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1- Introdução
Este texto é o resultado de um estudo sobre as contribuições da Antropofagia Cultural para a formação de professores(as) em educação ambiental. Quando me reporto a formação de professores(as) estou voltando minhas atenções para aspectos referentes ao exercício de sua profissão, ou seja: as suas relações com os(as) educados(as) no processo de ensino-aprendizagem escolar. Refiro-me à formação de professores(as) na perspectiva freireana e ecologista. Nesta perspectiva, a educação em geral e a EA, em particular, não vêem homens e mulheres apenas como meros seres no mundo, mas, sim, pensam o vir a ser humano como uma “Presença no mundo, com o mundo e com os outros” (Freire, 1977:20). Recorro, também, a capacidade de sonhar que impulsionou o pensamento ecologista libertário da década de 60 do século passado e que, ainda hoje, atrai para a defesa de um mundo social e ecologicamente mais justo, profissionais de diferentes áreas. São intelectuais, acadêmicos, artistas, políticos, sindicalistas, educadores. Enfim, todos(as) aqueles(as) que ainda acreditam que a barbárie não é a única alternativa que restou. Ao contrário, continuam acreditando que os tempos de pós-modernidade em que vivemos são um momento de grandes transformações nas relações entre homens e mulheres e as demais formas de vida e de existência neste imenso armazém de coisas (Paz, 1994) chamado universo. 
Cada vez mais a formação de professores(as) precisa estar atenta às mudanças e transições dos tempos atuais. Nesta formação, as relações ensino/aprendizagem devem contemplar o respeito e o cuidado no trato com as diferenças dos(as) educados(as). Ou faz essa escuta (Perrenoud, 1977) ou não conseguirá sequer  entender suas inquietações. São inquietações que não se restringem ao imaginário cultural do(a) aluno(a) mas estão sim, presentes na sua formação social, histórica, simbólica. Enfim, cultural do(a) educador(a) e educando(a). Para Tardif (2002:16) os saberes de um professor(a) decorrem, em grande parte, de “uma realidade social materializada através de uma formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes dele”. Na formação de professores(as) em geral, e em e EA em particular, seus saberes e experiências são um repertório que não pode de forma alguma ser desconsiderado. Na opinião de Reigota (1995) em EA não podemos nos basear apenas na transmissão de conhecimentos acadêmicos e de técnicas. Há que ir além dos conteúdos formais pois “Para isto já existe um bom número de disciplinas nos currículos escolares nos mais diferentes níveis do ensino formal” (1995:32).
Por outro lado tivemos, por muito tempo, em EA, uma forte dependência de referenciais teóricos estrangeiros. Tais referências eram, em muitos casos, inadequadas (SATO, 2000), ou não conseguiam estabelecer uma relação mais efetiva e afetiva com as diferentes realidades aqui encontradas. Aliada a esta situação, ou até mesmo como uma decorrência dela, carecia-se até a década de 90 de profissionais com habilitação adequada ao tamanho dos desafios da formação de educadores(as) ambientais no Brasil. Ao refletir sobre o cenário atual de formação inicial de professores, para trabalhar com as questões ambientais na educação, é importante o que ressalta Zakrzewski (2003). Para esta autora boa parte das práticas educativas escolares ainda persistem em simplificar a complexidade das realidades vividas. Os livros didáticos não escapam dessa fragilidade, na medida em que tendem a fragmentar os problemas, contribuindo para uma formação em que o pensamento integrado e complexo fica restrito a uma intenção e/ou a exemplos e iniciativas isoladas. Paradoxalmente, a escola, atualmente, é desafiada a ampliar seus universos simbólicos e representacionais de mundo. É chamada a olhar para as diferentes formas de conhecimentos e saberes, ampliando, assim, seus territórios educativos onde, as práticas de ensinar e aprender superem a mera transmissão/reprodução de conteúdos curriculares (BARCELOS, 2003). Em educação e formação de professores(as) há que estar atento(a) para questões emergentes nos atuais tempos de pós-modernidade sob pena de “esquecê-las” nas entrelinhas dos planejamentos rígidos e burocráticos da organização escolar. Vivemos um tempo em que, mais do que nunca, somos “convocados” a repensar, a ressignificar aquilo que (LÜDKE, 2001:07) denomina de construção de uma “prática docente efetiva” no cotidiano escolar.
