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%
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%
RESUMO:'Centradse%o%presente%trabalho%na%leitura%que%Oswald%de%Andrade%faz,%em%ensaios%tardios%de%
sua% obra,% de% Dom% Quixote% de% la% Mancha% à% luz% de% conceitos% com% que% trabalha% na% retomada% do%
pensamento%antropofágico,%especialmente%os%que%formam%o%par%economia%do%ser/economia%do%haver,%
do%manuscrito%O%antropófago.%Em%seguida,%esboçadse%uma%articulação%dessa%leitura%com%questões%que%
o% ocupavam% quando% dessa% retomada,% mostrando% as% ressonâncias% entre% o% momento% histórico% do%
romance%cervantino%e%o%que%pensava%de%seu%próprio%tempo.%
Palavrasdchave:%Dom%Quixote;%economia%do%ser/economia%do%haver;%humanismo.%
ABSTRACT:'This%work%focuses%on%Oswald%de%Andrade’s%reading%of%Don%Quixote%de%la%Mancha,%in%some%
of% his% late% essays,% in% light% of% concepts% with%which% he%works% at% the%moment% of% his% recovering% the%
cannibal%thought,%specially%the%concepts%that%form%the%pair%economy%of%being/economy%of%having,%from%
the%manuscript%O%antropófago.%Following%this,%we%outline%an%articulation%of%this%reading%with%issues%
that%engaged%him%at% the% time%of% that%recovering,%revealing%some%similarities%between%the%historical%
epoch%of%Cervantes’%novel%and%Andrade’s%thought%over%his%own%time.%
Keywords:'Don%Quixote;%economy%of%being/economy%of%having;%humanism.%
%

%
Em% dois% textos% escritos% nos% anos% de% 1952% e% 1953,% ambos% publicados%

postumamente,% Oswald% de% Andrade% expõe,% em% poucos% parágrafos% e% em% termos%

semelhantes,% sua% leitura% de% Dom% Quixote% de% la% Mancha.% No% primeiro% deles,% o%

manuscrito%O%Antropófago,%lêdse:%% %
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O% fino% iluminista%Miguel% de% Cervantes% fechou% esse% ciclo% decisivo% da% história% do%
Ocidente%com%uma%gravura%genial.%O%Dom%Quixote%de%La%Mancha%é%a%epopeia%do%
equívoco.%Um%homem%de%pendores%pedagógicos,%formado%na%leitura%dos%livros%que%
perfumam%a%primeira% Idade%Média,%sai%de%casa,%ao%claro%sol%de%um%dia%útil,%para%
endireitar%o%mundo.%E%em%vez%da% justeza%e%da% justiça,%encontra,% já% instalado%nas%
cidades%e%pelos%caminhos,%o%lucro,%o%mercado,%a%inverdade%e%a%subjugação%impune%
do%débil%pelo%forte.%
Houve% quem% dissesse% que% a% cidade% criou% uma% humanidade% especial.% É% essa%
humanidade% especial% amparada% nas% diferenças% da% economia% do% ser% e% do% haver%
que%o%cavaleiro%tardio%vai%encontrar.%Em%meio%das% instituições%do%patriarcado,%o%
que%perdura%da%dramática%desilusão%do%velho%e%anulado% lutador%ainda%é%o% ideal%
lírico%dos%trovadores%do%matriarcado%—%aquela%Dulcineia%radiosa%que%presidiu%a%
todo%um%período%humano%de%cinco%séculos.2%

