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UM JANTAR COM OSWALD DE ANDRADE  E PAUL FEYERABEND: SERIA O 

DIREITO UMA REFEIÇÃO VIÁVEL? 

João Paulo Lordelo Guimarães Tavares1 

Técio Spínola Gomes2 

 

RESUMO 

 

O presente artigo pretende estabelecer interseções entre o Manifesto Antropófago 
de Oswald de Andrade e o pensamento de Paul Karl Feyerabend, em sua obra 
Contra o Método, aplicando-as à metodologia da pesquisa no Direito. O seu 
desenvolvimento se estabelece a partir de um fictício encontro envolvendo os 
citados autores, supostamente ocorrido na cidade de São Paulo, no tradicional bairro 
da Consolação. A partir deste evento simulado, são extraídos elementos comuns 
encontrados no anarquismo metodológico de Feyerabend e na antropofagia de 
Oswald de Andrade, movimento artístico-cultural tradicionalmente concebido como o 
principal marco do modernismo brasileiro. Ao final, propõe-se um transporte das 
interseções encontradas para a seara da Metodologia da Pesquisa no Direito. Com 
isso, é estabelecido (mais) um caminho metodológico a aproximar dois objetos do 
conhecimento aparentemente inconciliáveis: a arte e o Direito. À luz dos autores 
escolhidos, tal caminho singular se construirá em valorização da liberdade de 
escolhas e criação. 
 

Palavras-Chave: Anarquismo metodológico. Antropofagia. Arte. Direito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Imagine-se um inusitado encontro entre Paul Feyerabend, filósofo austríaco, e 

Oswald de Andrade, representante maior do movimento antropófago brasileiro, 

numa agradável noite em São Paulo, mais precisamente no bairro da Consolação. 

Questiona-se: dentre os mais variados assuntos invocáveis, poderia o direito ser a 

tônica da noite? 

De um lado, um renomado filósofo da ciência; do outro, um escritor, ensaísta e 

dramaturgo brasileiro, expoente maior do modernismo literário no Brasil. À primeira 

vista, tudo parece caminhar para um constrangedor encontro às cegas, típico 

daqueles cujos participantes nada têm em comum. Ora, que caminho haveria entre a 

filosofia da ciência e a arte brasileira? Que assuntos existiriam em comum? Novos 

questionamentos surgem. 

Eis o primeiro grande desafio do presente artigo: estabelecer interseções entre 

o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade e o anarquismo metodológico de 

Paul Karl Feyerabend, em sua obra Contra o Método. Como sobredito, o seu 

desenvolvimento se estabelecerá a partir de um fictício jantar envolvendo os citados 

autores, supostamente ocorrido na cidade de São Paulo. 

Apresentados os interlocutores e estabelecidas as possíveis relações, surge o 

segundo desafio: tornar o Direito uma refeição digesta para ambos. 

Indubitavelmente, mesmo nos tempos atuais, as fronteiras (se é que existem) entre 

a ciência e o Direito ainda causam desconforto e imprecisão nas escolas jurídicas. 

Não bastasse isso, tais sensações são amplificadas quando a racionalidade jurídica 

divide o mesmo espaço com a suposta anarquia da arte. 

 Com isso, propõe-se o estabelecimento de um caminho metodológico a 

aproximar dois objetos do conhecimento aparentemente inconciliáveis: a arte e o 

Direito. À luz dos autores escolhidos, tal caminho singular se construirá em 

valorização da liberdade de escolhas e criação. 
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2 APRESENTAÇÃO DOS CONVIDADOS  

 

 Antes de abordar diretamente os questionamentos suscitados no ponto 

anterior, convém situar os autores no tempo e no espaço, de modo a imprimir uma 

organização adequada à compreensão dos temas expostos nos pontos seguintes. 

 

2.1 OSWALD DE ANDRADE E O MANIFESTO ANTROPÓFAGO 

 

Nascido em janeiro de 1890, filho único de família abastada, José Oswald de 

Souza Andrade foi um dos principais organizadores do movimento modernista e da 

Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, em São Paulo, sua cidade natal. 

