposição Colonial). Os surrealistas exigiam 
“a evacuação imediata das colônias e o julgamento em tribunal dos generais e 
administradores responsáveis por massacres”. A Exposição Colonial é compara-
da ao Luna-Park, a Disneylândia européia daquela época. A mobilização surrea-
lista resultou em uma contraexposição, que teve o apoio do Partido Comunista 
Francês (PCF), naquele mesmo ano (setembro de 1931), com o título: La verité 
sur les colonies (A verdade sobre as colônias). O CVIA (Comité de vigilance des 
intellectuels antifascistes, Comitê de vigilância dos intelectuais antifascistas) 
passou a ser também um comitê de luta anticolonialista. 

7PMUFNPT� ·� 1JOEPSBNB� F� ·� QSPQPTUB� EB�"OUSPQPGBHJB� GPSNVMBEB�QPS�0TXBME�
de Andrade com Raul Bopp, a partir do quadro Abaporu (do tupi aba homem, 
porá, gente, e ú, comer) de Tarsila do Amaral, pintado em janeiro de 1928. 
Trata-se, como bem escreveu Benedito Nunes, em “A Antropofagia ao alcance 
de todos”, de um “banquete antropofágico de ideias” (NUNES, 1990, p. 39). O 
“Manifesto Antropófago”, assinado por Oswald de Andrade, foi publicado no 
primeiro número da Revista de Antropofagia, em maio de 1928. O manifesto 
(Figura 1), como seu título já evidencia, é antropófago, e devorou a própria ideia, 
profundamente moderna, de manifesto – forma textual por excelência das van-
guardas artísticas e políticas –, deglutindo os manifestos dadaístas, surrealistas 
e, também, o manifesto comunista. A proposta tinha como pressuposto uma 
radical devoração do Outro (dos vários Outros), de suas ideias. Trata-se de uma 
forma de alteridade antropofágica, que devora qualquer forma de 
iJEFOUJEBEFv�ÉOJDB�EF�UFSSJUPSJBMJEBEF�mYB�VNB�EFWPSBº¹P�DS¿UJDB�EBT�
imposições ou padronizações. Os pressupostos da antropofagia eram 
radicalmente intuitivos, bem diferentes do pensamento universitá-
SJP�DPOWFODJPOBM�P�RVF�UBMWF[�FYQMJRVF�B�EJmDVMEBEF�EPT�BDBE¼NJDPT�
incluídos os do atual “giro decolonial”, com essas ideias “onívoras”, 
como escreveu Antônio Cândido, em 1947, no texto “Antropofagis-
mo”:

“Realmente antropofágica é a sua visão compreensiva, graças à qual devora, 
tritura e irmana valores inconciliáveis para o pensamento lógico, para a ro-
tina universitária que trabalha a 40 graus centígrados e produz sapiência em 
banho-maria: nas temperaturas altíssimas a mais de 1000 graus fundem-se e 
ligam-se os metais mais estranhos. É uma liga semelhante que Oswald propõe 
fazer, com o material que veio às nossas praias, trazido pela maré de tantos sé-
culos; a ‘antropofagia tem uma qualidade onívora’ e não escolhe para devorar: 
o ato de devorar é que vai expelindo os detritos; o alimento é sempre bom se for 
certa a maneira de comer” (CÂNDIDO apud DANTAS in ABDALA, 2006, p. 
172, grifo nosso). Pr
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“A vida é devoração pura”, escreveu Oswald de Andrade em sua tese “A crise 
EB�mMPTPmB�NFTTJµOJDBv�F�O¹P�QPS�BDBTP�TVB�UFTF�O¹P�GPJ�BDFJUB�QFMPT�QSPGFTTPSFT�
EB�641��&N�PVUSP�UFYUP�UBNC»N�FTDSFWFV�RVF�B�BOUSPQPGBHJB�TFSJB�B�imMPTPmB�
da devoração” (Revista Acadêmica, de novembro de 1946). Viveiros de Castro 
já havia comentado antes que a antropofagia seria: “a única contribuição real-
mente anticolonialista que geramos, contribuição que anacronizou completa e 
antecipadamente o célebre clichê cebrapiano-marxista sobre as ‘ideias fora do 
lugar’. Ela jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; não era uma teoria do 
OBDJPOBMJTNP�EB�WPMUB�·T�SB¿[FT�EP�JOEJBOJTNP��&SB�F�»�VNB�UFPSJB�SFBMNFOUF�
revolucionária...” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 168). 

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio teria despido 

O português 
Oswald de Andrade, 1925. 