%

E%é%da%Marcha%das%Utopias%o%seguinte%trecho:%
%

O%humanismo%produzia%não%especulações%e%proezas%aladas%e%perfeitas,%mas,%sim,%
obras%humanas%de%fazer%chorar%as%pedras,%como%é%o%Quixote,%com%que%encerramos%
o%nosso%estudo%de%hoje.%
Cervantes% fixa% pela% primeira% vez% certos% aspectos% sensacionais% do% mundo% que%
começa% num% conflito% imenso% com% o% que% se% fecha.% O% Quixote% é% o% representante%
retardado% deste.% Quando% principiam% a% se% expandir% as% primeiras% indústrias% e% se%
formar%uma%consciência%atlântica%e%a%se%desmantelarem%as%instituições%fidalgas%e%
generosas,% ele% procura% afrontar% o% novo% ciclo.% Sai% a% cavalo% num% dia% útil% para%
endireitar%o%mundo.%
O% choque% inicial,% com% a% família% assentada,% aquela% que% corresponde,% num% plano%
inferior,% à%dos%Alberti%de%Florença,% se%dá% logo%no%diálogo%entre%Teresa%e%Sancho%
Pança.%Grita%a%esposa:%—%“Não%me%quebreis%más%la%cabeza%com%vuestras%arengas%e%
retóricas”.%
Cervantes% fez% psicanálise% no% século% XVI,% quatro% centúrias% antes% de% Freud.% É%
imortal%a%cena%em%que%ele%se%fez%espeleólogo,%procurando%explorar%a%cova%sinistra%
de%Montesinos.%Sancho%e%um%primo%o%penduram%numa%corda%e%o%fazem%descer%ao%
fundo% da% cova.% Ele% aí% permanece% por% cerca% de% meia% hora.% Quando% sai% está%
completamente%desacordado.%Tapas,%água%e%massagem%o%chamam%a%si.%E%conta%um%
sonho% extraordinário.% Esteve% ali% três% dias.% Montesinos,% um% ancião% magistral,% o%
recebe%num%Alcazar%fabuloso.%E%ele,%de%repente,%vê%passar,%seguida%de%aias,%a%deusa%
de% seu%pensar,%Dulcineia%del%Toboso.%Reconheceda,% ela% também,% e% incumbe%uma%
aia%de%lhe%levar%um%recado.%A%moça%vem%pedirdlhe%seis%vinténs.%Encabulação.%Ele%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!ANDRADE,'Oswald'de.'O'antropófago.'In:'________.'Estética(e(política."Org.:"Maria"Eugenia"Boaventura."
2"ed."rev."e"ampl."São"Paulo:"Globo,"2011;"pp."421d422.%
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só% tem% quatro% que% lhe% foram% fornecidos% por% Sancho% para% fazer% esmolas% pelos%
campos.% Entrega% as% moedas,% apoiado% por% Montesinos.% No% inconsciente% do%
Cavaleiro% da% Triste% Figura% desencadeavadse% com% uma% desapontada% suspeita% a%
identificação%psicológica%de%sua%bemdamada...%Dulcinéia%não%passava,%na%realidade,%
duma%pobre% labrega,% sua%vizinha,%e%o%que%queria%do% fidalgo%apaixonado%era% isso%
que%nos%chamamos%de%“gaita”.%
O%Dom%Quixote% de% la%Mancha% permanece% um%marco% na% história% do% homem.% É% a%
epopéia%do%equívoco.3%

%

Algumas% páginas% antes,% neste% último% ensaio,% Oswald% de% Andrade% menciona%

Cervantes%numa% tríade%ao% lado%de%Erasmo%de%Roterdã%e%de%Rabelais,% os% três% autores%

traçando,%no%século%XVI%—%que%se%estende,%portanto,%do%Elogio%erasmiano%(1509)%até%o%

Quixote%(1605%e%1615)%—,%uma%“geografia%do%riso”%para%“pôr%cobro%à%sinistra%seriedade%

medieval”4.% Sobressaidse,% assim,% de% ambos% os% textos,% a% ideia% de% que% o% romance%

cervantino,%assim%como%o%século%a%que%pertenceu,%se%localiza%no%e%expressa%o%fim%de%um%

ciclo%histórico;%obra,%por%conseguinte,%de%um%momento%de%transição,%trazendo%em%seu%

bojo%as%linhas%de%força%em%disputa,%seus%rearranjos%e%suas%crises.%

Tributário%da% leitura%historiográfica%do%mito%antigo%de%Bachofen,% com%seu% jogo%

agônico%fundamental%entre%forças%—%o%princípio%masculino%e%o%princípio%feminino,%no%

caso%do%jurista%suíço5%—%que%prevalecem%alternadamente,%Oswald%de%Andrade%lê%Dom%

Quixote%sob%o%prisma%do%conflito%epocal.%Em%conformidade%com%a%Errática,%ou%a%ciência%

dos% vestígios% errantes,% que% Oswald% propõe% n'A% crise% da% filosofia% messiânica6,% Dom%

Quixote% é% lido% como% a% permanência% de% um%mundo% perdido.% O% cavaleiro% representa,%

dessa% forma,% algo% como% um% encrave% temporal% formado% pela% leitura% dos% livros,% uma%

sobrevivência%da%economia%do%ser,%a%reciprocidade%dadivosa%que%prevalece%na%primeira%

Idade%Média,%num%tempo%em%que%começam%a%relegádla%a%um%segundo%plano%a%indústria,%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!ANDRADE,'Oswald'de.'A'marcha'das'utopias.'In:'________.'A"utopia"antropofágica."São$Paulo:$Globo;$
Secretaria(de(Estado(da(Cultura,(1990;(p.(183.%
4!Ibid.,#p.#180.%
5!BACHOFEN,*Johann*Jakob.*Myth,&religion&and&mother!right:"selected"writings."Trad.:"Ralph"Manheim.'
Princeton:*Princeton*University*Press,*1992.%
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o%comércio%e%a%forma%de%vida%burguesa;%é%dizer,%num%tempo%em%que%passa%a%prevalecer%

a% economia% do% haver.% Ou% ainda,% tendo% em% vista% que% essa% oposição% se% desdobra% nos%

ensaios% tardios% de% Oswald% de% Andrade% em% outros% pares,% como% cultura%messiânica% e%

cultura%antropofágica,%o%conflito%quixotesco%é%também%o%conflito%do%amor%trovadoresco%

do% matriarcado% com% a% família% burguesa% dos% escritos% de% Alberti% de% Florença,% uma%

instituição%do%patriarcado.%

No%entanto,%essa%dicotomia%é%certamente%muito%mais%complexa%do%que%uma%mera%

oposição% disjuntiva:% vejadse% como% se% complicam% os% esquemas% quando% Oswald% de%