Como ressalta Eduardo Bueno, “o Brasil nunca mais seria o mesmo após 

aqueles três dias de vertigem e vaias no teatro refinado de São Paulo”3. O Brasil dos 

novos poetas interessava-se por novas rimas e sons: 

Queria acabar com o padre Anchieta, com Padre Vieira, com Alencar e com 
Carlos Gomes. Queria redescobrir Pindorama na selva das cidades, queria 
que o novo mundo fosse admirável e industrial. Queria ser índio e negro. 
Queria acabar com o “passadismo”; queria a vanguarda e a queria já. Para 
isso, era preciso borrar as velhas pinturas e arruinar a velha música; 
queimar os velhos livros e pisotear a “República das Letras”. Se a literatura 
era o “sorriso da cidade”, os novos canibais queriam transformá-la num 
esgar de escárnio. Queriam a revolução caraíba e queriam, é claro, “épater 
le bourgeois”. Conseguiram tudo, embora pagassem caro pela conquista. E 
à vista. A Semana de Arte Moderna rompeu com o passado e apresentou o 
Brasil das letras ao Brasil das calçadas. Plantou o pau-brasil – e só poupou 

o Machado
4
. 

De fato, coube à Semana de Arte Moderna tomar para si o papel de divisor de 

águas na história da arte no Brasil, apresentando-lhe, dentre outros expoentes, os 

poetas Mário e Oswald de Andrade, a pintora Anita Malfatti e o compositor Villa-

Lobos. 

Naquela mesma década, dois outros eventos marcaram a história do país: o 

Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) – que ocorrera paralelamente ao Manifesto 

Surrealista de André Breton, na França – e o Manifesto Antropófago (1928), ambos 

liderados por Oswald de Andrade. 

                                                           
3
 BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção. São Paulo: Leya, 

2010, p. 319. 
4
 Ibid, p. 320. 
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Milionário, excêntrico, boêmio, desregrado, dono de um Cadillac verde e de 

luvas brancas com losangos pretos, Oswald foi o exemplo do que se pode chamar 

de iconoclasta na arte5. Como não poderia deixar de ser, seu Manifesto Antropófago 

seguiu a mesma linha, sendo responsável pelo que o autor chamara de “revolução 

sem sangue”. 

Em janeiro de 1928, Tarsila do Amaral, então esposa de Oswald de Andrade, 

presenteou o marido, em seu aniversário, com um quadro perturbador. A obra trazia 

uma figura estranha, misteriosa, com mãos e pés enormes e a cabeça pequena, 

sentada no chão, ao lado de um cacto selvagem, sob o sol. Juntamente com Tarsila 

do Amaral e o poeta Raul Bopp, Oswald batizou o quadro com o nome que dera ao 

selvagem ali desenhado: “Abaporu”, uma fusão de duas palavras em tupi, quais 

sejam, “aba” (homem) e “poru” (que come). Nascia, naquele momento, a referência à 

antropofagia na arte brasileira. 

O Manifesto Antropófago foi publicado no primeiro exemplar da Revista de 

Antropofagia, cujos exemplares eram curiosamente numerados como “primeira 

dentição”, “segunda dentição” etc. No que diz respeito à sua forma, optou-se pela 

técnica da prosa poética, seguindo-se o estilo de Uma Estação no Inferno de Arthur 

Rimbaud. Ainda quanto à sua estética, foi adotada uma linguagem iconoclasta, 

“contra todas as catequeses”, rompendo-se com os autores de referência da época. 

Seu conteúdo transcendeu a seara artística, representando a síntese de 

diversos pensamentos de Oswald de Andrade sobre o modernismo brasileiro. São 

claras as inspirações em autores como Sigmund Freud, Karl Marx, André Breton, 

Montaigne, Bachofen, Briffault e Rousseau, posicionando-se o autor contra a 

hegemonia da cultura portuguesa, representada por autores como o padre Antônio 

Vieira. Atacou-se também a cultura clássica da Europa, simbolizada por autores 

como Goethe. Confira-se: 

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar 
comissão. O rei-analfabeto dissera-lhe : ponha isso no papel mas sem muita 
lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o 
dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. 

[...] 

Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a Corte de D. João VI
6
. 

