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Já são muito raras, dentro do tedioso panorama cotidiano, notícias tão cheias de emoção, de cor e de penetrante exotismo como esta que nos informavam ontem do litoral: 
nos planaltos semicivilizados de Bolívar, os índios comeram dois comerciantes. Ou seja, é um caso de antropofagia com todos os seus caracteres primitivos, como hoje quase 
não ocorre no mundo. Para achar a descrição de uma cena semelhante teríamos que recorrer aos velhos livros sabidos e consabidos de Júlio Verne ou às arcaicas crónicas 
de Indias. 

No entanto, não poderia haver nada mais lógico, mais natural e até mais conveniente que a antropofagia; porque é evidente que a carne humana deve reunir, distribuídas 
na proporção necessária, as substâncias mais adequadas para o alimento do próprio homem. A carne humana é, em verdade, o produto de uma seleção de nutrientes efetu-
ada nesse misterioso laboratório do organismo; ao come-la, é claro, o nosso corpo não teria o trabalho de eliminar nada ou quase nada; tudo seria nela proveitoso e nutritivo. 
Eis o alimento completo, perfeito, integral!

Não é muito difícil compreender que, por exemplo, a uma senhorita convalescente, para que robustecesse rápida e completamente, dever-se-ia dar carne de senhorita 
gorda; e a um boxeador, carne de boxeador; e a uma criança, carne de criança. Cada organismo poderia assimilar assim, facilmente, as substâncias afins de que precisa, em 
proporção e quantidade matemáticas, e que só podem ser encontradas em outro organismo semelhante. 

É indubitável que a ciência moderna está derivando fatalmente para esse conceito terapêutico, o mais lógico e eficaz de todos. Existe hoje uma considerável quantidade 
de elementos medicinais que não são outra coisa que extratos orgânicos que irão robustecer as partes similares deterioradas ou fatigadas do nosso corpo. E está se propa-
gando a crença científica de que determinadas glândulas humanas, assimiladas de alguma forma pelo organismo, o rejuvenescem e até o ressuscitam: o sumo das glândulas 
adrenais, injetado no coração, revive os asfixiados e realmente ressuscita as crianças que nascem mortas. Essas não são senão maneiras científicas e indiretas de comer os 
semelhantes. O velho preceito latino de similia similibus curantur é uma verdadeira insinuação de antropofagia. 

Infelizmente, há muito tempo, os preconceitos éticos e sociais, e não sei que avesso conceito de caridade, têm posto a carne do homem civilizado sob a proteção da lei, 
em forma absoluta. Está estabelecido que todos os animais podem ser comidos, menos um deles. Essa exceção, como todas as exceções impostas violentamente, é um 
absurdo, algo contra o que terão que reagir, afinal, os próprios homens. 

A carne do homem civilizado deve ser, entretanto, simplesmente deliciosa. O homem civilizado é um animal refinado e cuidadosamente cevado; prepara-se ao longo da 
sua vida toda como para ser comido. O uso de roupas e a seleção especial dos alimentos fazem da sua carne algo tenro, branco e realmente suculento. Há ocasiões em 
que ao ver, por exemplo, as orelhas pequenas, vivas e cor-de-rosa dessa dama esvoaçante que passa, a primeira impressão que sentimos é a da fome; e pensamos quão 
agradáveis seriam essas orelhas fritas ou cozidas num molho vermelho de tomate.

Ah, estou confiante que, para bem da humanidade, chegará em breve o dia da liberdade de antropofagia! 

Verbete Arquivo
AntropofAgiA
Luis Tejada

Publicado originalmente em: TEJADA, Luis. Libro de crónicas. Bogotá: Tipografía Augusta, 1924.
Fonte da tradução: TEJADA, Luis. Gotas de tinta. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1977. p.266-267.

Tradução de Byron Vélez 

Cf. verbete Antropofagia, por Alfred Jarry (sopro 48)
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XXXII 
Notas para a reconstrução de um mundo perdido

Ainda nas portas do país do sonho

As noções d’Alma e a constituição de um País de Sonho adequado a receber essa alma e a propor-
cionar à mesma uma vida diferente da vida anterior à morte são fenômenos que tiveram um início 
a um momento definido na evolução do homem e que foram provocados por acontecimentos não 
usuais e preponderantes da vida.