Andrade% diz% que,% por% um% lado,% o% Cavaleiro% da% Triste% Figura% é% o% representante%

retardado%das%instituições%fidalgas%e%generosas%do%medievo%e,%por%outro%lado,%resultado%

da% conquista% do%Humanismo% e% do%Renascimento% do% século% XVI,% com% a% instalação% do%

enredo%no%mundo%humano%do%equívoco%e%com%a%exploração%do%riso%contra%a%seriedade%

do% ciclo% histórico% que% se% fecha.% Oswald% coloca,% destarte,% Dom% Quixote% numa%

encruzilhada%de%forças%disparatadas;%é%esse%disparate%que%gostaríamos%de%explorar.%

Os%vestígios%errantes,%Oswald%os%encontra%na%história%lida%em%todas%as%direções.%

Assim% como% Bachofen% encontra% no% mito% grego% vestígios% de% uma% comunidade%

ginecocrática% mais% antiga,% Oswald,% opondodse% à% crítica% histórica% dos% marxistas,% que%

“eliminam%do%passado%todo%vestígio%de%capitalismo”7,%faz%uso%da%noção%de%economia%do%

haver%para%referirdse%a%momentos%históricos%anteriores%ao%capital%em%que%as%relações%

humanas%teriam%sido%mediadas%por%um%sistema%de%axiomática%universal%—%o%dinheiro,%

a% dívida,% a% letra% de% câmbio%—%em%que% o% valor% de% troca% substituidse% ao% valor% de% uso.%

Tratadse%de%uma%economia%baseada%na%acumulação%e%no%desenvolvimento%da%técnica,%

dependente,%por%isso,%no%esquema%ainda%hegeliano%d'A%crise8,%da%negação%do%estado%de%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!ANDRADE,'Oswald'de.'A"crise"da"filosofia"messiânica.""In:"________."A"utopia"antropofágica."São$Paulo:$
Globo;&Secretaria&de&Estado&da&Cultura,&1990;&pp.&101d155.%
7!ANDRADE,'Oswald'de.'O"antropófago;"p."390.%
8!Apesar'de'serem'textos'quase'contemporâneos,'notadse#uma#diferença#fundamental#entre#A"crise"da"
filosofia'messiânica,"apresentado"como"tese"para"concurso"da"Cadeira"de"Filosofia"da"Universidade"de"
São$Paulo$em$1950,$e$O"antropófago,"de"1952d1953:&o&primeiro'se'desenvolve'segundo'uma'dialética'
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homem% natural.% A% economia% do% ser,% por% sua% vez,% ligadse% ao% mundo% móvel% do%

matriarcado,% cujo% “direito% era% o% direito% da% guerra,% a% moral,% a% da% liberdade,% e% [a]%

economia,% a% economia% do% ser”9,% baseada% na% reciprocidade,% na% dádiva% ou,% em% termos%

bataillanos,%no%dispêndio%inútil,%como%a%glória%e%o%ornamento10.%

Nesses% termos,% a% partir% dos% estudos% de% Marc% Bloch% sobre% a% sociedade% feudal,%

especialmente% sobre% o% avunculato,% recorrente% nas% canções% de% gesta,% Oswald% de%

Andrade% identifica% na% primeira% Idade% Média% uma% cultura% matriarcal,% em% que% se%

manifesta%um%estado%poligâmico%que%durou%pelo%menos%até%a%centralização%do%poder%

monárquico%sob%Carlos%Magno%no%século%IX,%mas%que%sobreviveu%na%bastardia%mais%ou%

menos%generalizada,%em%relação%a%que%apenas%no%Renascimento%ergueramdse%as%sátiras%

e%as%maledicências11.%Mesmo%com%a%posterior%moderação%dos%costumes,%passoudse%ao%

cultivo% do% amor% cortês% do% trovadorismo,% em% que% a% figura% feminina% ainda% ocupa% o%

centro% e% é% referida% pelo% “amante,% cavaleiro% ou% poeta% [...]% em% termos% de% vocabulário%

vassálico”12.%O%direito%é%o%direito%de%guerra,%da%vingança,%representando%essa%época%um%