                                                           
5
 Ibid, p. 323. 

6
 ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. Revista de antropofagia, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 

3 e 7, 1928. 
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Há também referências ao Direito no Manifesto, o que se explica, dentre outros 

fatores, pelo fato de Oswald de Andrade ter cursado a Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP), de 1909 a 1919. Em determinado trecho, afirma o 

autor: “Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a 

garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. 

Comi-o”7.  

Na passagem em questão, faz-se referência a um homem chamado Galli 

Mathias, um trocadilho com a expressão “galimatias”, em alusão ao discurso 

verborrágico, esquisito, hermético, ininteligível. Era essa a impressão que os 

antropófagos tinham do direito e da literatura da época: algo indigesto e confuso8. 

Ao final, o Manifesto é localizado em “Piratininga”, nome indígena da planície 

de onde surgiria a cidade de São Paulo e datado no “ano 374 da Deglutição do 

Bispo Sardinha”, o que representa um repúdio bem humorado ao calendário 

gregoriano vigente e revela uma certa busca pelo início da existência brasileira. 

São diversas as características do movimento antropófago que podem ser 

diretamente extraídas do Manifesto, destacando-se: 

a) Defesa do pluralismo de ideias, posturas e referenciais na arte, “contra 

todas as catequeses”, em contraposição à hegemonia estética e 

ideológica, o “servilismo colonial”; 

b) Afirmação da ideologia da Poesia Pau-Brasil, objetivando estabelecer 

uma identidade nacional própria e emancipada, a partir da fusão de 

referenciais internos com elementos externos (“Só me interessa o que 

não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.”); 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Curiosamente, por vezes o trecho em tratativa é utilizado na prática forense, na tentativa de imprimir 

certa carga emotiva nas colocações das partes, sobretudo em processos criminais. No famigerado 
“caso Mensalão”, que envolveu a denúncia de parlamentares federais por crimes contra o sistema 
financeiro e a Administração Pública, a expressão foi invocada em sustentação oral proferida por 
Alberto Zacharias Toron, advogado do então Deputado Federal João Paulo Cunha. Ironicamente, 
suprimiu-se da passagem sua parte mais importante (“Esse homem chamava-se Galli Mathias”), 
colocando-a em um contexto totalmente inadequado (Cf. AZEVEDO, Reinaldo. Toron, o advogado de 
João Paulo, Oswald de Andrade e as galimatias. Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/toron-o-advogado-de-joao-paulo-oswald-de-andrade-e-as-
galimatias>. Acesso em 31 mar. 2013). 
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c) Antropofagia cultural, com a assimilação da cultura estrangeira, sem 

submissão, adotando-se uma postura contrária ao hermetismo e à 

colonização cultural. Não se trata de uma postura xenófoba, pois a 

cultura estrangeira não é rejeitada, mas sim metaforicamente digerida e 

assimilada a elementos próprios da cultura nacional (“Tupi, or not tupi 

that is the question.”). 

Não por acaso, ao final do primeiro número da Revista de Antropofagia, 

consta uma “Nota insistente”, assinada por Antônio de Alcântara Machado e Raul 

Bopp, afirmando-se a abertura do movimento para todos os grupos, manifestos, 

críticas e tendências, pois “A „Revista de Antropofagia‟ não tem orientação ou 

pensamento de espécie alguma: só tem estomago”9. 

Tais colocações revelam a postura receptiva do movimento antropofágico, 

que admitia todos os tipos de tendências no campo da arte, deixando-se claro que a 

Revista de Antropofagia não possuía uma orientação filosófica determinada. 

Justamente por isso, ela estaria “acima de quaisquer grupos ou tendências”, não se 

confundindo com os posicionamentos dos autores veiculados. 

 

2.2 PAUL KARL FEYERABEND CONTRA O MÉTODO 

 

 Nascido 1924, na capital da Áustria, Viena, Paul Karl Feyerabend dedicou 

muitos de seus escritos à filosofia da ciência, sendo reconhecido por concebê-la sob 

uma vertente anarquista. 