O cenário que hoje vivemos na escola, está a demonstrar, a denunciar, a falência de um certo modelo de ensino e de escola. Um modelo semelhante ao denominado por Arroyo (2004) de Imagens Quebradas. Em tal modelo de escola, tanto educadores(as) como educando(as), eram representados por metáforas que não mais dão conta de dizer dos(as) educandos(as) nem dos(as) educadores(as) de hoje. Eram alunos vistos como “plantinhas, massinhas, fios maleáveis...e ao longo da história da pedagogia múltiplas metáforas tentaram dar conta do ofício de ensinar e de educar: parteiras, jardineiras, artífices, bordadeiras...” (ARROYO, 2004:10). Se antes já não era tão fácil colar estas representações com as reais identidades de educadores(as) e de educandos(as) imagine-se nos tempos atuais de pós-modernidade em que, as representações e imaginários sociais de educandos(as) e de educadores(as) passam por aceleradas e radicais transformações afetivas, simbólicas, psicológicas. Enfim, culturais.
É buscando uma formação de professores(as) que aceite o desafio de romper com os clichês, regras, e práticas educativas reducionistas que proponho uma interlocução com a idéia da Atropofagia Cultural de origem oswaldiana e de seus parceiros de devoração, entre eles,  Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, Menotti del Pcchia, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Zina Aita, Yan de Almeida Prado, Di Cavalcanti, Patrícia Galvão, Oswaldo Costa, Sergio Buarque, Alvaro Moreira, Filipe D’Oliveira, Sergio Milliet. Foram estes e estas que, entre outros(as), já na década de 20 do século passado se rebelaram contra a arte imitadora dos museus da velha Europa e das cópias de modelos tão ao gosto daquilo que Oswald de Andrade chamou, em seu Manifesto Antropófago (1928), de “Elites vegetais em contato direto com o solo”. 


 2- Antropofagia cultural e educação ambiental: uma devoração pedagógica
	Quando solicitado a definir o que entendia por Antropofagia cultural Oswald de Andrade não caía na armadilha de fechar a questão sobre uma definição. Mesmo porquê conceituar, definir e rotular não era coisa de que gostassem os atropofágicos de então. Num destes momentos, entrevista para O Jornal (Rio de Janeiro, 18-05-1928), ao tecer a teia da antropofagia cultural Oswald desafia a intelectualidade nacional a pensar com suas próprias cabeças. A caminhar com as próprias pernas. Chega de aceitar os costumes, as leis morais e os conceitos anacrônicos de uma Europa cansada e entristecida. Para ele, o que fizeram até então as elites nacionais foi, nada mais, nada menos, que importar a produção dos prelos incoerentes do Além-Atlântico. Nas suas palavras
Vieram para nos desviar, os Anchietas escolásticos, de sotaina e latinórios, os livros indigestos e clássicos...Que fizemos nós? Que devíamos ter feito? Comê-los todos. Enquanto esses missionários falavam, pregando-nos uma crença civilizada, de humanidade cansada e triste, nós devíamos tê-los comido e continuar alegres. Devíamos assimilá-las, elaborá-las em nosso subconsciente, e produzirmos coisa nova, coisa nossa (1990:44)

	Mesmo após décadas terem transcorrido muito da “ira antropofágica” continua sedenta de novidades para devorar. Por outro lado, nossa educação, como de resto grande parte de nossa produção intelectual, ainda continua prisioneira de um certo servilismo que mais copia que inventa, que com muita freqüência opta pela preguiça da imitação em detrimento dos riscos e perigos da criação. Não percebe, com isso, que ao abrir mão do risco abdica, também, do prazer, da aventura, do gozo proporcionado pela devoração do estranho, do estrangeiro, do diferente, do novo, do desconhecido que passa a conhecer apenas no momento da deglutição. Não se trata, pelo menos de minha parte, de fazer pregação xenofóbica. Ao contrário, o que está em jogo é justamente uma retomada da autoria em relação as nossas subjetividades, uma rejeição ao culto de identidades importadas e/ou impostas por colonialismos intelectuais vendedores de uma civilização européia cansada e triste, como muito bem vociferou Oswald de Andrade: contra esta civilização moribunda nada melhor que contrapor o Manifesto Antropófago (1928) onde temos que a “Alegria é a prova dos nove” pois, “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade”. 