reflexo%da%América%prédcolombina%(“Tínhamos%a%justiça%codificação%da%vingança”%—%já%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hegeliana(entre(termos(puros(de(tese((o(homem(natural)(–!antítese'(o'homem'civilizado)'–!e"síntese"
(o# homem# natural# tecnizado,# ou# o# bárbaro# tecnizado,# nos# termos# do#Manifesto* antropófago);# já# o#
segundo(assume(uma"feição"mais"benjaminiana,"“de"tensão"não"resolvível"entre"os"termos:"em"suma,"
passa$ de$ uma$ linha$ teleológica$ para$ um$ campo$ de$ forças$ e$ contradforças”( (NODARI,( Alexandre.( “a#
posse%contra%a%propriedade”:"pedra"de"toque"do"Direito"Antropofágico."2007."168ff."Dissertação"para"o"
Curso& de& PósdGraduação) em) Literatura) da) Universidade) Federal) de) Santa) Catarina.) Florianópolis,)
2007.% Disponível% em:% http://culturaebarbarie.org/alexandre.pdf." Acesso" em" 30" jul" 2013,! p.# 146.)#
Entretanto,)tendo)sido)a)Errática(postulada)justamente)n'A"crise,"o"hegelianismo"desse"texto"já"está"
desde$o$início$enviesado$pela$perspectiva$que$será$em$seguida$adotada.$%
9!ANDRADE,'Oswald'de.'O"antropófago;"p."386.%
10!BATAILLE,(Georges.(La!part%maudite,"précédé"de"La"notion"de"dépense."Paris:"Éditions"de"Minuit,"
2011.%
11!“O#realismo#da#vida#livre#do#medievo#sexual#tem#inutilmente#sido#deturpado#pela#moral#infecciosa#
dos$ escritores$ cristãos.$ Uma$ farta$ messe$ de$ anedotas$ documentada,$ no$ entanto," como" um" dos"
grandes( fatores( da( economia( do( ser( foi( a( livre( vida( amorosa( que( teve( larga( expansão( nos( séculos(
precedentes) à) Reforma) gregoriana,) onde) se) pôs) termo) ao) casamento) ou) união) do) sacerdote”)
(ANDRADE,(Oswald(de.(O"antropófago;"pp."418d419).%
12!Ibid.;!p.#419.%
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havia% dito% Oswald% no% Manifesto% Antropófago% de% 192813).% Não% há% a% economia% da%

acumulação:%as%invasões%bárbaras%são%um%processo%de%dilapidação%dos%bens%latinos,%e%o%

amor% dos% bárbaros% pela% ornamentação% dos% metais% preciosos,% não% submetidos% ao%

regime%da%pecúnia,%revela%sua%disposição%para%o%dispêndio%improdutivo.%Conquistadas%

as%terras%fornecedoras%de%escravos%para%o%Império%Romano,%não%se%sustentava%mais%o%

latifúndio,% que%dá% lugar% então%para% o% feudo% e% as% relações% de% servidão,% a% vassalagem,%

uma% relação% de% reciprocidade% ou% de% camaraderie,% de% serviço% prestado% e% serviço%

retribuído,%não%mediada%pelo%dinheiro.%
%

Mas% o% que% realmente% divide% em% dois% a% Idade% Média% é% o% espírito% dadivoso,%
desprevenido%e%mesmo%pródigo%que%caracteriza%a%economia%do%ser%e%que%presidiu%
aos%primeiros% séculos%da% transição,% em% face%do%amealhamento%e%do%acúmulo%de%
valores%que%prenuncia%a%economia%do%haver,%portanto%o%espírito%burguês%que%já%se%
revelou%em%certos%episódios%e%casos%da%segunda%metade%do%medievo.%Estamos%em%
plena%economia%do%ser,%quando%um%cavaleiro%acusado%de% ter%depredado%alguém%
declara:%—%Não%é%para%mim%e%sim%para%dar%aos%outros.%E%realmente%dava.%Porque%o%
código%de%honra%que%presidiu%aos%primórdios%dessa%época%baseavadse%em%valores%
outros%do%que%os%que%fizeram%a%economia%do%haver,%ou%seja,%a%ânsia%da%acumulação%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13! Em# termos# semelhantes,# diz# Foucault:# “O# Direito# Germânico# não# opõe# a# guerra# à# justiça,# não#
identifica) justiça) e) paz.) Mas,) ao) contrário,) supõe) que) o) direito) não) seja) diferente) de) uma) forma)
singular) e) regulamentada) de) conduzir) uma) guerra) entre) os) indivíduos) e) de) encadear) os) atos) de)
vingança.( O( direito( é,( pois,( uma(maneira( regulamentada( de( fazer( a( guerra”( (FOUCAULT,(Michel.(A"
verdade&e&as& formas& jurídicas."Rio"de"Janeiro:"Nau,"2005;"pp."56d57).%Daí%a%vocação%de%Dom%Quixote%
para$“desfacedor)de)agravios”"pelas"armas,"sem"recorrer"ao"modo"estatal"de"resolução"de"conflitos,"
qual%seja,%a%busca%de%um%terceiro%indivíduo%neutro%cuja%decisão%se%sobrepõe%à%vontade%das%partes.%O%
disparate) dessa) justiça) quixotesca) é) evidente) diante) da) consolidação) da) Espanha) como" Estado"
Nacional(e(da(crescente(codificação(das( leis(escritas,(que(substitui(a(vingança(privada(pela(punição(
estatal,' a' qual' responde,' por' sua' vez,' à' necessidade' de' acumulação,' iniciada' pelas' monarquias'
nascentes'do'medievo'pela'confiscação'dos'bens'para'enriquecimento+do+monarca.+A+liberdade+que+
Dom$Quixote$ confere$aos$galeotes$ (1ª$parte,$ cap.$XXII)$pode$ser$ lida$nesta$ chave:$ao$ invés$de$uma$
justiça(que(é(uma(“contestação(entre( indivíduos(e( livre(aceitação(por(esses( indivíduos(de(um(certo(
número'de'regras!de#liquidação”#(Ibid.;"p."65),"Dom"Quixote"vê"na"punição"uma"injustiça"por"“hacer'
esclavos(a( los(que(Dios(y(naturaleza(hizo( libres”" (CERVANTES,"Miguel"de."Don$Quijote$de$ la$Mancha.$
Edición' del' IV' Centenario' de' Francisco' Rico.' Madrid:' Real' Academia' Española,# 2004;# p.# 207).#
Ademais,)a)punição)está)sendo)levada)a)efeito)por)verdugos)contra)quem)os)galeotes)nada)fizeram)e)
que,% ao% contrário% do%desfacedor) de) agravios," cumprem" a" determinação" legal" a" soldo," não" por" uma"
questão(de(honra(cavaleiresca.(%
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e%do%lucro%que%caracteriza%o%espírito%burguês.%A%vida%quotidiana%se%mistura%à%vida%
supraterrena.%Não%é%aqui%no%mundo%que%se%termina%a%existência.14%