Após passar um período de sua vida nos quadros das forças armadas, tendo 

servido ao seu país durante a 2ª Grande Guerra Mundial, Feyerabend retornou à sua 

terra natal, voltando-se ao estudo da história e da sociologia, na Academia de 

Weimar. Centrou-se também no estudo da física, sob a influência dos ensinamentos 

de Felix Ehrenhaft, físico austríaco, quando passou a se interessar pela filosofia da 

ciência. 

                                                           
9
 MACHADO, Antônio de Alcântara; BOPP, Raul. Nota Insistente. Revista de antropofagia, São Paulo, 

ano 1, n. 1, p. 8, 1928. 
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Ao longo de sua vida, Feyerabend viveu em diversos países, a exemplo do 

Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália e Suíça. No ano de 1948, 

passou a manter contato com Karl Popper, filósofo que veio a ser seu orientador na 

London School of Economics, no ano de 1952. 

Em seguida, em 1955, atuou como docente na Universidade de Bristol, 

Inglaterra, bem como em Berkeley, Auckland, Yale, Londres e Berlim.  

Dentre seus trabalhos de maior reconhecimento, encontra-se Against Method 

(Contra o Método), publicado em 1975, tornando-o famoso por sua visão crítica e 

anarquista da ciência, atacando o uso dogmático das regras metodológicas 

derivadas da cultura racionalista da filosofia da ciência tradicional.  

Cuida-se talvez da obra mais famosa e polêmica do autor, para quem a 

ciência seria um empreendimento essencialmente anárquico. Segundo Feyerabend, 

“o anarquismo teorético é mais humanitário e mais suscetível de estimular o 

progresso do que suas alternativas representadas por ordem e lei”10. 

Dentre as principais ideias sugeridas, Contra o Método se destaca pela 

rejeição de um método científico universal. No seu lugar, o anarquismo metodológico 

é concebido como um “excelente remédio para a epistemologia e para a filosofia da 

ciência”11. 

Em outras palavras, levando-se em consideração a complexidade das 

relações humanas e o caráter imprevisível das consequências últimas de qualquer 

ato ou decisão do homem, rejeitam-se as regras ingênuas e simplistas que os 

metodologistas ortodoxos adotam como guia. 

Ora, um ambiente complexo, permeado de elementos surpreendentes e 

imprevistos, reclama procedimentos igualmente complexos. Ademais, como 

reconhece o autor, “a ciência não conhece „fatos nus‟, pois os fatos de que tomamos 

conhecimento já são vistos sob certo ângulo, sendo, em consequência, 

essencialmente ideativos”12. Assim sendo, a história da ciência deve ser concebida 

como algo complexo, caótico e diversificado, tanto quanto as ideias que encerra. 

                                                           
10

 FEYERABEND, Paul. Contra o método. Tradução de Octanny S. da Mata e Leonidas Hegenberg. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p. 17. 
11

 Ibid., p. 19. 
12

 Ibid., p. 20. 
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Para Feyerabend, cada ramo da ciência e cada tema apresenta suas próprias 

regras. Outrossim, muitas das regras heurísticas para a condução da atividade 

investigativa existem com o objetivo de defender os interesses e as posições dos 

cientistas vinculados aos paradigmas vigentes. Consequentemente, a progressão de 

um determinado ramo da ciência depende de uma postura iconoclasta de 

rompimento com os métodos vigentes. 

No lugar de um suposto método universal e estático, propõe-se o pluralismo 

metodológico, bem como o fim das muitas cisões artificialmente impostas aos 

variados ramos do conhecimento.  

A respeito da educação científica, merecem destaque as seguintes 

considerações feitas pelo autor: 

A educação científica, tal como hoje a conhecemos, tem precisamente esse 
objetivo. Simplifica a ciência, simplificando seus elementos: antes de tudo, 
define-se um campo de pesquisa; esse campo é desligado do resto da 
História (a Física, por exemplo, é separada da Metafísica e da Teologia) e 
recebe uma „lógica‟ própria. Um treinamento completo, nesse tipo de 
„lógica‟, leva ao condicionamento dos que trabalham no campo delimitado; 
isso torna mais uniformes as ações de tais pessoas, ao mesmo tempo em 
que congela grandes porções do procedimento histórico

13
. 