As idéias e as práticas desenvolvidas pelos(as) antropofágicos e antropofágicas nunca aceitaram passivamente os caminhos já cansativamente trilhados. Não andavam a procura de mapas seguros feitos com tintas eternas. Antes, pelo contrário, aceitaram o desafio pós-moderno de fazer o mapa durante o caminho. Esta é uma das atualidades do pensamento antropofágico: aceitar partir para o mar revolto dos tempos atuais apenas com um rascunho de mapa em mãos. Afinal, para que serviram os mapas dos grandes navegadores europeus, senão para levá-los para bem longe de onde esperavam chegar? Senão para nos incomodar com suas sotainas e latinórios? Porque então seguir copiando e esperando respostas prontas e definitivas? Porque não arriscar mais e copiar menos? Intuir mais e racionalizar menos? Como muito sabiamente advertia o educador antropofágico Paulo Freire (1977:33),  para ele “Conhecer, não é, de fato, adivinhar, mas tem algo a ver, de vez em quando, com adivinhar, com intuir”.
Diferentes pesquisas têm demonstrado que a educação ambiental brasileira é uma das mais criativas e diversificadas do mundo. Tal diversificação está muito próxima de uma das característica do pensamento antropofágico que reaparece na década de 60 do século passado com o Tropicalismo, através de construções como Geléia Geral de Torquato Neto (letra) e Gilberto Gil (música). Nela podemos encontrar a mistura de conceitos, palavras e sentidos, características do movimento antropofágico como no fragmento a seguir “Um poeta desfolha a bandeira/E a manhã tropical se inicia/Resplandecente, cadente, fagueira/Num calor girassol com alegria/Na geléia geral brasileira/Que o Jornal do Brasil anuncia/A alegria é a prova dos novembro/E a tristeza é teu porto seguro/Minha terra é onde o Sol é mais limpo/E Mangueira é onde o samba é mais puro/Tumbadora na selva-selvagem/Pindorama, país do futuro/A alegria é a prova dos nove/Superpoder de paisano/Um carnaval de verdade/Com o roteiro do sexto sentido.../Faz do morro pilão de concreto/Tropicália bananas ao vento!” (GIL e NETO, 1996).
Contudo, esta construção rica e diversificada só acontecerá, na educação, quando nos libertamos das amarras das fórmulas e das metodologias tradicionais de pesquisar/ensinar/aprender. Os mapas que até então nos orientaram estão, por ora, obsoletos. Algo semelhante ao que nos sugere Boaventura Santos (2000) ao afirmar que necessitamos de outras “cartografias simbólicas” para nos mover nesse emaranhado que é o imaginário pós-moderno. O trabalho com as questões ambientais na perspectiva da formação de professores(as), e num tempo de grandes transformações científicas, estéticas, éticas, simbólicas, políticas e religiosas não pode se eximir de suas implicações políticas e sociais. É nesse sentido que ela – a EA – é uma educação política (REIGOTA, 1995) e, como tal, em suas práticas metodológicas e didáticas há que enfatizar os aspectos relacionados ao “por que” devemos ou não fazer uma determinada coisa e não apenas aceitar as receitas e soluções através das quais iremos aprendermos/ensinar o “como” fazer. Partindo desta premissa a escola se constitui em mais um importante território para a realização da EA, desde que de oportunidade à criatividade de educandos(as) e educadores(as) (REIGOTA, 1994).