O acontecimento usual era o estado permanente de Fome em que se encontrava o homem no 
Começo e o acontecimento não-usual seria uma modificação desse estado de Fome que ter-se-ia 
dado no momento em que ele aparece em luta com o Semelhante, momento em que a imagem 
do semblante é descoberta e no qual o homem torna-se um animal gregário e adota um estado de 
Ódio.

Os sintomas desse estado solitário de fome são observados ainda hoje, como resíduos, no 
Balbuceio da criança, balbuceio este que se processa no estado permanente de fome da criança 
e antes da criança perceber a presença ou descobrir a imagem de seus pares e em pleno período 
de medo da criança[,] o que corresponde ao estado de coisas existente no período de Medo da 
humanidade[,] quando o homem solitário e sem contato com o semelhante balbuciava o Monólogo 
da Fome.

A criação dessa Alma e a constituição desse País de Sonho acarretam a formação de tendên-
cias dirigidas no sentido homossexual, tendências que eram medidas de proteção e carícias sobre 
a imagem do semelhante recém-descoberta.

Este momento definido na evolução do homem, representado pela interrupção e fim do Monólo-
go da Fome, pelo início da dinâmica articulada, pelo início do Diálogo e conseqüentemente o início 
da imitação e da mímica, do advento da luta, do Ódio e do homem gregário, é o momento preciso 
em que surgem as manifestações homossexuais do homem e os cuidados e tratos que conduzem 
ao narcisismo.

Os cuidados e tratos narcisistas se aplicam de especial maneira sobre o rosto que é a ponta do 
aparelho digestivo e que contêm a abertura adequada à ingestão de alimentos da boca. 

Os cuidados e preparos aplicados sobre a ponta do aparelho digestivo é uma manifestação da 
importância que possui o aparelho digestivo, uma importância evoluída do seu uso e conseqüente-
mente da importância da sensação de fome.

As expressões do rosto, encontradas hoje na ponta do aparelho digestivo e observadas com 
esmero no espelho são resíduos de expressões de Fome e se encontram ligadas ao fenômeno 
Monólogo da Fome.

A satisfação do apetite que, pelo desdobramento ou descoberta da imagem e pelo estado de 
luta, marca o início do Ódio e o início do conceito de Alma é também o início do homossexualismo. 
A primeira forma de homossexualismo é a invenção da ideia de Alma. 

O momento narcisista em que o rosto, a ponta do aparelho digestivo [e] o portador das expres-
sões de fome, é reproduzido no espelho ou na água é um momento que marca um rumo ao homos-
sexualismo. A contemplação e a carícia desta ponta do aparelho digestivo indica pelos gestos ritu-
alísticos um desejo de proteção e de valorização da imagem recém-descoberta. Os desejos de ter 
alma são, em análise mais íntima, desejos homossexuais da supersatisfação do aparelho digestivo.

O fenômeno homossexual de desdobramento da imagem que ao surgir o Ódio conduzia à noção 
de Alma é uma manifestação de natureza articulada idêntica à manifestação articulada da da conso-
ante e ao fechamento da boca do homem que produz essa consoante, portanto, uma dinâmica de 
Ódio e de satisfação, um espetáculo de acolhimento ao semelhante. Os sons produzidos pela ponta 
do aparelho digestivo, a boca, são manifestações diversas de apetite que se resumem em duas ca-
tegorias gerais: o Monólogo da Fome que se processou durante o período esquizofrênico de medo 
e de retraimento e o Diálogo da satisfação que se processa posteriormente durante o período do 
Ódio. A mudança de um para o outro não somente marca o aparecimento do conceito homossexual 
de Alma e o desenvolvimento de todas as atividades articuladas tais como a marcha, a escrita, a 
linguagem articulada, o gregarismo, mas também marca o desenvolvimento da psique do homem, 
muito bem representada pela entidade homossexual[:] a sua Alma. É somente através deste me-
canismo homossexual, um produto do fim do Monólogo da Fome, que o mundo emotivo do homem 
se desenvolve e alcança a sua plenitude atual. O papel representado no drama da vida pela ponta 
do aparelho digestivo[,] o rosto, é uma de satisfação da fome e todo o comportamento do homem, 
tanto durante o período solitário do Monólogo como durante o período gregário do Diálogo[,] é uma 
dinâmica produzida pela fome e pela satisfação do apetite. 