O Manifesto Antropófago de 1928, que “jogava os índios para o futuro”, seria 
uma forma de “reação contra o homem vestido”, como anunciada nesse conhe-
DJEP�QPFNB�EF�������"P�DPOUS´SJP�EF�iVNB�WPMUB�·T�SB¿[FTv�TFKB�EP�iCPN�TFMWB-
gem”, do “índio vestido e catequizado” dos indianistas românticos (de José de 
Alencar e Gonçalves Dias, que partiam de Rousseau) ou ainda dos neoindianis-
tas fascistas do Verde-Amarelismo (e do Grupo Anta), Oswald partia da ima-
gem do selvagem nu e antropófago, tido como um “mau selvagem”, que devora-
va, crítica e ritualmente, o violento colonizador, dito civilizado. Oswald clamava 
“É preciso ouvir o homem nu!”. Tratava-se, como dizia Haroldo de Campos, de 
VN�iJOEJBOJTNP�·T�BWFTTBTv�CBTFBEP�OPT�¿OEJPT�5VQJ�RVF�WJWJBN�OP�UFSSJUÄSJP�
de Pindorama, como era denominado o território brasileiro pelos nativos antes 
da invasão e colonização portuguesas. Como se sabe, alguns ameríndios (como 
os Tupinambás) cultivavam rituais antropófagos que consistiam em matar ini-
migos e estrangeiros e comê-los não por fome, gula ou maldade, mas para se 
apropriar ritualmente de suas virtudes físicas e suas qualidades espirituais. No 
Manifesto, ao devorar ironicamente Shakespeare, Oswald transforma o dilema 
existencial de Hamlet em: “Tupi or not tupi that is the question” (1928, em in-
glês no texto original). 

“A indecisão hamletiana se torna uma decisão épica/epocal, que indica a opção pelo ma-
triarcado antropofágico contra o patriarcado hiperbóreo de Elsinor ou aquele apolíneo da 
República platônica. Uma outra Grécia, a arcaica, primitiva, dionisíaca – com a vantagem 
do clima. E, sobretudo, uma decisão contraontológica: o ‘tupi’ cancela e inverte o to be, a 
antropofagia é uma contraontologia, é o privilégio do haver ávido da alteridade – ‘só me 
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interessa...’ – contra a soberania solipsista do Ser (Gabriel Tarde). A verdadeira questão é 
‘Tupi or to be’. E a resposta já está contida na questão: tupi, é claro” (VIVEIROS DE CAS-
TRO in AZEVEDO, 2016, p. 17).

Mas a diferença mais importante em relação aos indianistas e neo-indianistas, 
como bem assinalou Viveiros de Castro (2007, p. 168), era que Oswald de An-
drade, ao contrário dos que estavam preocupados com origens e com tradições 
do passado nacional, “jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; não era 
VNB�UFPSJB�EP�OBDJPOBMJTNP�EB�WPMUB�·T�SB¿[FT�EP�JOEJBOJTNPv�F�NBJT�JOEJDBWB�
a opção pelo matriarcado antropofágico contra o patriarcado hiperbóreo”, com 
outra mitologia, dionisíaca, bem distinta da grega. Viveiros de Castro propôs 
ainda a instigante ideia de um “perspectivismo ameríndio” – desenvolvida des-
EF�TFVT�UFYUPT�NBJT�FUOPHS´mDPT�	PV�FUOPMÄHJDPT
�EF�QPWPT�BNFS¿OEJPT�BNB[Å-
OJDPT� BU»� TFV�FOTBJP�NBJT�mMPTÄmDP�Metafísicas canibais –  como uma forma 
EF�BUVBMJ[Bº¹P�BOUSPQPMÄHJDP�mMPTÄmDB�EB� BOUSPQPGBHJB�PTXBMEJBOB��EF� SFJOEJ-
genização das ideias e do imaginário (um devir-índio ou devir-selvagem, como 
diriam Deleuze & Guattari); como forma original de pensar entre antropologia 
e antropofagia. O “perspectivismo ameríndio”, junto com a ideia de “multina-
turalismo” (contra a ideia de multiculturalismo), seriam um tipo de atualização 
(ou “retomada em novos termos”) da antropofagia oswaldiana. Como o próprio 
antropólogo disse, “vejo o perspectivismo como um conceito da mesma família 
política e poética da antropofagia de Oswald de Andrade, isto é, como uma arma 
de combate contra a sujeição cultural da América Latina, índios e não índios con-
fundidos, aos paradigmas europeus e cristãos. O perspectivismo é a retomada da 
antropofagia oswaldiana em novos termos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 
129). 