%

Essa%segunda%metade%da%Idade%Média,%a%época%de%ouro%do%Papado,%caracterizadse,%

por%sua%vez,%pela%progressiva%prevalência%da%economia%do%haver,%com%as%centralizações%

monárquicas% e% sua% gana% fiscal,% a% legalização% da% herança% real,% o% envenenamento%

progressivo% da% cavalaria% pela% compra% de% títulos% de% nobreza% e% a% acentuação% da%

hierarquização%do%mundo%feudal,% favorecida%pela%chantagem%espiritual%da% Igreja,%que%

enriquecia% com% doações% e% controlava% a% investidura% do% poder% terreno.% Além% disso,%

desde%o%século%XI%florescem%os%burgos%em%face%do%castelo:%o%comércio%se%desenvolve%e%

os%mercados%fornecem%produtos%melhores%e%mais%baratos%que%os%daquela%fechada%vida%

agrária.% Entretanto,% numa% conferência% apresentada% em% 1949% no% Centro% de% Debates%

Cásper% Líbero,% em% São% Paulo,% Oswald% de% Andrade% faz% menção,% remetendodse%

certamente%a%um%capítulo%d'O%burguês,%ensaio%de%1913%do%economista%alemão%Werner%

Sombart,%de%onde%o%brasileiro%retira%as% referências%à%Sancta%Masserizia%de%Alberti%de%

Florença15,%às%virtudes%burguesas%“em%franca%oposição%ao%poder%dos%barões%opressores%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Ibid.;"p."420.%
15!Ver,%a%respeito,%Les$vertus$bourgeoises,"em"SOMBART,"Werner."Le#bourgeois:"contribuition"à"l'histoire"
morale' et' intellectuelle' de' l'homme' économique' moderne.' Trad.:' S.' Jankelevich.' Chicoutimi:'
Université* du* Québec* (edição* eletrônica* realizada* por* Gemma# Paquet),# 2002.# Disponível# em:#
<http://classiques.uqac.ca/classiques/sombart_werner/le_bourgeois/le_bourgeois.html>.! Acesso%
em!jul$2013.$Interessa$notar$que,$lendo$Alberti,$Sombart$conclui$que$“[c]'est)à)Florence,)nous)l'avons)
vu,$qu'a$été$élaborée,$et$pour%la%première%fois%appliquée%sur%une%vaste%échelle,%la%manière%spécifiquement%
comerciale) de) conduire) les) affaires;) que) les) vertus) bourgeoises) ont) éte) enseignée) et) cultivée) par) des)
hommes&comme&Alberti;&que&l'emploi&du&calcul&a&été&amené,&à&la&suite&des&exposés'de'Fibonaccio'et'de'
Paciuoli,) à) un) niveau) inconnu) ailleurs”! (p.$ 111).$ Ora,$ se$ nos$ lembrarmos$ da$ história$ d'O$ curioso$
impertinente(incluída)no)Dom$Quixote$(1ª$parte,$caps.$XXXIII$a$XXXV),$veremos$que$Anselmo$e$Lotário$
são$dois$ cavaleiros$ abastados$ justamente(de( Florença,( referida( como( “una% ciudad% rica% y% famosa% de%
Italia”' (CERVANTES,+ Miguel+ de.+ Op.$ cit.;" p." 327)." René" Girard" já" observou" como" essa" história" se"
aproxima(do(mecanismo(que( chama(da(mediação) interna,! recorrente' nos' romances' do' século' XIX,'
refletindo) especialmente) o) esquema) d'O" eterno" marido,! de# Dostoiévski.# Nesses# enredos,# o# desejo#
triangular)do)sujeito)estabelece)uma)relação)com)o)objeto)mediada)por)um)rival)que)se)inveja)e)em)
relação( a( que( se( nutre( um( ódio( impotente( (GIRARD,( René.(Mentira( romántica) y) verdad) novelesca."
Trad.:'Joaquín'Jordá.'Barcelona:'Anagrama,'1985).'Assim,'Anselmo,'n'O"curioso"impertinente,!submete'
seu$amor$por$Camila$a$um$cálculo$de$fidelidade$que$deve$passar$pelo$cortejo$de$seu$amigo$Lotario.$É$
significativo+que+sua+história$se$dê$em$Florença,$a$cidade$mais$burguesa$do$século$XV,$antecipando$os$
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que%vivem%da%guerra%e%da%servidão%do%campo”16.%Existe%aqui%uma%relação%ambígua%de%