As carícias sobre a ponta do aparelho digestivo do sexo oposto que conduzem ao beijo ou bem 
à união dos dois orifícios ingerentes do aparelho digestivo são[,] basicamente em virtude do local da 
aplicação, movimentos erógenos que visam produzir uma sensação de fome. 

Todas as carícias aplicadas sobre a ponta do aparelho digestivo têm como fundamento a fome. 
A primeira grande satisfação da fome nascida da dinâmica da imitação e do Ódio é a criação 

homossexual[,] a Alma.

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 15 de setembro de 1957.
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Dentro do país do sonho

Os dois interesses do homem[,] o ser vivo e o ser morto[,] se traduzem respectivamente na Per-
sonalidade e na Dupla Personalidade. A Dupla Personalidade ou a Alma só começa a aparecer no 
momento em que a personalidade é criada pelo processo de imitação, no momento em que a Per-
sonalidade inicia a sua carreira de Ódio e é neste momento que o homem se apresenta ao mundo 
como um necrófilo, como o grande amoroso dos cadáveres do passado. 

A predisposição patológica, encontrada em todos nós em maior ou menor grau, faz com que o 
homem, utilizando-se desta tendência necrófila, desenterre a sua Dupla Personalidade do passa-
do antigo e é esta sempre uma entidade apropriadamente mórbida e em virtude da sua natureza 
plástica (plástica por ser mórbida) é perfeitamente capaz de reproduzir por imitação os gestos do 
homem atual. E não pode ser de outra maneira, pois essa Dupla Personalidade mórbida antiga 
havia plasmado a origem de todos os gestos do homem.

Este processo de imitação da Dupla Personalidade com conseqüente criação da Alma no iní-
cio do Ódio é o começo de uma necessidade homossexual que se desabrocha, se desenvolve e 
culmina realizando-se dentro do início de uma Idade Púbere, período que imediatamente precede 
à puberdade.

O homossexualismo se apresenta como uma conseqüência do narcisismo contido no fenômeno 
de imitação, como conseqüência do estado paranóico de supervalorização do Eu e da necessidade 
religiosa de criar a Dupla Personalidade (Alma), para funcionar como ponto de apoio e segurança 
do ser, em estado de morbidez, em viagem pela vida.

Este material mórbido trazido e apresentado pela entidade homossexual Dupla Personalidade e 
proveniente do período do medo, anterior ao Ódio[,] contém na sua estrutura os elementos produ-
tores das anomalias sexuais. 

As anomalias sexuais, na tona da consciência, como conseqüência de um estado de Luta exis-
tente entre a Personalidade estereotipada e a Dupla Personalidade do passado antigo e são sinto-
mas de um estado patológico que caracteriza esse mundo antigo.

Esse estado patológico do mundo antigo do Medo é encontrado como sobrevivências no mundo 
de hoje.

Krafft Ebing observa que, nos casos de atraso mental, de alienação, de manifestações brutais, 
epilepsia, há uma manifestação periódica violenta do instinto sexual. A paranóia latente, prestes a 
se manifestar, é considerada uma predisposição ao Narcisismo (Freud-Rank).

Paul Serieux, em 1888, sustentava que as anomalias sexuais são sintomas de estados patoló-
gicos diversos, tais como degenerescência mental, mania, melancolia, histeria, epilepsia, delírios 
sistematizados, paralisia geral, demência senil.

Os estados patológicos sugeridos por Serieux como produtos de anomalias sexuais e as obser-
vações de Ebing indicam que os referidos estados, cousas que precediam a sobrevivência, anoma-
lia sexual, formam uma representação do quadro social de um mundo antigo anterior e que seria o 
mundo do Medo que antecedeu o início do Ódio.

Por conseguinte, o importante País do Sonho, onde reside a Dupla Personalidade[,] é uma 
estrutura quimérica, situada na realidade do passado, de um passado que contém toda a dinâmica 
dos estados patológicos e que contém os próprios estados patológicos. 

É a anomalia sexual que transforma o homem num ser religioso, conduzindo-o na direção do 
seu berço num período recuado e esquecido, conduzindo-o rumo ao País do Sonho, que seria 
uma representação simbólica do próprio período do Medo. O refúgio na religião é comum entre os 
homossexuais.

A entidade homossexual Alma ou Dupla Personalidade seria uma primeira manifestação do 
homossexualismo e que aparece como conseqüência da descoberta da imagem do semelhante. 