A proximidade dessa ideia de Viveiros de Castro de perspectivismo ameríndio 
com aquela de Claude Lévi-Strauss do pensamento selvagem é evidente.  Como 
se sabe, essa outra forma de pensar que Lévi-Strauss – após sua experiência bra-
sileira entre 1935 e 1939, e especialmente sua experiência ameríndia com os po-
vos nativos que viviam no território do Mato Grosso, no Brasil –, denominou de 
pensamento selvagem (pensée sauvage). Como Lévi-Strauss tão bem explicou 
em seus trabalhos, esta outra forma de pensar não seria nem o pensamento dos 
“selvagens”, nem o pensamento de uma humanidade “primitiva” ou arcaica, 
mas sim “o pensamento em estado selvagem, diferente do pensamento cultiva-
do ou domesticado”. Viveiros de Castro é sem dúvida um herdeiro devorador de 
-»WJ�4USBVTT�FN�QBSUJDVMBS�RVBOEP�FMF�BmSNB�RVF�iTÄ�»� JOUFSFTTBOUF�P�QFOTB-
mento enquanto potência de alteridade”. 

“Se Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer ‘eu penso, logo existo’ – a dizer, portan-
to, que a única vida ou existência que consigo pensar como indubitável é a minha própria 
o�P�QFSTQFDUJWJTNP�BNFS¿OEJP�DPNFºB�QFMB�BmSNBº¹P�EVQMBNFOUF�JOWFSTB��‘o outro existe, 
logo pensa’ . E se esse que existe é outro, então seu pensamento é necessariamente outro 



118

que o meu. Quem sabe até deva concluir que, se penso, então também sou um outro. Pois 
só o outro pensa, só é interessante o pensamento enquanto potência de alteridade. O que 
TFSJB�VNB�CPB�EFmOJº¹P�EB�BOUSPQPMPHJB��&�UBNC»N�VNB�CPB�EFmOJº¹P�EB�BOUSPQPGBHJB�
no sentido que este termo recebeu em certo alto momento do pensamento brasileiro, aquele 
SFQSFTFOUBEP�QFMB�HFOJBM�F�FOJHN´UJDB�mHVSB�EF�0TXBME�EF�"OESBEFv�(VIVEIROS DE CAS-
TRO, 2007, p. 118, destaques nossos).

O pensamento selvagem seria então o pensamento do outro, o pensamento en-
RVBOUP�QPU¼ODJB�EF�BMUFSJEBEF�P�QFOTBNFOUP�EP�IPNFN�OV��i"UJOHJS�B�mMPTPmB�
da Devoração”, escreveu nosso antropófago Oswald de Andrade: “Nada existe 
fora da Devoração. O ser é a Devoração pura e eterna. O homem nu compreen-
derá” (Oswald de Andrade, Revista Acadêmica, 1946). Mais do que um homem 
nu, tratava-se de um homem desnudado, como disse Flávio de Carvalho (artista, 
arquiteto e urbanista antropófago), autor da “A cidade do homem nu”: “ele pre-
cisa despir-se, apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e 
para o pensamento”. O homem desnudado dos antropófagos seria efetivamente 
o novo homem da América, o homem despido de todos os seus preconceitos 
civilizados, o homem moderno que reconhece a grandeza do pensamento sel-
vagem e segue a proposta da “vida como devoração”. 

“A Antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração opondo-se a todas as ilusões sal-
vacionistas. Foi Montaigne que, num de seus ‘Essais’, tratando dos canibais, me chamou a 
atenção para a importância autônoma do primitivo. Devido ao meu estado de saúde, não 
posso tornar mais longa esta comunicação que julgo essencial a uma revisão de conceitos 
sobre o homem da América. Faço, pois, ‘um apelo’ a todos os estudiosos desse grande assun-
to para que tomem FN�DPOTJEFSBº¹P�·�HSBOEF[B�EP�QSJNJUJWP�P�TFV�TÄMJEP�DPODFJUP�EB�WJEB�
DPNP�EFWPSBº¹P�F�MFWFN�BWBOUF�UPEB�VNB�mMPTPmB�RVF�FTU´�QBSB�TFS�GFJUBv (ANDRADE, 
texto lido no “Encontro dos Intelectuais” em 1954, destaques nossos).