Em síntese, na base do anarquismo epistemológico está a descoberta de uma 

ciência em constante processo de crescimento, incapaz de produzir respostas 

eternas. A tentativa de fazer crescer a liberdade e descobrir os segredos da 

natureza e do homem reclamam a rejeição de todos os padrões universais e de 

todas as tradições rígidas.  

 

3 ENTRE APRESENTAÇÕES E APERITIVOS: UMA PROPOSTA DE 

APROXIMAÇÃO ENTRE OS AUTORES 

  

 Devidamente apresentados, em linhas gerais, os dois pensadores aos quais 

se refere o presente trabalho, passa-se ao segundo momento do suposto encontro: 

descobrir quais temas das suas respectivas obras podem ser pinçados e 

desenvolvidos em um diálogo confluente. 

                                                           
13

 Ibid., p. 21. 
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 Como sobredito, à primeira vista, as distâncias temporal, territorial e cultural 

parecem conduzir a um evento fracassado, desconfortável, um (típico) 

constrangedor encontro “às cegas”, marcado pela presença de pessoas que nada 

têm em comum. Acontece que a realidade por vezes surpreende a imaginação. 

Neste fortuito encontro, apesar das estranhezas iniciais, não tardaria para que estes 

distintos senhores percebessem que tinham muito a conversar. O desconforto inicial 

não duraria tempo suficiente para que acabassem os pães do couvert.  

 O austríaco Feyerband certamente revelaria ao seu anfitrião as diferenças 

entre o que lia na Europa sobre o Brasil e suas primeiras impressões ao 

desembarcar nestas terras, afirmando que aquilo não o surpreendia, pois a “história, 

[...] é sempre de conteúdo mais rico, mais variada, mais multiforme, mais viva e sutil 

do que o melhor historiador e o melhor metodologista poderiam imaginar”14. Andrade 

imediatamente reconheceria o parceiro na epistemologia. Diria de pronto que era 

“Contra as histórias do homem, que começam no Cabo Finisterra. O mundo não 

datado. Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César.”15 O gelo inicial estaria 

quebrado. 

 Andrade e Feyerabend logo perceberiam que, apesar de suas diferenças, 

concordariam em diversos pontos. Ambos sustentam uma abordagem pluralista na 

teoria do conhecimento. O austríaco propõe o anarquismo metodológico, que longe 

de negar o valor dos métodos científicos para a apreensão do conhecimento, 

sustenta que o estudioso não deve se ater de modo rígido e inflexível a nenhum 

deles em específico, sendo necessário que o problema seja abordado por diversos 

métodos e enfoques para ser melhor compreendido.  

Oswald de Andrade também se mostrava avesso à rigidez, demonstrando que 

a cultura brasileira é tributária de diversas influências. Para ele, a formação cultural 

do povo passa pela “deglutição” de elementos exógenos para que eles sejam 

assimilados por nossa cultura de modo próprio. Não nega a utilidade da cultura 

estrangeira, mas propõe que ela deve ser apreendida de modo crítico e não 

transplantada na pureza original. O autor valoriza a cultura nacional, sendo opositor 

dos que afirmavam que apenas a cultura europeia deveria ser levada a sério. 

                                                           
14

 Ibid, p. 19. 
15

 ANDRADE, op. cit., p. 7, 1928. A referência ao Cabo Finisterra é a Portugal. 
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O que aproxima os dois autores é o fato de que ambos propõem uma 

abordagem pluralista no ato de conhecer e não negam a utilidade de examinar com 

atenção o que está posto. Não há rejeições prévias e acríticas. Seja para adequar o 

uso do conhecimento apreendido à realidade do sujeito, seja para afirmar que aquilo 

é inservível, o elemento deve ser examinado. 