O aparecimento desta primeira manifestação de homossexualismo, a criação da ideia de Alma, 
processando-se em certo [ponto] definido da evolução do homem, concede a este ponto uma impor-
tância especial. Seria um ponto de saturação paranóica situada no início do Ódio ou um Ponto Pa-
ranoico onde a autoestimação do Eu alcançaria um limite e que teria como espetáculo as tranquilas 
imagens dos dois sexos no período que antecede a puberdade. O Ponto Paranóico representaria 
o início da Idade Púbere e o momento em que a imagem do homem se confunde com a imagem 
da mulher. Este Ponto Paranóico aparece periodicamente na evolução do homem e na sua história 
como uma anomalia sexual e esta é uma representação em imagens de uma Idade Púbere. 

Ontogenicamente o homem possui duas Idades Púbere[s]: uma, que se processa entre a idade 
escolar e doze anos e a outra que aparece no fim da vida. A Idade Púbere trazida pelo fim da vida 
é corroborada pela observação que à medida que o homem envelhece ele adquire uma tendência 
ao homossexualismo e adquire desejos de entrar no País do Sonho; o homossexualismo apre-
sentando-se como uma função antecipante a fim de evitar a morte. É uma substituição da ideia de 
sexo oposto pela idéia de sexo igual, momento em que o homossexualismo é uma tendência de se 
integrar com o abstrato Reino do Céu e com os seus habitantes assexuados e etéreos.

Luiz XIV, em Idade Púbere (período que antecede a puberdade), período onde os dois sexos se 
assemelham, bailava tanto vestido de homem como de mulher. A sua Dupla Personalidade, a sua 
Alma se manifestava. Joana D’Arc[,] envergando roupas de homem e ouvindo com carinho a voz do 
Senhor, exibia o homossexualismo.

Filogeneticamente, as Idades Púberes aparecem nos grandes momentos da evolução do ho-
mem, por exemplo, no início do Ódio e da Descoberta da Imagem. 



As Idades Púberes se manifestam também na História, pela moda do trajo: momentos impor-
tantes da História nos quais o homem e a mulher se trajam da mesma maneira (ver a minha obra 
Dialética da Moda [A moda e o novo homem. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010; cf. “O homem 
em farrapos”, de Victor da Rosa (sopro 68)]).

As manifestações do pensamento teórico do homem contêm traços da sua fase de formação ho-
mossexual. O último pensamento do mundo pagão e o começo da nova civilização se apresentam 
com uma formação de natureza homossexual.

O Neoplatonicismo e o Neopitagorianismo, que são sínteses do Platonicismo, do estoicismo e 
da última etapa do Aristotelianismo, ensinam que a liberdade da alma consistia em uma comunhão 
com Deus, realizada por absorção em estado de transe extásico. Este último pensamento do mundo 
pagão nada mais era senão uma forma de homossexualismo.

Entre os povos selvagens, com frequência, uma das almas do indivíduo é intercambiável com 
o seu totem, que na realidade é a sua Dupla Personalidade. Há, portanto, uma mudança de per-
sonalidade e quase uma mudança de espécie, que é mais importante ainda, mais radical que uma 
simples mudança de sexo.

O totemismo seria uma manifestação homossexual e o homossexualismo uma forma de tote-
mismo. O homossexual, tendendo a uma mudança de sexo e havendo transformado o sexo oposto 
em tabu ou em um totem intocável, troca de sexo com o seu totem mesmo como o selvagem faz 
quando troca de alma com o seu totem.

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 22 de setembro de 1957.
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O trimestre bobo

Darwin observa que os jovens de cada geração reproduzem os caracteres há muito perdidos. A 
observação darwiniana deve ser transposta para o terreno psicopatológico e sensorial. As manifes-
tações patológicas anormais são reproduções de uma etapa evolutiva perdida e esquecida e a evo-
lução sensorial e dinâmica do homem indica que o período infantil reproduz aquilo que aconteceu 
com o homem no seu começo. 

O Trimestre Bobo da criança, que se processa da idade zero até três meses, é uma reprodução 
de um estado de coisas no início da evolução do homem. 

Caracteriza o importante Trimestre Bobo da criança, a ausência de sensação gravitacional. A 
ausência de sensação gravitacional se manifesta correlatamente com a sensação permanente de 
Fome e com a ausência total do Medo.