Deixemos então ecoar o apelo de Oswald de Andrade para tomarmos 
“em consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida 
DPNP�EFWPSBº¹Pv�QBSB�BTTJN�MFWBSNPT�iBWBOUF�UPEB�B�mMPTPmB�RVF�FTU´�
para ser feita”. Talvez a “moda decolonial”, como disse Viveiros de Cas-
tro, possa nos ajudar em mais uma atualização, após aquelas feitas pelos 
artistas tropicalistas e pelo próprio Viveiros de Castro (entre outros), 
dessa nossa riquíssima herança antropófaga, profundamente ambígua 
e impura: moderna e, ao mesmo tempo, anticolonial. O pensamento 
em estado selvagem dos antropófagos modernos pode nos ajudar no 
exercício que o antropólogo chamou de “descolonização permanente 
do pensamento”.

“O destino visado é duplo, ele também: aproximar-se o ideal de uma antropologia 
enquanto exercício de descolonização permanente do pensamento e propor um 
PVUSP�NPEP�EF�DSJBº¹P�EF�DPODFJUPT�RVF�O¹P�P�AmMPTÄmDP��OP�TFOUJEP�IJTUÄSJDP�BDB-

dêmico do termo”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 32, destaque nosso) 
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2 1 Notas referentes ao debate posterior 

ao minicurso Insurgências decoloniais, 

de maio de 2019. Algumas ideias aqui 

levantadas já foram desenvolvidas na 

parte 2 (“Pensamentos Selvagens”) 

da tese de titulação Montagem de uma 

outra herança defendida em 2019 (a 

ser publicada pela EDUFBA). Agrade-

ço Fabiana Britto e Dilton Lopes pela 

leitura prévia dessas notas e pela or-

ganização do minicurso gentilmente 

oferecido por Leo Name e integran-

tes do grupo de pesquisa ¡DALE! da 

Universidade Federal da integração 

Latino-Americana (UNILA).

2 Documentos citados (dos artis-

tas modernos brasileiros) que não 

DPOTUFN�EBT�SFGFS¼ODJBT�CJCMJPHS´mDBT�

acima foram consultados nos arquivos 

(Oswald de Andrade e Flávio de Car-

valho) do Centro de Documentação 

Cultural Alexandre Eulalio do IEL/

UNICAMP.

Em entrevista realizada em 2011 – por Cleber Lambert e Larissa Barcellos  (na 
6OJWFSTJEBEF�EF�5PVMPVTF
�FN�VN�TFNJO´SJP�EF�mMPTPmB�RVF�UJOIB�DPNP�UFNB�
a ideia de descolonização –, Viveiros de Castro detalhou melhor sua conhecida 
expressão “descolonização permanente do pensamento”, aproximando essa ex-
periência de descolonização ao pensamento indígena, convidando assim a an-
USPQPMPHJB�F�B�mMPTPmB�B�QFOTBSFN�DPN�	F�O¹P�TPCSF
�P�QFOTBNFOUP�JOE¿HFOB�
com o pensamento selvagem (no sentido lévi-straussiano) – um convite, que 
TF�BTTFNFMIB�·RVFMF�GFJUP�CFN�BOUFT�QPS�0TXBME�EF�"OESBEF�B�UPNBSNPT�FTTF�
pensamento outro como interlocutor privilegiado, um tipo de revolução (uma 
revolução permanente, no sentido trotskista) selvagem do pensamento antro-
pológico. Este convite da devoração ou descolonização permanentes poderia ser 
levado para outras disciplinas modernas (além da antropologia), tidas como co-
loniais (como o urbanismo). Trata-se de um exercício permanente de autodes-
colonização, de “deixar de ser colonialista de si mesmo”: 

i"�EFTDPMPOJ[Bº¹P�EP�QFOTBNFOUP�BOUSPQPMÄHJDP�TJHOJmDB�VNB�EVQMB�EFTDPMPOJ[Bº¹P��BT-
sumir o estatuto integral do pensamento alheio enquanto pensamento e descolonizar ‘o 
próprio’ pensamento. ‘Deixar de ser colonialista de si mesmo’, subordinado às ideias mes-
tras, às ideias-chave de sujeito, autoridade, origem, verdade. A descolonização envolve esse 
duplo movimento, o reconhecimento da descolonização histórica, sociopolítica do mundo, 
e os efeitos que isso tem sobre a descolonização do pensamento. O adjetivo “permanente” 
TJHOJmDB�QPS�JTTP�RVF�P�QFOTBNFOUP�UFN�VNB�UFOE¼ODJB�OBUVSBM�BP�DPMPOJBMJTNP��B�JO»S-
cia do pensamento conduz o pensamento a se acomodar em soluções milagrosas, esquemas 
fáceis, mecânicos, rígidos, um certo colonialismo intrínseco de todo pensamento. Evita-se, 
assim, transformar o pensamento em doutrina, em igreja, seita. Resiste-se à padronização, 
à normatização, à paradigmatização do pensamento”. 
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