Ao buscar o diálogo entre a EA, a formação de professores(as) e as idéias antropofágicas estou tentando, justamente, abrir espaços pedagógicos de criação, de pesquisa e de alternativas didáticas e metodológicas. A EA pós-moderna ao trazer para a discussão as questões sociais, políticas, econômicas e culturais planetárias está aceitando o desafio antropofágico de relacionar-se com o outro desde que esse outro não tenha a dominação e o aniquilamento cultural como premissa. Nessa relação antropofágica cultural o mais importante não é a assunção de costumes, crenças e verdades, mas, sim, sua devoração, sua transformação a partir do encontro e/ou confronto. A filosofia antropofágica cultural tem como premissa a instabilidade das verdades, a metamorfose dos conceitos, reage com desdém as tentativas de enquadramento e de conceituação tão ao gosto das elites conservadores de plantão nas academias e instituições oficiais. Uma prova disso é a resposta que Oswald dá em 1928 ao repórter de O Jornal quando este pede para definir o que realmente é o Movimento Antropofágico. Oswald responde que Antropofagia é um culto a estética instintiva da Terra Nova; a redução, a cacarecos, dos ídolos importados, para a ascensão dos totens raciais é “a própria terra da América, o próprio limo fecundo, filtrando e se expressando através dos temperamentos vassalos de seus artistas” (ANDRADE, 1990:43).
Fica explícita na resposta oswaldiana, entre outras questões, que a prática de tentar enquadrar, definir, reduzir a conceitos acadêmicos os saberes e fazeres do mundo da vida nunca foi coisa de que gostassem os antropofágicos. Se assim não fosse, certamente, não teriam se arriscado em criar um movimento tão “exótico” para o Brasil dos anos 20 do século passado. Por outro lado, percebe-se que a tentativa de burocratização das idéias não é algo novo em nosso mundo acadêmico ou intelectual “normal”. Ao contrário, como diria Oswald, faz parte da tradição de “microcefalia” que se aninha na Academia Brasileira(!). O movimento cultural antropofágico brasileiro nasce, justamente, desse processo de mistura, de mestiçagem, de rejeição às normas e regras impostas. Senão vejamos: a origem do nome, Antropofágico, a este movimento, decorre de um quadro que a pintora Tarsila do Amaral deu como presente de aniversário, (11 Janeiro de 1928), ao seu então marido Oswald de Andrade, um dos fundadores do movimento e autor do Manifesto Antropófago (1928). A pintura constava de uma figura humana um pouco “estranha”. Grotesca, diriam alguns, a exemplo do também antropófago Raul Bopp. Tratava-se de um homem de tamanho fora do “normal”: um gigante. Curiosamente tinha mãos e pés muito grandes em contraste com uma cabeça diminuta. A coloração de terra da figura contrastava com o azul do céu, o sol alaranjado e um cactus verdejante. Tão logo recebeu o inusitado quadro como presente, Oswald de Andrade não o entendendo, socorreu-se de seu amigo antropofágico Raul Bopp (chamado de o antropófago de si) que também ficou intrigado com “aquilo”. Com aquela coisa estranha que Tarsila tinha pintado. A própria autora do quadro, Tarsila do Amaral, ao ver o resultado de sua obra chegou a exclamar surpresa: “Mas como é que eu fiz isso?” Como brincadeira Oswald sugeriu que dessem à figura o apelido de um selvagem gigante. Recorreram ao dicionário de língua Tupi. Lá encontraram como sinônimo de Homem: Aba. Para aquele que come carne humana: Poru. Foi fácil a ligação Aba-Poru. Aquele que come carne humana: Antropófago.
Desta maneira prosaica “nasce” a Antropofagia. Este movimento teve já de início vários desdobramentos. Dentre eles uma revista chamada Revista de Antropofagia, que ao invés de edições, tinha, segundo seus fundadores “dentições”. São mais conhecidos desta produção cultural no campo da literatura brasileira os  Manifesto Antropófago (1928) e o Manifesto Poesia Pau-Brasil (1924) de Oswald de Andrade. Assim Oswald encerra o Manifesto Poesia Pau-Brasil: “Bárbaros, crédulo, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. Pau-Brasil. A floresta e a Escola. O Museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil” (1972:10).


3- Ressignificando a formação de professores(as) em educação ambiental e regurgitando conceitos – contribuições da antropofagia cultural
Um dos trabalhos pioneiros, no sentido de estabelecer um diálogo entre as questões ambientais e o pensamento antropofágico, é apresentado no livro A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental pós-moderna, Reigota (1999). O autor ao investigar as relações entre as idéias antropofágicas e as questões ecológicas contemporâneas, afirma que o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago se constituíram em momentos decisivos na cultura brasileira, na medida em que inauguraram o rompimento de seu autor, Oswald de Andrade, com as principais idéias que marcaram a Semana de Arte Moderna, dando, com isso, os primeiros sinais do que viria  a ser o “movimento antropofágico”. Para ele, um dos movimentos mais importantes da cultura brasileira e inaugurador da pós-modernidade por essas terras brasilis. 