Oswald%em%face%da%economia%feudal:%ora%a%servidão%é%expressão%da%camaraderie,%ora%é%

uma%outra%forma%de%escravidão.%Mesmo%n'O%antropófago,%Oswald%—%no%que%faz%lembrar%

uma% advertência% que% também%Bataille,% ao% estudar% formas% de% economia% baseadas% no%

prestígio%da%dilapidação%e%do% luxo,% faz%de%uma%“mise%en%envers%de% la%pensée%–%et%de% la%

morale”17%—%se% refere%à%economia%do%ser%medieval% como%manifestação%de% formas%de%

vida% “que% aparentemente% urram% contra% os% preceitos% democráticos”,% não% se% podendo%

voltar%à%monarquia%e%à%escravidão%daquele%período,% “tal%a%carga%de%malefícios%que%as%

caracterizaram”18.% Essa% ambiguidade% também% diz% respeito% ao% espírito% burguês,% ora%

portador%de%uma%virtude%citadina%libertária%que%se%opõe%à%rapina%e%ao%desperdício%do%

feudo% autoritário,% ora% de% uma% moral% mesquinha% e% hipócrita,% em% que% as% relações%

humanas% são% mediadas% pelo% interesse% pecuniário,% esse% que% se% interpõe% entre% o%

Cavaleiro%da%Triste%Figura%e%sua%Dulcineia%na%Cova%de%Montesinos.%%

O% desenvolvimento% das% cidades,% do% comércio% e% das% indústrias,% que% oporão% à%

venalidade% fechada% e% parasitária% da% Igreja% e% dos% suseranos,% o% pragmático% espírito%

burguês,%bem%como%as%descobertas,%tanto%de%novas%fontes%de%matériadprima%quanto%do%

homem% natural,% nos% darão% enfim% o% século% XVI% de% Cervantes.% O% Humanismo% é,% para%

Oswald,%decorrência%direta%dos%relatos%de%Vespúcio%—%o%primeiro%humanista,%segundo%

ele%—%sobre%o%Novo%Mundo.%Tratadse%da%descida%do%homem%à%terra,%a%volta%nua%daquele%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“maridos) suspeitosos) postos) em) drama”) do) Manifesto* Antropófago," ou" seja," o" ciúme" e" a" inveja"
alimentados+ pela+ moral+ burguesa+ nos+ romances+ do+ século+ XIX.+ Se+ contrastamos+ Anselmo+ e+ Dom!
Quixote,)podemos)compreender)o)papel)que)o)amor)trovadoresco,)tal)como)o)vê)Oswald)de)Andrade,)
joga%na!economia(do(ser:(um(amor(de(dádiva,(de(entrega(incondicional(que(pode(dar(em(nada((e(isso(
se#reverte#no#maior#prestígio#que#Amadís,#rejeitado#por#Oriana!e"convertido"em"Beltenebros,"tem"aos"
olhos%do%Cavaleiro%da%Triste%Figura),%em%contraposição%a%um%amor%cioso%e%possessivo,%de%uma%moral%
sexual' que' submete' a' mulher' a' uma' sedução' que' deve' evitar,' moral' de' que' tanto' zombaram' os'
antropófagos+na+Revista(de(Antropofagia!de#1928d1929.%
16!ANDRADE,'Oswald' de.' Civilização' e' dinheiro.' In:' ________.'Estética( e( política." Org.:"Maria" Eugenia"
Boaventura.+2+ed.+rev.+e+ampl.+São+Paulo:+Globo,+2011;+p.+339.%
17!BATAILLE,(Georges.(Op.$cit.;$p.$53.%
18!ANDRADE,'Oswald'de.'O"antropófago;"p."391.%
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que%estava%“perdido%nas%roupagens%místicas%da%Idade%Média”19.%A%descoberta%do%corpo%

do% homem% natural,% despido% e% sem% os% complexos% da% civilização,% está% na% origem% da%

literatura%utopista%que%então%inicia.%Além%disso,%um%povo%esquecido%pela%Bíblia,%sem%lei%

e%sem%Deus,%promove%algo%como%uma%disponibilidade%do%sentimento%órfico%sequestrado%

pelo% sacerdócio% católico,% o%que% levará% à% revolução%de%Lutero,% que%promove%a% ligação%

direta% com% Deus% sem% a% intermediação% sacerdotal.% Porém,% tendo% a% Reforma% assim%

iniciado%como%uma%liberação%espiritual,%acaba%desembocando%na%“doutrina%pasmosa%da%

eleição% do% homem% rico,% justificado% no% seu% latrocínio% de% classes% pela% preferência% de%