Pela simples procedência exógena, nem Feyerband rejeitaria previamente um 

método, nem Andrade descartaria um elemento cultural. Ambos fariam um exame 

crítico e minucioso do que lhes fosse apresentado. Não importa se ao final 

aceitariam aquilo completamente, se rejeitariam integralmente, ou se adaptariam o 

elemento à sua realidade, aproveitando certas partes e enjeitando outras. A 

metáfora de Tiago Costa sobre a Antropofagia é perfeitamente válida para o 

Anarquismo Metodológico: “Como na improvisação em um instrumento musical, é 

preciso conhecer as escalas, até mesmo quando a intenção é subvertê-las.”16 

Essa aproximação do pensamento de Feyerabend com a abordagem de 

Oswald de Andrade pode ser extremamente útil para abrir o estudo do Direito à 

complexidade do conjunto de inter-relações encontrado na realidade.  Serve de 

auxílio para que o jurista se afaste do princípio metodológico fundamental de Hans 

Kelsen, que pretendia “libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 

estranhos”.17  

Este positivista, cuja influência até hoje é amplamente percebida no 

pensamento jurídico contemporâneo, reclamava que “a jurisprudência tem-se 

confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política”18. Hoje é 

preciso encarar o direito como o fenômeno vivo, rico e complexo que ele de fato é. 

Jamais um objeto de estudo com tamanha complexidade pode ser apreendido por 

via de um único método que pretende uma pureza por abstração. 

No estudo do Direito, parece valer a máxima de Feyerabend de que “o único 

princípio que não inibe o progresso é: tudo vale”19. Contrariando o positivismo, a 

abordagem necessita ser pluralista. Já são várias e vastas as teorias jurídicas que 
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 COSTA, Tiago Leite. Aspectos do conceito de Utopia na filosofia antropofágica. Revista Periferia, 
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lidam com valores e outros elementos que não se enquadrariam na pureza 

metodológica do Direito proposta por Kelsen. Nem todas são plenamente 

conciliáveis entre si e por isso reclamam uma abordagem metodológica anárquica, 

que não as negue previamente, mas saiba extrair a utilidade de cada uma na 

abordagem de um problema determinado.  

O Direito é um fenômeno tão diverso que no seu estudo, além de conciliar 

várias teorias eminentemente jurídicas, o pesquisador muitas vezes deve se valer de 

conhecimentos de diversas outras áreas, como economia, filosofia e política. Pode 

utilizar da Antropofagia para deglutir estes conhecimentos e chegar a novos 

resultados “contra todas as catequeses”20 que impunham uma abordagem única e 

hermética. Como tem sido desenvolvido neste texto, até a arte pode prover 

elementos que facilitam a compreensão e a operacionalização do Direito. 

 

4 O PRATO PRINCIPAL: A METODOLOGIA DA PESQUISA NO DIREITO ENTRE 

A CIÊNCIA E A ARTE 

 

Encerrados os aperitivos, tendo sido apresentada a proposta de aproximação 

dos pensadores com base no elemento comum da abordagem pluralista sem 

rejeições prévias, é hora de pedir o prato principal. Será que um Antropófago faminto 

e um Anarquista Metodológico esfomeado ficariam satisfeitos com o Direito como 

refeição? Como a metodologia da pesquisa auxiliaria neste processo? Deveria ela 

ficar ao lado da ciência ou abraçar a arte? Serão estas alternativas excludentes? 

Estas são questões básicas que norteiam este artigo, objetivando fomentar uma 

reflexão crítica e ampla sobre o Direito e não a fixação de respostas fechadas. 

Inicia-se o jantar pela parte da ciência, expondo as premissas metodológicas 

de Feyerabend de que “dada uma regra qualquer, por „fundamental‟ e „necessária‟ 

que se afigure para a ciência, sempre haverá circunstâncias em que se torna 

conveniente não apenas ignorá-la como adotar a regra oposta.”21 e que “nada é 

jamais definitivo, nenhuma forma de ver pode ser omitida de uma explicação 
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abrangente.”22. Tais premissas conferem dinamicidade ao conhecimento. Estas 

bases do anarquismo metodológico, que afirma ser possível uma abordagem aberta 

e conciliatória de metodologias contraditórias, podem ser verificadas ao longo de 

diversos trechos do Manifesto de 1928. O escrito de Andrade é muito útil para 

visualizar as premissas do austríaco e pode ser relacionado com diversos outros 

autores, além dos que ele cita textualmente, revelando pela arte a conveniência da 

abordagem anárquica na ciência e em relação ao Direito. 

É muito ilustrativo o trecho em que Oswald se põe “Contra o mundo reversível 

e as ideias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico.”23 A 

arte escrita do modernista auxilia o Tratado Contra o Método para expor a 

inconveniência do dogmatismo hermético. 