As pesquisas, as iniciativas e as discussões sobre as questões ecológicas no Brasil em geral e, em particular, sobre o desafio de trazer a EA para o contexto educativo – escolar e não escolar – tem exigido um grande esforço intelectual de todos aqueles(as)  que nos últimos anos se envolveram com esse assunto. Pode-se dizer que já avançamos bastante quanto à produção de conhecimentos, saberes, subjetividades e imaginários que envolvem a ecologia local e planetária. Já fazem parte do passado as representações e concepções simplistas, ingênuas e, em alguns casos, até oportunistas que reduziam as questões ecológicas a meros problemas de resolução técnica e/ou burocrática. Uma conseqüência disso é que já podemos afirmar, com certa tranqüilidade, que a EA que se desenvolve nas diferentes regiões e territórios simbólicos do Brasil é uma das mais criativas e diversificadas do planeta. Muitas das experiências aqui desenvolvidas têm despertado o interesse e a curiosidade de organizações e de pessoas de vários países que para cá se dirigem em busca de conhecê-las melhor, bem como ver de que forma podem aprender com elas. Curiosamente a EA brasileira está provocando uma reação inversa ao que sempre ocorreu com as elites latino americanas em geral, e com a brasileira em especial. Se para as elites modernas o correto, o importante e suficiente era copiar, com a EA em sua perspectiva pós-moderna e antropofágica, o que se busca é exatamente o contrário: é inventar, recriar, imaginar, mestiçar, experimentar. Enfim, para usar uma forma criativa dos antropófagos: comer, regurgitar e depois deglutir o que queremos - que achamos que nos interessa – e vomitar aquilo que não queremos – que no momento não nos atrai. Que não nos serve como “alimento” intelectual. Como diria o antropófago cultural, e ecologista, Marcos Reigota: o banquete está apenas começando. A produção teórica, e as iniciativas na busca de entendimento das questões ecológicas tem obrigado a que façamos rupturas e mudanças de rumo. Nossa tradição filosófica de copiar, ao invés de criar, não mais consegue dar conta dos desafios contemporâneos. Como já me referi anteriormente, neste texto, esse costume amplamente adotado pelas elites latino-americanas é um dos principais responsáveis por boa parte das injustiças sociais e econômicas neste continente. Esteve, também, sempre ao lado das ditaduras políticas que se instalaram – e ainda tentam renascer – nesse pedaço do planeta.
Exatamente o inverso disso é o que propuseram os antropofágicos com suas produções filosóficas e estéticas. Para eles e elas, devíamos nos voltar para a realidade brasileira antes do dito “descobrimento”. Valorizando as gentes que aqui já viviam antes da chegada dos europeus. Dialogando com seus aspectos selvagens, sua total liberdade, sua relação de pureza e integração com o mundo a sua volta. Enfim, felizes e vivendo soltamente até a nefasta chegada de Cabral com sua trupe (RIBEIRO, 1995). Antes da imposição da colonização portuguesa, que veio explorar as riquezas da “nova terra” e tornar cristão os “bárbaros” e “selvagens” aqui residentes. É com esse olhar que o movimento antropofágico acredita poder construir uma estética e uma filosofia que, ao mesmo tempo em que se relacione com as outras culturas, não despreze as raízes da terra. Que viva essa experiência de deglutição saboreando suas diferenças com muito humor, preguiça e irreverência, como mostra Oswald nessa passagem do Manifesto Antropófago em que caricaturiza Shakespeare: “Tupi, or not tupi is the question”.