Deus”20.% Assim% é% que% Oswald% localiza% Dom% Quixote% nessa% encruzilhada% de% forças:% o%

cavaleiro% segue% com% seu% escudeiro% a% trilha% aberta% pelo% humanismo,% que% os% dota% de%

corpo%e%de%dentes%(para%perdêdlos),%e,%no%caso%do%escudeiro,%de%voz%(“en%cuantos%libros%

de%caballerías%he%leído,%que%son%infinitos,%jamás%he%hallado%que%ningún%escudero%hablase%

tanto%con%su%señor%como%tú%con%el%tuyo”%—%diz%Quixote%a%Sancho21);%porém,%deparadse,%

na% figura% pintada% por% Oswald,% com% a% cidade22% e% todas% as% suas% manifestações% de%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19! Ibid.;'p.#402.#Cabe# lembrar#que#Oswald#não# identifica#Humanismo#e#Renascimento.#Oswald#quer#
retirar& dos& cristãos& as& conquistas& progressistas& do& período,& que& costumam& atribuídlas$ a$ Colucio$
Salutati,(Ficino,(Dante(e(Petrarca.(Assim,(o(Renascimento+diz+respeito+às+conquistas+técnicas+na+arte+e+
à"recuperação"da"temática"da"Antiguidade,"enquanto"o"Humanismo"é"a"volta"do"homem"dos"reinos"
alados.'Há,'entretanto,'uma'concessão'de'Oswald,'em'que'Humanismo'e'Renascimento'coincidem:'a'
volta& da& nudez% e% da% natureza,% que% ele% atribui% não% só% à% descoberta% por% Botticelli% de% um% grupo%
escultório+grego,+como+também+à+descoberta+do+homem+nu+americano+(ver+ANDRADE,+Oswald+de.+A"
marcha&das&utopias).#A#ligação#entre#Humanismo#e#o#homem#natural,#por#sua#vez,#distancia'o'poeta'
brasileiro)do)humanismo)filológico)de)Curtius)e)Auerbach,)aquele)que)se)lamenta,)no)século)XX,)pela)
ruína&dum&edifício&cultural&que&em&nada&tem&a&ver&com&sua&contrapartida&violenta&e&bárbara.&Neste&
sentido,)ver)ANTELO,)Raúl.)O)sabor)do)perspectivismo.+Revista(Landa,"Florianópolis,"vol."1,"nº"2,"pp."
221d249.%
20!ANDRADE,'Oswald.'O"antropófago;"p."407.%
21!CERVANTES,*Miguel*de.*Op.$cit.;#p.#186#(1ª#parte,#cap.#XX).%
22!As# aventuras# e# andanças# de# Dom#Quixote# e# Sancho# Pança# se# dão# na#maior# parte# do# tempo$ em$
estradas'e'nas'vendas'à'sua'beira,'serras,'covas,'na'corte'dos'duques'etc.'É'raro'que'Dom'Quixote'se'
depare&efetivamente&com&as& cidades.&Destaquedse#que#ele,# em#busca#de#Dulcineia,# entra# somente#à#
meiadnoite& em& Toboso,& e& logo& no& dia& seguinte& embrenhadse# na# floresta# para# encontrádla# fora# da#
cidade&(2ª&parte,&caps.&IX&e&X).&Zaragoza,&por&sua&vez,&opera&um&papel&fantasmal,&na&medida&em&que&o&
cavaleiro) a) evita) para) não) dar) crédito) ao) livro) apócrifo) que) se) escreveu) sobre) si.) Por) fim,) temos)
Barcelona.* A* caminho& de& lá,& é& interessante& notar& o& que& faz& Dom& Quixote& descobrirdse# perto# dela:#
corpos& de& bandoleiros& pendurados& pelo& pescoço& em& árvores&—! “que% por% aquí% los% suele% ahorcar% la%
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venalidade.%Por%isso%sai%em%dia%útil%para%endireitar%o%mundo,%procurando%recuperar%a%

economia%do%ser%da%primeira%Idade%Média.%

Não% é% difícil% ver% ressoar% no% próprio% Oswald% de% Andrade% a% situação% daquele%

cavaleiro% perdido% na% modernidade.% Assim% como% Dom% Quixote% encontra% a% cidade,% o%

entusiasmo%tecnofílico%do%brasileiro%deparadse%com%a%civilização.%Naquela%conferência%

de% 1949,% tempo% da% expansão% vertiginosa% da% industrialização% e% urbanização% norted

americanas,%Oswald%diferencia%civilização,%o%lógos,%aquilo%que%realizamos,%de%cultura,%o%

páthos,% aquilo% que% somos.% “A% Índia% tem% cultura% e% não% tem% Civilização.% Nos% Estados%