 Sobre o dogmatismo do direito continental, é interessante a percepção de 

John Merryman e Pérez-Perdomo, que afirmaram o espanto dos juristas do mundo 

da common law ao abrirem um livro sobre história do direito na tradição da civil law e 

perceberam que “seu cerne é a discussão sobre escolas de pensamento jurídico e 

as disputadas entre doutrinadores e seus seguidores”24. Para eles, a história jurídica 

continental geralmente é apresentada como  

“uma forma peculiar de história intelectual, quase que inteiramente 
divorciada da história socioeconômica de um lado, e de outro dissociada da 
discussão a respeito da origem e desenvolvimento de instituições legais 
específicas. O protagonista desta forma de história do direito é o 
doutrinador, o jurista, o acadêmico, e o seu objeto são as correntes de 
pensamento sobre a estrutura e a operação de ordem legal”

25
 

Felizmente, esta abordagem enclausurada do direito nas elucubrações 

dogmáticas aos poucos vem sendo quebrada. O pensamento jurídico 

contemporâneo, notadamente após a Segunda Guerra Mundial vem se deixando 

permear pelo influxo dos valores sociais e de outros campos do conhecimento 

humano. Isto acontece tanto na legislação, com o uso de princípios e conceitos 

indeterminados, como na própria doutrina jurídica que evolui e inova. Para citar dois 

exemplos famosos, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, são conhecidas as 
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relações tecidas entre o Direito e a Economia por Richard Posner26 e a abordagem 

psicanalítica do Direito de Família feita por Rodrigo da Cunha Pereira.27 

Sobre essa aptidão conciliatória da Antropofagia, cuja utilidade para o direito 

vem sendo demonstrada, é interessante perceber com Jorge Vasconcellos que o 

devorar antropofágico não é excludente, mas sim acolhedor e criativo: 

“A Antropofagia é uma filosofia do Sim, um dizer afirmativo: é isto mesmo, a 
vida. A vida nos trópicos, sob o sol... América do Sal, América do Sul, 
América do Sol... Ser antropófago é mais que voltar às raízes do homem 
primitivo a devorar e assimilar a cultura de outrem, pois,nos parece que os 
caminhos apontados pela Antropofagia sejam exatamente aqueles de 
inaugurar o novo, fazendo com que tudo o que é de-fora seja incorporado, 
modificado, regurgitado não evidentemente por nosso entendimento, mas 
por nossos intestinos.”

28
 

A arte antropofágica permite que o pesquisador do direito visualize a 

necessidade de se alimentar das fontes mais variadas possíveis ao abordar um 

problema, de forma a ter uma visão mais ampla sobre determinado objeto de estudo. 

Também ajuda no sentido de criar no pesquisador a consciência de que o 

conhecimento humano não é estanque e qualquer resposta encontrada na pesquisa 

terá natureza transitória. Novos estudos, abordagens distintas e transformações 

sociais poderão modificar os resultados. 

A abordagem Oswaldiana é tão abrangente que permite releituras sob a ótica 

de pensadores que lhe são posteriores, pois no seu aparente anarquismo de forma 

na sua empreitada de criar uma identidade nacional, vislumbrava alguns temas que 

seriam objeto de calorosos debates epistemológicos ao longo dos anos. Esta 

abertura de sua obra evidencia para o pesquisador do direito o interessante fato de 

que por vezes um tema secundário, apenas tangenciado em determinada pesquisa, 

pode se tornar posteriormente um tema principal, que reclame vigoroso estudo. 

 A afirmação contida no Manifesto de que “O espírito recusa-se a conceber o 

espírito sem corpo.”29 feita no contexto de uma crítica à influência da religião 

Católica em seu tempo, hoje pode ser analisada como revelação de uma postura 

epistemológica. Maurice Merleau-Ponty, na obra Fenomenologia da Percepção, 
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publicada em 1945, afirma justamente que não há um mundo exterior, mas só 

podemos conhecer o que é apreendido por nosso corpo, por nossas sensações30. 