O “Trimestre” Bobo é o período do homem sem medo e que precede o importante período do 
Medo e este Medo se inicia na criança com três meses de idade e na evolução do homem a um 
milhão e seiscentos e sessenta mil anos atrás. Admitindo a priori o início do Homo Faber há um e 
meio milhões de anos atrás, correspondendo à idade de um e meio anos na criança que começa a 
usar objetos para brincar, temos consequentemente a escala: um ano ontogênico é igual a trezentos 
e trinta mil anos filogênicos. Semelhante análise estabeleceria a idade do homem sobre a terra em 
um milhão e novecentos e oitenta mil anos. Presentemente nos encontramos em idade escolar 
filogênica.

Durante todo o Trimestre Bobo da criança, a ausência de sensação gravitacional conduz à 
sensação observada de Ilusão e de Alegria.

Quanto mais ausente é a sensação de forma gravitacional, maior é a sensação de ilusão e de 
alegria e maior é a ausência do Medo como também maior é a importante sensação de Fome. O 
Medo só aparece com a primeira sensação gravitacional, isto é aos três meses de idade e se de-
senvolve e se desabrocha até aos dois anos.

A alegria varia em razão direta com a Ilusão.
A Ilusão e a Alegria do homem sem Medo e da criança do Trimestre Bobo se manifestam na 

ponta do aparelho digestivo, o rosto, por meio de expressões típicas: os olhos se arregalam, a boca 
aberta pronuncia vogais, estamos em pleno Monólogo da Fome e em pleno Balbuceio da criança. 
Quem não conhece a maneira pela qual as feições do rosto se abrem para a alegria e ilusão ao 
avistar um alimento predileto!



A sensação gravitacional é provocada pelo estímulo sonoro e aparece simultaneamente com o 
Medo. O som grave é o primeiro som a provocar a sensação da força gravitacional e conseqüen-
temente do Medo. Watson observou na criança que o Medo surge como reação a sons graves. O 
medo de sons agudos é posterior ao medo de sons graves. O medo como reação aos estímulos 
sonoros aparece aos quatro meses de idade, no fim do Trimestre Bobo que corresponde ao início 
do período filogênico do Medo. 

Durante todo o Trimestre Bobo a criança não brinca (ela só começa a brincar com os próprios 
membros aos quatro meses) e o homem no seu “Trimestre Bobo” não era sequer um Homo Faber, 
não havia ainda descoberto a utilidade dos seus membros e muito menos o uso de objetos da 
natureza para o ato de viver.

O ato de brincar, iniciado aos quatro meses com os seus próprios membros, só se desenvolve 
em forma hierárquica aos dois anos (início da idéia de chefe), momento em que a criança percebe 
os seus pares e se exercita nos primórdios do Diálogo e que corresponde filogenicamente à Des-
coberta da Imagem do semelhante, ao início do homossexualismo e ao início do Ódio e da Alma. 
Este início do Ódio e da Descoberta da Imagem ter-se-ia dado há um milhão e trezentos e vinte mil 
anos atrás, que é o ponto das Atividades Articuladas do homem. A hierarquia é uma manifestação 
de natureza articulada que surge com a Descoberta da Imagem do Semelhante e com o início do 
Ódio e do Diálogo.

Portanto, vemos que o período de Ilusão e de Alegria (que são expressões básicas de fome), não 
se alia ao fato de brincar como muitos erroneamente supõem: o brinquedo é uma coisa organizada 
que só se inicia após o Trimestre Bobo com o aparecimento da sensação da força gravitacional, 
aparecimento este provocado pelo som grave. Filogeneticamente[,] Ilusão e Alegria estão situados 
antes do período de esquizofrenia e do Medo. O esquizofrênico do período do Medo só brinca com 
os seus próprios membros até o momento em que ele descobre a imagem do semelhante.

O Trimestre Bobo, tanto na criança como filogenicamente no homem, se caracteriza pela ausên-
cia de sensações e pela ausência de motilidade que antecede as sensações e pela incapacidade 
do estímulo em provocar reações de Medo, e se caracteriza pela gestação do Monólogo da Fome 
que é o Balbuceio da criança, proferidos exclusivamente com vogais.

Este Monólogo da Fome se prolonga dramaticamente fora do Trimestre Bobo permanecendo 
durante todo o posterior período esquizofrênico do Medo até o Ponto Paranóico de descoberta da 
Imagem do semelhante e a invenção da alma. 

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 29 de setembro de 1957.
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