Quando, em EA, nos voltamos para as diversidades étnicas, biológicas, estéticas, religiosas, filosóficas, enfim, culturais de nossas gentes, estamos fazendo uma reverência ao legado desses bárbaros da antropofagia. Estamos colocando mais uma “dentição” na sua Revista de Antropofagia – que por sugestão do grupo não teria Edições e sim Dentições com as quais devoraria os bispos sardinhas, que pelo caminho aparecessem, bem como os críticos conservadores e patrulheiros de plantão na arcádia. Sobre esses sentinelas da estética Oswald, ao defender seu Manifesto Poesia Pau-Brasil  (1924), prega uma radical ruptura estética, pois  até então a lembrança das fórmulas clássicas impediram durante muito tempo a eclosão da arte nacional pois 
Sempre a obsessão da Arcádia com seus pastores, sempre os mitos gregos ou então a imitação das paisagens da Europa com seus caminhos fáceis e seus campos bem alinhados, tudo isso numa terra onde a natureza é rebelde, a luz é vertical e a vida está em plena construção (Andrade, 1991:38).

           São contribuições filosóficas desse tipo que podem nos auxiliar no rompimento com uma certa tradição latino americana em geral, e brasileira em particular, de pouco respeito e apreço pela cultura nativa, bem como pela opinião alheia. Atitudes, essas, de conseqüências extremamente nocivas ao processo democrático no continente latino-americano. A idéia da Antropofagia, como uma construção filosófica, teve sua última defesa por parte de Oswald de Andrade, como Tese para concurso da Cadeira de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de são Paulo, no ano de 1950. A Tese se denominava “A Crise da Filosofia Messiânica”.  Sua construção teórica e filosófica se apoiava, justamente, nos seus dois manifestos: Poesia Pau-Brasil (1924) e Manifesto Antropófago (1928). Após um período de “esquecimento” ou de ostracismo, as idéias antropofágicas retomam sua ânsia de devoração na esteira do movimento Tropicalista ou da Tropicália. Este movimento e seus organizadores(as) são considerados(as) legítimos(as) herdeiros(as) da antropofagia. Fazem parte, não só de uma enorme fonte criativa em suas respectivas áreas de produção estética e artística, como foram, também, “porta-vozes” de um grande  número de jovens e intelectuais que nessa época (década de 60/70) tentavam criar espaços de resistência à ditadura militar imposta ao país pelas elites políticas reacionárias com o apoio dos militares golpistas. 
	O pensamento e as idéias idéias antropofágicas, como uma referência teórico-filosófica, têm merecido uma restrita atenção ao longo dos anos pelos setores acadêmicos tradicionais. Salvo melhor juízo, são estudadas e analisadas quase que exclusivamente no campo dos estudos literários, das artes cênicas e em alguns poucos casos nos campos da sociologia e da antropologia. 
	A busca de interlocução com o pensamento de Oswald de Andrade e de seus parceiros antropofágicos é quase que totalmente  inexistente por parte de educadores(as). Uma das exceções por mim encontradas - talvez para justificar a regra – são os estudos e pesquisas realizadas pelo educador e educador ambiental Marcos Reigota. Seus estudos sobre a contribuição das idéias antropofágicas para o movimento ecologista, foram uma das fontes em que me orientei nesse texto. Para Reigota (1999) é importante levar em consideração, quando se coloca em diálogo ecologia e Antropofagia, o fato de que a interpretação ecologista dos manifestos Pau-Brasil e Antropófago precisa ser feita a partir da contemporização destes.