Unidos%sobra%Civilização%e%se%desmancham%as%Culturas”23,%diz%ele%à%guisa%de%exemplo.%É%

no%esplendoroso%avanço%da%técnica%que%Oswald%deposita%as%esperanças%de%que%os%fusos%

trabalhem%sozinhos%—%a%questão%do%ócio%e%do%trabalho%é,%no%fundo,%o%que%conduz%todos%

os% seus% ensaios% aqui% lidos.% A% urbanização,% entretanto,% sendo% fruto% dessa% técnica,% é%

também% expressão% daquele% logismo% aristotélicodtomista% contra% o% qual% reagiu% a%

dimensão%órfica%do%riso%e%da% loucura%do%Humanismo%no%século%XVI.%Os%disparates%do%

século%de%Cervantes,%de%que%emerge%Dom%Quixote,%Oswald%os%encontra%no%seu%próprio%

tempo,%em%que%se%depara%com%uma%biopolítica%urbana%perversa:%
%

Há% uma% concepção% biotécnica% da% cidade% planificada% e%moderna% face% ao% confuso%
rodar% de% interesses% expropriadores% que% produziram% a% urbe% até% hoje% conhecida.%
Essa% concepção% tende% ao% benefício% social% do% habitante,% aos% seus% cuidados%
higiênicos,% ao% seu% transporte,% à% sua% vida% lúdica% como% ao% seu% rendimento%
produtivo.% [...]%A%cidade%atual[,%porém]%vive%sob%o%signo%do%que%Nietzsche,% já%em%
1870,% chamava% de% “pressa% indecente”.% O% burguês% moderno% faz% a% barba%
telefonando,% fumando% charuto% e% namorando% a% manicure,% tendo% aos% pés% o%
engraxate% esquálido,% que,% em% vez% de% morderdlhe% as% pernas,% com% ele% discute% o%
futebol.% [...]% Ninguém% mais% mora,% apenas% se% dorme,% à% custa% de% entorpecentes,%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
justicia,)cuando)los)coge,)de)veinte)en)veinte)y)de)treinta)en)treinta;)por)donde!me#doy#a#entender#que#
debo%de%estar%cerca%de%Barcelona”%(Ibid.;'p.#1007#–!2ª#parte,#cap.#LX).#O#justiçamento#em#massa#opõed
se# frontalmente#ao#espírito#cavaleiresco#de#vingança#segundo#códigos#de#honra#e#de#reciprocidade.#
Além% disso,% em% Barcelona,!Dom$Quixote$ encontra$ pela$ primeira$ vez$ uma$ casa$ onde$ se$ imprimem$
livros,(e(ali(se(mete(a(debater(com(um(autor(as(contas(sobre(as(despesas(da(produção(e(distribuição(
de#um#volume.#Não#querendo#o#autor#fama,#mas#lucro,#amaldiçoado"o"cavaleiro"(2ª"parte,"cap."LXII).%
23!ANDRADE,'Oswald'de.'Civilização*e*dinheiro;"p."333.%
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numa% gaiola% descristianizada% donde% fugiu% a% própria% morte.% Pois% que% a% morte%
perdeu%o%seu%sentido%de%dignidade%ancestral%e%a%sua%transcendente%convicção.%O%
homem%atual%nasce%na%maternidade,%ama%na%rua,%morre%no%hospital.24%

%

Ao%contrário,%no%entanto,%do%lamento%iluminista%de%Auerbach,%que,%por%ocasião%da%

conferência%acima,%havia% recém%escrito%Mímesis% exilado%na%Turquia,%exilandodse,% com%

sua% tristeza% pela% perda% das% bibliotecas,% igualmente% do% presente% na% nostalgia% dum%

passado%para% sempre%perdido25,%Oswald%diz%que% “não%é%no%passado%helênico%nem%na%

saudade%monacal%que% [o%homem%moderno]% irá%encontrádla% [sua%alma]”26.%Como%Dom%

Quixote,% que% “busca% compensar% a% perda% através% da% memória,% a% linguagem% e% a%

reconstrução”27,% Oswald% se% volta% para% o% passado% do% homem% natural% para% nele%

encontrar%na%sua%própria%época%o%campo%de%forças%que%possibilite%abrir%uma%fissura%na%

corrente%lógica%do%tempo.%Anunciadse,%no%meio%da%técnica,%o%ócio%e%o%retorno%do%páthos,%

da% dimensão% noturna,% subterrânea% e% matriarcal% do% homem.% É,% diz% ele,% e% também%

Quixote,%“[u]ma%Idade%de%Ouro%[que]%se%anuncia”28:%
%

—% «Has% de% saber,% ¡oh% Sancho% amigo!,% que% yo% nací,% por% querer% del% cielo% en%
esta% nuestra% edad% de% hierro% para% resucitar% en% ella% la% dorada,% o% de% oro.% Yo%
soy% aquél% para% quien% están% guardados% los% peligros,% las% hazañas% grandes,% los%
valerosos%fechos...»%29%

%

%
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