Esta possibilidade permanente de fazer releituras e tecer novas relações do 

Manifesto com outras obras e saberes é fascinante e o mesmo acontece com o 

Direito. Calmon de Passos, por exemplo, tinha esta percepção e a relacionava com 

a liberdade, afirmando que “nenhum saber é neutro, nenhum saber é definitivo, 

nenhum saber é absoluto, pelo que, em seu nome, nada pode ser imposto aos 

homens, que têm sempre o direito [...] de problematiza-lo”31. 

Oswald se punha justamente “Contra as elites vegetais. Em comunicação 

com o solo.”32, significando que era contrário às elites intelectuais que apenas 

procuravam copiar modelos europeus. Para ele, essas elites não passavam de 

“vegetais”, seres sem mobilidade, incapazes de exercer a crítica que fomenta 

mudanças. A opção de estar em comunicação com o solo demonstra a abordagem 

crítica do autor, que procurava conhecer as bases de onde provinham os elementos 

que estudava. Neste sentido, poderíamos enxergar no modernista a mesma postura 

proposta na Prática Desconstrucionista de Jack Balkin, que visa munir o estudioso 

de uma ferramenta para a percepção dos dados subjacentes de qualquer obra 

humana, como o contexto social e econômico do autor.33  

É importante perceber que esta crítica ao hermetismo na epistemologia, que 

neste trabalho ressoa tanto no Anarquismo Metodológico de um cientista quanto no 

Manifesto Antropofágico de um escritor, já encontra reflexos firmes no Direito. Uma 

maior abertura aos outros saberes parece ser uma nota distintiva do pensamento 

jurídico contemporâneo, mesmo que em graus tão variados quanto os autores 

existentes. As muitas obras jurídicas que propõem abordagens pluralistas 

demonstram como são tênues, ou mesmos inexistentes, os limites entre o que é 

pretensamente “jurídico” e o que não é. Ricardo Aronne, por exemplo, em prefácio 

de recente publicação, afirmou que não se tratava apenas de um livro de Direito 

Civil-Constitucional o seu objeto de estudo primário, mas “de um conjunto de linhas 
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humanistas. Na busca de vazios. Para criar. Com rigor e, porque não, arte. Nunca 

artístico e sempre arteiro.”34 

 

5 O CAFEZINHO, A CONTA E AS CONCLUSÕES 

 

Terminado o prato principal, percebemos que o Direito constituiu uma refeição 

viável tanto para um Modernista Antropófago quanto para um Anarquista 

Metodológico.  

Apesar das diferenças que separam os dois pensadores, suas reflexões, seja 

no campo da ciência, seja na arte, podem ser extremamente proveitosas para a 

metodologia da pesquisa em direito.  

Vale repisar: o Direito é um fenômeno tão diverso que no seu estudo, além de 

conciliar várias teorias eminentemente jurídicas, o pesquisador muitas vezes deve 

se valer de conhecimentos de diversas outras áreas, como economia, filosofia e 

política.  Deglutir estes conhecimentos e chegar a novos resultados é, acima de 

tudo, uma tarefa responsável e em sintonia com a pluralidade dos fatos vida. Como 

visto, até mesmo a arte pode prover elementos que facilitam a compreensão e a 

operacionalização do Direito. 

Em síntese, o estudioso não deve buscar a pureza metodológica, mas sim 

proceder a uma abordagem pluralista, confrontando diversas metodologias jurídicas 

e dados provenientes de outras áreas do conhecimento, desta forma poderá verificar 

e possivelmente evitar eventuais erros advindos da utilização de um determinado 

método isolado. 

A conta da refeição do Direito deve ser compartilhada pelos diversos saberes 

e por todos os atores sociais. A pretensão de completude do sistema jurídico é falha 

e a arrogância do jurista de pretender saber tudo deve ser evitada. 

Encerrando o agradável jantar ora simulado no presente trabalho, caberia a 

Oswald de Andrade a cortesia de render ao filósofo austríaco um convite para um 
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passeio pelas ruas históricas da Consolação, recitando, entre uns e outros passos, 

“Um poema livre da gramática, do som das palavras, livre de traços [...]”35. 

Em Kirymuré-Paraguaçu. 

Ano 459 da Deglutição do Bispo Sardinha. 
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