	É nesta perspectiva que tomei neste estudo algumas idéias e dialoguei com seus autores(as). Até porque, ao decidir tomar como referencial teórico textos de caráter literário não podemos nos esquecer que as interpretações feitas são apenas algumas das tantas possíveis. Há que levar em conta que, nossos atos e atitudes cotidianas estão fortemente condicionadas por nossas representações. São a expressão de parte de um imaginário construído que está, por sua vez, de forma direta ou indireta, impregnado de nossas crenças, valores e mitos. Somos criaturas simbólicas e como tal nos movemos no mundo. Em tempos de pós-modernidade  a realidade é muito mais o resultado de uma “mistura”, uma “contaminação” resultante da diversidade de representações, imagens e interpretações que se formam em nossas vivências quotidianas. Fazem parte de um processo intenso de devoração, deglutição e reelaboração de conceitos, símbolos e imagens veiculadas através das mais diferentes e complexas possibilidades de comunicação disponíveis nos tempos atuais de pós-modernidade. Resulta disso um conjunto de elaborações imaginárias que não estão, segundo Vattimo (1992), necessariamente, sendo coordenadas por alguma entidade organizadora central, muito menos única. Uma das características do pensamento ecologista, na sua vertente libertária da década de 60 do século XX, é uma permanente busca de novos interlocutores políticos, culturais, éticos e estéticos. Não apenas por serem contemporâneos do ponto de vista de época, mas, sim, por terem algo a dizer mesmo tendo origens distantes histórica e culturalmente, bem como por se expressarem através de diferentes linguagens – na literatura, no cinema, no teatro, na pintura, etc. As idéias antropofágicas são, em meu entendimento, um desses exemplos de pertinência que atravessa épocas, gerações e se manifestam em diferentes cenários estéticos da cultura no Brasil. Que dialoga com o outro, mesmo que estrangeiro, mesmo que “exótico”. Não foge do diferente. Ao contrário, vai ao encontro – às vezes de encontro – buscando aquilo que  Oswald Andrade (1970:18) chama de a “Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena realidade...Antropófagos”. A filosofia antropofágica traz, também, esse ingrediente fundamental para o pensamento ecologista que é a capacidade de se relacionar antropofagicamente com diferentes culturas. Ou seja: estar aberto às diferenças, ao paradoxal, à necessidade de diálogo mesmo entre os contrários e/ou momentaneamente opostos. Não podemos nos esquecer que os graves problemas ecológicos que hoje afetam a vida no planeta (degradações sociais, ambientais e psicológicas; poluições; extinções de espécies de outros animas, de vegetais e de culturas; guerras tradicionais e não convencionais; terrorismo de estado e de grupos; exploração do trabalho infantil; discriminação de gênero e de opção de sexualidade, etc.) não podem prescindir de uma visão complexa e de ações de solidariedade locais e planetárias.
As idéias ecologistas e suas ações, nos diferentes territórios sociais, têm mostrado  a necessidade de ao mesmo tempo em que não devemos descuidar dos aspectos globais dos problemas ambientais há que tratá-los de forma associada ao local, ao cotidiano. Há que estar atento aos encontros – ou desencontros – cotidianos entre as diferentes etnias e culturas, nas esquinas cosmopolitas das grandes cidades, nos metrôs superlotados, nos shopping centers, nos aeroportos, nas universidades, nos centros de lazer e de consumo pós-modernos. Por outro lado, reconhece que são fundamentais os saberes e fazeres ecológicos dos povos que vivem em seus ambientes primeiros. Me refiro aos povos nativos que ainda resistem à face silenciadora dos processos de globalização excludentes, de colonialismos e aniquilamentos culturais. Da mestiçagem, resultante da deglutição e da devoração antropofágica, pode surgir o novo, o diferente, o estranho. Enfim, desse encontro nasce um terceiro. Diferente de ambos. Um terceiro, quem sabe, mais interessante, mais complexo que seus originadores. Mais alegre, mais colorido. Criativo. Como sugerem os antropófagos “Contra a verdade dos povos missionários...Contra as sublimações antagônicas...Contra a fonte do costume. A experiência pessoal renovada...A alegria é a prova dos nove...Antropofagia” (1970:16-18).
Quando nos voltamos para o pensamento antropofágico percebemos nele um chamamento, um convite no sentido de mostrar que o processo educativo, mais do que nunca, precisa buscar novos interlocutores. Não é mais aceitável, que continuemos repetindo normas, regras, fórmulas e importando modelos sem fazer a sua devida, e necessária, devoração. A antropofagia cultural tem, na sua origem, esse compromisso: o de dialogar com o(a) outro(a) sem, no entanto, abrir mão do seu eu. Portanto, podemos pensar de maneira otimista, pois, a força da antropofagia está, justamente, nessa capacidade dos(as) antropófagos(as) de perambularem entre os demais comensais. Está na fragilidade da “metamorfose ambulante” (Seixas, 2001), resultante das devorações culturais. Não é momento para desânimo. Já foram devorados bispos, bandeirantes, nativos valentes e outros viventes, porém, ainda há muito a ser devorado. Organizemos novos banquetes! Lá, no céu ou no inferno, os(as) antropófagos(as) mostrarão suas dentições afiadas...e seu sorriso escarlate! Como disse certa vez o poeta e antropófago Raul Bobb (1998) “O diabo está derretendo os dentes”.
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